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 הזמנה להציע הצעות

 

" )להלן:  מדבר  נווה  האזורית  הצעות  המועצההמועצה  להציע  מציעים  בזאת  מזמינה  שירותי  ל"(,  מתן 

ומוסדותיה, המועצה  עבור  נייר  ומוצרי  משרדי  ציוד  המצורף    הכל  אספקת  השירותים  למפרט  בהתאם 

   (." בהתאמההציוד" -ו  "השירותים)להלן: " כנספח א'למכרז זה 

גני   על כלל מוסדותיה, בכללן ולא רק, מחלקות המועצה,  הציוד הנדרש במסגרת מכרז זה הינו למועצה 

 מה. בתחו  המצויים  יהמוסדותיתר  וילדים, בתי ספר  

מעת לעת הזמנות עבודה ובהן פירוט הציוד  אל המציע הזוכה  המדובר במכרז מסגרת, במסגרתו, יועברו  

 הנדרש, כמויות והיעד הנדרש.

 אופן דרישת הציוד ואספקתו

החתימה של המועצה    מורשיכל  ממוחשבות וחתומות על ידי  עבודה    הזמנות  על פי   יסופקהמבוקש    הציוד

שההזמנות לציוד עבורם כאמור, תחתמנה    גני הילדים  למעט)גזבר המועצה, ראש המועצה וחשב מלווה(  

 ע"י מורשה חתימה שתקבעה המועצה לצורך כך. 

עבודה חתומות כדין )וכאמור ככלל ע"י כל מורשי החתימה במועצה למעט גני  ת  ו משכך יובהר, כי רק הזמנ

 צעות מורשה חתימה שייקבע ע"י המועצה( יזכו את הספק בתלום.  הילדים שתחתמנה באמ

 ללא הזמנת עבודה חתומה כדין, לא תשולם בגינו תמורה הגם שסופק.  ציוד שיסופק

יגבר האמור    –ככל שיש סתירה בין האמור בסעיף זה )אופן דרישת הציוד ואספקתו( למקום אחר במכרז  

 בסעיף זה.

 

 היקף התקשרות 

כאמור, מדובר במכרז מסגרת, במסגרתו תצאנה דרישות לציוד מעת לעת, בהתאם לצרכי המועצה וככל  

 שתידרש לכך.  

לעת  ומודגש,  מובהר  משכך   מעת  להשתנות  עשוי  אשר  כלשהו,  להיקף  מתחייבת  אינה  המועצה  כי 

 בהתאם לנדרש ובהיקף הנדרש. מעת לעת בהתאם לצרכי המועצה, ועל הספק יהא לספק השירותים 

המציע הזוכה מודע לכך בעצם הגשת הצעתו נותן את הסכמתו המפורשת לכך ובהתאמה, לא יהיו לו כל  

 ות כנגד המועצה בעניין.  טענות ו/או דרישות ו/או תביע

 

את   להצעתו  לצרף  החובה  חלה  המציע  המלא  על  הגשת הקטלוג/המחירון  ליום  עדכני  שלו, 

 . (DISK ON KEYע"ג החסן נייד )  EXCELוהן בקובץ   PDFהן בקובץ ההצעות, 

 

 

 

 



 אספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר   14/2022מכרז 

 עבור המועצה האזורית נווה מדבר

 

3 
 
 

 הכוללת המכרז  חוברת .1

 הזמנה להציע הצעות )מסמך זה(. .1.1

 תנאי מכרז.  .1.2

 הצהרת המשתתף במכרז. .1.3

 . ניסיון המציע טופס .1.4

 תצהיר בדבר קיומו של סניף ומיקומו.  .1.5

 אישור רו"ח בדבר היקף מחזור כספי.  .1.6

 בנקאית להבטחת הצעה".  ערבותנוסח " .1.7

 נוסח הסכם ונספחיו:  .1.8

 נספח א' להסכם. -שירותים מפרט  .1.8.1

 נספח ב' להסכם.  –הצעת המחיר  .1.8.2

 נספח ג' להסכם. – העדר הרשעות תצהיר .1.8.3

 נספח ד' להסכם. –דרישות ביטוח  .1.8.4

 נספח ה' להסכם. –תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או חבר מועצה  .1.8.5

 ' להסכם.ונספח מסומן כ –נוסח "ערבות לביצוע ההסכם"  .1.8.6

 
 ב/מאתר המועצה.  לעיון והורדהמסמכי המכרז יועמדו   .2

משרדי  )להלן: "שביישוב אבו תלול  ניתן לרכוש את מסמכי המכרז טלפונית או במשרדי המועצה   .3

 ₪  אשר לא יוחזר בשום מקרה.  500"(, כנגד תשלום בסך של המועצה

מועד האחרון להגשת שאלות  עד ליש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן על הכתב   .4

מיטל ברנפלד אברהם לדוא"ל:  , ליידי הגב'  בלבד   Wordבקובץהבהרה הנקוב בלוח זמני המכרז,  

meitalb@nevemidbar.org.il    :08-6256411ולוודא קבלת המסמכים בטלפון שמספרו . 

יועלו לאתר  מסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה ופרוטוקול סיור מציעים )ככל ויהיו(,   .5

ל ויהיו,  . משכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר המועצה וביחס להבהרות ככהמועצה

 בכל עת ועד למועד האחרון להגשת הצעות. 

6. " נכתב  עליה  סגורה  במעטפה  להגיש  יש  ההצעה  פומבי  את   "  14/2022מכרז 

המועצה  במשרדי  הנמצאת  המכרזים  בלוח לעד  ו  לתיבת  הנקוב  הצעות  להגשת  האחרון  מועד 

יוגשו לאחר מועד  הצעות אשר    בכל מקרה, יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם..  זמני המכרז,

 .  ההגשה לא יתקבלו

כל   .7 את  שתכלול  הצעתכם  את  לנו  ולהחזיר  המצ"ב  החומר  בכל  היטב  לעיין  מתבקשים  הנכם 

בסעיף   המפורטים  עליהם  לעיל,    1המסמכים  לחתום  המוסמכים  ידי  על  וחתומים  מלאים  כשהם 

 . בכל עמוד ועמוד

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.    180התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא   .8
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אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. כמו כן, המועצה שומרת  .9

לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי ולפצל את  

לפצל את  ביצוע השירותים לש או  רק חלק מהם  או  כולם  להזמין מהזוכה את השירותים  לבים, 

השירותים בין מציעים שונים, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, והמציעים 

מוותרים ומנועים מראש מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. במקרה כאמור ייחתם חוזה  

 רים המוצעים לא ישתנו. עם סכום שונה מן ההצעה, אך המחי

ו/או לדחות   .10 לבטל המכרז, לפסול  לפי שיקול דעתה הבלעדי,  המועצה שומרת לעצמה את הזכות, 

לרבות   האחרונות  השנים  במהלך  כושל  ו/או  רע  ניסיון  למועצה  היה  לגביו  מציע,  של  הצעתו  את 

, חשד למרמה,  במקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו/שרותיו, הפרת חוזה על ידי המציע

 תביעות בלתי סבירות בעליל וכיו"ב. 

על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה וביתר מסמכי המכרז. אי מילוי אחת   .11

 או יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

 כללי  .12

 שלהלן: המחירים המוצעים על ידו לרכיבי ההצעה את '( בינקוב בהצעתו )נספח    המציע .12.1

 , המצורפת למפרט )בנספח א'(. רשימת הפריטים הבסיסיתעבור  -

 של המציע.   המלאמחירון המצויים בקטלוג/מקוריים  ראשי דיו וטונריםעבור  -

 (. למעט ראשי דיו וטונרים)  של המציע  הקטלוג/מחירון המלא עבור -

 

*הקטלוג/המחירון המלא של המציע נכון ליום הגשת ההצעה, יצורף ע"י המציע להצעתו הן  

 . (DISK ON KEYע"ג החסן נייד )  EXCELוהן בקובץ   PDFבקובץ 

קטלוגי   מס'  בצירוף  המציע,  של  המלא  המחירון/הקטלוג  חלק    –צירוף  ומהווה  חובה  הינו 

 מהצעת המציע. 

"ע"י המציע, כמפהמחירים המוצעים   .12.2 )להלן:  כולל מחיר התמורהורט בהצעת המחיר    ים"( 

במתן   הכרוכות  שהוא  וסוג  מין  מכל  הרגילות,  ובין  המיוחדות  בין  ההוצאות,  כל  את 

מנהלי   מפקחים,  מומחים,  יועצים,  אדם,  כוח  לרבות  המכרז,  תנאי  פי  על  השירותים 

רכב,   כלי  ציוד,  הרכבה/התקנחומריםפרויקטים,  הטובין,  הובלת  צילומים,  פריקתם  ,  ה, 

וכיו"ב,   והיתרים  רישוי  ביטוחים,  עבודה,  כלי  אשר  ביעד,  דין,  עפ"י  בשיעורו  מע"מ  ולמעט 

ע"י שהוא  המועצה  ישולם  סוג  מכל  תוספת  התמורה  למחיר  תתווסף  לא  ספק  הסר  למען   .

   לרבות, רווח קבלן ראשי, תוספת מרחק/אזור, הפרשי הצמדה למדד כלשהו.

יל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב  מבלי לגרוע מכלליות האמור לע .12.3

  ייחשבו ככלולים במחיר ההצעה.
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בכלליות   .12.4 לפגוע  ומבלי  למכרז  ההצעה  בהגשת  עקיף,  או  ישיר  באופן  הכרוכות,  העלויות  כל 

לצרפם  שיש  ותעודות  מסמכים  בגין  הנדרשים  תשלומים  או  אגרות  לרבות  לעיל,  האמור 

וכל הוצאה או עלות א יחולו על המציע בלבד. למען הסר  להצעה  יוצא מן הכלל,  חרת ללא 

ספק מובהר בזה, כי גם במקרה בו יבוטל המכרז מכל סיבה שהיא ו/או המועצה תחליט שלא  

חלק   כל  או  השירותים  את  הוצאות  מהםלבצע  או  עלויות  להחזר  זכאי  המציע  יהיה  לא   ,

 השתתפותו במכרז.כלשהן בגין רכישת מסמכי המכרז ו/או בגין 

יחידה שונים לאותו סעיף בכתב הכמויות, המופיע   .12.5 המציע מסכים, כי במידה והגיש מחירי 

שיילקח   כך  ההצעה  את  לתקן  רשאית  המועצה  תהא  שונים,  מקומות  ו/או  שונים  בפרקים 

 בחשבון המחיר המיטבי ביותר עבורה לאותו סעיף. 

המפרט   .12.6 מסעיפי  כלשהו  בסעיף  מחיר  יוצג  שלא  בעדכונים  במקרה  ו/או  הכמויות  כתב  ו/או 

 לכתב הכמויות, אזי: 

של   .12.6.1 אחרים  סעיפים  במחירי  הנדונה  העבודה  הוצאות  כלולות  כאילו  הדבר  ייחשב 

בדבר עלול    או,כתב הכמויות והמציע יהיה חייב לבצע עבודה זו ללא תשלום נוסף;  

 הדבר לגרום לפסילת ההצעה.

ועדת   .12.6.2 של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  נתונה  הנ"ל  מהמקרים  מקרה  בכל  ההחלטה 

 המכרזים של המועצה.

תוג .12.7 למכרז.  ההצעה  המצורפים  הטפסים  גבי  על  ורק  אך  שייעשו  ש  תוספת  או  שינוי  כל 

כאמור    במסמכי שלא  אחר  אופן  בכל  או  לוואי  במכתב  ובין  המסמכים  בגוף  בין  המכרז, 

 .  עלולים לגרום לפסילת ההצעהבמסמכי המכרז,  

 ביטוח  .13

)יבחר כזוכה ב .13.1 מכרז( המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל 

הביטוח    למועצהימציא   לכיסויי  המועצה  בדרישות  עמידתו  על  ביטוח  מחברת  אישור 

 הנדרשים במכרז זה. 

ועל   .13.2 בעצמו  לוודא  האחריות  חלה  המציע  על  זה  למכרז  הצעה  הגשת  לפני  כי  בזאת  מובהר 

אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של    חשבונו

 י הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה, ככל שיש כאלה. התאמת הכיסו 

 הסר ספק מובהר בזאת:  למען .13.3

מסרבת   .13.3.1 ביטוח  חברת  ו/או  ביכולתו  אין  כי  לטעון  יוכל  לא  תתקבל  שהצעתו  מציע 

כיסוי   התאמת  עלויות  כי  ו/או  במכרז  לנדרש  שלו  הביטוח  כיסוי  את  להתאים 

 צעתו.הביטוח שלו לדרישות המעצה לא נלקחו בחשבון בה

המועצה   .13.3.2 לדרישות  שלו  הביטוח  כיסויי  את  יתאים  ולא  תתקבל  שהצעתו  מציע 

הזכויות   את  לממש  הזכות,  למועצה  שמורה  בהסכם,  ו/או  במכרז  הנקוב  במועד 

 העומדות לרשותה ע"פ ההסכם/המכרז ולפי כל דין.
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ם על  בזאת, כי מתן צו התחלת השירותים מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשי  מודגש .14

 פי חוק למתן השירותים נשוא המכרז, ככל ויידרשו. 

 

 בכבוד רב, 

 אברהים אלהואשלה 

 ראש המועצה האזורית נווה מדבר
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 תנאי המכרז 

 כללי  .1

" )להלן:  כוללים  אשר  המכרז  במסמכי  לאמור  מוחלט  באופן  כפופות  למכרז  מסמכי  ההצעות 

 "(:המכרז

 הצעות.הזמנה להציע  .1.1

 . תנאי המכרז )מסמך זה( .1.2

 הצהרת המשתתף במכרז. .1.3

 . טופס ניסיון המציע .1.4

 תצהיר בדבר קיומו של סניף ומיקומו.  .1.5

 אישור רו"ח בדבר היקף מחזור כספי.  .1.6

 בנקאית להבטחת הצעה"  ערבות"  נוסח .1.7

 נוסח ההסכם על נספחיו:  .1.8

 נספח א' להסכם. -שירותים מפרט  .1.8.1

 נספח ב' להסכם.  –הצעת המחיר  .1.8.2

 נספח ג' להסכם. – העדר הרשעות תצהיר .1.8.3

 נספח ד' להסכם. –דרישות ביטוח  .1.8.4

 נספח ה' להסכם. –תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או חבר מועצה  .1.8.5

 ' להסכם.ונספח מסומן כ –נוסח "ערבות לביצוע ההסכם"  .1.8.6

כל מסמך נוסף שהגיע לידי המשתתפים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ואשר נאמר  .1.9
 רש כי הוא מהווה חלק ממסמכי המכרז. בו במפו

 
במסמכים   המפורטים  וההנחיות  ההסברים  התניות,  התנאים,  כל  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען 

 שצוינו כ"מסמכי המכרז" מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. 
 
 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .2

ואשר המציאו את כל    במצטברהבאים    בכל תנאי הסף  רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים

 האישורים והמסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה: 

 

כחוק  .2.1 רשום  תאגיד  או  חבר    -  יחיד  להשתתף  רשאים  לא  כי  בזה,  מובהר  ספק  הסר  למען 

שותפויות   או  חברות  להשתתף  רשאיות  לא  וכן  כחוק  רשום  בתאגיד  מאוגד  שאינו  יחידים 

 א אם נרשמו יחדיו, בתאגיד רשום כחוק  במיזם משותף או בכל דרך אחרת אל

יצרף המציע   זה  תנאי  מורשה)להוכחת  עוסק  גם תעודת  בנוסף  יצרף  והמציע תאגיד,  ככל   .

 (. אישור מורשי חתימהו תעודת התאגדות 
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 מציע שרכש את מסמכי המכרז. .2.2

 )להוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז, על שמו(. 

 

וחמש  אלף    עשרים  שני)ובמילים:  ₪    12,500אוטונומית בגובה    ערבות בנקאיתהגיש    המציע .2.3

"מאות   )להלן:  חדשים(  הצעה שקלים  להבטחת  לצרכן,  "(,  ערבות  המחירים  למדד  צמודה 

חודש   מדד  יהיה  הבסיסי  המדד  ביום  2022  יוניכאשר  שפורסם  תעמוד  15.07.2022,  אשר   ,

ליום   עד  בתנאים    31/12/2022בתוקפה  באופן,  מדבר",  נווה  האזורית  "המועצה  לפקודת 

לנוסחו   ובהתאם  המכרז  בתנאי  הצעה"    המדויקהאמורים  להבטחת  ערבות  "נוסח  של 

 למסמכי המכרז.  המצורף

 

(, באספקת ציוד 2019-2021)השנים האחרונות    (3לפחות בשלוש )  מוכח  ניסיון  בעל  המציע .2.4

לקוחות מוסדיים כדוגמת: רשות מקומית או גוף ממשלתי או    8משרדי ומוצרי נייר ללפחות  

 גוף ציבורי כאשר האספקה בוצעה ישירות למשרדי הלקוח.

בטופס ניסיון    ביחס למציע,עמידתו בתנאי זה ימלא המציע את הפרטים הנדרשים    להוכחת )

ויצרף חלקיו  כלל  על  ע"י  אישורים/המלצות    המציע  השירותים  ניתנו  להם  הלקוחות  מאת 

 . המציע(

 

עד   .2.5 של  במרחק  סניף  בעל  להיות  המציע  או  30על  בקו  שבעוק"מ  באר  העיר  ממרכז  , ירי 

   .באמצעותו מספק ציוד משרדי ומוצרי נייר

חתום  ) ומיקומו,  סניף  של  קיומו  בדבר  תצהיר  להצעתו  לצרף  המציע  על  זה  תנאי  להוכחת 

 ומאומת כדין, בנוסח המצורף למסמכי המכרז(. 

 

,  2019שנתי באספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר בכל אחת מהשנים   המציע בעל מחזור כספי   .2.6

  2021,  2020,  2019בעל מחזור כספי מצטבר לשנים      או    ₪  800,000  לפחותשל    2021,  2020

 ₪. מיליון 2.5של לפחות 

 אישור רו"ח, בנוסח המצורף למסמכי המכרז(.ציע לצרף להצעתו להוכחת תנאי זה על המ)

 

 מסמכים שצירופם נדרש  .3

, במדויק ועל פי הנוסח  ללא יוצא מהכללעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים,   .3.1

 הנדרש:

המכרז .3.1.1 מסמכי  ולאחר  כל  המקוריים  הטפסים  גבי  על  לעיל,  מפורטים  שהם  כפי   ,

כל   בדיו  בהם  בחתימה  שמולאו  ושנחתמו  מהכלל,  יוצא  ללא  הנדרשים,  הפרטים 

 מוסמכת כנדרש ובכלל זה מפרט השירותים וההצעה. 

 .קבלה על רכישת מסמכי המכרז .3.1.2
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הצעה .3.1.3 להבטחת  בנקאית  שצורף  ערבות  המדויק  ובנוסח  לעיל  הסף  בתנאי  כנדרש   ,

 למסמכי המכרז. 

 מלא וחתום, כנדרש בתנאי הסף לעיל.  המציע  ניסיוןטופס  .3.1.4

הניסיון,    המלצות .3.1.5 בטבלת  כמפורט  המציע,  ע"י  השירותים  ניתנו  להם  מהגורמים 

 ובהן התייחסות לטיב הביצוע ותקופת מתן השירותים. 

 תצהיר בדבר קיומו של סניף ומיקומו.  .3.1.6

 אשיו רו"ח בדבר היקף מחזור כספי.  .3.1.7

 . אישור בתוקף על ניכוי מס במקור או פטור ממס .3.1.8

)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום    ים ציבורייםפי חוק עסקאות גופ-אישור בתוקף על  .3.1.9

 . 1976-חובות מס(, התשל"ו

העסק .3.1.10 מרישיון  רישוי(, העתק  טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי  צו  ע"פ  ונדרש  ככל   ,

טעון רישוי, יש לציין זאת במפורש ולצרף אישור על    אינו . ככל והעסק  2013-תשע"ג

 כך.

 . תעודת עוסק מורשה .3.1.11

 צרף: ל תאגידעל משתתף במכרז שהוא  .3.1.12

ההתאגדות .א מתעודת  האגודות    עותק  או  השותפויות  או  החברות  רשם  מאת 

 השיתופיות. 

התאגיד .ב של  החתימה  מורשי  של  עדכני  החתימות  פירוט  צירופי  לרבות   ,

 הנדרשים, מאושר ע"י עוה"ד של התאגיד או רוה"ח שלה. 

 מלא וחתום. העדר הרשעות  תצהיר .3.1.13

 מלא וחתום., מועצהתצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר  .3.1.14

 מלא וחתום.  החוזה על נספחיו  נוסח .3.1.15

 . להסכם ב'על גבי טופס הצעת המחיר המסומן כנספח  מחירהצעת  .3.1.16

החסן    גבי  והן על   PDFמחירון/קטלוג מלא של המציע בצירוף מספר קטלוגי, הן ב   .3.1.17

 .נייד

, במדויק ועל פי הנוסח  ללא יוצא מהכלללמען הסר ספק מובהר בזה, כי צירוף כל המסמכים הנ"ל,  

להשתתפות במכרז ולכן השמטת מסמך מהמסמכים שפורטו או    תנאי מוקדם יסודישנדרש, מהווה  

 .עלולים לגרום לפסילת ההצעההגשת מסמך שיש בו סטייה מהנוסח ומהתוכן שנדרשו, 
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 אופן הגשת הצעות .4

את כל המסמכים כמפורט במסמך זה, במלואם ולאחר שמולאו בהם כל   על המציע להגיש .4.1

 הנתונים והפרטים הנדרשים ונחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש.

