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מרכז לחי וך וספורט רמת השרון
מכרז פומבי מס' 12/2018
לרכישה ואספקה של חומרי יקוי

פרק א'  -ת אי המכרז והוראות למשתתפים
 .1כללי
 .1.1המרכז לחי וך וספורט רמת השרון )ע"ר( )להלן" :המזמין""/העמותה"( מבקש לקבל הצעות
לרכישה ואספקת חומרי יקוי למוסדות המופעלים על ידו ,וכן מוצרים וספים שיידרשו לו מעת
לעת )להלן" :המוצרים" ו/או "חומרי ה יקוי"(.
 .1.2כל המסמכים אשר צוי ו לעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז.
 .1.3במסגרת הצעת המחיר במכרז ,על המציע ל קוב מחיר עבור כל אחד מהמוצרים המופיעים
בסמגרת ספח א' -2הצעת המציע )להלן":רשימת המוצרים"(.
 .1.4אספקת המוצרים היא עבור העמותה וכן לכלל המוסדות של העמותה או המופעלים על ידה
ו/או לכל כתובת אחרת עליה תורה העמותה.
 .1.5במסגרת ההתקשרות יהיה על הספק הזוכה ,מעת לעת ועל פי דרישה ,לספק לעמותה  ,למוסדות
המופעלים על ידה ולכל מקום עליו תורה בתחום העיר רמת השרון -חומרי יקוי וזאת תוך 24
שעות מרגע ההזמ ה .במקרה של אספקת מוצר פגום ו/או שו ה מהמוצר שהוזמן ,מתחייב הספק
להחליפו בתוך  24שעות והכל על חשבון הספק בלבד.
 .1.6על המציע הזוכה במכרז לספק את המוצרים במועדים כפי שתורה לו העמותה ורק על פי הזמ ת
עבודה חתומה שתישלח על ידי העמותה .כל מוסד של העמותה או המופעל ע"י העמותה יוכל
לפ ות לזוכה לצורך רכישת מוצרים ועל פי הזמ ת עבודה חתומה בלבד.
 .1.7יודגש כי על הספק הזוכה במכרז לפרוק את המוצרים ולהביאם אל תוך המוסד או אל הכתובת
עליה תורה העמותה בהתאם לה חיות העמותה ,על חשבו ו וכחלק מהצעתו ומתן השירותים
לעמותה.
 .1.8המוצרים המפורטים ב ספח א' 2אי ם מהווים רשימה סגורה והמזמין יהיה רשאי להזמין ,מעת
לעת ועל פי צרכיו מוצרים וספים במחיר של  10%פחות מהמחיר בו הם מכרים על ידי הזוכה
במכרז.
 .1.9יובהר כי כל המוצרים אשר יסופקו לעמותה עומדים בכל דרישה חוקית לרבות הוראות ,תק ים
וכיוצ"ב.
 .1.10יצוין כי כיום העמותה רוכשת את המוצרים ושא המכרז בהיקף של כ ₪ 200,000 -לש ה.
יובהר כי אין ב תון זה כדי לחייב את העמותה לרכוש מוצרים כלשהם בהיקף כלשהו והוא יתן
למציעים כסיוע להגשת הצעתם בלבד.
 .1.11מודגש כי במקרה של הזמ ות בהיקף גדול או קטן מהכמות לעיל ,לא יהיה שי וי במחיר התמורה
שהוצע ע"י הזוכה במכרז ,ולא תהיה לזוכה כל טע ה או דרישה לשי וי מחירי היחידה.
 .1.12מכרז זה הי ו מכרז מסגרת למתן השירותים ואין המזמין מתחייב להזמין את השירותים
מהזוכה במכרז .המזמין יזמין מהזוכה מוצרים לפי צרכיו ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,והוא אי ו
מתחייב להזמין מוצרים מכל סוג שהוא ,ובהיקף כזה או אחר ,או בכלל.
 .1.13יובהר כי בכוו ת העמותה לבחור  3זוכים במסגרת המכרז כמפורט בפרק בחי ת ההצעות שלהלן
כאשר אין באמור כדי למ וע ממ ה לבחור מספר זוכים מוך או גבוה יותר.
 .1.14אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
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 .1.15ההתקשרות ושא מכרז זה הי ה לתקופה בת ש תיים החל ממועד החתימה על הסכם
ההתקשרות )להלן":תקופת ההתקשרות הראשו ה"( .למזמין שמורה האופציה להאריך את
תקופת ההתקשרות הראשו ה ל 3-תקופות וספות ב ות ש ה כ"א ,עד לתקופה מקסימאלית בת
חמש ש ים בסה"כ ,והכול בהתאם להוראות ולת אים המפורטים במסמכי המכרז.
 .2ת אים להשתתפות במכרז )ת אי סף(:
רשאים להשתתף במכרז זה מציעים העומדים בעצמם במועד הגשת ההצעות במכרז ,בכל הת אים
המפורטים להלן במצטבר:
 .2.1למציע יסיון של ש ה אחת לפחות ,החל מש ת  2013לפחות ,באספקת חומרי יקוי לגוף
פרטי/מוסדי ו/או גוף ציבורי אחד לפחות ,בהיקף של  ₪ 50,000לפחות בש ה האמורה .להוכחת
ת אי זה על המציע לצרף אישור ב וסח המצורף כ ספח א' 6למכרז.
 .2.2יש באפשרותו לספק לפחות  60מוצרים מהמוצרים המופיעים ברשימת המוצרים.
 .2.3המציע צרף להצעתו ערבות ב קאית ,בסך  ,₪ 5,000כמפורט בסעיף  4להלן.
 .2.4ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ,ה יסיון יהא של המציע עצמו וכל האסמכתאות,
הערבויות האישורים והמסמכים ה דרשים במכרז ,יהיו על שם המציע במכרז בלבד )להלן:
"המציע"(.
 .3צרוף אישורים ומסמכים
 .3.1על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים ומסמכים המפורטים להלן:
3.1.1

