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 02/2021' מס מכרז                                               

 

 02/2021מכרז מספר:       

 המועצה הדתית כפר סבא לביצוע ואספקת מוצרי דפוס עבור    

 
"להלן)   סבא   כפר  הדתית  המועצה    הצעות   לה  להגיש,  מציעים  בזאת   מזמינה"(  המועצה: 

  ותנאי   התמורה,  העבודות  ביצוע  ואופן   תנאי   ,המקדימים  התנאים  .דפוס  מוצרי   לאספקת
 .  המכרז במסמכי מפורטים, במכרז הספק  לבין המועצה בין ההתקשרות תנאי יתר  וכן,  תשלומה

 

  העבודה   בשעות  סבא   כפר   48  הרצל   רחוב,  המועצה  במזכירות   לקבל  ניתן ,  המכרז  מסמכי  את
  למייל   בפניה   או   052-3801234/    09-7663014:  פקס;  09-7905600:  טלפון  הרגילות

moetzaks@gmail.com 03.05.2021  א"התשפאייר   כ"א  שני  מיום החל 

כ"ט  ליום  עד  להעביר  יש  ובירורים  שאלות התשפ"א    שלישי    14:00  שעה  11.05.2021אייר 
 moetzaks@gmail.com: המייל  לכתובת וורד  במסמך

 

  בנקאית  ערבות או  באס כפר הדתית  המועצה לפקודת בנקאית  המחאה להצעתו לצרף  המציע על
  כפר   הדתית  המועצה  לפקודת   ₪  15,000  ס "ע  בנקאי   שיק  ולחילופין,  ₪  15,000  ס"ע   אוטונומית

 . המלצותכן  ו  בהתאם לתנאים שיפורטו במסמך המכרז סיונוינ  על המעידים מסמכים ,סבא

  המסמכים  כל  בצירוף,  המועצה  של  המכרזים  לתיבת  ולהכניס  להגיש  יש  ההצעות  את
"לרשום  יש   עליה   סגורה  במעטפה   המכרז  במסמכי  המפורטים   והאישורים שירותי    מכרז: 

 הדפסה" 

 19.05.2021: למכרז הצעות להגשת האחרון  המועד

 

 . תתקבל לא,  במועד תוגש לא  אשר הצעה

 

 

,רב בכבוד                                                                                        
טרבלסי ששון הרב                                                                                         

סבא-בכפר הדתית המועצה ר"יו                                                                                           
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 02/2021מכרז מספר: 

 המועצה הדתית כפר סבא מוצרי דפוס עבור   לביצוע ואספקת   

 
 תנאי המכרז: 

 
 

 כללי  .1
 

סבא  .1.1 כפר  הדתית  "  המועצה  לבחור  המועצה)להלן:  מבקשת    ואספקת  לביצוע  ספק"(, 
,  בכפוף לאמור במכרז על נספחיו   . 1כנספח  בהתאם למפרט המצ"ב למכרז זה    דפוס  מוצרי

 המופיעים בו.והפרטים   ההוראות
 

מכר .1.2 בתוצאות  לראות  הזוכה. אין  עם  להתקשרות  המועצה  של  התחייבות  משום  זה  ז 
ההתקשרות עם הזוכה תעשה בכפוף לאישור ע"י נציג מטעם המועצה בדבר עמידתה של  

 הכמויות. ובכתב אומדן,  ב ההמועצההצעה בתקציב 
 

של    רכישה  לבצע  המועצה  ובכוונת  ,מסגרת מכרז הינו זה מכרז .1.3 כל  שנתית  ו/או  חלק 
המפורטימוצרי   הכמויות  הדפוס  בכתב  הדפוס")להלן:    1שבנספח  ם    אולם   (."מוצרי 
  שיעמוד   לתקציב  בהתאם  יבוצעו  בפועל  וההזמנות   זה  בעניין  התחייבות  אין   למועצה
 .  ובהתאם לצרכיה  המועצה לרשות

 
המפורטים  כל  את  להזמין   מתחייבת  אינה  המועצה  הדפוס    ולמועצה  בהצעה   מוצרי 

  ועל   כמות מוצרי הדפוס,   את  או/ ו  סוג  עם אתלהזמין מפעם לפ  לבחור  הבלעדית  הזכות
 הדפוס בהתאם להזמנה שיקבל מאת המועצה.  את מוצרי   לספק יהיה  הספק

 
  12תקופות נוספות של    2מכרז זה הינה לתקופה של שלש שנים עם אופציית הארכה של   .1.4

 שנים.  5 הינה  מקסימאליתה התקשרות תקופת ה סה"כ , כך שכל אחת חודשים נוספים
 

  על שיוזמןומכל כמות    סוג   מכל את מוצרי הדפוס   ספקל הספק יהיה מחוייב :  זמנים לוח  .1.5
 . המועצה ידי  על  ההזמנה ביצוע מיום םימי 30 תוך ,פעםל מפעם   המועצה ידי

 
המחיר כולל    אתובה יציין המציע    (  1נספח  )    ת המפרטהצעת המציע תמולא על ידו בטבל .1.6

 .עבור כל מוצרי הדפוס  מע"מ
 

עת המציע יהיו קבועים וסופיים ויכללו תשלום עבור כל הוצאות הזוכה  כל המחירים בהצ .1.7
שיידרש הזוכה להוציא למימוש  הובלה וכיוצב' וככל  לרבות חומרים,    שהוא   מכל מין וסוג

 .ואספקת המוצר במשרדי המועצה  השירותים ע"פ מכרז זה
 

 .איכותיו יבאופן מקצוע דפסה ההבצע את  איכותיים ול דפוסמוצרי  ספק הזוכה מתחייב ל .1.8
 

 
 : שאלות ובירוריםו מסמכי המכרזרכישת  .2

 
ל .2.1 ולאיש הקשר  המכרז  מר  קבלת מסמכי  במכרז:  עניין הקשור  צדוקכל  שאלות    .אילן 

ל   עד  לשלוח  דואר   5ניתן  באמצעות  ההצעות,  להגשת  האחרון  המועד  לפני  ימים 
 3801234-052/  7905600-09או בטלפון :   moetzaks@gmail.comאלקטרוני:

 
נפרד  .2.2 ויהוו חלק בלתי  תשובות המועצה לשאלות ההבהרה ישלחו בכתב לכל המציעים 

 מתנאי המכרז והוראותיו.
 