להגיש   .4.2 יש  ההצעה  המקורייםאת  בהם  בטפסים  מולאו  כאשר  הנדרשים    בדיו,  הפרטים  כל 

ורים או  ללא יוצא מהכלל. מחיקות בגוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מילוי פרטים לא בר 

 . עלולים לגרום לפסילת ההצעה -כתיבת ההצעה או חלק ממנה בעיפרון  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע להציע הצעתו על גבי נספח א' בהתאם לאמור   .4.3

 לעיל )הזמנה להציע הצעות(.   12בסעיף 

או בכל    כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי  .4.4

 .  עלולים לגרום לפסילת ההצעהאופן אחר שלא כאמור במסמכי המכרז, 

אי התאמה במסמכי   .4.5 למציע הערות או הסתייגויות או מצא המציע סתירה, שגיאה או  היו 

המכרז או ספק בקשר למובנו המדויק של עניין כלשהו, עליו להודיע על כך למועצה, בכתב, 

 ה. עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהר

 במידה והמועצה תמצא, כי אמנם קיים פגם כאמור, תודיע על כך לכל המשתתפים במכרז.

  מי   ו/או   המועצה   מלבד   אחר   גורם   ע״י   ו/או   בע״פ   שניתנו   הסברים   או   הבהרות   פירושים,   כל  .4.6

   אחראית   אינה   המועצה   כי   בזאת,   מובהר   ספק,   הסר   למען  המועצה.   את   יחייבו   לא   מטעמו 

  תשובות   שינויים,   רק   פה. -בעל   במכרז   למשתתפים   ינתנו שי   הסבר,   ו/או   פרוש   לכל 

  של   מקרה   בכל   המועצה.   את   יחייבו   "( הבהרות   "מסמכי   )להלן:   בכתב   שנמסרו   ותיקונים 

  האמור   יגבר   המקוריים,   המכרז   מסמכי   ובין   ההבהרות   במסמכי   האמור   בין   סתירה, 

  האמור   יגבר   עצמם,   ובין   ההבהרות   מסמכי   בין   סתירה   של   במקרה   ההבהרות.   במסמכי 

 יותר.   המאוחרת   בהבהרה 

  שינוי,   לערוך   רשאי   המציע   אין   המכרז.   מסמכי   את   לשנות   ו/או   לתקן   ו/או   למחוק   אסור  .4.7

  בהצעתו(.   ממנו   הנדרשים   הפרטים   השלמת   )למעט   המכרז   במסמכי   שהוא,   וסוג   מין   מכל 

  וכפי   המועצה   ע״י   הוכן   אשר   המכרז,   מסמכי   של   הנוסח   הצדדים   את   יחייב   מקרה   בכל 

  לשינויים   העירה   לא   והמועצה   המציע   ע"י   שינויים   נערכו   בו   במקרה   גם   מציעים, ל   שנמסר 

 שבוצעו. 

לעניין כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף   .4.8

לשיקול    המסמכים בהתאם  רשאית,  המועצה  תהא  אחרת,  בדרך  ובין  לוואי  במסמך  בין 

 באחת או יותר מהדרכים הבאות:  דעתה המוחלט בנדון, לפעול

 המציע;   של   הצעתו   את   לדחות   או   לפסול  .4.8.1

 כלל;   השינויים   בה   נעשו   לא   כאילו   המציע   הצעת   את   לראות  .4.8.2

 שנעשה.   השינוי   בעניין   המציע   מן   הבהרות   לדרוש  .4.8.3
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החתימה שצירף להצעתו, בכל מקום    על המציע לחתום, בחתימה מלאה על פי אישור מורשי .4.9

וכן בתחתית כל דף ממסמכי המכרז ללא  שנרשם בו "חתימת המציע" או "חתימת הספק"  

 . יוצא מן הכלל

כגון: חתימה אחת היכן שנדרשות שתי   או קיומה של חתימה חלקית בלבד,  העדר חתימה 

לגרום לפסילת  עלולה  חתימות, העדר חותמת ברורה וכו', על מסמכי המכרז או חלק מהם,  

 . ההצעה

רשום   .4.10 עליה  חלקה  במעטפה  המכרז  מסמכי  את  להגיש  המציע  מס' על  פומבי  "מכרז 

או    "14/2022 שליחו,  או  המציע  ע"י  המועצה  של  המכרזים  לתיבת  תוכנס  וזו  בלבד 

 בנוכחותם. 

תוגש   .4.11 נווה    ידניתההצעה  האזורית  המועצה  במשרדי  מטעמו  שליח  ע"י  או  המציע  ידי  על 

 ועד האחרון להגשת ההצעות. עד למ  -מדבר 

המועד   בחלוף  הצעה  כל  תתקבל  לא  וכן  בדואר  ששוגרו  הצעות  תתקבלנה  לא  מקרה  בכל 

 האחרון להגשת ההצעות. 

.  "2"חלק    -" ו1עליהן יהא מצוין "חלק    מעטפות   2-במקרה וכמות המסמכים רבה יש לפצל ל .4.12

וחת מלאים  הם  כאשר  במלואם  המכרז  מסמכי  את  להחזיר  יש  מקרה,  ע"י  בכל  ומים 

 המציע.

המועד   .4.13 את  לדחות  כלשהי,  בהנמקה  צורך  וללא  הבלעדי  שיקולה  לפי  רשאית,  המועצה 

על   תעלה  שלא  לתקופה  למכרז  ההצעות  להגשת  להגשת    45האחרון  האחרון  מהמועד  יום 

 ההצעות הנקוב במסמך זה ובלבד שהודיעה על כך לכל משתתפי המכרז.  

 

 פתיחת המעטפות .5

"( מחויב להמציא למועצה את  הזוכהצעה הזוכה במכרז )להלן: "המציע שהצעתו תיבחר כה .5.1

הערבות   את  לזוכה  המועצה  תחזיר  מכן,  ולאחר  הנדרשים,  והביטוחים  הביצוע  ערבות 

 הבנקאית שהופקדה על ידו כערבות להשתתפות במכרז. 

כלשהי   .5.2 התחייבות  אחר  מילא  לא  ו/או  בחלקה,  או  במלואה  מהצעתו,  הזוכה  בו  חזר 

המכרז    מהתחייבויותיו תנאי  הבנקאית    –לפי  הערבות  את  המועצה  לחלט  המועצה  תוכל 

שצורף להצעתו לשם הבטחת השתתפות במכרז, והזוכה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או  

 תביעה בעניין זה. 

בגין   .5.3 מראש  ומוערך  מוסכם  פיצוי  יהווה  כאמור,  שימומש  הבנקאית  הערבות  מלוא  סכום 

למי   ו/או  מועצה  שיגרמו  כאמור,  הנזקים  נזקיהן  את  להוכיח  יצטרכו  שאלו  מבלי  מטעמה 

למי   ו/או  למועצה  המגיע  הנכון  הפיצויים  סכום  הוא  זה  סכום  כי  ומסכים  מצהיר  והמציע 

התרופות   מיתר  לגרוע  מבלי  וזאת  לעיל  כאמור  המציע  התחייבות  הפרת  בגין  מטעמה 

 העומדות. 
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  -אך לא חייבת -שאית המועצה  על אף האמור לעיל, הרי בהתקיים הנסיבות המפורטות בו, ר .5.4

לראות את החוזה שהוגש חתום ע"י הזוכה במסגרת הצעתו כחוזה תקף מיד לאחר שהוסיפה  

לשם   דין  כל  פי  ועל  פי החוזה  על  לרשותה  בכל הצעדים העומדים  ולנקוט  בו את חתימתה 

לו על פי החוזה   אכיפתו של החוזה או לשם השגת כל תרופה ו/או סעד אחר שהיא זכאית 

 או על פי כל דין. ו/

ו/או בהסכמה מצד הזוכה   .5.5 המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה 

או כל מציע אחר, להסב את המכרז ו/או כל חלק הימנו ו/או את החיובים והזכויות הכלולים  

בו, במלואם או בחלקם, לכל יחיד או תאגיד, בכל שלב של המכרז ולמשתתפים במכרז ו/או  

צ רשאי  לכל  יהא  לא  במכרז  הזוכה  זה.  בעניין  תביעה  ו/או  טענה  כל  תעמוד  לא  אחר  ג'  ד 

 פי המכרז לצד ג' כלשהו.-להסב את זכויותיו או חובותיו על

את   .5.6 לדחות  כלשהי,  בהנמקה  צורך  כל  וללא  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  המועצה 

על   תעלה  שלא  תקופה  למשך  השירותים  מתן  מהמו  12תחילת  בחוזה  חודשים  שנקבע  עד 

 לתחילת השירותים. 

היא   .5.7 בתוקפה  כעומדת  ההצעה  תחשב  בה  להגשת    180התקופה  האחרון  מהמועד  יום 

 . ההצעות

 אופן בחינת ההצעות ואמות המידה לבחירת זוכה  .6

לאחר בדיקת מסמכי המכרז ועמידה של המציע בתנאי הסף, הזוכה במכרז יהא המציע בעל   .6.1

   הניקוד הגבוה ביותר לאחר סכימת רכיבי האיכות והמחיר, בהתאם לקריטריונים להלן:

 נקודות 20עד   –רכיב האיכות   .6.1.1

 להלן הקריטריונים על פיהם תיבחנה איכות ההצעות: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בקריטריון אופן מתן הניקוד הקריטריון  מס'  
ניקוד 
מירבי 

 בקריטריון 

1 
ניסיון   באספקת   שנות 

 ציוד משרדי ומוצרי נייר 

 קודות נ 5 -אחרונות ה  יםשנ 4  -שנים, ב 4ניסיון של 

 או יותר   אחרונותה  יםשנ  5-ב  שנים ומעלה  5ניסיון של  

 נקודות 10 -

 נקודות 10

2 
להם  מוסדיים  לקוחות 
משרדי  ציוד  סופקו   

 ומוצרי נייר 

 נקודות   0 - לקוחות מוסדיים 8

למקסימום    הקודנ  1  -ואילך    9  -ההחל מהלקוח   ועד 

 .נקודות 5של 

 נקודות  5

3 

כספי   שנתי  מחזור 
משרדי   ציוד  באספקת 
במצטבר  נייר   ומוצרי 

 2021, 2020, 2019לשנים 

 נקודות  0 -מליון ₪ 2.5
 הקודנ 1 -מליון ₪  3  -מעבר ל נוסף מליון ש"ח לכל 

 נקודות   5 -מליון ש"ח יותר 8
 נקודות  5

 נקודות 20 במרכיב האיכות  סה"כ נקודות
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 נקודות  80עד   -רכיב הצעת המחיר  .6.2

 נקודות 45עד  - ברשימת הפריטים הבסיסית על כל הפריטים  אחוז הנחה  .6.2.1

כל  אחוז   על  הבסיסית  יםפריטהההנחה  הפריטים  למפרט(,  ברשימת   )המצורפת 
 תיפסל. 8%מ   נמוכההצעה שתהא . 8%יהיה לכל הפחות 

 יש להציע אחוז הנחה שלם ללא ספרות עשרוניות.  
 

 אחוז ההנחה המוצע על כל הפריטים ברשימת הפריטים הבסיסית,חישוב הציון עבור  
 יהיה כדלקמן:

 
יקבע הציון על  ההצעות י   ליתר.  נקודות  45ביותר, יקבל    הגבוהההמוצע  אחוז ההנחה  

 פי הנוסחה הבאה:

 
 
 
 
 נקודות  10עד  - ראשי דיו וטונריםאחוז הנחה על  .6.2.2

 
כל  אחוז   על  וטונרים  ההנחה  הדיו  הקיימים ראשי  וחליפיים  מקוריים 

הצעה שתהא . %10יהיה לכל הפחות  )שצורף על ידו להצעתו(,  בקטלוג/מחירון המלא
 יש להציע אחוז הנחה שלם ללא ספרות עשרוניות.  תיפסל. 10%מ  נמוכה

 

 

 יהיה כדלקמן:ראשי הדיו והטונרים, כל אחוז ההנחה המוצע על חישוב הציון עבור 

. לשאר ההצעות ייקבע הציון על נקודות  10ביותר, יקבל    הגבוהההמוצע  אחוז ההנחה  
 פי הנוסחה הבאה:

 

 
 

 

 

 נקודות  25עד   -  הקטלוג/המחירון של המציע יפריט כל אחוז הנחה על  .6.2.3
 

המציע  אחוז   של  הקטלוג/המחירון  פריטי  כל  על  להצעתו( ההנחה  ידו  על   )שצורף 
  תיפסל. 8%מ   נמוכההצעה שתהא  .8%יהיה לכל הפחות 

 יש להציע אחוז הנחה שלם ללא ספרות עשרוניות. 

 

עבור   הציון  המציע,חישוב  של  הקטלוג/המחירון  פריטי  כל  על  המוצע  ההנחה   אחוז 
 יהיה כדלקמן:

 
. לשאר ההצעות ייקבע הציון על נקודות  25ביותר, יקבל    הגבוהההמוצע  אחוז ההנחה  

 פי הנוסחה הבאה:
 
 
 

 

  45 -( הגבוהה ביותר המוצע אחוז ההנחה  -)אחוז ההנחה המוצע  X( 45(/ 100-8)) סה"כ ניקוד

 

= 

 

  10 -הגבוהה ביותר( המוצע אחוז ההנחה  -)אחוז ההנחה המוצע  X( 10(/ 100-10)) סה"כ ניקוד

 

= 

 

  25 -( הגבוהה ביותר המוצע אחוז ההנחה  -)אחוז ההנחה המוצע  X( 25(/ 100-8)) סה"כ ניקוד

 

= 
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בעלת הניקוד הגבוה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה  יחד עם זאת, מובהר, כי המועצה   .6.3

 ביותר, או כל הצעה שהיא.

כפי    המועצה  .6.4 בדיקה,  כל  מהם,  חלק  לכל  או  למציעים  לערוך  רשאים  מטעמה  מי  כל  ו/או 

כאמור,    בבדיקות שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה  

לעיל, תהיה המועצה   וכאמור  כנדרש  פעולה  שיתף המציע  לא  בדיקות.  לערוך  ככל שתבקש 

 רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה. 

עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע   .6.5

 הערכת ההצעות. ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, ל 

לשם   .6.6 נוספים  עניינים  שיקולים  לשקול  המועצה  רשאית  זהות,  ביותר  הטובות  ההצעות  היו 

 הכרעה כדוגמת ניסיון מעבר לתנאי הסף, שיקולים תפעוליים וכיוצ"ב. 

את    שומרתהמועצה   .7 חתימת  לעצמה  בטרם  גם  השירותים  היקף  את  להגדיל  או  להקטין  הזכות 

ישתנו    החוזה בהם  במקרים  התקציב  וזאת  מן  חורגות  ההצעות  בהם  במקרים  או  המועצה  צרכי 

 שאושר לביצוע.   

ו/או לדחות   .8 לבטל המכרז, לפסול  לפי שיקול דעתה הבלעדי,  המועצה שומרת לעצמה את הזכות, 

לרבות   האחרונות  השנים  במהלך  כושל  ו/או  רע  ניסיון  למועצה  היה  לגביו  מציע,  של  הצעתו  את 

עותית מעבודתו, הפרת חוזה ע"י המציע, חשד למרמה, תביעות  במקרה של אי שביעות רצון משמ

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל    בלתי סבירות בעליל וכיו"ב. 

 . תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז

 

 

                                            בכבוד רב,                               

 אברהים אלהואשלה                       

    ראש המועצה האזורית נווה מדבר            
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 הצהרת המשתתף במכרז

בסעיף   .1 כמפורט  המכרז  מסמכי  כל  את  בעיון  קראתי  כי  מאשר/ת  הח"מ,  המכרז    1אני,  לתנאי 

ההסכם   את  יחד,  כולם  להוות,  עתידים  או  ביקרתי  והמהווים,  האמורים,  השירותים  למתן 

התשתיות   גישה,  דרכי  להם,  הסמוכים  המקומות  לרבות  השירותים  למתן  המיועדים  במקומות 

 הקיימות וכל מקום או מתקן אחרים העשויים להשפיע על מתן השירותים. 

הנני מצהיר/ה בזה, כי הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקום מתן השירותים, תנאי   .2

הגישה וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע על מהלך מתן השירותים ו/או על  

 היקף הוצאות השירותים, ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי. 

בכל מסמכי המכרז,   .3 לתנאים המפורטים  האמורים בהתאם  לבצע את השירותים  הנני מתחייב/ת 

צעתי בהצעת המחיר בנספח להסכם, בכפוף לאמור במסמכי המכרז,  כולם יחד, לפי המחירים שה

 והנני מקבל/ת על עצמי לבצע את השירותים לשביעות רצונה המלא של המועצה.  

בה   .4 הנקוב  הזמן  ובתוך  בחלקה  או  במלואה  לעיל,  המפורטת  התחייבותי  את  אמלא  ולא  במידה 

ללא יוצא מהכלל, ולרבות אם    ולרבות אם לא אמלא אחר כל התנאים המופיעים במסמכי המכרז 

ו/או התחייבות   פטורה מכל אחריות  למכרז, תהיה המועצה  בתנאי הסף  עומד/ת  אינני  כי  יתברר 

 כלפי ותהיה זכאית למסור את השירותים לכל מציע אחר.

צורך   .5 כל  מראש, מבלי  ומוערך  מוסכם  פיצוי  למועצה  לשלם  אני מתחייב/ת  כזה,  כן, במקרה  כמו 

גו  או  נזק  הבנקאית  בהוכחת  בערבות  הנקוב  לסכום  השווה  בסך  וזאת  המועצה,  מצד  נזק  בה 

)להלן: " זו  זכאית לגבות  הפיצוי המוסכםשהפקדתי במועצה להבטחת הצעתי  "(, והמועצה תהיה 

כל   על  מראש  מוותר/ת  ואני  אחרת  בדרך  ו/או  הבנקאית  הערבות  חלוט  ע"י  המוסכם  הפיצוי  את 

 טענה ו/או תביעה בעניין זה. 

, בין היתר, כי המועצה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתקופה  ידוע לי .6

על   כי    45שלא תעלה  היתר,  בין  לי,  ידוע  וכן  להגשת ההצעות  יום מתום המועד האחרון המקורי 

על   תעלה  שלא  לתקופה  השירותים  מתן  לתחילת  המועד  את  לדחות  רשאית  חודשים    12המועצה 

מת  לתחילת  שנועד  אני  מהיום  מכלליותה,  לגרוע  ומבלי  זו,  להצהרתי  לב  ובשים  השירותים  ן 

תיקון   ו/או  שינוי  ו/או  לביטול  ניתנת  אינה  חוזרת,  בלתי  הינה  זו  כי הצעתי  ומצהיר/ה  מוסיף/פה 

 ועומדת בתוקף ומחייבת אותי לתקופה כנקוב במכרז. 

 כל מסמכי המכרז, ללא יוצא מהכלל, מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי. .7

מוותר/ת על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או  אני   .8

הפרת   או  מילוי  אי  עצם  או  בהצעה  הנקוב  המועד  חלוף  ועצם  זו  הצעתי  מהוראות  הוראה  הפרת 

 ההוראה כאמור, ישמשו במקום התראה כנ"ל לכל דבר ועניין. 

 ם מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן:במידה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד, אנו החתומי .9

ו/או   .9.1 ובתקנותיו  התאגיד  בתזכיר  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  היא  זו  הצעה  כי 

 בהסכם השותפות. 

 כי ההתקשרות בהסכם המכרז, על פי תנאי המכרז, אושרה בהנהלת התאגיד כחוק.  .9.2
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ע .9.3 חותמים,  אנו  בשמו  אשר  התאגיד  בשם  לחתום  מוסמכים  מטה  החתומים  אנו  ל  כי 

סייגים   או  הגבלות  כל  אין  וכי  המכרז  תנאי  פי  ועל  המכרז  הסכם  לביצוע  ההתקשרות 

הסכם   ועל  זו  הצעה  על  לחתום  מאתנו  המונעים  המכרז  במסמכי  או  התאגיד  במסמכי 

 המכרז, וכי לשון היחיד הנקוטה בהצעה, בכפוף לנכונות הצהרותינו, מתייחסת לתאגיד.

במקרה בו יוכח כי הצהרותינו והתחייבויותינו בסעיף זה  כי ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי   .9.4

כולו, על סעיפי המשנה שבו, או חלק מהן, אינן נכונות או במקרה ויוכח כי החתימה למטה  

לראות אותנו מחויבים באופן אישי    -אך לא חייבת    -פגומה מכל טעם אחר, רשאית המועצה  

 הצעה. כלפיה, ביחד ולחוד, לקיום ההתחייבויות הכלולות ב 

 

 ולראיה, באתי על החתום: 

 

 שם המציע/ה: _________________ 

 מס' תעודת זהות/מס' חברה/מס' שותפות: _________________ 

 כתובת: ______________________________ מס' טלפון: ________________  

 חתימות:

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________   שם: ______________  .1

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .2

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .3

 

 חותמת תאגיד: ______________________ תאריך: ________________ 

 ה ושלישית מיועדת אך ורק לתאגיד המחויב ביותר מחתימה אחת על פי רשימת מורשי החתימה שלו.* חתימה שניי
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 פירוט ניסיון המציע 

במהלך    מוכח  ניסיון   בעל )  3לפחות  האחרונות  נייר  2019-2021השנים  ומוצרי  משרדי  ציוד  באספקת   ,)

גוף    8ללפחות   או  מקומית  רשות  כדוגמת:  מוסדיים  האספקה  לקוחות  כאשר  ציבורי  גוף  או  ממשלתי 

 בוצעה ישירות למשרדי הלקוח. 

הלקוח  מס'  שם 
טלפון   + ופרטיו 

 ליצירת קשר 

סוג הלקוח  
 המוסדי

) רשות מקומית  
או גוף  ממשלתי 

 או גוף ציבורי( 

 

והמוצרים  הציוד  סוג 
 שסופקו 

ביצוע   אופן 
 האספקה

תקופת מתן  
 השירותים 

 )מ- חודש/שנה 
 חודש/שנה( -ועד 

1 .  