כל מסמכי המכרז על ספחיהם כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד על ידי המוסמכים
לחתום בשם המציע.

3.1.2

הצהרת המציע – ספח א' 1למסמכי המכרז חתום על ידי המציע.

3.1.3

הצעת המציע – ספח א' 2למסמכי המכרז חתום על ידי המציע.

3.1.4

ערבות ב קאית ב וסח המצורף כ ספח א' 3למכרז.

3.1.5

תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים – חתום על ידי המוסמכים כדין מטעם
המציע ב וסח המצורף כ ספח א' 4למכרז.

3.1.6

אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ותצהיר ושאת השליטה )ככל שרלוו טי(
בהתאם לסעיף ) 22ה (1לתק ות העיריות )מכרזים( ,תשמ"ח ,1987-ב וסח המצורף
כ ספח א'5למכרז.

3.1.7

אישור על עמידת המציע בת אי ה יסיון ב וסח המצ"ב כ ספח א'.6

3.1.8

תעודה המעידה על היות המשתתף עוסק מורשה כדין.

3.1.9

תצהיר העדר יגוד ע יי יים ,ב וסח המצורף כ ספח א'7

 3.1.10תצהיר בדבר העדר קרבת משפחה ,ב וסח המצורף כ ספח א'8
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 3.1.11אישורים כדין על יהול ספרים ו יכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקאות גופים
ציבוריים התשל"ו – .1976
 3.1.12חוזה ההתקשרות ו ספחיו ,המצורף כפרק ב' למכרז ,חתום על ידי המוסמכים כדין
מטעמו של המשתתף בכל עמוד ועמוד.
 3.1.13העתק קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.
 3.1.14העתק רישיון עסק בתוקף.
 3.1.15אם המציע הוא תאגיד :העתק מתעודת ההתאגדות ,אישור רו"ח/עו"ד ביחס למורשי
החתימה בתאגיד.
 3.1.16עותק חתום ממסמכי התשובות ש מסרו על ידי העמותה לשאלות ההבהרה )ככל
ש מסרו(.
 .3.2לא תותר הגשת הצעה משותפת על ידי גופים שחברו בי יהם או התאגדו במיוחד לצורך הגשת
הצעה למכרז זה.
 .3.3וסף לאמור לעיל ,על המציע להחזיק בכל תקופת ההתקשרות בכל אישור ו/או רישיון ו/או
רישוי ו/או היתר ה דרשים על פי כל דין לאספקת המוצרים שוא מכרז זה ,כשהם תקפים.
 .3.4המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים ,לאחר
הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים ו/או מסמכים.
 .3.5לעמותה שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לחקור ולדרוש מכל אחד מהמציעים להציג
כל מידע ו/או מסמך וסף שיידרש להוכחת כשירותו ,יסיו ו ,מומחיותו ,והתאמתו למתן
השירותים שוא המכרז וכיו"ב )לרבות המלצות ו/או אישורים( .המציע יהיה חייב למסור את
מלוא המידע /המסמכים לה חת דעתה של העמותה .במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך
הסבר או יתוח כלשהוא כאמור ,רשאית העמותה להסיק מסק ות לפי ראות עי יה ואף לפסול
את ההצעה.
 .4ערבות השתתפות:
 .4.1המציע יצרף להצעתו ערבות ב קאית אוטו ומית ,העמותה ,על סך  , ₪ 5,000חתומה כדין ,ב וסח
המצורף למסמכי המכרז כ ספח א' 3וזאת להבטחת השתתפותו במכרז )להלן" :ערבות
השתתפות"(.
 .4.2הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום .17.4.19
 .4.3במידת הצורך ועל פי דרישת העמותה מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה
וספת עד  90יום וספים.
 .4.4הערבות תהא בלתי מות ית ו ית ת על פי ת איה לחילוט על פי פ ייה חד צדדית של העמותה ,כל
אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי ת אי המכרז.
 .4.5הצעה שלא תצורף אליה ערבות ,העו ה על כל הדרישות המפורטות לעיל – תיפסל.
 .4.6הערבות תוחזר למציעים ,שהצעתם לא קבלה ,לאחר שייחתם הסכם עם מי שייקבע על ידי
העירייה כזוכה.
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 .4.7מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ,יעמיד ערבות ב קאית אוטו ומית ,לפקודת העמותה ,בסך של
 ,₪ 10,000כשהיא צמודה למדד המחירים של הצרכן ,חתומה כדין ,ב וסח המצורף להסכם
כ ספח ב' 1ערבות ב קאית לביצוע החוזה )להלן" :ערבות ביצוע"(.
 .4.8הערבויות תהיי ה לפקודת העמותה )ערבות הביצוע תהא צמודה למדד המחירים לצרכן(,
חתומות כדין ובלתי מות ות ו ית ות על פי ת איהן לחילוט בפ ייה חד צדדית של העמותה ,בכל
תקופת ההתקשרות ,כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ ת אי החוזה.
 .4.9המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות לביצוע.
 .5ביטוחים:
מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תתקבל )להלן" :הזוכה"( ו/או על פי דין או הסכם,
מתחייב הוא להחזיק ביטוחים בתוקף ע"פ דרישות העמותה כמפורט בהסכם ההתקשרות.
 .6הצעת המחיר
 .6.1המציע ירשום במסמך הצעת המציע ,ספח א' 2למכרז ,את המחיר המוצע על ידו ,בסמוך לכל
מוצר המופיע ברשימת המוצרים.
 .6.2כמות הטובין שתוזמן בפועל ,תלויה בצרכי העמותה ובקיומם של תקציבים מאושרים לביצוע
הרכישה.
מובהר כי העמותה אי ה מתחייבת על היקף רכישות כלשהו.
 .6.3הצעת המציע תכלול את כל המיסים ,האגרות וההיטלים הכרוכים באספקת המוצרים ,ככל
שיש ם ואת כל ההוצאות הכרוכות בהובלת ואספקת המוצרים למזמין ,כמו גם כל הוצאה
אחרת ,לא כולל מע"מ.
 .6.4יובהר כי המציע רשאי כי הצעתו תתייחס רק ל 60-מוצרים מתוך המוצרים המופיעים ברשימת
המוצרים .ליד כל מוצר שאין באפשרותו לספק יסמן המציע  Xבעמודת המחיר.
 .7בחירת הזוכה במכרז:
 .7.1העמותה תבחן את עמידתו של המציע בת אי הסף ומציע שלא יעמוד בת אי הסף ,הצעתו לא
תבוא במ יין ההצעות.
 .7.2מציע שהצעתו תעמוד בת אי הסף ,תיבחן הצעתו הכספית.
 .7.3יובהר כי בכוו ת העמותה לבחור  3זוכים במסגרת המכרז כמפורט להלן כאשר אין באמור כדי
למ וע ממ ה לבחור מספר זוכים מוך או גבוה יותר.
 .7.4הצעות המחיר ייבח ו כך שכל מחיר מוצע למוצר ייבחן ב פרד כאשר  3ההצעות להן יהיו את
מספר המוצרים הזולים הרב ביותר יוכרזו כזוכות במכרז.
 .7.5העמותה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה ,שהיא בלתי סבירה מבחי ת מחירה לעומת מהות
ההצעה ות איה ,או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת
לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת העמותה מו ע הערכת ההצעה כדבעי.
 .7.6העמותה תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא בצעו בעבר עבודתם לשביעות רצו ה
שלה או של רשות מקומית/תאגיד עירו י אחר ,או ש וכחה לדעת שכישוריו אי ם מספיקים לפי
שיקול דעתה ,כפוף לקיום שימוע ,כ דרש עפ"י דין.
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 .7.7העמותה רשאית לבחון במסגרת בחי ת ההצעות את אמי ות וכושרו של המשתתף לבצע את