סתירה   או  בהירות  לאי  מלטעון  מנוע  יהא  הנ"ל,  למועד  עד  הבהרה  שאלת  העביר  שלא  מציע 
כל   מקרה,  בכל  כי  ויודגש,  יובהר  שתתגלה.  במסמכי  במקרה  שתתגלה  בהירות  אי  ו/או  סתירה 

 המכרז תפורש באופן המטיב עם המועצה. 
 

 
 

mailto:moetzaks@gmail.com


 02/2021מכרז פומבי המועצה הדתית כפר סבא        בס"ד                                                          

 
 

 :תנאי סף להשתתפות במכרז  .3
 

 מסמכי המכרז. חתימה על .3.1

את  כחוק, ויש לו   מנהל ספרי חשבונות  .מוצרי דפוסל  עסק מורשה  המציע הינו בעל .3.2

 .כל המסמכים והאישורים הנדרשים, כמפורט בתנאי המכרז

המציע לצרף אישור רואה חשבון של המציע, המפרט מחזור כספי    על   מחזור כספי. .3.3
בשלוש   מעבודות דפוס בלבד  ₪  500,000לפחות  ממוצע שנתי של  ל עבישראל  העומד 

 .  2020 ,2019  ,2018השנים האחרונות: 
 

מוכח. .3.4 מינימאלי  ע"י    ניסיון  ומאומתת  חתומה  הצהרה  להצעתו  לצרף  המציע  על 
כל    30,000₪  בהיקף של  דפוס  עבודות    3י ביצע לפחות  המעידה כ   ,(  2) נספח      עו"ד

. לעמידה בתנאי זה יש לצרף רשימה מפורטת של  2020  -    2018אחת,  בין השנים   
 פרטי המזמין. והפרויקטים ולציין את ההיקף הכספי של כל פרויקט 

 
( בגין הגשת ההצעה בסך של  ערבות מכרז/העמדת ערבות אוטונומית )ערבות קיום  .3.5

 . ₪ לפקודת המועצה הדתית כפר סבא 15,000ולחילופין שיק בנקאי ע"ס   ₪ 15,000
 

 
 ההצעה: הגשת  .4
 

יחתום   .4.1 דףהמציע  כל  ונספחיו  על  חותמת    מהמכרז  בתוספת  תאגיד  של  ובמקרה 
 . התאגיד על כל עמוד

 
להכניס   .4.2 יש  ההצעה  גזברות    סגורה  מעטפהב את  במשרדי  המכרזים  תיבת  אל 

 . 12:00בשעה  2.5.21 המועצה, עד ליום
 

 על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו בלבד.  .4.3
 

 אישורים וערבויות אשר יש לצרף להצעה: 
 

כולל   .5 לא  כשלעצמו,  המציע  אם  רק  יינתנו  להלן  בסעיף  הנדרשים  והאישורים  ההצהרות  כל 
נכתב   ספקי אם  אלא  והאישורים,  ההצהרות  נדרשות  שלגביהן  בדרישות  עומד  אכן  משנה, 

 במפורש אחרת.  
 
 (:ערבות קיום)  ערבות בגין הגשת ההצעה, .6

 
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית מקורית, בלתי מותנת לטובת   .6.1

של בסך  חילוט,  ברת  ליום  אתה₪    00051,  המועצה,  עד    01.12.2021  בתוקף 
 ולחילופין שיק בנקאי על הסכום האמור. 

 
הערבות .6.2 את  לממש  רשאית  תהא  הבנקא  המועצה  השיק  מוסכם    יו/או  כפיצוי 

ו/או יגיש את    ההתקשרות   מראש, אם המציע שזכה במכרז לא יחתום על ההסכם 
ממועד הודעת המועצה על זכייתו  ימים    7המסמכים הנדרשים בהסכם, וזאת תוך  

 במכרז זה. לאחר סיום הליכי המכרז, יוחזרו הערבויות למציעים שלא זכו במכרז. 
 

וההצעה  .6.3 הערבות  תוקף  את  יאריך  החלטה    המציע  לקבלת  עד  המועצה  לבקשת 
 סופית במכרז זה. 

 
ניהול פנקסי חשבונות    אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות. .7 יש לצרף אישור תקף על 

 .1976  -ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו

 אישור על ניכוי מס במקור מעודכן למועד הגשת המכרז. .8
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. במידה והמציע הינו תאגיד עליו לצרף אישור  ההצעה  חתימת המציע על אישור עו"ד בדבר   .9

בשם התאגיד   לחתום  ושמות המורשים  בעלי התאגיד  אופן התאגדותו, שמות  על  דין  מעורך 

 וכי ההצעה חתומה ע"י המורשים להגישה בשם התאגיד. 

חוקי   .10 לקיום  הרשעות.   עבודהההתחייבות  מורשה/י    והיעדר  ע"י  חתום  תצהיר  לצרף  המציע  על 

בנוסח המצ"ב    החתימה עו"ד  ע"י  חוקי    4כנספח  ומאומת  לקיום  ,  עבודההבדבר התחייבות 

 . עבודההוהיעדר הרשעות וקנסות בשל הפרת דיני 

כספי. .11 מחזור  כספי    אישור  מחזור  המפרט  המציע,  של  חשבון  רואה  אישור  לצרף  המציע  על 

בשלוש השנים  בעבודות דפוס בלבד ו    ₪  500,000לפחות  ל  על ממוצע שנתי שבישראל  העומד  

 . 5ראה נספח .2020- 8201האחרונות: 

ניסיון .12 מאומתת    -הוכחת  הצהרה  להצעתו  לצרף  המציע   ,2בנספח  כמפורט    עו"ד  בפניעל 

כל אחת,     ₪      30,000בהיקף של      ,הדפסת מוצרי דפוסעבודות של    3המעידה כי ביצע לפחות  

רטת של הפרויקטים ולציין  . לעמידה בתנאי זה יש לצרף רשימה מפו2020-  2018בין השנים   

 את ההיקף הכספי של כל פרויקט, פרטי המזמין ודרכי התקשרות.  

למסמך    3על המציע לצרף להצעתו שלוש המלצות מלקוחות שונים כנדרש בנספח    -ממליצים .13

 זה.