 

    

2 .  

 

    

3 .  

 

    

4 .  

 

    

5 .  

 

    

6 .  

 

    

7 .  

 

    

8 .  

 

    

9 .  

 

    

10 .  

 

    

11 .      
 

 הערה: יש לצרף המלצות בכתב ואישור הלקוח על השירותים שניתנו על ידי המציע.  
 

 שהמועצה תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות הנ"ל. הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים 

 חתימה וחותמת: ________________________________ 
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 שם חותם/ים:     ________________________________

 תפקיד/ם:           ________________________________

 
 

 אישור עו"ד 
 

עו"ד    אני ___________________  הח"מ,  ביום  כי  מאשר/ת   ,________________________

שמספרה   ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _______________________ מר/גב'  בפני  הופיע/ה 

______________________ /  המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת  

 עים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבו

 
 

 __________________                  __________________             _________________ 
 תאריך                                           חתימת עו"ד                                   חותמת עו"ד 
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 תצהיר המציע בדבר קיום סניף ומיקומו 

 
 
 

 _________________________________________  כתובת מלאה של הסניף :
 
 

 . ישיון עסק תקף אשר באמצעותו הנני מספק ציוד משרדי ומוצרי נייר ללקוחותייברשותי סניף בעל ר 
 

 
 

             __________________ __________________                  __________________ 
 תאריך                                      חתימת המצהיר                        חתימה וחותמת המציע               

 

 

 אישור עו"ד 
 

 

ביום    אני כי  מאשר/ת   ,________________________ עו"ד  ___________________  הח"מ, 

שמספרה   ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _______________________ מר/גב'  בפני  הופיע/ה 

______________________ /  המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת  

 תצהיר דלעיל. וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על ה

 
 

 __________________                  __________________             _________________ 
 תאריך                                           חתימת עו"ד                                   חותמת עו"ד 
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 משרדי ומוצרי נייר שנתי באספקת ציוד  מחזור כספי רו"ח לעניין אישור 
 

המציע   של   ______________ מ.ר  חשבון  רואה   _______________________ הח"מ  אני 

)להלן:  ____________________ ח.פ  מכרז  המציע "  ______________________  במסגרת   ,)"

מחזור  הלאספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר עבור המועצה האזורית נווה מדבר מאשר בזאת כי    14/2022

 לשנים:   השנתי באספקת ציוד משרדי ומוצרי ניירכספי  ה

 :_______________ש"ח  2019

 :_______________ש"ח 2020

 :_______________ש"ח 2021

 ,לחילופין

כי ה ציוד  כספי  המחזור  מאשר בזאת  נייר במצטבר לשנים: באספקת  ומוצרי    2019,2020,2021  משרדי 

  ₪._____________   עמד על:

 

 תאריך: __________________            חתימה וחותמת רו"ח: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר   14/2022מכרז 

 עבור המועצה האזורית נווה מדבר

 

21 
 
 

 נוסח "ערבות להבטחת ההצעה" 

  בנק : 

 סניף : 

 כתובת הסניף  : 

 תאריך : 

 
 לכבוד

 המועצה האזורית נווה מדבר 

 

 ערבות בנקאית מס'____________ הנדון: 

שנים עשר אלף   )במילים:₪    12,500אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, עד לסכום כולל של   .1
מאות "  וחמש  )להלן:  חדשים(  הערבותשקלים  __________________  סכום  מאת  שתדרשו   ,)"

 .  14/2022"(, בקשר למכרז פומבי מספר הנערב)להלן: " 

ע"י הלשכה המרכזית   .2 סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם 
 "(, בתנאי ההצמדה שלהלן: המדדלסטטיסטיקה ומחקר כלכלי )להלן: "

)או   15.07.2022אשר פורסם ביום    2022  יולי" לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש  המדד היסודי "
 סמוך לכך(.  

זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י המדד החדש" " לעניין ערבות 
 ערבות זו.  

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:הפרשי ההצמדה"

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, הסכום השווה למכפלת  
 מדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.ההפרש בין ה

לסכום  עד  בדרישתכם  הנקוב  הסכום  את  לכם  נשלם  היסודי,  מהמדד  נמוך  יהיה  החדש  המדד  אם 
 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

 
ערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה,  .3

שיה את מבלי  לדרוש  חייבים  שתהיו  ומבלי  דרישתכם  את  לנמק  או  להוכיח  או  לבסס  עליכם  יה 
 התשלום תחילה מאת הנערב. 

 
ידינו אנו נשלם    ימים  15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .4 על  מתאריך קבלת דרישתכם 

 מדד. לכם את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה ל
 
ועד בכלל. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל    31/12/2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום    .5

 על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.  .6
 
 

 
 בכבוד רב, 

 בנק ______________________   

   

 החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף. טופס זה ייחתם בידי מורשי
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 הסכם

 

 2022שנערך ונחתם בבאר שבע ביום _____________ שנת 

 

 -בין -

 המועצה האזורית נווה מדבר 

 מהיישוב אבו תלול 

 על ידי המורשים לחתום מטעמה, ראש המועצה, גזברה והחשב המלווה 

 ( "המועצה")להלן: 

 מצד אחד;                                                                                                                                               

 -לבין -

 

 , ת.ז./ח.פ ________________ ,________________

 ,________________מרחוב 

 ________________ ה על ידי המורשה/ים לחתום מטעמ

 "(הספק )להלן: "

 מצד שני;                                                                                                                                                      

 

הכל    אספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר עבור המועצה ומוסדותיה,  שירותיבוהמועצה מעוניינת  

 "(; השירותים)להלן: " כנספח א'המצורף להסכם זה השירותים  כמפורט במפרט 

 :הואיל

הידע, הכישורים,   בעל  הוא  כי  בהצהירו  עבורה את השירותים,  לבצע  למועצה  הציע  והספק 

פי כל דין לביצוע השירותים, והמועצה  היכולת, הניסיון, האמצעים והרישיונות הנדרשים על  

 הסכימה למסור את השירותים לספק בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה; 

 :והואיל

מס'   פומבי  במכרז  הזוכה  כהצעה  נבחרה  השירותים  למתן  הספק  של    14/2022והצעתו 

 "(; המכרזשפורסם ע"י המועצה )להלן: "

 :והואיל

כל   על  לחתום  הספק  נדרש  המכרז,  זה  ובמסגרת  הסכם  וביניהם  המכרז   מסמכי 

" המכרז)להלן:  כמתחייב  מסמכי  הנדרש  כל  ואת  השירותים  למתן  התחייב  ובמסגרתם   )"

 מהם;

 :והואיל

והמועצה מסכימה למסור לספק את ביצוע השירותים או חלקם כפי שאלו יפורטו בהזמנות  

התחייב בכל  יעמוד  וזה  ובלבד  הצורך  ולפי  לעת  שיוצאו לספק מעת  כמפורט  העבודה  ויותיו 

 ; במסמכי המכרז

 :והואיל

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים .1

 המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. .1.1

 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם: .1.2
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 להסכם. ' כנספח א מסומן  - שירותיםמפרט  .1.2.1

 להסכם.  כנספח ב'מסומן  -והצעת מחיר   .1.2.2

 להסכם. כנספח ג'מסומן  -תצהיר העדר הרשעות  .1.2.3

 להסכם.  כנספח ד'מסומן  -דרישות ביטוח   .1.2.4

 להסכם.  כנספח ה'מסומן  –תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .1.2.5

 להסכם.  כנספח ו'מסומן  –נוסח ערבות לביצוע ההסכם   .1.2.6

לב  הספק .1.3 בזה  רצונה, בהתאם להוראות,  מתחייב  עבור המועצה את השירותים לשביעות  צע 

 התקנים והתקנות הנהוגים בישראל לגבי שירותים אלו הכלולים במפרט ועל פי כל דין. 

במפרט   .1.4 למפורט  בהתאם  השירותים  את  לבצע  מתחייב  המחיר  השירותים  הספק  והצעת 

 שנקבעו כנספח א' להסכם זה.

יהיה    כל .1.5 לא  זה  לחתימת הסכם  הצדדים, מעבר  שבין  קודם  הסכם  ו/או  הסכמה  ו/או  הבנה 

הסותר   במכרז  להשתתף  ההזמנה  במסמכי  האמור  דבר  לכל  תוקף  יהיה  ולא  תוקף  להם 

 הוראות הסכם זה. 

 
 מונחים .2

 בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: 

 המועצה האזורית נווה מדבר. -" המזמין" או "המועצה"

 ראש המועצה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך ההסכם או כל חלק ממנו.   -" המנהל"

 "(, וכל המסמכים המפורטים להלן: תנאים אלותנאי הסכם זה )להלן: " -" ההסכם"

 הנספחים להסכם.                                

 מסמכי המכרז.                               

ומורשיו המוסמכים, לרבות כל ספק משנה הפועל בשמו או      -"  הספק" נציגיו של הספק   לרבות: 

הסכמתה   את  נתנה  והמועצה  ובלבד,  מהן,  חלק  כל  או  השירותים  בביצוע   בשבילו 

 .מראש ובכתבלהעסקת ספק/י משנה,  

 שייקבע על ידי המנהל בקשר עם ביצועו של הסכם זה.  נציג מורשה של המועצה, כפי  -" המפקח"

הכל כמפורט    שירותי אספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר עבור המועצה ומוסדותיה,     –"  השירותים"

 והצעת המחיר המצורפים להסכם זה כנספח א'.  השירותים  במפרט 

בתחום שיפוטה,    משרדי המועצה, מחלקותיה ומוסדותיה המצויים    –"  "מקום ביצוע השירותים

 בהתאם להנחיותיה. הכל 

כמשמעותו   כחיקוק  ההסכם  את  רואים  הפרשנות  לצורך  ההסכם.  על  תחול  הפרשנות  פקודת 

 בפקודה האמורה. 
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 הצהרות הספק .3

הספק מצהיר בזאת, כי קיבל לידיו מן המועצה את כל המסמכים של ההסכם על כל נספחיו,   .3.1

המועצה את כל ההסברים והמידע הנדרש לצורך  כי קרא אותם והבין את תוכנם וכי קיבל מן  

 ביצוע השירותים ומילוי כלל התחייבויותיו על פי ההסכם.

טיב   .3.2 את  השירותים,  מתן  מקום  את  הצעתו,  הגשת  לפני  בדק,  כאילו  הספק,  את  רואים 

התשתיות והציוד, את כמויותיהם וטיבם של השירותים הדרושים לשם מילוי התחייבויותיו,  

הגישה דרכי  העלולות    את  והאפשרויות  הסיכויים  לגבי  הידיעות  כל  את  השיג  כאילו  וכן 

 להשפיע על מתן השירותים. 

הספק מצהיר, כי ברשותו כח אדם מקצועי ומיומן, בעל הידע, הניסיון, והציוד הדרוש לשם   .3.3

מתן השירותים במלואם וכי הוא מסוגל ובעל כושר וכישורים לבצע את התחייבויותיו על פי  

 הוא מתחייב לבצעם כאמור לשביעות רצונה המלא של המועצה. הסכם זה ו 

כן מצהיר הספק, כי היקף השירותים הנדרשים ממנו לביצוע לפי הסכם זה בהיר לו, וכי הוא   .3.4

 מתחייב לבצעם במרב הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון המועצה. 

ה .3.5 ו/או  ההיתרים  ו/או  האישורים  כל  בידיו  כי  בזאת,  ומתחייב  מצהיר  רישיונות  הספק 

ו/או בהתאם לתנאי הסף של   הנדרשים, על פי כל דין ו/או בהתאם לדרישות חברת הביטוח 

תקופת   כל  במשך  בתוקף  יישארו  הם  וכי  זה,  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  לביצוע  המכרז, 

 הסכם זה ובמשך שלושה חודשים לאחר מכן. 

יכותם של השירותים וכל  הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו ומוסכם עליו שהאחריות לטיבם וא .3.6

 יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה חלות עליו בלבד. 

הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו   .3.7

הצורך לשלם מס,  מן  או  רשות  או  היתר  רישיון,  כל  לקבל  צורך  או  חובה  כדי לשחררו מכל 

וכיו"ב, כל דין בקשר עם   היטל אגרה, תשלומי חובה  עליו, או שיוטלו עליו, על פי  המוטלים 

 מתן השירותים בהסכם זה. 

 
 הספק   התחייבויות .4

נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים במסגרת מתן   .4.1 כל דין ו/או  פי  יפעל על  הספק 

 השירותים.

גבוהה,   .4.2 מקצועית  ברמה  הקפדנות,  במרב  השירותים  את  לבצע  מתחייב  ביעילות,  הספק 

 בנאמנות, בדייקנות ובמומחיות, לפי מיטב כללי המקצוע.

למתן   .4.3 ומנוסים  מוכשרים  יהיו  אשר  עובדיו  ידי  על  יבוצעו  השירותים  כי  מתחייב,  הספק 

 "(. נותני השירותיםהעומדים בדרישות המפרט )עובדים אלו יקראו להלן: " השירותים

השירותים בלבד ובפיקוחו האישי וכי נותני    הספק מתחייב, כי השירותים  יבוצעו על ידי נותני .4.4

השירותים ימלאו אחר כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, בין שנכללו במפורש ובין  

מכללא ובין שנהוגים ומקובלים במקצוע, בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת מרב המאמצים, 

 הכישורים והכישרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצועם.
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ישיבות  הספ .4.5 בכל  ולהשתתף  מטעמה  מי  או  המועצה  עם  פעולה  לשתף  בזאת  מתחייב  ק 

 המועצה, לפי דרישת המועצה ובמידת הצורך. 

הספק מתחייב לדווח למועצה ו/או מי מטעמה על מתן השירותים וכן לדווח למועצה ו/או מי   .4.6

 לו עליה. מטעמה על כל התפתחות צפויה או שאירעה בפועל בנושא השירותים מיד עם היוודע  

חפיפה   .4.7 יבצע  שהיא,  סיבה  מכל  סיום,  לידי  זה  הסכם  יבוא  בו  עת  בכל  כי  מתחייב,  הספק 

 מסודרת, וככל שיידרש, לשביעות רצון המועצה.  

לפי   .4.8 בעבירות  הורשעו  מטעמו,  העובדים  ולא  הוא  לא  כי  ומתחייב,  מצהיר  ה'   סימןהספק 

י'   וכי ימלא אחר הוראות החוק למניעת העסקה של  1977  -העונשין התשל"ז  בחוקלפרק   ,

ככל    הספק.  2001  -עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א כי ימציא למועצה  מתחייב 

 ים שתדרוש להבטחת סעיף זה.  שיידרש לכך על ידה, את האישור

 
 השירותים .5

זה   .5.1 הסכם  במסגרת  הנדרשים  נייר  הינם  השירותים  ומוצרי  משרדי  ציוד  אספקת  שירותי 

ויחידותיה,   מוסדותיה  כלל  על  במפרט  הכל  למועצה  א' המצורף  השירותים  כמפורט   כנספח 

 "(.השירותים להסכם )להלן: "

מורשי החתימה  כל  ממוחשבות וחתומות על ידי  עבודה    הזמנות  על פי   יסופקהמבוקש    הציוד .5.2

שההזמנות לציוד    גני הילדים  למעטשל המועצה )גזבר המועצה, ראש המועצה וחשב מלווה(  

 עבורם כאמור, תחתמנה ע"י מורשה חתימה שתקבעה המועצה לצורך כך. 

הזמנ רק  כי  יובהר,  החת  ו משכך  מורשי  כל  ע"י  ככלל  )וכאמור  כדין  חתומות  תימה  עבודה 

יזכו   המועצה(  ע"י  שייקבע  חתימה  מורשה  באמצעות  שתחתמנה  הילדים  גני  למעט  במועצה 

ללא הזמנת עבודה חתומה כדין, לא תשולם בגינו תמורה    שיסופקאת הספק בתשלום. ציוד  

 הגם שסופק. 

היקף ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות, יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה   .5.3

כלשהו,    לצרכיה   ובהתאם להיקף  מתחייבת  אינה  המועצה  לפיכך,  לעת.  מעת  שיידרשו  כפי 

עשוי   לעתאשר  מעת  על   להשתנות  הנדרש  בהיקף  השירותים  למועצה  לספק  יידרש  והספק 

 ידה. 

 
 התמורה .6

בתמורה למתן השירותים במלואם ובמועדם, ולקיום יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה, יהא  .6.1

לתשלום,   זכאי  בפועלהספק  לביצוע  כ  בהתאם  המסומנת  המחיר  להצעת   'בנספח  ובהתאם 

 "(. התמורה להסכם זה )להלן: "

6.2.   + 'שוטף  של  תשלום  בתנאי  כדין,  מס  חשבונית  כנגד  לספק  תשולם  מיום  45התמורה    יום' 

 אישור החשבונית לתשלום ע"י הגורם המוסמך במועצה. 

סכום   .6.3 את  המרכיבות  העבודה  הזמנות  את  הספק  יצרף  הספק  ע"י  שתוגש  חשבונית  לכל 

ללא   לתשלום  הספק  ע"י  שתוגש  חשבונית  הציוד.  את  למועצה  סיפק  פיהן  על  החשבונית 

תומות כדין לא  לא תיבדק ולא תשתלם. כמו כן, הזמנות עבודה שאינן ח  –הזמנות העבודה  

 תשולמנה הגם שסופקו. 
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מוסכם, כי הספק לא יתבע או ידרוש ולא יהיה רשאי לתבוע או לדרוש מהמועצה העלאות או   .6.4

או   הטלתם  מטבעות,  בשערי  שינויים  עבודה,  שכר  עלויות  מחמת  בין  בתמורה,  שינויים 

ישירים בין  וסוג,  מין  מכל  אחרים  חובה  תשלומי  או  היטלים  מיסים,  של  ובין    העלאתם 

 עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר. 

למען הסר ספק, בעבור עבודה שיש עליה הרשאה תקציבית ו/או תהא עליה הרשאה תקציבית   .6.5

התשלום   בתנאי  יהיו  התשלום  מועדי  אחר,  ו/או  ממשלתי  משרד  ו/או  רשות  ו/או  גוף  מכל 

זאת ממועדי קבלת הכספים מהרשויות המתקצבות את העבוד דלעיל,  ובהתאם  הקבועים  ה 

 לשלבי התקצוב הנקבעים על ידן. 

התמורה המפורטת לעיל הינה סופית וקבועה, כוללת את כל הוצאות הספק ו/או מי מטעמו   .6.6

ללא יוצא מן הכלל ולא יוספו לה תוספות מכל מין וסוג שהוא, למען הסר ספק, מובהר בזאת  

הוצאות משרדיות וכן כל  במפורש כי התמורה המצוינת לעיל כולל הוצאות נסיעה, ביטול זמן,  

 הוצאה אחרת באשר היא וכי לא יתווספו אליה הפרשי הצמדה כלשהם.  

עוד מוסכם בין הצדדים כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים על ביצוע   .6.7

העבודה עפ"י חוזה זה, יחולו על הספק וישולמו על ידו. המועצה תנכה מהסכומים המגיעים  

לספק כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי  

 פק.  תהווה תשלום לס

לעכב   .6.8 הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  המועצה  כי  הצדדים,  ידי  על  ומוצהר  מוסכם 

על    3מהתמורה במשך    5%תשלום בשיעור   לספק  חודשים ממועד התשלום האחרון ששולם 

 ידי המועצה, וזאת בתור ערובה לביצוע השירותים וטיבם על ידי הספק ו/או מי מטעמו.

 

 ציוד וחומרים אספקת .7

חייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, חלקי החילוף, החומרים המתכלים, המתקנים,  הספק מת

כח האדם הנדרש לרבות יועצים ומומחים )ככל שנדרשים(, וכל דבר אשר יידרש לביצוע יעיל ומלא  

של השירותים. רואים את הספק כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד, החומרים והמתקנים הדרושים  

 השירותים. לביצוע יעיל של  

 
 במסמכים וסודיות בעלות .8

כל המסמכים הקשורים להסכם זה וכן כל תוצרי השירותים, אשר ייערכו ו/או יבוצעו על ידי   .8.1

צילומם,   אלקטרוניים,  מסמכים  לרבות  שהוא,  ואופן  צורה  בכל  זה  הסכם  עם  בקשר  הספק 

או להשתמש / חשבונות, דוחות וכיוצ"ב, אשר הספק חייב להכינם, לבצעם, לספקם, לנהלם ו

 הנם רכושה של המועצה בלבד.   -בהם לצורך מתן השירותים ו/או בקשר אליהם

יתר   .8.2 וכל  המפרטים  הרשימות,  המסמכים,  התכניות,  סודיות  על  לשמור  בזה  מתחייב  הספק 

הניירות והמסמכים המתייחסים למתן השירותים, בין שהוכנו על ידי הספק ו/או מטעמו ו/או  

 שהוכנו על ידי המועצה ו/או מטעמה ו/או על חשבונה. על חשבונו ובין 

סודיות   .8.3 על  ישמרו  לא  מטעמו  מי  ו/או  עובדיו  בו  במקרה  המועצה  כלפי  אחראי  יהיה  הספק 

 לעיל.  8.1המסמכים כאמור בסעיף 

את כל המידע,    -לפי המוקדם-ימסור למועצה מיד עם דרישתה או עם תום הסכם זה    הספק .8.4
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 לו, התקבל על ידו, או הוכן על ידו בקשר למתן השירותים.  המסמכים או חומר אחר שנמסר

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי לספק אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות   .8.5

ציוד השייכים למועצה או   לגבי מסמכים, מידע או  זכות שהיא,  כל  ו/או  ו/או שיעבוד  עכבון 

 סכם זה. שיגיעו לידי הספק בשל כל דבר ועניין הקשור לה

 
 

 תקופת ההסכם .9

ולמשך   .9.1 ידי הצדדים  על  יהיה בתוקף ממועד חתימתו  זה  "  12הסכם  )להלן:  תקופת חודשים 

 "(.ההסכם

ב .9.2 ההסכם  תקופת  את  להאריך  הזכות,  תהא  בלבד,  בנות    4  -למועצה  נוספות    12תקופות 

ובהתאם  "(, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  תקופות האופציהחודשים כל אחת מהן )להלן: "

 לצרכיה. 