השירותים בהתאם לחוזה המוצע ,את יסיו ה הקודם עם המציע ואת יסיו ו של המציע.
 .7.8כל שי וי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שי וי או
תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים להביא לפסילת ההצעה.
 .7.9אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שי וי או תוספת שייעשו
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שי וי או תוספת בגוף המסמכים ובין
במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .7.10יובהר כי ככל וקיימות מספר הצעות זהות ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה
כהגדרתו בסעיף ) 22ה (1לתק ות העיריות )מכרזים( ,תשמ"ח ,1987-תמליץ וועדת המכרזים על
ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור ותצהיר ב וסח המצורף כ ספח א'5
למכרז.
 .7.11מובהר כי המזמין יהא רשאי לבחור בכשירים וספים מעבר לזוכים במכרז למקרה שבו
ההתקשרות עם המציעים הזוכים לא תצא אל הפועל מכל סיבה שהיא.
 .8רכישת מסמכי המכרז
 .8.1את מסמכי המכרז יתן לרכוש תמורת תשלום בסך ) ₪ 500שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא(,
לפקודת המזמין בימים א'-ה' ,בין השעות  16:00 - 9:00במשרדי העמותה ,רח' הזית )מאחורי
בית מס' .(8
 .8.2יתן לעיין ללא תשלום במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,במשרדי העמותה בכתובת :רחוב הזית
 8רמת השרון או באתר האי טר ט של העמותה בכתובתhttp://www.sportramat- :
/hasharon.org.il
 .9הגשת ההצעות
 .9.1על המציע להגיש את הצעתו במשרדי העמותה ,במסירה יד ית בלבד ,במעטפה סגורה ללא סימ י
היכר ,עליה יצוין" :מכרז פומבי מס'  12/2018לרכישה ואספקת חומרי יקוי" ,לא יאוחר מיום
 17.1.19בשעה  12:00רחוב הזית רמת השרון )מאחורי בית מס'.(8
 .9.2הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל .משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא
תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.
 .9.3המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז לתקופות וספות ,בהודעה שתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז לפ י המועד
האחרון להגשת ההצעות.
 .9.4מובהר בזאת ,למען הסר ספק כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכ ת ההצעה
למכרז ובהשתתפות במכרז תחול ה על המציע בלבד.
 .9.5על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי ההצעה ומחוברת המכרז.
 .9.6בחתימתו על ההצעה ובהגשתה ,מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז
ובת איו.
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 .10מפגש הבהרות:
מפגש לצורכי הבהרות ייערך ביום  ,3.10.19שעה  ,12:00במשרדי העמותה.
המפגש אי ו חובה.
 .11הבהרות ושי ויים
 .11.1סתירה ,שגיאה ,הבהרה ,שאלה ,אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא ע"י המציע
לתשומת לב העמותה בכתב ,באמצעות משלוח דואר אלקטרו י לכתובת aric@sport-
 hasharon.co.iלא יאוחר מיום  8.1.119בשעה  .12:00השאלות יועברו בפורמט  wordבלבד
בהתאם לטבלה שלהלן:
מס' סידורי