 עיון בהצעות.  .14

  פניות של מציעים אחרים  הלמכרז מהווה הצהרת המציע כי ידוע לו כי יתכן שתהיינ  הצעההגשת  

שלא זכו במכרז, לראות את הצעתו במידה וזכה. כמו כן בהגשת ההצעה מצהיר המציע כי אין לו  

זכותו  את  לממש  שיבקש  מציע  הצעתו.  את  לראות  רשות  ממנו  לבקש  צורך  ואין  לכך  התנגדות 

 ₪ כולל מע"מ.  500כאמור לעיל, יידרש לשלם סך של 

 
 :הספקקריטריונים לבחירת ההצעה  .15

 .20%איכות  ףמשקל סעי .15.1
 

 נקודות.   20התרשמות הועדה והמלצות עד א.             

פרטים  ב.   מהמציע  ולדרוש  לחקור  הזכות  המכרזים  הצעתו,  נוספים  לועדת  בדבר  והבהרות 
וכ ניסיונו,  כשירותו,  להוכחת  נוספים  מסמכים  הצגת  כלרבות  י   .יו"בל  חייב  המציע  היה 

והבהרות ש  ידי דרשילהמציא פרטים  על  ,  את האמורהמציע    לא המציא.  ועדת המכרזים  ו 
  כן ו  לקבל החלטות לפי ראות עיניה    ועדה רשאית ה   ,ועדהמסגרת הזמן שנקבעה לכך ע״י הב

 ה. לפסול את ההצע

 . זהבסע'  נק' לפחות  12יובהר כי הועדה תהיה רשאית לפסול כל הצעה שלא תקבל ניקוד של  ג.    

 .80%משקל המחיר  .15.2
 

 צעה הספק. לאחר שקלול ניקוד ההצעות תיבחר הה

על הסכם המסדיר את תנאי ההזמנה והתחייבויות    ,  במכרז לא יחתום במועד הנדרש  הספקאם  
ובהצעתו,   הצעות  לקבלת  בהזמנה  כאמור  למסורהמציע  רשאית  המועצה  העבודה    תהיה  את 

   למציע אחר.
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 הסכם התקשרות: .16
 

הביטוחים  כאמור , ולהציג את אישורי  (  3נספח    )הזוכה מתחייב לחתום על הסכם התקשרות  
 ימים מיום הודעת הזכייה.   7בהסכם ההתקשרות, וזאת תוך 

 
 אים כלליים: נתתקופת ההתקשרות ו .17

 

 .3כנספח למכרז   ףההתקשרות בין המועצה והספק תהיה בהתאם לתנאי ההסכם המצור 1.1

המועצה תהיה רשאית לפצל את הזכיה בין מציעים שונים ולפצל את הזכיה במכרז בין מספר     1.2
   .ספקים

מודגש כי הליך זה נעשה על מנת לאפשר למועצה לבצע את ההתקשרות עם המציע שייבחר,     1.3
כלשהו   מציע  עם  התקשרות  לבצע  המועצה  של  התחייבות  ההליך,  ביצוע  בעצם  אין  אולם 

 והמועצה תהיה רשאית משיקוליה שלה לדחות את ההתקשרות ו/או לבטלה לחלוטין.  

קבי   1.4 לאחר  הזכות,  שמורה  את  למועצה  שקיבלה  ההצעה  מציע  עם  מו"מ  לנהל  הניקוד,  עת 
 הניקוד הגבוה ביותר. 

 
 ערבות בגין זכייה )ערבות ביצוע(: .18

 

בנקאית   .18.1 ערבות  ההסכם,  על  החתימה  במועד  למועצה  ימציא  במכרז    ת אוטונומיהזוכה 
  120למשך  הערבות תהא בתוקף    ₪.  15,000בסך של  מקורית, בלתי מותנית לטובת המועצה  

 . תימת ההסכםיום מיום ח
  

 המציע יאריך את תוקף הערבות ע"פ דרישת המועצה. .18.1.1
 

הבלעדי,   .18.1.2 דעתה  שיקול  לפי  הערבות  את  לחלט  רשאית  תהא  המועצה 
מהתחייבויותיו   כלשהי  בהתחייבות  עמד  לא  שהזוכה  מקרה  בכל 

 בהסכם ההתקשרות, לרבות הארכת תוקף הערבות. 
 

 יצוע. הזוכה יהיה רשאי להפקיד שיק בנקאי במקום ערבות ב .18.1.3
 

 אחריות כוללת:  .19
 
שע"פ מכרז זה, באמצעות עובדיו המועסקים על    עבודות הדפוסעל הזוכה לבצע בעצמו את כל   .19.1

משנה באישור מראש    ספקימשנה. על אף האמור, הזוכה יהא רשאי להעסיק    ספקיידו, ללא  
 ובכתב של המועצה. 

 
למתן    הצעההגשת   .19.2 כוללת  אחריות  לתת  המציע  התחייבות  מהווה  השירותים  למכרז  כל 

( סייג  ללא  אחריות  לרבות  זה,  במכרז  המועצההמפורטים  שיפוי  על  כולל  המשנה    ספקי ( 
 מטעמו, ככל שיהיו. 

 
 זכויות המועצה: .20

 
את   .20.1 לדחות  ו/או  חדש  במכרז  לצאת  ו/או  המכרז  את  לבטל  רשאית  המכרז   המועצה  ביצוע 

קדמת וללא כל פיצוי.  , הודעה מוהוזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בנימוק החלטת
למציעים, ולא תשמע שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה   במקרה זה תימסר הודעה מתאימה

 בעניין זה. 
 

מחירה, לעומת מהות   בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת  להתחשבהמועצה רשאית שלא   .20.2
או  סף,  כדרישת  המוגדרות  המכרז  מדרישות  אחת  על  עונה  שאינה  או  ותנאיה,  ההצעה 

 ו/או שינויים ו/או תוספות מעבר לאמור במכרז.  ת תהיינה בה הסתייגויוש
 

 המועצה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  .20.3
 

 הצעתם.  המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים לצורך קבלת הבהרות על .20.4
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בכל דרך אחרת    ןזמינמהזוכה במכרז ו/או לה  פותנוס  הדפסותהמועצה תהא רשאית להזמין   .20.5
 מספק אחר. 