סיבה   .9.3 או  נימוק  ללא  עת  בכל  זה  הסכם  לבטל  רשאית  המועצה  תהא  לעיל,  האמור  אף  על 

 ימים.  14בהודעה מראש של 

)על תתי סעיפיהם( מהוות הוראות יסודיות    16,  10-12,  7,  5,  4,  3מוסכם כי הוראות סעיפים   .9.4

 להסכם זה, הפרתן ולו במקצת מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

וד, כי המועצה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום בכל עת  מוסכם ע  .9.5

 וללא הודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.  .9.5.1

בתוך   .9.5.2 תיקן את ההפרה  ולא  יסודית  בהפרה שאינה  את ההסכם  ימים   7הספק הפר 

 מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך. 

אינו   .9.5.3 מנת הספק  על  נקט באמצעים  ולא  המועצה,  רצון  לשביעות  ההסכם  מבצע את 

 ימים מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך.  7לתקן את הטעון תיקון בתוך 

עד   .9.6 בפועל  שנתן  השירותים  בגין  רק  לתשלום  זכאי  הספק  יהיה  בוטל,  או  ההסכם  הסתיים 

בזא מוותר  הספק  ההסכם.  סיום  כמועד  המועצה  בהודעת  הנקוב  סופי  למועד  בוויתור  ת, 

ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפסקת ההסכם כאמור, למעט בדבר תשלום בגין  

 שירות שניתן בפועל, כאמור לעיל. 

 
 

 שלילת יחסי עובד מעביד  .10

הספק מצהיר, כי בהתקשרותו עם המועצה על פי הסכם זה הוא פועל כספק עצמאי ובלתי   .10.1

נאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו לבין המועצה  תלוי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מת 

ויתר   השירותים  בביצוע  הספק  מטעם  שיועסקו  העובדים  וכל  ומעביד,  עובד  יחסי 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדיו בלבד.

של   .10.2 העסקתם  עם  בקשר  והמיסים,  ההוצאות  התשלומים,  בכל  יישא  כי  מתחייב,  הספק 

מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס    עובדיו ו/או מי

ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר. אין לראות בכל זכות הניתנת על פי  

הסכם זה למועצה לרבות לפקח ו/או להורות לו ו/או לעובדים מטעמו אלא אמצעי להבטחת  
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 ביצוע הוראות הסכם זה במלואן. 

מכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית  היה ו  .10.3

ובין   הספק  עם  ביחד  בין  המועצה,  של  עובד  הנו  הספק  של  מטעמו  מי  ו/או  עובד  כי  דין, 

בנפרד, כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות את המועצה, מייד לפי דרישתה הראשונה, על  

ועצה תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם קביעה  כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהמ

 כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל. 

 

 הספק  אחריות .11

הספק יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף, בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק   .11.1

בין אם נגרם    –אחר, שייגרם למועצה ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הספק  

בין במישרין ובין    –על ידו, בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו  

הנובע או הקשור במתן השירותים נשוא הסכם זה, וכן הוא מתחייב, לפצות את  בעקיפין,  

 המועצה על כל סכום שתחויב המועצה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל. 

למען הסר ספק, אין בכל דבר האמור בהסכם זה, או בהוראה או הנחיה שתינתן על פיהם   .11.2

להטיל על המועצה אחריות,   כדי  ידי המועצה,  על  ו/או הפסד  לספק  פגיעה  ו/או  לכל אבדן 

כתוצאה   שהוא  שלישי  צד  לכל  ו/או  למועצה  שייגרמו  כאמור,  הוצאות,  ו/או  נזק  ו/או 

ממעשה או מחדל של הספק, של עובד מעובדיו או מי מטעמו, או בקשר עם מתן השירותים  

 המפורטות בהסכם זה. 

הפסד, אבדן ו/או תאלץ  אם ייגרמו למועצה ו/או למי מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו נזק,   .11.3

המועצה ו/או מי מטעמה לשלם פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות האמורות לעיל,  

לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות נוספות בקשר עם הליכים כלשהם, מתחייב בזאת הספק  

לשפות את המועצה ו/או מי מטעמה ו/או אדם אחר כלשהו אשר נגרם להם נזק או הוצאה  

מלוא הסכום, מיד עם קבלת הודעה, בעד כל סכום או תשלום שתידרש המועצה  כאמור, ב

ואותו   באמור  לשלמו,  אין  זה.  הסכם  פי  על  הספק  מן  למועצה  המגיע  כחוב  יראוהו  סכום 

בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה או מי מטעמה על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה 

 לכל תרופה ו/או סעד אחרים.

מתח .11.4 מטעמה,  הספק  למי  ו/או  למועצה  שנגרמו  הוצאה  או  נזק  כל  ולהשלים  לתקן  ייב 

כמפורט לעיל, מיד עם דרישת המועצה. המועצה תהא רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים  

את    עקב ביצע  לא  שהספק  במידה  וזאת  מטעמו  מי  ו/או  הספק  ידי  על  שנגרמו  נזקים 

 בתשלום התיקונים.   ימים ממועד קרותם ולחייב את הספק  7התיקונים תוך 

 
 

 העברת זכויות .12

בין   הנובעות  התחייבויותיו,  ו/או  זכויותיו  עם  בקשר  עסקה  כל  לבצע  רשאי  יהיה  לא  הספק 

זכות   כל  לשעבד  או  להמחות  להעביר,  רשאי  יהיה  לא  וכן  זה,  מהסכם  במפורשות  ובין  במשתמע 

אישור   ללא  אליו  בקשר  או  זה  הסכם  פי  על  מהתחייבויותיו  או  ובכתבמזכויותיו  של    מראש 

 המועצה. 
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 יות העדר בלעד .13

בביצוע   המועצה  את  להגביל  כדי  זה,  בהסכם  האמור  בכל  אין  כי  בזאת,  מסכימים  הצדדים 

לאותה   סיומם  לאחר  והן  הפסקתם  לאחר  הן  השירותים  מתן  בתקופת  הן  אחרות,  התקשרויות 

כל   תהיינה  לא  לספק  וכי  אחרים,  גורמים  עם  נלוות,  למטרות  או  דומה,  מטרה  לכל  או  מטרה, 

 עות בגין האמור. טענות, דרישות או תבי
 
 
 
 
 
 
 

 ניגוד עניינים  .14

תקופת ההסכם ומתן השירותים לא יעסוק הספק בכל עיסוק אשר עשוי להוות ניגוד עניינים    במשך

 עם מתן השירותים וביצוע השירותים למועצה.

 
 

 זכות קיזוז ועיכבון .15

למועצה תהא זכות קיזוז כלפי הספק בגין כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, אשר יגיע לה ממנו   .15.1

 המגיע לספק. והיא תהא רשאית לקזזו מכל סכום 

מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הזכות בידי המועצה לעכב כל תשלום המגיע לספק וכל ציוד   .15.2

איזו   יפר  שהספק  במקרה  זה,  הסכם  של  ולביצועו  לקיומו  ערובה  בתור  וזאת  הספק,  של 

מן   למועצה  שיגיע  סכום  כל  לקבלת  עד  או  זה,  הסכם  פי  על  מהתחייבויותיו  התחייבות 

 הספק. 

 

 ביטוח .16

אובדן שייגרמו לעצמו, לעובדיו, למועצה    יהיהק  הספ .16.1 ולכל  גוף,  נזק, רכוש או  לכל  אחראי 

ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי שהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על  

ידו ו/או מי מטעמו.  הספק יפצה את המועצה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, מיד עם  

צה, לרבות כלה ההוצאות שהמועצה עמד בהן בקשר לכל תביעה  דרישה ראשונה של המוע

 ו/או דרישה כזו, אזרחית ו/או פלילית, ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כזו. 

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הספק לערוך ולקיים   .16.2

"( המצורף כחלק  שות הביטוחדרי)להלן: "  'דבנספח  חשבונו את הביטוחים המפורטים    על

להוסיף   ובעלת מוניטין, ומתחייב  כדין  ביטוח מורשית  זה, אצל חברת  נפרד מהסכם  בלתי 

 את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות. 

לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הספק להמציא לידי המועצה אישור על   .16.3

המפ הביטוחים  בהתאם  עריכת  לעיל  ידי    'דלנספח  ורטים  על  חתום  כשהוא  זה,  להסכם 

 מבטחיו.  

זה  .16.4 בהסכם  האמור  לבין  הביטוח   עריכת  באישור  האמור  בין  התאמה  אי  של  מקרה  בכל 

ולדרישת המועצה, מתחייב הספק לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם 

 זה.

פים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל  היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוס .16.5

סעיף   יכלול  כאמור  ביטוח  בכל  כאשר  הנ"ל  הביטוחים  את  ולקיים  לערוך  הספק  מתחייב 

בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המועצה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או  
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חבויות, בכפוף  יורחב שם המבוטח לכלול את המועצה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי  

 לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המועצה   .16.6

יכלל   כן  כמו  המועצה.  ביטוחי  לשיתוף  תביעה  ו/או  דרישה  כל  על  מוותר  המבטח  וכי 

ייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  אלא  בביטוחים תנאי לפיו מתח 

 יום מראש.  30אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה, 

מי   .16.7 ו/או  המועצה  כנגד  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  לו  תהיה  לא  כי  מצהיר,  הספק 

לשיפוי זכאי  שהיה  או  עבורו,  לשיפוי  זכאי  שהוא  נזק  בגין  אלמלא    מטעמה  עבורו 

ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת 

 את המועצה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל. 

הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי   .16.8

 הביטוח. 

המפורטות לעיל. בכל מקרה של    לבקשת המועצה יעביר הספק עותק של פוליסות הביטוח .16.9

לגרום   זה, מתחייב הספק  בהסכם  לבין האמור  בפוליסות הביטוח  בין האמור  אי התאמה 

 לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. 

ו/או   .16.10 הביטוח  אישור  בהמצאת  הספק,  ביטוחי  בעריכת  אין  כי  בזאת  ומוסכם  מוצהר 

כד  הספק  ידי  על  הפוליסות  העתקי  ו/או  בהמצאת  המועצה  על  כלשהי  אחריות  להטיל  י 

להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הספק מאחריותו על פי ההסכם  

 ו/או על פי כל דין. 

אם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא המועצה רשאית,   .16.11

מי הביטוח, לרבות הפרמיות  אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק ולשלם את ד

מכל   אלה  סכומים  לנכות  רשאית  תהא  והמועצה  הצמדה,  הפרשי  ו/או  ריבית  השוטפות, 

סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרת.  

הספק,   עבור  הביטוחים  לעריכת  שהיא  כל  חבות  המועצה  על  להטיל  כדי  לעיל  באמור  אין 

תר בזה על כל טענה נגד המועצה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור,  והספק מוו

 טיבם והיקפם. 

הינם   .16.12 המועצה  לידי  האישור  והמצאת  הביטוחים  עריכת  כי  הצדדים  בין  ומוסכם  מותנה 

תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח  

 ל ההסכם. במועד יחשבו כהפרה יסודית ש

הספק מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה   .16.13

שלו. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה  

של הקבלנים   עיסוקם  לסוג  ביטוח המתאימות  דרישות  יופיעו  זה,  ביצוע הסכם  עם  בקשר 

לפני  וקבלני   למועצה  להמציא  מתחייב  הקבלן  המועצה,  לדרישת  מטעמו.  שיפעלו  המשנה 

מטעמו   הפועלים  המשנה  קבלני  של  הביטוח  אישורי  את  זה  הסכם  לפי  העבודות  תחילת 

 בביצוע הסכם זה. 

 
 

 ערבות לקיום ההסכם .17

לחתימת   .17.1 עובר  למועצה,  הקבלן  ימציא  זה,  להסכם  בהתאם  הקבלן  חיובי  מילוי  להבטחת 

הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי  
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המועצה האזורית נווה , לפקודת "15.07.2022, שפורסם ביום  2022  יונייהיה מדד בגין חודש  

שקלים    עשרים וחמישה אלף₪ )ובמילים:    25,000, בסך של  ", ברת פירעון עם דרישהמדבר

 "(.הערבות " או "ערבות לביצוע ההסכםחדשים( )להלן: "

 .'וכנספח ערבות יהא לפי הנוסח המצורף להסכם זה והמסומן   נוסח

תפקע    הבנקאיתהערבות   .17.2 כלשהו  ובשלב  היה  ההסכם.  תקופת  מהלך  בכל  בתוקפה  תישאר 

והקבלן לא האריכה, לא ישלם המנהל תשלומים כלשהם לספק עד להארכתה או    הערבות 

 חידושה של הערבות הבנקאית וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר. 

 

 שונות .18

 כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים.  יהיהלא  .18.1

שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המועצה או הספק לא ייחשבו   .18.2

 כוויתור על זכויות המועצה או הספק לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה. 

 ואין להתחשב בכל משא ומתן  הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את המוסכם בין הצדדים  .18.3

ו/או   .18.4 ו/או בהתחייבויות  ו/או במצגים  שקדם לחתימתו, או שהתקיים בד בבד עם חתימתו 

בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב 

 או בעל פה בין המועצה לבין הספק, אם היו. 

זה, .18.5 להסכם  בקשר  הבלעדית  המקומית  לבתי    הסמכות  נתונה  תהא  הפרתו,  ו/או  ביצועו 

 המשפט בעיר באר שבע בלבד.

כתובות הצדדים הינן כבכותרת להסכם זה וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו, לפי הכתובות   .18.6

שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום, ואם נמסרה    72דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום  

 בעת מסירתה.  –או נשלחה בפקסימיליה או בתקשורת מחשבים   ביד

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

                                      _____________________                         _____________________ 
 הספק                      המועצה                 
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 קובץ נספחים 

 
 

 שירותים  מפרט     נספח א'  ........................................................                   

 הצעת מחיר    נספח ב' .........................................................                  

 העדר הרשעות  תצהיר            ..........................נספח ג' ...............................                  

 דרישות ביטוח    נספח ד' .........................................................                  

 בה לעובד מועצה תצהיר העדר קר    נספח ה' .........................................................                  

 ו/או חבר מועצה                                                                                                           
 נוסח ערבות ביצוע          נספח ו' ............................................................     
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 נספח א'

 מפרט שירותים  
 

 מפרט שירותים 

 כללי 

" )להלן:  מדבר  נווה  האזורית  של  "(,  המועצה המועצה  שוטפים  לשירותים  משרדי  נדרשת  ציוד  אספקת 

מוסדותיה, ועבור  עבורה  נייר  למפרט    ומוצרי  בהתאם  וההסכםהכל  המכרז  הוראות  ותר  )להלן:    זה 

   (." בהתאמההציוד" -ו  "השירותים"

גני   על כלל מוסדותיה, בכללן ולא רק, מחלקות המועצה,  הציוד הנדרש במסגרת מכרז זה הינו למועצה 

 מה. בתחו  המצויים  יהמוסדותיתר  וילדים, בתי ספר  

מעת לעת הזמנות עבודה ובהן פירוט הציוד הנדרש,  ועברו אל המציע הזוכה  במהלך תקופת ההתקשרות י

 כמויות והיעד הנדרש. 

 וד ואספקתואופן דרישת הצי

מורשי החתימה של המועצה  כל  ממוחשבות וחתומות על ידי  עבודה    הזמנות  על פי   יסופקהמבוקש    הציוד

שההזמנות לציוד עבורם כאמור, תחתמנה    גני הילדים  למעט)גזבר המועצה, ראש המועצה וחשב מלווה(  

 ע"י מורשה חתימה שתקבעה המועצה לצורך כך. 

עבודה חתומות כדין )וכאמור ככלל ע"י כל מורשי החתימה במועצה למעט גני  ת  ו משכך יובהר, כי רק הזמנ

 הילדים שתחתמנה באמצעות מורשה חתימה שייקבע ע"י המועצה( יזכו את הספק בתלום.  

 לא הזמנת עבודה חתומה כדין, לא תשולם בגינו תמורה הגם שסופק. ל  ציוד שיסופק

 

 היקף התקשרות 

מדובר במכרז מסגרת, במסגרתו תצאנה דרישות לציוד מעת לעת, בהתאם לצרכי המועצה וככל שתידרש  

 לכך.

לעת  ומודגש,  מובהר  משכך   מעת  להשתנות  עשוי  אשר  כלשהו,  להיקף  מתחייבת  אינה  המועצה  כי 

 בהתאם לנדרש ובהיקף הנדרש. מעת לעת המועצה, ועל הספק יהא לספק השירותים בהתאם לצרכי 

המציע הזוכה מודע לכך בעצם הגשת הצעתו נותן את הסכמתו המפורשת לכך ובהתאמה, לא יהיו לו כל  

 טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המועצה בעניין.  

 

 השירותים הנדרשים 

 ואספקהסוגי הפריטים לרכישה  .1

( שהמועצה תוכל להזמין  "פריטי ציוד"הציוד המשרדי ומוצרי הנייר )להלן  .1.1
 והספק נדרש לספק כוללים בין היתר את הסוגי הפריטים הבאים: 

 נייר ומוצריו .1.1.1
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 כלי כתיבה  .1.1.2

 מוצרי תיוק ואחסון  .1.1.3

 אביזרי שרטוט  .1.1.4

 אביזרי מיחשוב  .1.1.5

 חומרים מתכלים למדפסות .1.1.6

 אביזרי חשמל ומיכון משרדי  .1.1.7

 משרדי ריהוט  .1.1.8

 חומרי ניקוי וכלים חד פעמיים .1.1.9

 ות הבאות: מ ישמכל אחד מהר  י ציודהמועצה רשאית להזמין פריט .1.2

 רשימת הפריטים הבסיסית המצורפת למפרט  .1.2.1

והן      PDFרשימת הפריטים שבמחירון ראשי דיו והטונרים שמצורפת להצעה הן בקובץ  .1.2.2
 (. DISK ON KEYוע"ג החסן נייד ) EXCEL בקובץ

רשימת הפריטים שבקטלוג/במחירון המלא של המציע שמצורפת להצעה הן בקובץ   .1.2.3
PDF   והן בקובץ EXCEL ( וע"ג החסן ניידDISK ON KEY.) 

יתכנו   כי  זהים/דומיםיובהר,  הקובע   פריטים  המחיר  שלעיל,  מהרשימות  יותר  או  באחד 

 יהיה  המחיר הזול ביותר לאותו פריט. 

שיסופקו   .1.3 הציוד  ומתוך  פריטי  המועצה  ידי  על  שהוגדרה  הבסיסית  הרשימה  מתוך  יהיו 
 המחירונים והקטלוג שצורפו להצעה. 

ככל שהספק מבקש להחליף פריט ציוד בשל אי זמינות או בשל גריעת פריט זה מהקטלוג,    .1.4
שנקבע   המחיר  באותו  וזאת  ובגודלו  באיכותו  ערך  שווה  חלופי  פריט  לספק  נדרש  הספק 

 בהצעתו. 

וזאת    כמויות שיקבעו על ידה לעיל במהרשימות ש להזמין פריטים שונים    רשאית  המועצה .1.5
 . הבלעדי דעתה שיקולעל פי 

 הזמנת פריטי ציוד  .2

ילדים ובתי ספר  הציוד   .2.1 גני  ידי הספק ליחידות המועצה,  על  יסופקו  נייר  המשרדי ומוצרי 
   .בתחום המועצה המצוייםומוסדות 

ביצוע    אשר יהיה נציגו המוסמך לצורך  ("מנהל השרותימנה אחראי מטעמו )להלן: "  הספק .2.2
עם  השירותים רצוף  בקשר  יעמוד  השירות  מנהל  קבלת לצורך    המועצה.  השירותים,    מתן 

דיווח שוטף. הוראות והודעות שיועברו למנהל השרות יחשבו כאילו הועברו    , מתןחיותהנ
 עצמו. לספק

של   .2.3 עובדיו  ידי    הספקפרטי  על  לדרוש    הספקיועברו  רשאית  תהא  המועצה  למועצה. 
בביצוע השירותמהספק עובד מסוים  שימנע מלהפעיל  דעתה,  שיקול  לפי  עבורה ,  והוא    ים 

 הראשונה. יעשה כן לאלתר עם דרישתה 

 . 16:00   -ל  08:00הספק מתחייב להפעלת מוקד טלפוני זמין ופעיל בין השעות  .2.4

השירותים תוך, בין היתר, הפעלת מוקד שרות אינטרנטי וטלפוני  את  הספק יעניק למועצה   .2.5
, בעצמו ו/או באמצעות עובדיו ו/או באמצעות קבלני משנה    08:00-16:00יומי בין השעות  

, את כל השירותים הנדרשים על פי ההסכם על  ע"י המועצה )ככל שאושרו(  שאושרו מראש
 נספחיו.  לכל
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אפשרות    ככל .2.6 תינתן  הזמנות,  לקליטת  אינטרנט  אתר  הספק  ידי  על  על  שיופעל  לאחראי 
 אפשרות לצפות בהזמנות ובדוחות.  למנהל אגף החינוך ולגזבר המועצה הרכש במועצה,  

ידי   .2.7 על  וחתומות  ממוחשבות  מסודרות,  ציוד  פריטי  הזמנות  פי  על  יסופקו  הציוד  פריטי 
לספק   שיועברו  מלווה(  וחשב  המועצה  ראש  המועצה,  )גזבר  המועצה  של  החתימה  מורשי 

 מעת לעת משכך יובהר, כי רק הזמנת פריטי ציוד חתומה כדין כאמור, תזכה בתשלום.