 
 כוללים: מסמכי המכרז .21

 
  המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווים למכרז,  ורפיםמצוה להלן  המתוארים הנספחים

 :ומהסכם ההתקשרות
 

 והצעת מחיר.   כתב כמויות,                   - 1 נספח

    .יםוממליצ המקצועי  ניסיונוופירוט   ספקפרטי ה                  - 2נספח 

 . חוזה התקשרות              - 3נספח 

 .קנסותוהתחייבות לשמירה על חוקי העבודה והיעדר הרשעות    תצהיר                    - 4נספח 

 . אישור רו"ח                     - 5נספח 

 

 בכבוד רב,

 המועצה הדתית כפר סבא 
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 1נספח 
 לכבוד 

 הדתית כפר סבא מועצה  ה

 א.נ.

  :לביצוע ואספקת מוצרי דפוס עבור המועצה הדתית כפר סבא כתב כמויות והצעת מחירהנדון: 
 

  הדתית   המועצה  עבור  דפוס   מוצרי  ואספקת   לביצוע הצעת מחיר  למועצה  הריני מתכבד בזאת להגיש  
אשר נקרא על ידי    מסמכי ההזמנה להציע הצעות וכמפורט בטיוטת ההסכםלפי האמור ב,  סבא  כפר

 בעיון.  

 
מספר  פריט 

 עמודים 
סוג נייר  גודל 

 פנים
הצעת המציע  הערות ותוספות נוסף כמות

בש"ח כולל מע"מ 

וכולל משלוח  
למשרדי  
 המועצה 

חוברת תפילות ליום  
 צמאותעה

כריכה חיצונית  1000 128 24*17 32
  1גרם צד  300

 למינציה מבריקה 

  סיכות

כריכה חיצונית  A5 128 2000 32 מגילת אסתר
  1גרם צד  300

 למינציה מבריקה 

  סיכות

כריכה חיצונית  2000 128 24*17 40 הגדה של פסח
  1גרם צד  300

 למינציה מבריקה 

  סיכות

כריכה חיצונית  3000 105 12*17 112 הלוח שנ
  1גרם צד  300

 למינציה מבריקה 

מודבק בכריכה פוני  
ומוצמד ע"ג נייר  

גרם  300דובלקס 
מגנט מלא עם 

ניט   + למינציה+חור
 מתכת.  

 

כריכה חיצונית  1000 80 17*12 128 סליחות 
  1גרם צד  300

 למינציה מבריקה 

  כריכה פוני

חוברת שירות 
 ותרבות יהודית פסח

  סיכות ללא 2000 105 24*17 64

כריכה חיצונית  A5  90 1000 32 תשליך
  1גרם צד  300

 למינציה מבריקה 

  סיכות

ניסה ויציאת זמני כ
 השבת מגנט

  0.4מגנט מלא  1000 300 29.7*10.5  
 למינציה מבריקה 

הזמנים צרכים  
להיות מקובלים על  

 המועצה. 

 

  ן גיליומודעה חצי 
 זוהר וכרומו

             

זוהר   A3מודעה 
 וכרומו

             

שמשונית מחיר  
למטר כולל תפירה  

             וטבעות

 

 

 
 

ל  הערכההרשומות  הכמויות  כי  י  ידוע  רק  וכי   הן  פריט  המועצה    בלבד  שום  לרכוש  מתחייבת  אינה 

 לפי צרכיה.  ההזמנהותהיה רשאית להגדיל או להקטין את  ,  , מהמפרט דלעיל

הנוסח כי  לי  ידה    ומאושרים  המועצה  על  מקובלים  להיות  צריכים  המוצרים  כל   של  ידוע  יהיו ועל 
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 ה.ניתנים לשינוי לפי החלטת המועצ
 

זמין כל תמורה נוספת בגין  שלם המורה שהוצע על ידי בהצעה זו,  לא יידוע לי כי מעבר לסכום התמ

ב לספק  נדרש  שהזוכה  ידי  השירותים  על  המוצעת  והתמורה  ומוחלטת  מכרז  סופית  תמורה  מהווה 

 את כל ההוצאות מכל סוג הכרוך בביצועם.  הכוללת 

 

תמורת הסכום הנקוב בכתב ההצעה המצורף להצעתו,  הח"מ מתחייב כי ככל והצעתו תתקבל, יספק  

בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטות בהזמנה לקבלת הצעות ובטיוטת ההסכם    דפסהההשירותי  את  

  .3כנספח  המצורף 

בחתימתי על הצעה זו הריני מאשר כי קראתי את ההסכם ואני מסכים לאמור בו ובמקרה של קבלת  

 . הצעתי אחתום על ההסכם מול המועצה

 . המכרז, המסמכים אשר נדרשו על ידכם בהתאם לתנאי ימצורפים בזה כחלק בלתי נפרד מהצעת

 בכבוד רב, 
 

 שם המציע : ___________ 

 חתימת המציע : _____________ 

 תאריך: _________________ 
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 2נספח 
 לכבוד

 המועצה הדתית כפר סבא 
 

 המקצועי    וניסיונפרטי הספק ופירוט 
 

 _________  : ה_________פקסימילי:__________ טלפון:_________ כתובת:החברה שם

 ________ תפקידו:___________ :_______________ איש קשר בחברה :דואר אלקטרוני

 קשר:_____________  איש טלפון

 המציע  ניסיון  פירוט 
 

 על המציע לצרף להצעתו שלוש המלצות מלקוחות שונים.

 המזמין  שם
 

   ממליצים  פרטי ההתקשרות  שנת תקשרות סכום הה
 ( בכתב    לצרף המלצה ניתן גם  )

    

    

    

    

  
 תצהיר 

_________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי   אני הח"מ _________________ת.ז
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 

 בטבלה דלעיל בעניין נסיון המציע הינם אמת. הפרטים המצויינים 

      __________    ___________ 

  חתימת המצהיר      שם המצהיר     

 אישור

ת.ז    _______ מר   ,____________ עו"ד  בפני  הופיע   _____ ביום  כי  בזה  מאשר    ________הנני 
עשה כן,  יים בחוק אם לא  היה צפוי לעונשים הקבוע ילומר את האמת, וכי    ו, כי עליוואחרי שהזהרתי 

 עליו בפני. םזה וחת ואישר את נכונות תצהיר

         __________ 

   עורך דין             
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 3נספח 
    

   התקשרותחוזה      
  

 סבא  כפר הדתית המועצה עבור דפוס מוצרי ואספקת לביצוע 02/2021 מכרז מס'       
 
 

 ___________ שנערך ונחתם ב_____________ ביום__________

 

 המועצה הדתית כפר סבא )להלן: "המועצה"(   בין:

 מצד אחד 

 "( ספק____________________ )להלן: "ה  לבין:

 מצד שני 

 

בהתאם לאמור בתנאי המכרז  מוצרי דפוס  ביצוע הזמנת    והמועצה החליטה על  :הואיל
 ונספחיו, ופרסמה לצורך כך מכרז.

מוצרי הדפוס  ספק את  הדפיס ול השתתף במכרז וזכה בו והוא מעוניין ל  הספק ו והואיל:
הדפסות  נשוא המכרז והסכם זה, והמועצה הסכימה למסור לזוכה את ביצוע ה

ונספחיו   ומסמכי המכרז  ובכפוף לתנאי  זה, בתנאים המפורטים להלן  שבחוזה 
 לרבות הסכם זה; 

 לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

תנאיו ונספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה   02/2021א לחוזה זה, מכרז מספר המבו .1
 . הספקזה ומהתחייבויות 

 הגדרות: .2
 

 מועצה דתית כפר סבא.  -"המועצה/המזמין" .א

עובדיו,    -"הספק/הזוכה/הקבלן" .ב נציגיו,  לרבות  במכרז,  שזכה  ההצעה  מגיש 
      שליחיו  ומורישיו.     

שהתפרסם על ידי מועצה הדתית כפר סבא    ,02/2021מכרז מספר    -"המכרז" .ג
מועצה הדתית כפר  עבור ה  ה של מוצרי דפוס אספקהדפסה ולללרבות נספחיו,  

 סבא.

 למכרז.   1 המצ"ב כנספח והמפרט כתב הכמויות  -"המפרט" "כתב הכמויות" .ד

 כמפורט בכתב הכמויות ובמפרט.   -"ההדפסותאו " "מוצרי הדפוס" .ה

מתן   לרבות  ,הסכם זהב הספק    שבהם התחייב  השירותיםלל  כ  -"השירותים" .ו

 .לכךשירות וכל מטלה אחרת הקשורה 

 . לרבות הובלתם ,מוצרי הדפוסאספקת  -"אספקה" .ז

ל  -"המפקח" .ח במפורט  להגדיר  המועצה  ראש  ידי  על  שימונה  את     ספקמי 
 .    הספקשעליו לבצע ע"פ המכרז, לרבות פיקוח על עבודת הדפסות ה

על ידי המנהל ובחתימת מורשי החתימה    תומהכתובה וחהזמנה    -ההזמנה"" .ט

 .בלבדמועצה של ה
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הכוללת   -התמורה"" .י הכספית  השירותים  התמורה  מכלול  ביצוע   בעבור 
 . לרבות חומרים וציוד כמפורט בכתב הכמויות ,ההדפסותואספקת  

 

  :השירותים יכללו את המרכיבים כדלקמן  .3

 . 1כמפורט בנספח  הדפסת מוצרי הדפוס  .א

 . ופריקתם מועצהל וס מוצרי הדפהובלת  .ב

 . כמפורט בהסכם להלן למוצר ההדפסה מתן שירות ואחריות  .ג

ם  תמורה  נולא תשולם בגי  הספקכל השירותים לעיל, כלולים במחיר היחידה שהוצע ע"י   .ד
 . נוספת

 

 מוצרי הדפוס:  .4

למסמכי המכרז   1  מאיכות מעולה, על פי המפרט המצורף כנספחמדפי נייר  יהיו  ההדפסות   .א
וכן יעמדו בדרישות מכון התקנים הישראלי במידה  ללא כל פגם וליקוי   צה,מועויסופקו ל

 .ויש כאלו

כלא   על אף האמור בכל דין או נוהג, הספק יחליף לאלתר כל פריט שסופק על ידו ושיימצא .ב
 מפקח. או לקוי, ע"פ דרישת ה/ מתאים ו

 

 מוצרי הדפוס:אספקת  .5
 

ומדויק .א מקצועי  באופן  יעשו  והפירוק  תוך ההובלה  בטיחותי  נ  ,  ומפגע  סכנה  כל  טרול 
מגרימתו נזק  הימנעות  ו/או  ו  כלשהו  פגמים  ההובלה  במסגרת  להיגרם   או/ שעלולים 

   .הפריקה

י .ב או בכל מקום אחר שתורה לו המועצה   בשטח המועצהמוצרי הדפוס  את    ספקהספק 

 .מפקח ומבלי להפריע לתפקוד השוטף של הפעילות במשרדי המועצהבאופן שיורה לו ה

בי .ג הובלתשעות  הדפוס    צוע  המפקח  מוצרי  עם  מלא  בתיאום  יבוצעו  המועצה  למשרדי 
 .המועצה  בתפקודובאופן שיביא להפרעה מינימאלית 

    

 :הספקהתחייבויות  .6
 : ומצהיר כי  הספקע"פ המכרז ונספחיו, מתחייב  הספקמבלי לגרוע מכל התחייבות   

לביצוע .א הדרושים  והמכשירים  הכלים  הניסיון,  הידע,  את  לו  מתחייב    הזמנהה  יש  והוא 
ובהתאם  ביותר.  גבוהה  מקצועית  וברמה  ביעילות  זה,  מכרז  נשוא  ההזמנות  את  לבצע 

 לתנאי המכרז, נספחיו לרבות הסכם זה  ונספחיו. 

כל   .ב יציג  ולא  הצעתו,  את  ביסס  לכך  ובהתאם  נספחיו,  על  המכרז  תנאי  כל  לו  נהירים 
 המכרז ונספחיו.   תביעה או דרישה המבוססת על טענה של אי הבנה של תנאי

ו הוא   .ג ההדפסות  את  את  יבצע  הדפוסיספק  ויפעל    מוצרי  ויסודית,  מקצועית  בצורה 
במפרט  כמפורט  רק,  לא  אך  לרבות  ונספחיו,  המכרז  בתנאי  כמפורט  דקדקני  באופן 

 ובכתב הכמויות.