 כל הזמנות הציוד ואספקתם יבוצעו בתיאום עם נציג המועצה המוסמך או מי מטעמה.  .2.8

 הזמנות עבור יחידות המועצה .2.9

 במהלך השנה.  באופן שוטף יתבצעו ההזמנות .2.9.1

 . לספק  ותעביריחידות המועצה  עבור הזמנה תכין   המועצה .2.9.2

 , כמות יחידות מכל פריט.לאספקה הפריטים רשימת  תכלול ההזמנה .2.9.3

 הזמנות עבור בתי ספר שבתחום המועצה .2.10

 )עשוי להשתנות(.  פעימות במהלך השנה 3  -כב יתבצעו ההזמנות .2.10.1

  המוסד   עבור  שונים  לפריטים  בבקשה  למועצה  יפנה  החינוכי  המוסד  מנהל .2.10.2
 . החינוכי

  שם תכלול ההזמנה . לספק  ותעביר החינוכי  המוסד כל עבור  הזמנה  תכין המועצה  .2.10.3
, היקף היחידות ושם מנהל המוסד  לאספקה  הפריטים  רשימת,  החינוכי  המוסד

 שיידרש לאשר את האספקה.

על הספק לקחת בחשבון כי יידרש לבצע הזמנות עבור מוסד חינוכי אחד או עבור   .2.10.4
 מספר מוסדות. 

 אין המועצה מתחייבת לצבור הזמנות ולהעבירם לספק.  .2.10.5

 הזמנות עבור גני ילדים שבתחום המועצה .2.11

 יהא על פי תקציב שניתן/יינתן להם.   הזמנת הציוד לגני הילדים .2.11.1

ל .2.11.2 שיחולק  שנתי  לסכום  מוגבל  גנים/גן  אשכול  כל  וזאת    3  -תקציב  הקצאות, 
 בהתאם למכתבי הקצאות חתומים על ידי כל מורשי החתימה במועצה. 

לגנים כמו גם לספק, יועברו מכתבי ההקצאות לפיהם יפעלו. חריגה מתקציב לא   .2.11.3
 תאושר לא לגן ולא לספק.  

רשימת    לעניין .2.11.4 את  לעדכן  רשאית  תהא  המועצה  כי  יובהר,  המורשים  רשימת 
המורשים וכלל ותעשה זאת, תעביר הודעה מסודרת לספק לרבות נספח מורשים  

 מעודכן לפיה ומעת קבלה יפעל במסגרת מתן השירותים. 

הזמנה"   .2.11.5 ל"טופס  ובהתאם  ע"ג  יועברו  הגנים,  לרבות  לספק,  שיועברו  ההזמנות 
 .יעודיים לגני ילדים

 אספקת הפריטים שהוזמנו .3

 על הספק להפעיל מערכת מחשב ייעודית למעקב אחר ההזמנות של המועצה.  .3.1

ממועד משלוח ההזמנה  שעות    48תוך  על הספק לבצע את האספקה של הפריטים שהוזמנו   .3.2
הדואר   באמצעות  הילדים,  גני  עבור  הזמנות  לבצע  המורשים  ידי  על  או  המועצה  ידי  על 

 האשר עלולים לגרום להשבתהאלקטרוני או באמצעות אתר האינטרנט. פריטים חיוניים  
, הספק נדרש לספק את הפריטים  וכו'(   למדפסות או נייר צילום  של ציוד )לדוגמא טיונרים

 . ממועד משלוח ההזמנהשעות  4הללו תוך 
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מכון   .3.3 מטעם  הקיימים  התקנים  בכל  ועומדים  גבוהה  באיכות  יהיו  שיסופקו  הפריטים  כל 
 התקנים הישראלי ועל פי כל דין. 

פריטי הציוד יסופקו כאשר הם ארוזים באריזה תואמת את סוגי הפריטים תוך שמירה על   .3.4
בה   משלוח  תעודת  כוללת  האריזה  כאשר  רשימת  שלמותו,  המזמין,  הגורם  שם  מצוין 

הפריטים המסופקים, כמות יחידות לכל פריט המחיר שעל פיו זכה במכרז, סה"כ המחיר  
 לכל פריט ועלות כוללת. 

פריטים המיועדים למוסדות החינוך ייארזו בחבילות נפרדות כאשר לכל בית ספר ולכל    גן   .3.5
 ילדים תהיה חבילה ארוזה בנפרד. 

ולמנהל    למסירתן   עד   הטובין   מותלשל  אחראי   יהיה  הספק .3.6 המועצה  במשרדי  לאחראי 
 . המוסד במוסדות החינוך

ספטמבר .3.7 בחודשים  הלימודים  שנת  במהלך  החינוך  למוסדות  תבוצע   יוני  -האספקה 
 . 08:00-13:00ה' בין השעות -בימים א'

א'   .3.8 בימים  הקלנדרית,  השנה  כל  במהלך  המועצה  משרדי  עבור  השעות -האספקה  בין   ה' 
 :0015-08:00 . 

 על הספק לתאם עם האחראי/המנהל,  את המועד המדויק לאספקת הפריטים.  .3.9

/    רצון  לשביעות  להזמנה  התאמה  בדיקת  וביצוע  הפריטיםחבילת    אספקת  עם .3.10 האחראי 
 . בחתימה הטובין קבלת את יאשר  מנהל המוסד

  סופקו או  /ו  שסופקו  לפריטים  שהוזמנו  הפריטים  בין  כמותית  התאמה  אי  ותתגלה  במידה .3.11
החסר  המוסד  מנהלהאחראי/  אישור  אף  על,  פגומים  פריטים את  להשלים  הספק  נדרש   ,

כנדרש,  ארוזים  כשהם  ולספקם  הפגומים,  הפריטים  במקום  חדשים  פריטים  לספק  ו/או 
כל תשלום    2תוך   לא תשלם המועצה  זה  עבודה מקבלת ההודעה מהמועצה. במקרה  ימי 
   נוסף.

ו .3.12 החסרים  הפריטים  הושלמו  לא  אלו  /אם  פריטים  לרכוש  רשאית  המועצה  הפגומים,  או 
 מכל גורם אחר על חשבון הספק.

 ככל שיווצר בלאי בלתי סביר של הפריט על הספק להחליף את הפריטים שסופקו.  .3.13

 בסוף כל חודש, הספק ישלח את החשבוניות לתשלום כאשר לכל חשבונית יש לצרף:  .3.14

לספק .3.14.1 שנמסרה  ההזמנה  של  להיות  צילום  החשבונית  חלקית(.    )על  ולא  מלאה 
הזמנה בהתאם להוראות המפורטות לעיל. הזמנה שלא תהא בהתאם להוראות  
הגם   התמורה  קבלת  לשם  קבילה  תהא  לא  כדין  חתומה  תהא  שלא  ו/או  הנ"ל 

 שסופקה. 

משלוח  העתק   .3.14.2 המוסד.  תעודת  האחראי/מנהל  ידי  על  ללא  חתומה  חשבונית 
כל הצעת מחיר    תאושר.לא    ותתעודות משלוח חתומ על  חובה חתימה וחותמת 

 . וחשבונית להדגשה ולמען הסר ספק

המסמכים הנדרשים לעיל או חלק מהם לא ייבדק וישולם. הזמנה שלא תהא  חשבון ללא  

 חתומה כדין ע"י מורשיי החתימה במועצה לא תשולם הגם שסופקה. 

יישלח למועצה דו"ח סיכום אספקות מפורט ל  3בסוף כל   .3.15 פי פריטים, לפי  חודשים הספק 
ע"י   שיוחלט  אחר  חתך  כל  ולפי   ) ילדים  גני  ספר,  בתי  המועצה,  אספקה)משרדי  מקום 

 המועצה. 

  ועד   ומשלוח  העמסה,  סבלות,  האריזה  הוצאות  את  המחיר  בהצעת  בחשבון  לקחת  הספק  על .3.16
 . כנדרש הפריטים  למסירת
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לדעת   .3.17 השירות  הספקהתעוררה  מתן  עם  בקשר  קבועה,  או  זמנית  כלשהי,  ידו,    בעיה  על 
ל לאלתר  כך  על  הדרוש מועצהיודיע  המרבי  הזמן  פרק  את  למועצה  לתת  מנת  על   ,

  הספק להתארגנות. מובהר ומוסכם, כי אין במתן הודעה כאמור כדי לגרוע מהתחייבויות  
 . למועצה יםו/או מכל סעד אחר העומד 

 פיצוי מוסכם .4

ש מ   הספקיפר  ככל  הנקובים  שלהלן  הוראות  ההוראה  בסכומים  פיצוי  ייקנס  המהווים  להלן 

 מוסכם מראש: 

 פיצוי מוסכם אירוע

מענה  אי    .1 למתן  השרות  מנהל  זמינות 
 למועצה 

 לאירוע ₪  250

 אי אספקת כל פריטי הציוד שבהזמנה   .2
ועוד   הציוד  הפריט  ₪    300השלמת 

 לפריט 

 אספקת פריט ציוד פגום  .3
ועוד   הציוד  הפריט  ₪   300החלפת 

 לפריט 

שעות    48באיחור העולה על    הזמנה אספקת    .4
 מהמוגדר במסמכי המכרז/ההסכם

 ₪ למקרה  500

 

המועצה   .5 של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  נתון  יהיה  ההתקשרות,  תקופת  במהלך  ההתקשרות  היקף 
ובהתאם לצרכיה. משכך, אין המועצה מתחייבת להיקף כל שהוא, גם לא להיקף המוערך במכרז,  

 והספק יהא מנוע מלהעלות טענה ו/או דרישה בעניין.  

הבסיסית, המחירים המופיעים   מובהר, כי המחירים שהוצעו ע"י הספק עבור רשימת הפריטים

במחירון ראשי הדיו והטונרים והמחירים בקטלוג/מחירון המלא של המציע, יישארו ללא שינוי  

אצל   השנים  במהלך  ישתנו  אם  גם  ותמומש,  ככל  והאופציה  ההתקשרות  תקופת  כל  במהלך 

 הספק ו/או מכל סיבה אחרת בין שתלויה בספק ובין שאינה תלויה בו.

 

 פריטים בסיסית רשימת 

 

 שם פריט מס
יח' 

 מידה

מחיר  

 מקסימלי  

 מע"מ  ללא

 38.87 1 519+מחק ארטלין  טושים ללוח 5אורגנייזר   .1

 44.91 1 519+מחק ארטליין   טושים ללוח 6אורגנייזר   .2

 6.90 1 בחבילה  36אטבי כביסה טבעי קטנים   .3

 11.50 1 דף טל/ אריה  12אלפון טלפון לוקס     .4
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 שם פריט מס
יח' 

 מידה

מחיר  

 מקסימלי  

 מע"מ  ללא

 20.70 1 דף גל/נמר  24טלפון לוקס   אלפון   .5

 20.70 1 דף  22אלפון טלפון פוליו     .6

 25.22 1 אקדח דבק חם מוצק גדול דבק לנ'ל   .7

 80W 1 27.60אקדח לדבק חם   .8

 MAX 1 105.80ממ  14אקדח סיכות   .9

 MAX 1 70.15ממ  8אקדח סיכות   .10

 81.68 1 12סט  PRISMALO I 999.312אקוורל קרנדש   .11

 4.93 1 ליטר   4אקונומיקה     .12

 649.00 1 בוק  210*40*120קומות ג 2ארון ארכיב   .13

 334.40 1 ארון כוורת בוק   .14

 356.40 1 חום  60*43*193דלת גבוה ג 1ארון מתכת   .15

 430.10 1 לבן שב  60*43*193דלת גבוה ג 1ארון מתכת   .16

 632.72 1 חום  86*43*193דלת גבוה ג 2ארון מתכת   .17

 5.25 1 גליל  HD  1-50מרשרש   90* 75אשפתון     .18

 5.75 1 בד יוטה טבעי   .19

 15.82 1 מטר אדום  1ס'מ  180בד לבד   .20

 15.82 1 מטר ירוק   1ס'מ  180בד לבד   .21

 15.82 1 מטר כחול   1ס'מ  180בד לבד   .22

 10.35 1 100בלונים כחול לבן חב'    .23

 10.35 1 100*-1בלונים צבעוני   .24

 14.95 1 יח' בחבילה   10שורה   A4דף  50בלוק כתיבה לבן   .25

 16.10 1 יח' בחבילה  10שורה  A4דף  50בלוק כתיבה צהוב   .26

 14.95 1 10/1בלוק כתיבה קוהינור    .27

 34.50 1 יח'   5דף   100ספירל   A4בלוק מכתבים    .28

 21.85 1 100דף     5/1עם ספירלה   A5בלוק מכתבים   .29

 18.91 1 ק'ג 1.8 -צבעים שונים   4 -בצק  .30
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 שם פריט מס
יח' 

 מידה

מחיר  

 מקסימלי  

 מע"מ  ללא

 35.53 1 ק'ג  3  -צבעים שונים   5/6 -בצק  .31

 22.75 1 ק'ג(   1צבעים בדלי ) 8 -בצק  .32

 1.04 1 70*50כסף -בריסטול גיליון זהב  .33

 30.00 1 בחבילה  25 100*70בריסטול גיליון צבעוני    .34

 6.90 1 בחב'  8בריסטול זוהר    .35

 3.42 1 70/100גר  240בריסטול לבן מט   .36

 22.00 1 יח'  25שחור  -גר ' 170בריסטול מנילה    .37

 22.00 1 יח 'אדום   25גר ' 170בריסטול מנילה    .38

 22.00 1 יח'  25גר '  170בריסטול מנילה לבן   .39

 2.68 1 ס'מ  70/100גר'    180/200בריסטול שחור    .40

 3.45 1 ק"ג  1גבס   .41

 9.20 1 28ג'ר מס'  500גומיה רחבה בשקית   .42

 2.07 1 14גרם מס '  100גומיות דקות   .43

 205.98 1 דף  13עד   A4 949גיליוטינה גלגלת    .44

 34.50 1 מטר 25בד  -גליל מפת שולחן אל  .45

 50.60 1 ( 303)  91 2/05/4גליל נייר לפלוטר    .46

 9.20 1 15/1גליל צלופן צבעוני   .47

 2.99 1 גר'  100גפרורים טבעי בחבילה של    .48

 4.03 1 גר'   100בחבילה של גפרורים צבעוניים   .49

 5.18 1 גרביונים צבעוניים בשקית   .50

 11.50 1 ק"ג  1/2דאס לבן    .51

 5.35 1 טק -דבק  מסטיק מוצק בלו  .52

 5.49 1 גרם  21דבק יוהו סטיק   .53

 2.60 1 גרם 8דבק יוהו סטיק   .54

 2.16 1 גרם  50דבק מגע בשפורפרת    .55

 1.84 1 גרם זוג  3שניות סופר גלו   3דבק מהיר    .56
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 שם פריט מס
יח' 

 מידה

מחיר  

 מקסימלי  

 מע"מ  ללא

 9.61 1 זוג  3M GELדבק מהיר סופר גלו    .57

 0.64 1 דבק מילוי לאקדח דבק חם מקלון   .58

 8.98 1 מ'ל  60  6דבק נוזלי בשפופרת יוהו   .59

 1.50 1 גרם  21דבק סטיק גדול    .60

 7.92 1 גרם 40דבק סטיק ענק ארטליין   .61

 1.86 1 גרם 8דבק סטיק קטן ארטליין   .62

 10.93 1 12/1אורך   72" 2/1דבק סלוטייפ    .63

 4.26 1 דבק סלוטייפ דו צדדי )גליל(  .64

 3.22 1 יח'  8אורך  30  4/3דבק סלוטייפ"     .65

 7.60 1 ק'ג(  0.9ק'ג )אומגה  1דבק פלסטי   .66

 1.60 1 גרם  125/118דבק פלסטי   .67

 4.32 1 גרם  500דבק פלסטי   .68

 19.64 1 ק'ג   4דבק פלסטי גלון   .69

 6.42 1 80/110דגל בד   .70

 13.80 1 צבעים  5סימון סט  דיגלוני   .71

 1.15 1 דיו לחותמת שחור   .72

 13.34 1 ( 2דיספנסר לסרט אריזה )עד רוחב '  .73

 4.23 1 ליטר  10דלי לשטיפת רצפות   .74

 11.25 1 10משובץ חב'  A4דף  40דפדפת   .75

 13.67 1 10שורה חב'   A4דף  40דפדפת   .76

 85.10 1 מ"מ  15 80/1דפי כריכה בחום לבן    .77

 26.45 1 דמוי עור  A4דפי כריכה מקרטון    .78

 A4 1 43.70דף  200דפי מדבקות למדפסת   .79

 54.05 1 הדום לרגליים ארגונומי מפלסטיק   .80

 51.75 1 מתכת -הדום לרגליים   .81

 64GB  Z37/Z50 SanDisk 1 90.29זיכרון נייד    .82
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 שם פריט מס
יח' 

 מידה

מחיר  

 מקסימלי  

 מע"מ  ללא

 16GB Blade Z50 SanDisk 1 33.69זיכרון נייד   .83

 32GB Blade Z50 SanDisk 1 56.76זיכרון נייד   .84

 32GB Blade Z50 SanDisk 1 56.76זיכרון נייד   .85

 8GB Blade Z50 SanDisk 1 17.88זיכרון נייד   .86

 4.60 1 מטר  100 4חוט דייג מס'   .87

 5.75 1 גר'  100חוט שפגט   .88

 0.94 1 חולץ סיכות סטנדרטי איגל   .89

 K-20 1 71.28ק'ג  20שמוט בינוני  -חומר פלסטי מוכן   .90

 8.13 1 פוליו סט אנגלית  A-B PVCחוצצים   .91

 30.22 1 יח' מעורב בלבד !!!   50פוליו   PVCחוצצים   .92

 4.86 1 1/12סט מדורג  A4פוליו/ PVCחוצצים   .93

 4.79 1 1/7סט מדורג  A4פוליו/ PVCחוצצים   .94

 12.62 1 יח'  100 21*33חוצצים בריסטול שחור פוליו   .95

 37.36 1 100  35*50גיליון צבעוני  1/4חוצצים מנילה    .96

 13.30 1 יח   70   25*35לבן    1/8חוצצים מנילה    .97

 17.39 1 יח   100 25*35לבן    1/8חוצצים מנילה    .98

 23.38 1 ג 170יח'100 25*35צבעוני  1/8חוצצים מנילה    .99

 11.02 1 יח' 100לבן  A4חוצצים מנילה    .100

 11.97 1 יח' 70לבן  A4חוצצים מנילה    .101

 20.64 1 יח'  100צבעוני מעורב  A4חוצצים מנילה    .102

 11.79 1 יח'  100צהוב  A4חוצצים מנילה    .103

 4.94 1 יח'   100  10*14צבעוני   2חוצצים מנילה מס'   .104

 10.89 1 יח'  100 14*20לבן    3חוצצים מנילה מס'   .105

 10.78 1 יח'   100  14*20צבעוני   3חוצצים מנילה מס'   .106

 11.01 1 י  100 17.5*24.5לבן    4חוצצים מנילה מס'   .107

 10.41 1 100 17.5*24.5צבעוני   4חוצצים מנילה מס'   .108
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 שם פריט מס
יח' 

 מידה

מחיר  

 מקסימלי  

 מע"מ  ללא

 11.33 1 יח'  100 21* 33חוצצים מנילה פוליו לבן    .109

 1.09 1 1/12חוצצים מנילה פוליו סט מדורג   .110

 1.12 1 1/7חוצצים מנילה פוליו סט מדורג   .111

 12.80 1 יח'   70   21*33חוצצים מנילה פוליו צבעוני    .112

 9.81 1 יח' 100  21*33חוצצים מנילה פוליו צבעוני    .113

 24.36 1 יח'  A4 100גר'   180חוצצים קלף    .114

 25.45 1 יח'  100 21*33גר' פוליו   180חוצצים קלף    .115

 51.75 1 ק"ג  20חימר שמוט בקרטון   .116

 26.45 1 מטר  5גליל   -נחושת גליל   חימרן  .117

 10.77 1 נא לציין צבע!! -מעורב-ס'מ 60חישוק פלסטי   .118

 7.34 1 חיתוכי סול / עצים   .119

 7.50 1 יחידות  100חיתוכי סול / פרחים ורוד לבן   .120

 24.36 1 גר' שקית  50מ'מ   10חרוזים חבית   .121

 28.75 1 גר'  450חרוזים עץ צבעוניים   .122

 23.00 1 גר'  450פלסטיק מעורבים חרוזים   .123

 6.44 1 יח'  12טוש  סט   .124

 7.25 1 שחור עבה  100טוש ארטליין    .125

 25.66 1 0צבעים מעורבים- 12סט  70טוש ארטליין    .126

 12.08 1 12/1עגול אדום   70טוש ארטליין    .127

 12.08 1 12/1עגול כחול  70טוש ארטליין    .128

 12.08 1 12/1עגול שחור   70  טוש ארטליין  .129

 12.08 1 יח' מעורב 12 90טוש ארטליין    .130

 27.43 1 יחידות   12אדום  90טוש ארטליין    .131

 27.20 1 יחידות  12ירוק    90טוש ארטליין    .132

 27.81 1 יחידות  12כחול   90טוש ארטליין    .133

 25.73 1 צבעים מעורבים -12סט  90טוש ארטליין    .134



 אספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר   14/2022מכרז 

 עבור המועצה האזורית נווה מדבר

 

43 
 
 

 שם פריט מס
יח' 