ההדפסותכל   .ד לביצוע  הנדרשים  בהתאם   המוצרים  זמינים  הכמויות  בכתב  הנדרשים 
 נספחיו. למועדי המכרז על 

 
 

 

 לוח זמנים  .7

מחוייבהספק   .א הדפוס    לספק  יהיה  מוצרי  שיוזמ    סוג  מכל  את  כמות    ידי   על  נוומכל 
 המועצה.  ידי על  ההזמנה  ביצוע מיום ימים 30 תוך  ,פעםל מפעם   המועצה
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, אך יהא חייב לעבוד לפי  מוצרי הדפוסיהא רשאי להציע סדר עדיפויות לאספקת    הספק .ב
 "י המפקח. סדר העדיפויות כפי שיקבע ע 

לגמר    הספק .ג שנקבע  לו שאיחור מהמועד  ידוע  כי  הדפוס מצהיר  מוצרי  כאמור    אספקת 
א קטן  את 'בסעיף  המזכה  יסודית  כהפרה  יחשב  עליון,  כוח  בחזקת  שאינן  מסיבות   ,

ארבע מאות  ש"ח )במילים:    400המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בשיעור של  
, וזאת מבלי לגרוע מזכות המועצה לכל סעד ותרופה  שקלים חדשים( בגין כל יום איחור

 אחרים על פי חוזה זה או על פי כל דין. 

לצורכי החוזה "כוח עליון" פירושו: הכרזת מצב חירום על ידי ממשלת ישראל החל על   .ד
, וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי המועצה ככוח עליון, או אשר לדעת  הדפסהה  אזור

הייתה   לא  לקבלן  מזג המפקח,  שתנאי  ובלבד  למנעה  היה  יכול  לא  והוא  עליה  שליטה 
ו/או   בחומרים  מחסור  ו/או  מילואים  שירות  ו/או  רוח  שלג,  גשם,  ימי  לרבות  האוויר 
בכלים ו/או בציוד, שביתות ו/או השבתות וכיוצ"ב ו/או המצב הנוכחי במשק של העדר 

בארכה   הספקיזכו את  ו/או קשיים בהשגת עובדים, לא יהוו ולא יחשבו כוח עליון ולא  
 . הדפסותכלשהי לכל תקופת ביצוע ה 

על עיקוב או דחייה של  להורות או המפקח/המנהל ו   רשאי' לעיל,  אעל אף האמור בס"ק   .ה
עבודה רצוי  כל  המנהל,  של  דעתו  לפי  אחר אשר  לזמן  אספקת  .  לדחותה  מוצרי דחיית 

 . פיצוי לספקאו /לתשלום תוספת ו לא תהווה עילה באופן חלקי או מלא,   הדפוס
 

 ם ביצוע שינויי .8

המוזמנים    מוצרי הדפוסהמועצה תהיה רשאית להגדיל או להקטין את היקף ההזמנה של   .א
 לפי כתב הכמויות. 

 

רשאית  .ב בהסכם,  האמור  מכל  לגרוע  הדפוס    המועצה,  מבלי  ממוצרי  מוצר  להזמין  שלא 
במחירו    שווה ערך אחר שהוא  מוצרבמוצר ממוצרי הדפוס  להמיר  שבכתב הכמויות ו/או  

 .ומהותו לפריט המבוטל. והספק יבצע כל שינוי כאמור
 

 ההסכם תקופת .9

על .א ההתקשרות  של-תקופת  לתקופה  הינה  זה  חוזה  מיום    36  פי  החל  חודש 
)להלן    _____________ ביום  וכלה  תקופת    –______________  החוזה(.  תקופת 

בשנים פעם  בכל  להארכה  ניתנת  )-ההסכם  עד  12עשר  נוספים  חודשים  תקופות  (  לשתי 
 התקופה המאורכת(.  –נוספות לאחר תקופת החוזה )להלן 

 

היא תחת שיקול   .ב ומצויה  זכות המוענקת למועצה בלבד  הינה  האופציה להארכת החוזה 
דעתה הבלעדי, לרבות בעניין איכות ביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או כדאיות כלכלית  

 לצאת למכרז חדש. 

 

אית המועצה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את  רש  הסכםמהלך תקופת ה ב       .ג
על  )-ההתקשרות  של שישים  בהודעה מוקדמת  זה  חוזה  כל  60פי  לא תהיה  לקבלן  יום.   )

תביעה ו/או טענה כספית אחרת למעט זכותו לקבל את התמורה המגיעה לו בגין העבודות  
 ף להוראות חוזה זה.ידו בפועל עד למועד הפסקת התקשרות כאמור, ובכפו-שניתנו על 

 

 וחשבונית  תשלומים .10

למועצה  תמורת   .ד ואספקתם  ההדפסות  המועצה ביצוע  רצון  לשביעות  בהתאם   בפועל 
הנקוב   על פי המחיר  ספק, המועצה תשלם למפעם לפעםתקבלו  כפי שי להזמנות המועצה  

   מס במועד כמוסכם. חשבונית בכפוף להמצאת בכתב הכמויות. התשלום יבוצע 

 



 02/2021מכרז פומבי המועצה הדתית כפר סבא        בס"ד                                                          

 
 

התמור .ה יתבצע  תשלום  +  ה  ואספקת    יום   60שוטף  ההדפסות  סיום  על  המפקח  מאישור 
 מוצרי הדפוס למועצה ולשביעות רצונה של המועצה. 

 

הוצאה    כל  בגין  כוללת   תמורה  הינה   לעיל  כמפורט   התמורה  כי   בזאת  למען הסר ספק, מובהר    .ו
  השירותים   מתן   לצורך  הנדרשת,  במסגרתה   המתבצעות  נלוות  ומטלה  פעולה  כל   לרבות

שההוצאות  ,  בשלמותם בין  המפרט,  רק  לא  אך  לרבות  ונספחיו  המכרז  להוראות  בהתאם 
ולרבות   בעתיד  תיוודענה  שהן  ובין  לצדדים  עתה  שירותידועות  מטלה   מתן  וכל  ואחריות 

 . לכךאחרת הקשורה 
 

על      .ז הספק למועצה  יגיש    אספקת מוצרי הדפוס למועצה,  השלמתעם קבלת אישור המפקח 
 . מוצרי הדפוסי העתקים בגין אספקת מפורט בשנ חשבון

 

יום. המפקח יהיה    14המפקח יבדוק את החשבון ויאשרו לתשלום, במלואו או בחלקו, תוך     .ח
בגין   לפי שיקול דעתו הבלעדי,  סופקו    מוצרי דפוסרשאי להפחית מהחשבון סכומים,  שלא 

ן בשל הוראת  , בישבוטלו  הזמנת מוצרים ממוצרי הדפוסבפועל או סופקו חלקית וכן בגין  
 המפקח ובין מסיבה אחרת כלשהי.  