 מידה

מחיר  

 מקסימלי  

 מע"מ  ללא

 2.89 1 שחור  90  טוש ארטליין  .135

 27.20 1 יחידות  12שחור  90טוש ארטליין    .136

 7.99 1 זהב  2.3עבה   900טוש בסיס שמן ארטליין   .137

 2.34 1 ירוק  109  90טוש גוף פלסטי ארטליין   .138

 2.34 1 שחור  109  90טוש גוף פלסטי ארטליין   .139

 33.82 1 יחידות  48טוש גיאוטו ג'מבו קולור בכוס   .140

 33.57 1 יחידות   96קולור בכוס  טוש גיאוטו   .141

 7.57 1 4טוש ללוח מחיק  סט   .142

 2.30 1 אדום  159טוש ללוח מחיק ארטליין    .143

 2.30 1 כחול  159טוש ללוח מחיק ארטליין    .144

 2.28 1 שחור  159טוש ללוח מחיק ארטליין    .145

 34.65 1 יחידות   12כחול  519טוש ללוח מחיק ארטליין   .146

 34.65 1 יחידות  12שחור  519טוש ללוח מחיק ארטליין   .147

 2.92 1 אדום  517 70טוש ללוח מחיק ארטליין   .148

 2.73 1 ירוק   517 70טוש ללוח מחיק ארטליין   .149

 2.87 1 כחול  517 70טוש ללוח מחיק ארטליין   .150

 3.03 1 כתום  517 70טוש ללוח מחיק ארטליין   .151

 2.87 1 סגול  517 70 טוש ללוח מחיק ארטליין  .152

 11.74 1 4סט   517 70טוש ללוח מחיק ארטליין   .153

 18.04 1 6סט   517 70טוש ללוח מחיק ארטליין   .154

 2.87 1 שחור  517 70טוש ללוח מחיק ארטליין   .155

 2.22 1 אדום  519 90טוש ללוח מחיק ארטליין   .156

 2.91 1 חום  519 90טוש ללוח מחיק ארטליין   .157

 2.33 1 ירוק   519 90טוש ללוח מחיק ארטליין   .158

 2.22 1 כחול  519 90טוש ללוח מחיק ארטליין   .159

 2.32 1 כתום  519 90טוש ללוח מחיק ארטליין   .160
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 שם פריט מס
יח' 

 מידה

מחיר  

 מקסימלי  

 מע"מ  ללא

 2.32 1 סגול  519 90טוש ללוח מחיק ארטליין   .161

 11.66 1 4סט   519 90טוש ללוח מחיק ארטליין   .162

 18.01 1 6סט   519 90 טוש ללוח מחיק ארטליין  .163

 2.22 1 שחור  519 90טוש ללוח מחיק ארטליין   .164

 12.26 1 4טוש ללוח מחיק עבה אקספו סט   .165

 2.80 1 טוש ללוח מחיק עבה ראש עגול אקספו כחול   .166

 2.28 1 טוש ללוח מחיק עבה ראש שטוח אקספו אדום   .167

 2.28 1 טוש ללוח מחיק עבה ראש שטוח אקספו ירוק   .168

 2.28 1 טוש ללוח מחיק עבה ראש שטוח אקספו כחול   .169

 2.28 1 טוש ללוח מחיק עבה ראש שטוח אקספו סגול   .170

 2.28 1 טוש ללוח מחיק עבה ראש שטוח אקספו שחור   .171

 16.09 1 כחול  120טוש עבה ארטליין    .172

 16.09 1 שחור  120טוש עבה ארטליין    .173

 49.50 1 צג ודיבורית  AEG AG348טלפון שולחני   .174

 3.68 1 " 1טסה בנד    .175

 9.32 1 " 2טסה בנד    .176

 23.00 1 מ'  1טפט צבעוני   .177

 23.00 1 מטר  1טפט שקוף   .178

 19.55 1 יומן יומי קוורטו כריכה קשה שחף   .179

 5.36 1 יעה פלסטיק עם מוט אחיזה   .180

 45.05 1 מטר  10כבל מאריך חשמל   .181

 7.94 1 יח'  100ס'מ,  3כדור קלקר    .182

 7.94 1 יח'  100ס'מ,  4כדור קלקר    .183

 7.94 1 יח'  100ס'מ,  5כדור קלקר    .184

 7.94 1 יח'  50ס'מ,  6כדור קלקר    .185

 37.97 1 כדור רגל תפור אלוף   .186
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 40.76 1 תפור רך  5כדורגל מס'   .187

 392.04 1 + דלתות גדולות בוק 2  80*30*205ג -כוננית  .188

 407.88 1 + דלתות קטנות בוק 2  80*30*210ג -כוננית  .189

 2.88 1 כוס למהדקים מגנטית   .190

 4.60 1 כוס רשת מתכת למהדקים מגנט שחור   .191

 12.81 1 1-100צר!  180CC 6 OZכוסות נייר ש.חמה    .192

 OZ 9 1-100 1 14.12כוסות נייר שתיה חמה    .193

 11.71 1 יח'   100כחולות  OZ 9כוסות נייר שתיה חמה    .194

 4.49 1 יח  PP 180cc-100כוסות פלסטיק ח'פ    .195

 98.38 1 3000קרטון  180CC PPכוסות פלסטיק ח'פ   .196

 13.38 1 15.4כיסוי הגנה למחשב נייד אידטה '  .197

 20.32 1 יחידות  100פוליו  340*216כיסים ללמינציה     .198

 55.05 1 יחידות   A3 426*303 100כיסים ללמינציה   .199

 25.60 1 יחידות   A4 303*216 100כיסים ללמינציה   .200

 22.65 1 יחידות   A5 216*154 100כיסים ללמינציה   .201

 224.40 1 כסא אורח פז דמוי שחור   .202

 147.84 1 ברוייר רחב שחור-כסא אורח  .203

 263.12 1 כסא המתנה פזית )'גזית'/אופרה/ניקול(  .204

 384.23 1 כסא מזכירה גב גבוה +ידיות ע/י כחול   .205

 261.80 1 +ידיות שחור  כסא מזכירה גב גבוה 'דין'  .206

 217.80 1 כסא סטודנט ויזי   .207

 4.06 1 יח'   100ח'פ  PPכפיות פלסטיק    .208

 6.56 1 יחידות   100כפיות פלסטיק ח'פ איכותיות   .209

 1.64 1 זוג  Mכפפות  משק בית גומי   .210

 84.70 1 יחידות  100מ'מ לבן  4דף   45כריכה עד    .211

 84.70 1 יחידות   100מ'מ לבן  9/8דף   90כריכה עד    .212
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 1.57 1 כרית יפנית להדחת כלים כרית פלא   .213

 1.38 1 10/1להבים גדולים לסכין יפנית   .214

 1.15 1 10/1להבים קטנים לסכין יפנית    .215

 481.58 1 מחיק/בד נייד  80/120לוח דו צדדי   .216

 228.85 1 מטר  1.24/1.00לוח לבד   .217

 458.85 1 מטר  1.24/2.00לוח לבד   .218

 184.00 1 80/124לוח לבד   .219

 7.67 1 מסגרת עץ  30X40לוח מודעות שעם   .220

 55.71 1 מסגרת עץ  80X120לוח מודעות שעם   .221

 19.11 1 מ'מ  10ס'מ עובי  70*100לוח מוקצף   .222

 10.71 1 מ'מ  3ס'מ עובי  70*100לוח מוקצף   .223

 16.75 1 מ'מ  5ס'מ עובי  70*100לוח מוקצף   .224

 17.97 1 מסגרת עץ  30X40לוח מחיק    .225

 62.01 1 מסגרת מתכת 80X120לוח מחיק    .226

 59.00 1 מסגרת עץ 80X120לוח מחיק    .227

 5.75 1 גיליונות בחבילה  6 70*100לוח מפל   .228

 2.77 1 ס'מ צהוב  40*100לוח סול   .229

 27.00 1 גיליונות בחבילה   10 100*70לוח סול   .230

 6.99 1 לבן 120*80מ'מ   2.5לוח פוליגל   .231

 6.90 1 100*80לוח פוליגל   .232

 6.33 1 700/100קאפה לוח   .233

 51.75 1 120/80לוח שעם    .234

 20.70 1 60/80לוח שעם    .235

 69.00 1 90/140לוח שעם    .236

 4.31 1 מברשת אסלה לשרותים כולל מתקן עגול   .237

 3.17 1 ס'מ  40 2715מגב פלסטיק   .238
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 47.15 1 מגירה נשלפת למקלדת   .239

 120.75 1 יח'  4מגירות משרדיות   .240

 26.45 1 מגשים + מגבהים קומות  3מגש דואר סט    .241

 6.90 1 מגש למכתבים שקוף   .242

 5.00 1 מ'מ קוטר  10דף  32מדבקות אדומות    .243

 5.00 1 מ'מ קוטר  19דף  32מדבקות אדומות    .244

 5.00 1 מ'מ קוטר  25דף  32מדבקות אדומות    .245

 6.90 1 דף  32מ"מ  25,19,10מדבקות זוהרים עגולים   .246

 5.00 1 מ'מ קוטר  10דף   32מדבקות ירוקות   .247

 5.00 1 מ'מ קוטר  10דף  32מדבקות כחולות   .248

 5.00 1 מ'מ קוטר  19דף  32מדבקות כחולות   .249

 5.00 1 מ'מ  53/52*100דף  32מדבקות לבנות    .250

 6.00 1 100מדבקות לגב קלסר לבן חב'    .251

 4.60 1 דף  32מ"מ בח'   25,19,10מדבקות עגולים בגדלים   .252

 7.16 1 מ'מ  17/16ד קוטר  32מדבקות צבעים מעורבים   .253

 6.59 1 מ'מ קוטר  10דף  32מדבקות צהובות   .254

 2.86 1 מ'מ  78   8מהדקים  ג'מבו מספר   .255

 1.85 1 יחידות  100קופסא   5מהדקים מספר   .256

 12.30 1 שורות צהוב יח  660מ'מ   3M 149*98.4מזכרית   .257

 653AU 1 21.01יח' צבע' כהה 12 מ'מ  3M 47*35מזכרית   .258

 33.70 1 654יח' צהוב    12מ'מ   3M 73*73מזכרית   .259

 24.29 1 654-5יח' צבעו'נאון  5מ'מ   3M 73*73מזכרית   .260

 6545UC 1 28.38יח'5מ'מ צבע' כהה   3M 73*73מזכרית   .261

 22.71 1 לבן -מ'מ קוביה מגוון ירוק  3M 73*73מזכרית   .262

 14.83 1 4*100מעורב כהה   75*75 מזכרית גלובל  .263

 21.64 1 4*100מעורב פסטל   75*75מזכרית גלובל   .264
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 16.08 1 4*100פסטל     75*75מזכרית גלובל   .265

 0.95 1 דף חומה שורה  40מחברת   .266

 9.00 1 10דף חומה שורה חב'  40מחברת   .267

 19.01 1 5חב' A4דף  שורה   72מחברת ספירל   .268

 18.13 1 5חב'   A4דף משבץ   72 מחברת ספירל  .269

 0.27 1 מחדד מתכת איכותי   .270

 2.90 1 יחידות  5מחדד מתכת איכותי   .271

 18.40 1 מחדד שולחני גוף מתכת   .272

 11.50 1 מחדד שולחני גוף פלסטיק   .273

 BL 120 -DR 1 14.95 -מחזיקי נייר ל  .274

 6.90 1 יח 'בגליל   500מחזקי חורים לקלסר    .275

 34.50 1 יח' בחבילה   30מחק איכותי לשרטוט     .276

 4.72 1 יחידות   30מחק לבן   .277

 1.50 1 מחק ללוח מחיק   .278

 5.50 1 מחק ללוח מחיק גלורי   .279

 7.50 1 מחק ללוח מחיק מגנטי ארטלין   .280

 0.50 1 מחק שרטוט איכותי   .281

 CASIO 82 F-X  1 34.50 מחשבון  .282

 KD-6000/CS612/TS8829 1 13.75מחשבון שולחני ענק   .283

 11.49 1 ס'מ  40מטאטא כביש גוף עץ   .284

 4.54 1 ס'מ  30 2741מטאטא משרד   .285

 3.78 1 סמ'ק  300מטהר אויר  ספריי מבושם   .286

 1.37 1 יחידות  3  2792מטליות רב תכליתיות   .287

 3.32 1 בודד !! -לבן  50X70מטליות רצפה   .288

 166.32 1 כוסות  30מיחם   .289

 K550 1 149.84שחור ל  HP C9396 88מילוי דיו מקורי   .290
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 מקסימלי  

 מע"מ  ללא

 K550 )88 (HPC9392A 1 91.63מילוי דיו מקורי אדום   .291

 K550 )88 (HPC9391A 1 91.63מילוי דיו מקורי כחול   .292

 K550 )88 (HPC9393A 1 91.63מילוי דיו מקורי צהוב   .293

 2.30 1 מילוי נייר צבעוני למתקן   .294

 CASIO 150 -HR   1 130.00 מכונת חישוב  .295

 CASIO 150T -HR   1 78.20 חישובמכונת    .296

 CASIO 100TM 1 103.50-מכונת חישוב דגם   .297

 PDA330L A3 1 372.62מכונת למינציה   .298

 11.50 1 בחבילה  12 16ומס'    10מכחול שטוח מס'   .299

 13.80 1 בחבילה  12 12/1   18מכחול שטוח מס '  .300

 9.20 1 12/1  4מכחול שטוח מס '  .301

 9.20 1 12/1  8מכחול שטוח מס '  .302

 20.70 1 25/1מכסה קרטון לקופסאות איחסון    .303

 27.02 1 מכתביה מהודרת 'מאי'   .304

 16.76 1 גרם  300מלבין קפה  חלבית פחית עלית   .305

 116.49 1 606/608דף ממרכז זקס    66מנקב   .306

 13.06 1 דף  15חדש( עד  206) 208מנקב ארגונומי  זקס   .307

 P830/0104/300/8614 1 27.32דף  40מנקב בינוני עד    .308

 27.02 1 דף  70מנקב גדול עד    .309

 7.32 1 100ס'מ אורך, חב'   -30מנקה מקטרות ישר   .310

 7.03 1 יח'  100מנקה מקטרות נוצץ מתכתי , חב'   .311

 6.90 1 מספריים זיג זג   .312

 2.19 1 6מספריים ידית שחורה '  .313

 3.07 1 8מספריים ידית שחורה '  .314

 1.45 1 8.5מספריים פופ '  .315

 0.65 1 5.5מספריים פופ מעוגלים '   .316
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 23.80 1 יח'  100 24*16מעטפה כיס חומה סיליקון   .317

 32.32 1 יח'  100 34*24מעטפה כיס חומה סיליקון   .318

 32.11 1 יח'  100 36*26מעטפה כיס חומה סיליקון   .319

 37.50 1 יח'  100 40*30מעטפה כיס חומה סיליקון   .320

 34.27 1 יח'  100 42*32מעטפה כיס חומה סיליקון   .321

 74.44 1 יח'   250 38*55מעטפה כיס חומה רגיל    .322

 7.46 1 יח'  100 10* 15מעטפה כיס לבן סיליקון   .323

 22.89 1 יח 100גר'   90 34* 24מעטפה כיס לבן סיליקון   .324

 29.24 1 יח 100גר'   90 20* 30מעטפה כיס לבן סיליקון   .325

 38.27 1 יח 100גר'   90 42* 32כיס לבן סיליקון מעטפה   .326

 5.00 1 מעמד כוס לעטים רשת מתכת בינוני שחור   .327

 20.70 1 מעמד לכונן מחשב על גלגלים  .328

 MULTI FORM 1 58.74תאים  3מעמד קטלוגים לתליה   .329

 PRPC/PRV650 1 91.96מערכת אל פסק   .330

 29.35 1 מטר לבן  25מפת שולחן גליל ח'פ פאר   .331

 4.64 1 מטר  1.50 2722מקל עץ כולל הברגה   .332

 22.37 1 שחור USBחיבור   BL K3051מקלדת   .333

 32.40 1 עברית אנגלית ערבית  USBמקלדת   .334

 6JH 1 35.74מיקרוסופט  USB 200/400מקלדת חוטית    .335

 2.85 1 גר'  200מקלות ארטיק צבעוני,    .336

 17.41 1 זוג -לקטלוג קרטון אדום משולש איחסון  .337

 17.41 1 זוג -משולש איחסון לקטלוג קרטון ירוק  .338

 17.96 1 זוג -משולש איחסון לקטלוג קרטון כחול  .339

 15.93 1 זוג -משולש איחסון לקטלוג קרטון צהוב  .340

 6.93 1 משולש איחסון פוליגל צהוב   .341

 4.60 1 משטח לעכבר   .342
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 18.40 1 ארגונומי ג'ל משטח לעכבר עם משענת   .343

 AIR FLEX 6959 1 128.21מתקן למגבת אירפלקס     .344

 2.53 1 אינץ  3/4מתקן לסלוטייפ    .345

 8.05 1 אינץ'  2*72מתקן לסלוטייפ ענק    .346

 5.75 1 שולחני בינוני  3Mמתקן סלוטייפ   .347

 13.86 1 סמ'ק  500מתקן פלסטי למילוי בסבון נוזלי    .348

 1.50 1 נוזל מחיקה אקו   .349

 19.89 1 יח  12מ'ל+מברשת   20נוזל מחיקה אקו משובח    .350

 1.89 1 מ'ל+מברשת  20נוזל מחיקה אקולוגי משובח   .351

 3.00 1 נוצות צבעוניות בשקית   .352

 8.05 1 מיקרון  35ניילון + פס לבן )שמרדף( פוליו   .353

 A3 1 40.25 80עובי   1/100ניילון למינציה    .354

 101.20 1 גליל קטן  75מיקרון  305*75ניילון למינציה    .355

 8.05 1 1/100מיקרון   75ניילון למינציה גודל ת"ז    .356

 379.50 1 למכונת צילום  1000*0.800ניילון למינציה גליל   .357

 A4 1 23.00 1/100ניילון למכונת למינציה   .358

 5.75 1 40/1מיקרון   75ניילון למסמכים )שמרדף( +פס תיוק   .359

 6.90 1 50/1מיקרון   75תיוק ניילון למסמכים )שמרדף( +פס   .360

 A4 1*100 1 10.93ניילון לעטיפה ללא חורים לתעודות   .361

 23.00 1 50*300ניילון נצמד גליל    .362

 185.90 1 מיק  120מ'. 100מ',גליל  2ניילון עבה רוחב   .363

 30.00 1 דף  A4 500גרם   COLOR COPY 100נייר   .364

 32.00 1 יח'  A4 250גרם  160לבן   COLOR COPYנייר   .365

 16.10 1 בחבילה  20 70*50נייר זוהר    .366

 37.95 1 בחבילה  30 70*50נייר חן    .367

 8.05 1 יח 'בחבילה  5מ"מ   57נייר למכונת חישוב   .368
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 9.20 1 בחבילה  20 70* 50נייר מבריק צבעוני   .369

 1.39 1 צבעים בהירים ! -ס'מ צבעוני 9* 9נייר ממו   .370

 5.18 1 צבעוני עם מתקן  נייר ממו  .371

 7.48 1 מעורב  20/1  50/70נייר משי   .372

 1.73 1 70*50נייר מתכת צבעוני זהב, כסף, ירוק, כחול    .373

 27.30 1 אדום  A4גר 80נייר צ.צבעוני   .374

 21.67 1 ורוד   A4גר 80נייר צ.צבעוני   .375

 23.59 1 ירוק   A4גר 80נייר צ.צבעוני   .376

 30.33 1 סגול לילך בהיר  A4גר 80נייר צ.צבעוני   .377

 23.59 1 אפרסק \סלומון A4גר 80נייר צ.צבעוני   .378

 23.61 1 צהוב בהיר  A4גר 80נייר צ.צבעוני   .379

 25.61 1 צהוב לימון כהה  A4גר 80נייר צ.צבעוני   .380

 23.57 1 קרם בהיר  A4גר 80נייר צ.צבעוני   .381

 23.60 1 תכלת A4גר 80נייר צ.צבעוני   .382

 54.23 1 23גר צ.בהיר BIOTOP A3 80צ.צבעוני!נייר   .383

 16.50 1 20מעורב חב'   50*70ג 70נייר צבעוני מבריק  .384

 17.00 1 5600דף ע.ל מקט  A3 500גר'  80נייר צילום    .385

 2.16 1 חב  10דף אריזה  400גר'  A4 80נייר צילום    .386

 25.07 1 דף  A3 500גרם   80נייר צילום קופיקל   .387

 13.00 1 15מעורב חב'   50* 90נייר צלופן   .388

 99.51 1 100גר' חב'  160/150נייר קלף איכותי זהב   .389

 92.53 1 100גר' חב'   160/150נייר קלף איכותי חול   .390

 92.53 1 100גר' חב'  160/150נייר קלף איכותי ירוק   .391

 93.31 1 100גר' חב'  160/150נייר קלף איכותי כסף   .392

 87.06 1 100גר' חב'   160/150נייר קלף איכותי לבן    .393

 10.50 1 10מ' מעורב חב'  1.5גר'  30נייר קרפ   .394
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 12.00 1 12מ' מעורב חב'  1.5גר'  30נייר קרפ   .395