 : עניינים ניגוד .11

  אין  וכי  עניינים  ניגוד   איסור   בדבר  והמגבלות  הכללים  את  מכיר  הוא   כי  בזה   מצהיר  הספק .א
  למועצה   ידו   על  השירות   מתן  עם  בקשר  עניינים  לניגוד   חשש  כל   זה  הסכם  חתימת  במועד
  נמצא   שאר   אדם  לכל   שירות   מספק  אינו   מטעמו   מי  או/ו  הוא  כי  הספק  מצהיר   זה   ובכלל 

 . המועצה  עם עקיפים או/ו  ישירים כלשהם בקשרים

 מלהימצא   וימנע  עניינים  ניגוד  איסור  בדבר  והמגבלות  הכללים  על  לשמור  הספק מתחייב .ב
 אם .  האחרים  עיסוקיו  ובין  זה  הסכם  במסגרת  השירותים  מתן  בין   עניינים  ניגוד  של  במצב

 על  אספקת השירותים  במהלך  עניינים  לניגוד  חשש  רריתעו  בהם  מצבים  שייווצרו  ובמידה
 כך  על  להודיע  מתחייב  הספק,  מטעמו  מי  או/ו  לספק  ביחס  מהם  כתוצאה  או  זה  הסכם  פי

 אם  אלא,  כאמור  חשש  התעורר  בו  שירות  כל  יבצע  ולא  המועצה  של  המשפטי  ליועץ  מיידית
 . בכתב המועצה של המשפטי היועץ  ידי  על זה בעניין  מפורשת הנחיה ניתנה

  משפחה   בני,  מטעמו  ומועסקים  עובדים  לרבות  –  מטעמו  מי  או/ ו "  הספק, "זה  סעיף  לעניין .ג
 .משפחתם בני או  ומועסקיו עובדיו,  השירותים שנותן ותאגיד

 

 נזיקין לגוף או לרכוש וביטוחים: .12

ומתחייב    ספקה    .א שלישי,  צד  ובביטוח  מקיף  בביטוח  עובדיו  את  עצמו,  את  לבטח  מתחייב 
ו/או  המועצה כנגד כל נזק שייגרם לצד שלישי, בין לרכוש ובין לאדם, כתוצאה  לפצות את  
מתחייב להמציא למועצה, מיד עם חתימת חוזה    ספק. האספקת  מוצרי הדפוסבקשר עם  

זה, אישור על קיום ביטוחים כולל גם חבות מעבידים. המצאת האישור הינה תנאי מוקדם  
 .  ביצוע העבודותלתחילת 

 

י לכל נזק הנגרם מהכלים שיופעלו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בקשר לחוזה  אחרא   הספק     .ד
זה, וכן מתחייב לבטחם במשך כל תקופת ההתקשרות והארכתה, מפני נזק עצמי, צד שלישי  

 רכוש וגוף, לרבות כנדרש על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ותקנותיו. 
 

מכל חוב או אחריות המוטלת    הספקתשחרר את    עריכת הביטוחים כנדרש ע"פ החוזה לא     .ה
 עליו ע"פ החוזה ו/או ע"פ כל דין. 

 

יהיה אחראי וינקוט בכל האמצעים למניעת נזק או אובדן לגופו או לרכושו של אדם    הספק    .ו
כלשהו תוך כדי ביצוע עבודה, ויהיה אחראי לכל הנזק ישיר ו/או עקיף הנגרם תוך כדי ביצוע  

 אם הנזק נגרם חרף נקיטת אמצעי זהירות.  או בגינה. גם  אספקהה
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יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין נזק לרכוש, שייגרם למועצה, או לכל צד    הספק    .ז
בין אם נגרם על ידו בין אם    -הספקשלישי או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או ממחדל מצד  

במישרין ובין בעקיפין, הנובע או  בין    -נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו  
 הקשור לביצוע חוזה זה. 

 

  או/ו  את המועצה,  בכתב  דרישה  קבלת  עם  ומיד  מלא  באופן  ולפצות  לשפות  מתחייב  הספק    .ח
מהם  לחובת  או/ ו  לחובתם  יפסק  אשר  סכום  בכל  שלוחיה  או/ו  עובדיה   לנזקים  בקשר  מי 

, בהסכם  הנזכרים  הנזקים  ,רהאמו  מכלליות   לגרוע  ומבלי  ולרבות  להם  אחראי   הספק  אשר
 .  ד"עו ט" ושכ משפט הוצאות לרבות

 

 ערבות )ביצוע(   .13

יפקיד   .א זה  הסכם  חתימת  בלתי    הספקעם  אוטונומית  בנקאית  ערבות  המועצה  בידי 
שתעמוד בתוקפה למשך שנה ממועד החתימה על הסכם זה,   ₪,   15,000מותנית, בסך של  

 ם זה.על פי הסכ  הספקלהבטחת ביצוע התחייבויות  וזאת
 

את הערבות לפי דרישת המועצה, תהיה המועצה רשאית    הספקבכל מקרה בו לא יאריך   .ב
על פי    הספקלממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו של  

 הסכם זה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע למועצה על פי הסכם זה. 
 

או הפסד העלול להיגרם למועצה עקב או  הערבות תשמש, בין היתר, לתשלום בגין כל נזק   .ג
ההוצאות   כל  וכן  החוזה,  מתנאי  כלשהו  תנאי  של  הפרה  או  מילוי  אי  עם  בקשר 
והתשלומים שהמועצה עשויה להתחייב בהם בקשר עם החוזה או בקשר עם תביעה של  

ש  מחדל  או  למעשה  כלשהי  בדרך  הקשורה  ג'  בביצוע    הספק צד  מעשייתו  נמנע  או  עשה 
 הסכם זה. 

 

ע"י  מבל .ד החוזה  הפרת  של  במקרה  לעיל,  לגרוע מהאמור  רשאית    הספקי  המועצה  תהיה 
הסעדים  שאר  מכל  לגרוע  כדי  בכך  שיהא  מבלי  וזאת  הבנקאית,  הערבות  את  לחלט 

 העומדים למועצה בגין הפרת החוזה ובכלל זה הזכות לפיצויים בגין ההפרה.
 

 פיצויים, וביטול חוזה הפרות, .14

את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים  ל ידי הספק תזכה  של הסכם זה עיסודית    ההפר .א
נזק  מראש   הוכחת  של  ללא  סעד    .₪  15,000בסך  לכל  המועצה  מזכות  לגרוע  מבלי  זאת 

 . דיןותרופה אחרים העומדים לה על פי מסמכי החוזה או על פי כל 
 

המועצה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים האמורים מכל סכום שיגיע   .ב
לזוכה, בין על פי מסמכי החוזה ובין מכוח הסכם אחר כלשהו או לגבותם בכל דרך חוקית  

 אחרת.
 

ו          .ג ותרופה    הספקהיה  סעד  לכל  זכאית  המועצה  תהיה  זה,  בהסכם  יסודית  הפרה  יפר 
האמורות   מהזכויות  לגרוע  ומבלי  דין,  כל  פי  ועל  זה  חוזה  פי  על  לה  העומדים  משפטית 

ל את החוזה, ו/או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה, ו/או לחלט את תהיה היא זכאית לבט
 על פי מסמכי החוזה לקבלן אחר. העבודות ביצוע  את הערבות הבנקאית ו/או להעביר

רשאית   .ד המועצה  תהא  הבאים  מהמקרים  אחד  בכל  זה,  בהסכם  מהאמור  לגרוע  מבלי 
 . ימים מראש 7להביא חוזה זה לידי גמר לאחר מתן הודעה בכתב של  

 
נכסי   .1 לגבי  לפועל  הוצאה  של  כלשהי  פעולה  שנעשתה  או  קבוע  או  זמני  עיקול  הוטל 

, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין  הספק
 יום ממועד ביצועם.   30תוך 
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התראה פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או   ספק. כשהוגשה נגד ה2

קם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של קבלן  שהוא תאגיד נתקבלה על  חל
  90ידו החלטה לפירוק מרצון או שהגשה נגדו בקשה לפירוק והבקשה לא בוטלה תוך  

יום, או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו, כולם או חלקם, 
ארכה   קבלת  למען  לנושיו  פנה  שהוא  סעיף  או  לפי  איתם  הסדר  למען  פשרה   233או 

 לפקודת החברות. 
 
 הסתלק מביצוע החוזה או הפסיק ביצועו. ספק כשהוכח להנחת דעתה של המועצה כי ה .3
 
ההדפסות או  מתרשל באורח ניכר בביצוע    ספק. כשהוכח להנחת דעתה של המועצה כי ה5

 . ההספקה
 
, פעל שלא הספקם אחר בשמו של  , או אדספקכשהוכח להנחת דעתה של המועצה כי ה .6

בתום לב או נתן לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה 
 או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה. 

 
כשה7 מי    ספק.  כלפי  בכתב,  או  פה  בעל  נאותה,  בלתי  בצורה  התנהג  מעובדיו  מי  ו/או 

 מעובדי המועצה. 

יה המועצה רשאית להפסיק את החוזה בכל עת עם  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תה .ה
של   בכתב  הודעה  הבלעדי  ימים  14מתן  דעתה  שיקול  פי  על  המועצה    . מראש,  החליטה 

להביא את החוזה לסיומו כאמור לא תהיה המועצה חייבת בתשלום כספים ו/או פיצוי כל  
הנקוב  בפועל עד למועד    וצעושב  ההדפסותמלבד התמורה שתגיע לו בעבור  ספק  שהוא ל 

 בהודעת המועצה.  
 

 איסור הסבת זכויות .15
אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה כולו או חלקו או כל טובת הנאה    הספק

 .                 על פיו לאחר בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את זכויותיו על פי 
   

 קיזוז .16
כם זה, רשאית המועצה לקזז מכל סכום אשר יגיע  כל סכום אשר יגיע למועצה מכח הוראות הס

גזבר    ספקל בידי  חתום  אשור  אחר.   מקור  מכל  וגם  זה  הסכם  של  ביצוע  במסגרת  מהמועצה 
המועצה בדבר הסכום המגיע למועצה בגין הוראות הסכם זה יהווה ראיה מכרעת לחיובו של  

 . הספק
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

           
 הספק         המועצה     
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 לכבוד 
 המועצה הדתית כפר סבא 

    
 התחייבות לשמירה על חוקי העבודה והיעדר הרשעות וקנסות 

 
 

 סבא כפר הדתית המועצה עבור דפוס מוצרי ואספקת לביצועבמכרז הצהרת המציע הנדון:  
 

לק  .1 ונמשיך  קיימנו  אליה,  הזיקה  מבעלי  מי  ו/או  אני/החברה   כי  מצהיר  כל אני  את  יים 
החיקוקים   כל  לרבות  העבודה  דיני  עפ"י  העובדים  זכויות  של  שמירה  בעניין  חובותינו 

, וכן על פי צווי ההרחבה  1969-המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט
 וההסכמים הקיבוציים החלים עלינו.  

 
נו בשלוש השנים שקדמו  אני מצהיר כי אני/ החברה ו/או מי מבעלי הזיקה אליה, לא הורשע .2

עבירה לפי    –למועד האחרון להגשת הצעות בשל הפרת דיני עבודה )הפרה לעניין זה לרבות  
, ו/או  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

)ע"פ סעיף  -( ולא נקנסו על1987-לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז   לחוק   5ידי מפקח עבודה 
מ ביותר  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  שקדמה  בשנה  התשמ"ו(,  המנהליות,    2-העבירות 

 קנסות בשל הפרת דיני עבודה.
 
 
 

 
 

 אישור עו"ד
 
 

ה"ה   בפני  הופיע  ביום___________,  כי  בזאת  מאשר   ,______________ עו"ד  הח"מ  אני 
ת.ז.______________, אשר הינו מורשה החתימה מ נושא  על  ___________,  וחתם  טעם המציע, 

 הצהרה זאת בפני. 
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 תאריך:_______________ 

 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. 

 לכבוד
 המועצה הדתית כפר סבא 

 

 2020,  2019, 2018לשנים   אישור על מחזור כספיהנדון : 

  

 הרינו לאשר כדלקמן: _______________ ח.פ._____לבקשתכם וכרואי החשבון של חברת

 פחות. שנה ל₪ ל 500,000היה בגובה של  2018-2020המחזור הכספי של המציע בשנים  .א

₪    30,000  -א פחת מבסכום שלומוצרי דפוס כהגדרתם במכרז  3 לפחות המציע סיפק 2018-2020בין השנים  .ב
 .מוצרי הדפוסכל אחת מ אספקת ל

 

 

 

 , בכבוד רב 

 ________________  

 אי חשבוןרו  

 

 

  

 

 

 

 

 
 