 0.53 1 נעצים   .396

 2.65 1 ירוק  -נצנצים בשקית    .397

 2.79 1 אדום  -נצנצים בשקית   .398

 2.65 1 זהב  -נצנצים בשקית   .399

 2.62 1 כחול  -נצנצים בשקית   .400

 2.69 1 כסף  -נצנצים בשקית   .401

 0.69 1 יח  1נרות )פתילות( לאקדח דבק חם   .402

 9.52 1 ליטר   4 317/216סבון ידיים נוזלי   .403

 4.05 1 ליטר  1סבון נוזלי לשטיפת כלים  בקבוק   .404

 3.55 1 סבון ריחני לאסלה לתליה כחול בלבד   .405

 17.83 1 מחלקות  12סדרן מכורך למינציה + קלפה   .406

 41.40 1 מחלקות  31מכורך למינציה + קלפה סדרן   .407

 7.61 1 נושאים 12סדרן מנילה פוליו    .408

 4.48 1 ק'ג  1סוכר   .409

 9V 1 16.61סוללה מרובעת אלקליין ווארטה/יונדאי   .410

 10.79 1 יחידות  AA 4סוללות אלקליין אנרג'ייזר    .411

 AAA-4 1 7.71סוללות אלקליין/וואר/פיליפס     .412

 AA 4 1 8.75אלקליין/ווארטה/פיליפס סוללות   .413

 13.48 1 יחידות   AAA EN924 4סוללות אנרג'ייזר   .414

 4xAA 2700 1 34.01סוללות נטענות   .415

 33.93 1 מתכת שחור משולש הזזה  Fמגשי רשת  3סט   .416

 34.41 1 מגשים שקוף/שקוף עם מגביהים אקסטרה  3סט   .417

 23.00 1 טכנופוינט פיילוט  V5עטים  4סט   .418

 23.00 1 טכנופוינט פיילוט  V7עטים  4סט   .419

 C4 1 33.35עטים פיילוט  4סט   .420
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 125.04 1 1505-0-11מגירות דואר אפור בהיר'האן' 5סט   .421

 10.35 1 צבעים  CD 4-סט ל  .422

 X-63 1 104.83-1010מגרות חדש חז'שקוף  4סט מוניטור    .423

 5.75 1 אומגה  12סט צבעי פסטל צבעוני קופסא   .424

 0.26 1 10חבור סיכות    .425

 1.13 1 1000מקס קופ'   10סיכות חבור   .426

 6.29 1 קופ'(  20) חב'  10סיכות חבור   .427

 7.93 1 1000לאקדח קופ'  T3מקס  13MBסיכות חבור   .428

 14.58 1 5000קופ'  3-5Mמקס  24/6סיכות חבור   .429

 7.18 1 5000קופ'  35-5Mמקס  26/6סיכות חבור   .430

 2.00 1 5000קופ'   26/6סיכות חבור   .431

 18.67 1 קופס'   20חב'   10סיכות חבור מקס   .432

 8.05 1 23/10מ'מ  10 1210סיכות חבור מקס   .433

 3.12 1 23/10 1000לאקדח  T3-10MBסיכות חבור מקס   .434

 9.07 1 13/8סיכות חיבור   .435

 12.29 1 23/17סיכות חיבור   .436

 1.53 1 בקופסא יחידות   30סיכות ללוח שעם   .437

 3.34 1 מ'מ  18 3סיכות מתפצלות מספר   .438

 4.42 1 סיכות ראש פלסטי כדור צבעוני למפה   .439

 19.55 1 בחבילה  100סינר גואש חד פעמי ליצירה לילדים    .440

 0.84 1 סכין חיתוך יפני בינוני   .441

 0.90 1 סכין חיתוך יפני רחב   .442

 16.87 1 18190/1-11ליטר אפור  18סל ניירות פלסטי   .443

 16.63 1 לי' כסף 13סל ניירות רשת מתכת קוני מפואר   .444

 17.25 1 לי' כסף  18סל ניירות רשת מתכת קוני מפואר   .445

 13.63 1 כתר!  -אפור/לבן 15סל ניירות רשת פלסטי   .446
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 4.61 1 סל ניירות רשת פלסטי קטן אפור/לבן   .447

 4.99 1 סל ניירות רשת פלסטי קטן חום/שחור   .448

 0.41 1 3/4יארד ' 36סלוטייפ   .449

 5.45 1 קריסטל   3/4מ'מ '  19מ'* 3M 600-33סלוטייפ   .450

 8.55 1 1' 25סלוטייפ דו צדדי   .451

 3M 665-23 *12.7 1 17.40סלוטייפ דו צדדי   .452

 7.15 1 3/4' 25צדדי  -סלוטייפ דו  .453

 3M 810 36 '3/4 1 7.32סלוטייפ לצילום    .454

 5.21 1 2יארד '  72סלוטייפ סרט אריזה שקוף   .455

 9.78 1 1/100 14ספירלה פלסטיק לכריכה קוטר   .456

 9.78 1 50/1 22ספירלה פלסטיק לכריכה קוטר   .457

 6.90 1 1/100 8ספירלה פלסטיק לכריכה קוטר   .458

 12.65 1 50/1  32ספירלות פלסטיק לכריכה קוטר   .459

 10.35 1 ספרי צבע בצבעים שונים   .460

 10.35 1 ספרי צבע כסף זהב וצבעים שונים   .461

 17.08 1 סמ'ק  250ספריי ללוח מחיק  אקסטרה   .462

 10.89 1 סמ'ק  237ספריי ללוח מחיק   .463

 9.16 1 סמ'ק  59ספריי ללוח מחיק   .464

 13.80 1 מ'  25סקוטש זכר   .465

 13.80 1 מ'   25סקוטש נקבה   .466

 12.65 1 סרגל מדידה להנדסה   .467

 2.30 1 ס"מ  30סרגל מתכת    .468

 6.90 1 ס"מ  50סרגל מתכת    .469

 0.50 1 ס'מ אטום  30סרגל פלסטי   .470

 TZ631 1 83.05מ'מ  12שחור על צהוב  PT-300סרט    .471

 86.03 1 מ'מ אדום על לבן  TC292 P-TOUCH 300 09סרט   .472
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 78.81 1 מ'מ אדום על לבן  TZ222 P-TOUCH 300 09סרט   .473

 11.86 1 יחידות  6חום   2מטר ' 40סרט אריזה    .474

 12.30 1 נא לציין צבע -יארד 300סרט אריזה למתנות   .475

 9.25 1 אדום  1מטר ' 25סרט בד סינטטי דביק   .476

 9.30 1 ירוק  1מטר ' 25סרט בד סינטטי דביק   .477

 9.56 1 כחול  1מטר ' 25סרט בד סינטטי דביק   .478

 14.87 1 אדום  2מטר ' 25סרט בד סינטטי דביק   .479

 10.40 1 אפור  2מטר ' 25סרט בד סינטטי דביק   .480

 14.87 1 ירוק  2מטר ' 25סרט בד סינטטי דביק   .481

 12.62 1 כחול  2מטר ' 25סרט בד סינטטי דביק   .482

 13.52 1 לבן  2מטר ' 25סרט בד סינטטי דביק   .483

 14.62 1 צהוב  2מטר ' 25סרט בד סינטטי דביק   .484

 14.73 1 שחור  2מטר ' 25סרט בד סינטטי דביק   .485

 2.88 1 למכונת חישוב צבע שחור/ אדוםסרט דיו    .486

 8.05 1 ס"מ 2מטר  3סרט מגנט    .487

 9.20 1 יארד   500סרט צר לעטיפת מתנות    .488

 323.36 1 מגירות כחול קווטרו  8קומות  2עגלה    .489

 396.00 1 מגירות מעץ.בוק. 5עגלה ניידת   .490

 HB 1 1.50  0.5עופרת לעפרון מכני    .491

 8.99 1 אדום  C4 0.4עט ג'ל  פילוט   .492

 8.99 1 כחול  C4 0.4עט ג'ל  פילוט   .493

 1.27 1 1עט הדגשה  יח    .494

 2.10 1 יחידות   10כחול שקוף  AH 596עט כדורי ח'פ    .495

 11.67 1 567אקסטרה  12עט כדורי לחצן+גריפ כחול סט   .496

 11.52 1 567אקסטרה  12עט כדורי לחצן+גריפ שחור סט   .497

 45.56 1 12כחול חב'  Fעט כדורי פילוט סופר גריפ   .498
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 45.56 1 12כחול חב'  Mעט כדורי פילוט סופר גריפ    .499

 45.56 1 12שחור חב'   Mעט כדורי פילוט סופר גריפ    .500

 15.34 1 עט כדורי פרקר טיבול גוף כחול   .501

 stabilo 1/10    1 19.55 עט לבד  .502

 6.34 1 אדום V5עט ראש סיכה פילוט    .503

 6.08 1 כחול  V5עט ראש סיכה פילוט    .504

 6.17 1 שחור V5עט ראש סיכה פילוט    .505

 1.73 1 מעורב -יח' 10עטיפות למחברת צבעוני    .506

 2.31 1 יח'  100מ'מ,  10עיניים זזות   .507

 4.79 1 יח'  100מ'מ,  15עיניים זזות   .508

 11.31 1 יח'  100מ'מ,  20עיניים זזות   .509

 2.59 1 יח'   100מ'מ,   7עיניים זזות   .510

 24.00 1 אומגה קופ' פח 24סט +  MONDאקוורל .עפרון   .511

 2.42 1 יחידות   12עפרון עם מחק אקסטרה    .512

 8.91 1 יחידות   12עפרון עם מחק זפיר    .513

 5.93 1 צבעים 1-12עפרון צבעוני סט    .514

 10.36 1 צבעים  24עפרון צבעוני סט    .515

 LCD 1 11.54ערכה לניקוי מסכי מחשב   .516

 184.00 1 מטר 100מ' גליל  2שרוול  פולטילן  .517

 3.62 1 יח' בשקית   50, 1/4פומפונים צבעוניים '   .518

 21.85 1 ליטר  13פח אשפה רשת מתכת למשרד   .519

 68.85 1 2810ליטר     60פח פלסטי עגול +מכסה   .520

 100.86 1 2812ליטר     76פח פלסטי עגול +מכסה   .521

 19.47 1 מכסה( אפור!! )פח + -ליטר  10פח שובך מלבני   .522

 3.70 1 פלסטלינה גוש  בצבע ירוק   .523

 3.75 1 פלסטלינה גוש בצבע אדום   .524
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 3.91 1 פלסטלינה גוש בצבע אפור   .525

 3.66 1 פלסטלינה גוש בצבע ורוד   .526

 3.67 1 פלסטלינה גוש בצבע חום   .527

 3.63 1 פלסטלינה גוש בצבע כחול   .528

 3.80 1 פלסטלינה גוש בצבע כתום   .529

 3.63 1 בצבע לבן פלסטלינה גוש   .530

 3.46 1 פלסטלינה גוש בצבע סגול   .531

 3.77 1 פלסטלינה גוש בצבע צהוב   .532

 3.72 1 פלסטלינה גוש בצבע שחור   .533

 6.39 1 צבעים  8פלסטלינה עבה סט    .534

 14.95 1 ב לבן פוליו -א  21/240פנקס מכורך   .535

 13.80 1 שורה לבן פוליו  21/240פנקס מכורך   .536

 5.75 1 שורה לבן אוקטב  41/144פנקס מכורך   .537

 9.20 1 ב לבן פוליו -א  96/21פנקס מכורך   .538

 10.35 1 דף שורה   21/144פנקס מכורך פוליו   .539

 6.64 1 אומגה  12פסטל שמן סט   .540

 12.09 1 אומגה  24פסטל שמן סט   .541

 9.00 1 12פסטל שמן פנדה סט   .542

 5.75 1 מ"ל )יחידה( 220צבע אקריליק   .543

 3.62 1 מ'ל אדום 500/ 650צבע גואש   .544

 4.06 1 מ'ל בורדו 500/ 650צבע גואש   .545

 3.91 1 מ'ל ורוד  500/ 650צבע גואש   .546

 3.64 1 מ'ל חום 500/ 650צבע גואש   .547

 3.83 1 מ'ל טורקיז  500/ 650צבע גואש   .548

 3.61 1 מ'ל ירוק 500/ 650צבע גואש   .549

 3.55 1 ירוק דשא מ'ל 500/ 650צבע גואש   .550
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 3.58 1 מ'ל כחול 500/ 650צבע גואש   .551

 3.84 1 מ'ל כתום 500/ 650צבע גואש   .552

 3.66 1 מ'ל לבן  500/ 650צבע גואש   .553

 3.78 1 מ'ל סגול 500/ 650צבע גואש   .554

 3.54 1 מ'ל צהוב 500/ 650צבע גואש   .555

 3.45 1 מ'ל שחור 500/ 650צבע גואש   .556

 3.73 1 מ'ל תכלת 500/ 650צבע גואש   .557

 85.96 1 צבעים מעורב  15מ'ל חב'   500צבע גואש 'קט'   .558

 6.90 1 יח   1צבע טוליפ כסף וזהב   .559

 5.75 1 יח  1צבע טוליפ צבעוני    .560

 5.22 1 גר' אדום 500צבע ידיים   .561

 5.28 1 גר' כחול  500צבע ידיים   .562

 9.79 1 12צבעי מים סט   .563

 14.95 1 יח' שחור 12סינטטי צבעי פחם   .564

 13.80 1 12/1צבעי פחם סינטטי צבעוני אומגה   .565

 4.60 1 12/1צבעי פנדה   .566

 18.40 1 בחבילה(  10אומגה )  10/1צבעי פסטל סט צבעוני    .567

 13.80 1 12/1צבעי שעווה טווס סט   .568

 8.00 1 12צבעי שעווה טווס עבים סט    .569

 7.60 1 12צבעי שעווה רינגו עבים סט   .570

 9.20 1 בחבילה גוונים שונים 24ס"מ  30* 23צורות סול   .571

 7.88 1 יחידות  50  4621צלחות פלסטיק ח'פ גדולות    .572

 6.27 1 יחידות  50 4622צלחות פלסטיק ח'פ קטנות   .573

 15.73 1 מ'  25מ'מ רוחב זכר  20צמדן )סקוטש(   .574

 15.73 1 מ'  25מ'מ רוחב נקבה  20צמדן )סקוטש(   .575

 71.53 1 מ'מ קוט  22מטר עגולים זכר  25)סקוטש'( צמדן  .576
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 77.10 1 מ'מ קו  22מטר עגולים נקבה   25)סקוטש'( צמדן  .577

 156.77 1 מגירות חום/בז'  3סט  קווה,  .578

 85.02 1 קומקום חשמלי נשלף נירוסטה  .579

 8.05 1 קופסה לקטלוג מפלסטיק לבן  .580

 8.05 1 קופסה לקטלוג מפלסטיק שחור   .581

 4.03 1 לקטלוג שחור מקרטון קופסה    .582

 4.27 1 לגניזה ללא מכס  DOUBLE PLYEDקופסת קרטון    .583

 5.75 1 8קופסת קרטון חוליות גב   .584

 9.30 1 כחול  8קלסר למינציה משובץ פוליו 'מפואר'גב   .585

 3.98 1 5קלסר משרדי פוליו גב   .586

 4.30 1 8קלסר משרדי פוליו גב   .587

 54.44 1 יח'  -12חב  8קלסר משרדי פוליו גב   .588

 7.45 1 5קלסר פלסטי פוליו גב    .589

 7.49 1 כחול 5קלסר פלסטי פוליו גב    .590

 9.33 1 כחול  5קלסר פלסטיק פוליו אנגלית גב   .591

 8.69 1 שחור  8קלסר פלסטיק פוליו אנגלית גב   .592

 8.94 1 טבעות   2לבן  5קלסר פנורמה גב   .593

 42.74 1 (97682ק'ג ) 1קפה טורקי שחור מוסדי עלית   .594

 3.28 1 קרטון ארכיון ללא הדפסה   .595

 2.07 1 ליחידה  70-*50קרטון ביצוע    .596

 92.40 1 מ'  50ס'מ אורך  100קרטון גלי בגליל רוחב   .597

 2.19 1 ליחידה  70* 50קרטון גלי צבעוני   .598

 MP3 909 1 191.73רדיו דיסק   .599

 167.31 1 639 רדיו דיסק סלמור  .600

 CFD S03/07CP SONY MP3 1 219.56רדיו טייפ דיסק   .601

 0.00 1 ריהוט משרדי כללי   .602



 אספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר   14/2022מכרז 

 עבור המועצה האזורית נווה מדבר

 

61 
 
 

 שם פריט מס
יח' 

 מידה

מחיר  

 מקסימלי  

 מע"מ  ללא

 26.14 1 רמקולים למחשב זוג   .603

 5.75 1 גרם  50רפיה בצבעים שונים   .604

 9.20 1 גרם  50רפיה טבעית    .605

 6.90 1 ב -שבלונת אותיות א  .606

 70.66 1 דף  100עד   HS-1000STD/ KW50SA/120שדכן   .607

 103.34 1 דף  240. עד STD/ KW 50LA 3000שדכן   .608

 5.72 1 10לסיכות  319 119שדכן ארגונומי זקס   .609

 62.75 1 26/6לסיכות  50Fשדכן הידוק שטוח מקס    .610

 38.34 1 26/6שדכן זרוע ארוכה מאוד לסיכות   .611

 4.90 1 10לסיכות  10שדכן מקס   .612

 142.40 1 דף  100עד  3Dשדכן מקס   .613

 28.80 1 26/6לסיכות  50שדכן מקס   .614

 292.99 1 דף  300עד  HD 12N 24שדכן מקס   .615

 8.18 1 +חולץ HD-49'אקסטרה'   26/6שדכן סיכות   .616

 11.83 1 מתכת  HD-49M'אקסטרה'   26/6שדכן סיכות   .617

 17.95 1 39  349  139זקס  26/6-24שדכן סיכות   .618

 2.54 1 'אקסטרה' HD-10שדכן סיכות   .619

 17.27 1 26/6סיכות  U100/KW 5533T/1023שדכן עומד    .620

 594.00 1 2.40שולחן ישיבות אובלי    .621

 514.80 1 מגירות בוק  3+120*60* 75ג-שולחן   .622

 6.07 1 ליטר  4  206/1006/9372שמפו לשטיפת רצפות   .623

 0.96 1 3001אדום  70/100גר'   170שני בריסטול    .624

 1.60 1 3002ורוד  70/100גר'   170שני בריסטול    .625

 1.56 1 3005ירוק   70/100גר'   170שני בריסטול    .626

 0.94 1 3006כתום  70/100גר'   170שני בריסטול    .627

 1.53 1 3014צהוב  70/100גר'   170שני בריסטול    .628
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 שם פריט מס
יח' 

 מידה

מחיר  

 מקסימלי  

 מע"מ  ללא

 1.66 1 3013תכלת  70/100גר'   170שני בריסטול    .629

 1.94 1 100/70גר'  180שני בריסטול סגול   .630

 2.88 1 ג'ר  200שפורפרת דבק מגע   .631

 11.70 1 מיקרון   40יח  100פס לבן   A4שקית   .632

 7.27 1 0.3 100חורים חב'   11פס לבן   A4שקית   .633

 19.27 1 יורדן  100פס לבן חב'  A4שקית   .634

 106.43 1 יח'  100חורים+קפסולים  2שקית ניילון   .635

 23.68 1 100חב'    A3שקית עטיפה ניילון   .636

 15.44 1 100ס'מ חב' 24*34שקית עטיפה ניילון פוליו   .637

 14.22 1 מיקר  75ח' 50שקית פוליו פס לבן /שחור '  .638

 5.69 1 יח'  50חורים  11שקית פוליו פס לבן   .639

 6.63 1 0.3 100שקית פוליו פס לבן אקסטרה חב'   .640

 18.45 1 יורד 100מיק' חב'   45שקית פוליו פס לבן רחב   .641

 16.14 1 (  50מיק')חב'  75שחור/ כחול שקית פוליו פס   .642

 8.48 1 )איכותיור( 50מיק' חב'45שקית פוליו פסשחור   .643

 10.92 1 100ס'מ חב'   10* 15שקית פסגור   .644

 23.45 1 100ס'מ חב'   18* 25שקית פסגור   .645

 56.87 1 100ס'מ חב'   23* 32שקית פסגור   .646

 31.95 1 100ס'מ חב'   25* 35שקית פסגור   .647

 A4 1-100 18/20 1 30.37שקפים לכתיבה ביד ולכריכה   .648

 43.24 1 יחידות   100כחול    A4שקפים למכונת כריכה   .649

 21.24 1 100חב'    OHP/ARTTER/X11 A4שקפים לצילום   .650

 100ART/X2 A4 1 26.48שקפים לצילום/לייזר חם גבוה   .651

 412.72 1 5340ל              DR 3200תוף מקורי ברדר   .652

 6.37 1 לציין צבע 3.5-גב  FLIC'דיאגו''  תיק טבעות  .653

 3.93 1 אדום  POתיק טבעות פוליו   .654
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 שם פריט מס
יח' 

 מידה

מחיר  

 מקסימלי  

 מע"מ  ללא

 3.84 1 אפור  POתיק טבעות פוליו   .655

 3.85 1 ירוק  POתיק טבעות פוליו   .656

 3.90 1 כחול  POתיק טבעות פוליו   .657

 3.95 1 סגול  POתיק טבעות פוליו   .658

 3.86 1 צהוב  POתיק טבעות פוליו   .659

 2.92 1 תיק טבעות פוליו אקוליין כחול   .660

 3.21 1 תיק טבעות פוליו אקוליין צהוב   .661

 2.43 1 תיק מנילה לתיוק בקלסר+סגר ורוד קפסול   .662

 2.61 1 תיק מנילה לתיוק בקלסר+סגר כחול קפסול   .663

 46.58 1 25+סגר אדום חב'   +מתלה תיק מנילה לתליה  .664

 27.71 1 25תיק מנילה לתליה ללא מתלה+סגר ירוק חב'   .665

 31.06 1 יחידות  25גרם ורוד  240תיק מנילה עם ברזל    .666

 2.08 1 תיק מנילה פוליו סגור)גומי(+סגר כחול   .667

 1.15 1 שקוף כחול  A4תיק מעטפה עם לחצן    .668

 8.09 1 יח' 10תיק מעטפה 'צמדן' לתיוק אדום   .669

 8.35 1 יח' 10לתיוק ירוק  תיק מעטפה 'צמדן'   .670

 8.94 1 יח'  10תיק מעטפה 'צמדן' לתיוק כחול   .671

 8.52 1 יח' 10תיק מעטפה 'צמדן' לתיוק לבן   .672

 9.02 1 יח' 10תיק מעטפה 'צמדן' לתיוק צהוב    .673

 8.52 1 יח' 10תיק מעטפה 'צמדן' לתיוק שקוף   .674

 10.50 1 20תיק ניילון אטום שקוף פוליו אדום חב'    .675

 10.52 1 20ניילון אטום שקוף פוליו ורוד חב' תיק   .676

 10.42 1 20תיק ניילון אטום שקוף פוליו טורקיז חב'  .677

 10.56 1 20תיק ניילון אטום שקוף פוליו ירוק חב'   .678

 10.48 1 20תיק ניילון אטום שקוף פוליו כחול חב'  .679

 10.61 1 20תיק ניילון אטום שקוף פוליו מעורב חב   .680
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 שם פריט מס
יח' 

 מידה

מחיר  

 מקסימלי  

 מע"מ  ללא

 15.21 1 23.5*34.6גודל  תיק פונים    .681

 3.87 1 חוץ(  40קשיח +גומי) 5תיק קרטון סגור גב    .682

 60.66 1 25מתלה יחיד אדום משובץ חב'  101תיק תליה   .683

 4.09 1 מתלה יחיד ירוק # משובץ  101תיק תליה   .684

 3.19 1 מתלה יחיד כחול # משובץ  101תיק תליה   .685

 55.69 1 25מתלה יחיד כחול משובץ חב'  101תיק תליה   .686

 55.52 1 25מתלה יחיד כתום משובץ חב'  101תיק תליה   .687

 4.80 1 מתלה כפול אפור משובץ סגר  401תיק תליה   .688

 45.87 1 25מתלה יחיד אדום משובץ חב' 9001תיק תליה   .689

 45.93 1 25מתלה יחיד כחול חלק חב'  9001תיק תליה   .690

 45.93 1 25מתלה יחיד כתום חלק חב'  9001תיק תליה   .691

 75.53 1 יחידות   25ירוק משובץ   401תיק תליה כפול   .692

 69.58 1 יחידות  25כחול חלק  401תיק תליה כפול   .693

 84.89 1 יחידות   25כחול משובץ  401תיק תליה כפול   .694

 291.50 1 מגירות בוק  - 2תיקיה   .695

 362.34 1 מגירות לבן שבור  2תיקיה מתכת   .696

 30.27 1 יח  50חב  CD R 700 MBתקליטור לצריבה  .697

 6.33 1 גד'  180יחידות בחבילה  9תשיעיית בריסטול    .698
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 נספח ב'  

 הצעת המחיר 

 
 .  במחירים המוצעים על ידו בטבלה מטההמציע ינקוב  -

ויתר   , בהתאם למפרטנשוא המכרז  השירותים  יכלול את כלל    יםהמוצע  יםהמחיר - הצעת המחיר 

לפיכך על המציע לקחת בחשבון בהצעתו את   ע"פ המכרז כמפורט לעיל ולהלן.  הספקהתחייבויות  

 . במתן השירותיםכל העלויות הכרוכות 

 המועצה לא תכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע. -

 א להיבדק ואף להיפסל. הצעה חלקית ו/או במתכונת שונה מהמפורט לעיל עלולה של -

 

שבח .1 כל    נולאחר  לרבות  הנדרשים  השירותים  לו  והובנו  המכרז  תנאי  כל  והכרוך  את  הנדרש 

 להלן הצעתנו:בהם, 

 

  רט השירותים )נספח א' לעיל(: פרשימת פריטים בסיסית המצורפת למ .1.1

 הינה: לכל הפריטים שברשימת הפריטים הבסיסיתהצעת המציע 

 

 %_______ הנחה. 

 

 ובמילים: ________________ אחוז הנחה. 

 

 ראשי דיו וטונרים  .1.2

וטונרים להצעת המציע   דיו  וחליפיים הקיי  ראשי  של    המלאמחירון  בקטלוג/  מים מקוריים 

בצירוף מס והן      PDFן בקובץ  ו ה להצעתע"י המציע  צורף  )פר קטלוגי של המציע  המציע 

 : ( DISK ON KEY-  )ע"ג החסן נייד EXCEL בקובץ

  

 

   %_______ הנחה.

 

 ובמילים: ________________ אחוז הנחה. 
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 הקטלוג/מחירון המלא של המציע  .1.3

ע"י המציע  צורף  )פר קטלוגי של המציע  בצירוף מס  ושל   המלאמחירון  קטלוג/הצעת המציע ל 

 למעט  (DISK ON KEY-  )ע"ג החסן נייד   EXCEL והן בקובץ    PDFן בקובץ  ו הלהצעת

 להם ניתנה הצעה בנפרד לעיל(: וטונרים )ראשי דיו 

  

 %_______ הנחה. 

  

 ובמילים: ________________ אחוז הנחה. 

 

 ידוע לנו ומוסכם עלינו כי:  .2

ידנו    ההנחהאחוזי   .2.1 על  בהתאם  לעיל  המוצעים  זה  מכרז  נשוא  השירותים  כלל  את  כוללים 

 ולהלן. למפרט השירותים, ויתר התחייבויותינו ע"פ המכרז כמפורט לעיל  

המועצה אינה מתחייבת להיקף כל שהוא, גם לא להיקף המוערך המצוין לעיל, אשר עשוי   .2.2

ומוסדות המועצה  לצרכיה  בהתאם  לעת,  מעת  אינה    .החינוך  להשתנות  גם  המועצה 

 יעדים/מוסדות אשר עשויים להשתנות. פר מתחייבת למס

העלויות   .2.3 כל  את  הצעתנו,  הגשת  בעת  בחשבון  הכרוכולקחנו  השרות, ההוצאות  בביצוע  ות 

תמיכה מוקד  ומיומן,  מקצועי  אדם  כוח  בדרום,  לרבות  מקומי  סניף  ואריזת  ,  הכנה 

וכל עלות אחרת הכרוכה במתן השירותים במסגרת  ,  לאספקת ההזמנות  הובלות ההזמנות,  

   ינו.יחולו עלוכי אלה  בצורה יעילה וזמינה מכרז זה. 

המועצה לא תישא בשום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא  ידוע לנו ומוסכם עלינו, כי  .2.4

המוצעיםבמסגרת   ההנחה  הוראות    אחוזי  פי  על  לעיל,  מהנושאים  אחד  כל  עבור  ידנו  על 

 מסמכי המכרז. 

כי   .2.5 עלינו,  ומוסכם  לנו  לעיל עלולה שלא  ידוע  ו/או במתכונת שונה מהמפורט  הצעה חלקית 

 להיפסל. להיבדק ואף 

כי   .2.6 עלינו,  ומוסכם  לנו  או  ידוע  לשינוי  לביטול,  ניתנת  ובלתי  חוזרת  בלתי  היא  זו  הצעתינו 

 לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותנו כאמור דלעיל.  

ידינו   .2.7 על  שהוצעו  המחירים  כי  עלינו,  ומוסכם  לנו  וכן  ידוע  כולם,  זה,  מכרז  במסגרת 

המלא בקטלוג/מחירון  המופיעים  והן   המחירים  וטונרים  דיו  לראשי  הן  ידי  על  שצורף 

יישארולשאר ותמומש,   כולם  ,  ככל  והאופציה  כל תקופת ההתקשרות  שינוי במהלך  ללא 

 ו/או מכל סיבה אחרת. גם אם ישתנו במהלך השנים אצלנו

 

 שם המציע: ____________________________ת.ז./ח.פ. _______________________ 

 

 נא לפרט תיאורו אדם, חברה, שותפות או אחר:_________________________    
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 כתובת:_____________________________    

 

 טלפון:_______________________________   

  

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:  

 ____________________________________________________________ 

    __________________________________________________  חתימות:

 )ראה פרוט דרישות לחתימות במסמך תנאי המכרז(.  

 

 _____________________.    תאריך:  

 

   )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוצב'(אישור חתימה: 

  

 מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:    אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח

 
 ה"ה __________ ת.ז. ___________  )ימולא כשהמציע הוא אדם( .1
  

 ה"ה __________ת.ז. ____________ )ימולא כשהמציע הוא תאגיד(   .2
  

 

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ________________ ולחייב אותו, וכי חתמו על מסמך  

 זה בפני. 

 

                               ______________                                  ________________           

 וחותמת  חתימה                    תאריך                           
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 'גנספח 

 תצהיר העדר הרשעות 

 

______________________ לאחר  אני הח"מ מר/גב' ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה  
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  

 בזה בכתב כדלקמן:

חוק עסקאות גופים "בעל שליטה הינם כהגדרתם ב  -בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו 

 י הוסברה לי משמעותם של מונחים אלו וכי אני מבין/ה אותו.  , אני מאשר/ת כ1976-ציבוריים, התשל"ו

 

מספר   .1  ,___________________________________________ בשם  זה  תצהיר  נותן/ת  הנני 

ח.פ. ________________________________, הגוף המבקש להתקשר עם המועצה במכרז פומבי  

 "(. המציע)להלן: " ועצה האזורית נווה מדברהמאספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר עבור  ל 14/2022

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע, בהיותי בעל/ת זיקה/ או בעל/ת שליטה   .2

 במציע  או מורשה/ת חתימה מטעמו המציע. 

     לא הורשעו    /    הורשעוהריני מצהיר/ה כי המציע ו/או בעל זיקה ו/או בעל שליטה במציע      .3

 : בדיני עבודה ושכר מינימוםבפסק דין חלוט באחת מהעבירות שלהלן, הקשורות 

   1959 -חוק שירות התעסוקה תש״יט -

   1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה תשי״א -

 1976 -חוק דמי מחלה תשל״ו -

   1950  -חוק חופשה שנתית תשי״א -

   1954 -חוק עבודת נשים תשי״ד  -

   1965  -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ״ו -

   1953 -חוק עבודת הנוער תשי״ג -

 1953  -חוק החניכות תשי״ג -

   1951 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי״א -

   1958 -חוק הגנת השכר תשי״ח -

   1963  -חוק פיצויי פיטורין תשכ״ג -

   1987 -חוק שכר מינימום תשמ״ז  -

   1988 -חוק שוויון הזדמנויות תשמ״ח -

 )כולל חוק בריאות ממלכתי(  1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ״ה -

   2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -

-חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(, תשס"ב -

2002 
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לענף, הרלוונטיים  הקיבוציים  וההסכמים  ההרחבה  צווי  פי  על  לזכויות    וכן  הנוגע  אחר  חוק  כל  וכן 

 "( חוקי העבודהעובדים )כולם ביחד ולהלן: "

 

 במשבצת המתאימה(:  X)סמן  כי ה בזאת/הריני מצהיר  .4

 

       חוק עובדים זרים )איסור העסקה  ביותר משתי עבירות לפי    לא הורשעוהמציע ובעל הזיקה אליו

עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: ,  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 "מועד להגשה"( מטעם המציע במכרז. 

 

       חוק עובדים זרים )איסור בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי    הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

והבטחת תנא כדין  הוגנים(, התשנ"אהעסקה שלא  לפחות ממועד    וחלפה שנה אחת,  1991-ים 

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  

 

              חוק עובדים זרים )איסור  בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי    הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

התשנ"א הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  אחת,  1991-העסקה  שנה  חלפה  לפחות    ולא 

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

מצהיר .5 בזאת/ הריני  בו כי ה  שליטה  בעל  ו/או  אליו  זיקה  בעל  ו/או  /        המציע  הורשעו     לא 

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  בגין עבירה לפי   חלוט דין בפסק      הורשעו

 .2001-תשס"א

 

והיו .6 בעל  ככל  ו/או  זיקה למציע  בעל  ו/או  של המציע  של כל ההרשעות הפליליות  פירוט מלא  , להלן 

 שליטה במציע בגין אחת או יותר מהעבירות המנויות לעיל בתצהירי זה: 

 

שבבעלות   .7 אחרות  חברות  ו/או  במציע  שליטה  בעל  ו/או  אליו  זיקה  בעל  ו/או  המציע  כי  מצהיר  הנני 

המציע לא נקנסו על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ב  

 המנויות בחוקי העבודה דלעיל בשלוש השנים האחרונות. קנסות או יותר, בגין העבירות  2 –

ניתנה  תאריך ההרשעה  לפיו    החיקוק 
 ההרשעה 

 שם המורשעים  סעיפי האישום 
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והיו .8 בעל  ככל  ו/או  אליו  זיקה  בעל  ו/או  המציע  על  הושתו  אשר  הקנסות  כל  של  מלא  פירוט  להלן   ,

ההסדרה   מנהל  ידי  על  האחרונות  השנים  בשלוש  המציע  שבבעלות  חברה  על  ו/או  במציע  שליטה 

 תיים:והאכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החבר 

 

סכום   החיקוק לפיו ניתן הקנס  תאריך הקנס 
 הקנס 

 שם הנקנסים 

    

    

 

והאכיפה   ההסדרה  מנהל  של  אישור  החברתיים  *מצ"ב  והשירותים  הרווחה  העבודה,  בדבר  במשרד 
 ההרשעות והקנסות. 

 הריני מצהיר/ה, כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .9

 

 
 

 __________________                  __________________             __________________ 
 תאריך                                      חתימת המצהיר                        חתימה וחותמת המציע               

 
 
 

 
 אישור עו"ד 

 
 

 

,________________________ עו"ד  הח"מ,  ___________________    אני  ביום  כי  מאשר/ת 

שמספרה   ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _______________________ מר/גב'  בפני  הופיע/ה 

______________________ /  המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת  

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,

 
 

 __________________                  __________________             _________________ 
 תאריך                                           חתימת עו"ד                                   חותמת עו"ד 
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 '  ד נספח

 דרישות ביטוח 

 
 

 
 
 

 

 

תאריך הנפקת האישור     אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

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

 מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור*

המועצה האזורית  שם: 
 נווה מדבר 

 נדל"ן ☐ שם: 

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☒

 ______ אחר: ☐
פומבי מס'  מכרז 

לאספקת ציוד   14/2022
  משרדי ומוצרי נייר 

 משכיר                                ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 ______ אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ:  ת.ז/ח.פ: 

   מען:
 תלול-אבו 

 מען: 

 כיסויים 
מספר    סוג הביטוח 

 הפוליסה 
נוסח 

ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים  

 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

לטובת    -309 ₪    ביט  רכוש  תחלוף  על  ויתור 
האישור,   בגין    -313מבקש  כיסוי 

כיסוי גניבה פריצה   -314נזקי טבע,  
אדמה,    -316ושוד,   רעידת  כיסוי 

 ראשוניות  -328
הרחבת   -304אחריות צולבת,    -302 ₪  1,000,000   ביט  צד ג'

ג'  -307שיפוי,   וקבלני    -צד  קבלנים 
תחלוף    -309משנה,   על  ויתור 

כיסוי    -315לטובת מבקש האישור,  
המל"ל,   מבוטח    -321לתביעות 

מחדלי   או  מעשי  בגין  נוסף 
האישור,    -המבוטח    -322מבקש 

מבקש האישור ייחשב כצד ג' בפרק  
רכוש  -329ראשוניות,    -328זה,  
 ש האישור ייחשב כצד ג' מבק

אחריות 
 מעבידים 

ויתור על    -309הרחבת שיפוי,     -304 ₪ 20,000,000   ביט 
האישור,   מבקש  לטובת  תחלוף 

וייחשב    -319 היה  נוסף  מבוטח 
המבוטח,   מעובדי  מי  של  כמעבידם 

 ראשוניות  -328
 500,000   ביט  מוצר  חבות

 
מסמכים,    -301 ₪ דיבה,    -303אובדן 

הרע השמצה   לשון  והוצאת 
מקצועית,   אחריות  כיסוי  במסגרת 

ויתור על    -309הרחבת שיפוי,     -304
האישור,   מבקש  לטובת  תחלוף 

או    -321 מעשי  בגין  נוסף  מבוטח 
,    -מחדלי המבוטח  מבקש האישור, 

  -326מרמה ואי יושר עובדים,    -325
כיסוי   במסגרת  בפרטיות  פגיעה 

מקצועית,     -327אחריות 
עקב  ביטוח,    עיכוב/שיהוי  מקרה 

תקופת גילוי     -332ראשוניות ,    -328
 חודשים(  12)

 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים
 מכירת/רכישת/השכרת ציוד 046

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול. 
 חתימת האישור 

 המבטח:
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 'הנספח 

 תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה 

 

ת.ז    _________________ הח"מ  היא  אני  שכתובתי   ____________________

 __________________________ מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

 

1.   _________________________________ המציע  של  הצעתו  במסגרת  ניתן  זה  תצהירי 

" )להלן:  פומבי  "(  המציעח.פ/ע.מ __________________________  אספקת  ל  14/2022במכרז 

עבור   נייר  ומוצרי  משרדי  מדברציוד  נווה  האזורית  "  המועצה  והמכרז )להלן:  "  המועצה"  -" 

 בהתאמה( וכמורשה החתימה מטעמו. 

זו,   .2 ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה 

ההצע לפסילת  ולהביא  המכרז  תנאי  של  יסודית  הפרה  אי  תהווה  במכרז,  יזכה  שהמציע  וככל  ה, 

לביטול   ויביא  המציע  עם  שייכרת  ההסכם  של  יסודית  הפרה  יהווה  זו,  בהצהרה  האמור  נכונות 

 ההסכם, מבלי שיהיה למציע כל זכות תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה. 

   הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד/חבר מועצה ו/או עובד תאגיד עירוני .3

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 

 , הקובע כדלקמן: 1958  -ב')א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח 89סעיף  .3.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים  

ברווחיו או שאחד מהם מנהל או  חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  

עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לעניין זה,  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".   -"קרוב"

ברשויות    12כלל   .3.2 הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  ההודעה  של  )א( 

 המקומיות הקובע: 

לחוזה צד  יהיה  לא  מועצה  המקומית;    "חבר  הרשות  עם  לעסקה  או 

מועצה" "חבר  זה,  או    -לעניין  שהוא  תאגיד  או  קרובו  או  מועצה  חבר 

 קרובו בעלי שליטה בו. 

 , הקובע כי: 1958 -לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח 59סעיף  .3.3
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"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן  

או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה  גודו, סוכנו  

לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה   למענה או בשמה, פרט  עם המועצה 

קבלת   בדבר  לחוזה  ופרט  המועצה  עובדי  של  הכללי  בהסכם  או  שלו 

עובד   לראות  אין  לתושבים;  מספקת  שהמועצה  מהשירותים  שירות 

  אם זיקתו לעסקי המועצה היא   כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור,

 א)ב( לגבי חברי המועצה". 89כאמור בסעיף 

 

 (: נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלוונטיבהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי ) .4

לה      .1.1 בתאגיד השייך  ו/או  עובדי המועצה  ו/או  / אין  בין חברי מליאת המועצה  לי:      יש 

 בן/בת זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.

/ אין .1.2 עשרה        יש  על  העולה  מהם חלק  שיש לאחד  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  חבר 

אגיד באמצעותו הגשתי את הבקשה או שאחד מהם מנהל או  אחוזים בהונו או ברווחיו של הת

 עובד אחראי בו. 

 לי בן/בת זוג, שותף/ה או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.      יש / אין .1.3

זוגי   .1.4 בן/בת  ו/או  / לא עובדים   אני  למועצה      עובדים  עירוני השייך  ו/או בתאגיד  במועצה 

 ו/או בוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה. 

ובפרט מהוראות סעיף   .5 לצו המועצות  3ב')  89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל   )

של   ברב  המועצה  לפיהן מליאת  אזוריות(,  )מועצות  הפנים,    2/3המקומיות  שר  ובאישור  מחבריה 

)מועצות אזוריות(, ובלבד    89להתיר התקשרות לפי סעיף  רשאית   א')א( לצו המועצות המקומיות 

 שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 

 

 תאריך: _________________ חתימה: ___________________ 

 

 אישור

בפני   הופיע/ה   _______ ביום  כי  מאשר   ,)  ________ )מ.ר.  עו"ד   ,___________ הח"מ  אני 

מר/גב' _________,  ת.ז. _________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  

תוכן   את  בפני  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהא/תהא 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 

 ____________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד          
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 ' ונספח 

 נוסח "ערבות ביצוע ההסכם" 

 
  בנק :  

 סניף :  
 כתובת הסניף  :  
 תאריך  : 

 לכבוד 

 המועצה האזורית נווה מדבר 
 

 ____________  ערבות בנקאית מס'הנדון: 

 

כולל של    .1 עד לסכום  כל סכום,  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  )ובמילים:    25,000אנו  וחמישה אלף ₪     עשרים 

" )להלן:  חדשים(  הערבותשקלים  "סכום  )להלן:   __________________ מאת  שתדרשו  בקשר הנערב"(,   )"

 .  14/2022למכרז 

המרכזית  .2 הלשכה  ע"י  לפעם  מפעם  שיתפרסם  כפי  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  הערבות  סכום 

 "(, בתנאי ההצמדה שלהלן:  המדדלסטטיסטיקה ומחקר כלכלי )להלן: "

 )או סמוך לכך(. 15.07.2022אשר פורסם ביום  2022 יוני" לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש היסודיהמדד "

 " לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו. המדד החדש"

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: הפרשי ההצמדה"

עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, הסכום השווה למכפלת ההפרש  אם יתברר כי המדד החדש  

 בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא 

 כל הפרשי הצמדה. 

הינה   .3 זו  מבלי ערבותנו  הצמדה,  הפרשי  בתוספת  הערבות,  סכום  את  לכם  נשלם  ואנו  תלויה  ובלתי  מוחלטת 

שיהיה עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

 הנערב. 

יאוחר מ .4 ל  15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא  נשלם  ידינו אנו  על  דרישתכם  כם את  ימים מתאריך קבלת 

 הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד. 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________.   .5

 כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. .6

 זו אינה ניתנת להסבה ו/או העברה. ערבות .7

 

 בכבוד רב, 

 _________________ בנק _____ 

   

 טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף. 

 