סעיף ועמ' במכרז

הבקשה/ההבהרה

תשובת העמותה ו/או מי מטעמה יפורסמו באתר האי טר ט של העמותה .באחריות
.11.2
המציעים לעקוב אחרי פרסומי העמותה באתר האי טר ט שלה בכתובת
 . /http://www.sportramat-hasharon.org.ilלמציעים לא תהא כל טע ה בקשר עם אי
ראיית שי ויים/הבהרות שפורסמו באתר האי טר ט כאמור.
 .11.3איחור בקבלת התשובה מצד העמותה או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת
הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ,ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל
דבר וע יין.
 .11.4מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,העמותה רשאית לתת מיוזמתה הבהרות למכרז ו/או לתקן טעויות
ש פלו באמצעות העלאת השי ויים לאתר האי טר ט של העמותה .תשובות ,הבהרות ותיקו ים
ש ית ו כאמור לעיל ,יהוו חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז.
 .11.5המזמין אי ו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיי ת ו למשתתפים במכרז בעל פה .למען הסר ספק
מובהר בזאת כי רק שי ויים ,תשובות ותיקו ים שעלו לאתר האי טר ט יחייבו את המזמין,
כאשר בכל מקרה של סתירה ,בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים,
יגבר האמור במסמכי ההבהרות .במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם ,יגבר
האמור בהבהרה המאוחרת יותר.
 .12הסתייגויות
 .12.1בכל מקרה של שי וי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל
הסתייגות אחרת לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא)להלן" :הסתייגויות"( ,רשאי המזמין:
(1
(2
(3
(4

לפסול את הצעת המציע למכרז;
לראות בהסתייגויות כאילו לא כתבו כלל ,ולהתעלם מהן;
לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכ י בלבד;
לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ,ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לש ות את
מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה;

 .12.2ההחלטה בין האפשרויות דלעיל תו ה לשיקול דעתו של המזמין .אם יחליט המזמין ל הוג לפי
אחת האלטר טיבות המ ויות בס"ק ) (4) - (2לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתו ,רשאי
המזמין לפסול את ההצעה.
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 .13הודעה על תוצאות המכרז
 .13.1לכל משתתפי המכרז תימסר הודעה בכתב בדבר החלטת ועדת המכרזים.
 .13.2למען הסר ספק מובהר ,כי אין בהודעת ועדת המכרזים בכדי לסיים את הליכי הבחירה ו/או כדי
ליצור יחסים חוזיים בין המזמין והזוכה .בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על
חוזה ההתקשרות בין הצדדים ,המזמין רשאי לבטל או לש ות את החלטתו על פי שיקול דעתו
הבלעדי והמוחלט.
 .13.3תוך  7ימים ממועד הודעה כאמור או ממועד אחר שיידרש על ידי המזמין בהודעה בכתב ,יחליף
הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז בערבות הביצוע ,וימציא את
יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה.
 .13.4אם המציע ,אשר הצעתו תקבלה ,יחזור בו מהצעתו אשר תקבלה ו/או לא ימציא הערבות
לקיום החוזה ו/או את יתר התחייבויותיו תוך הזמן ה דרש על ידי המזמין ,יהא המזמין רשאי
להכריז כזוכה על המציע ש בחר ככשיר ש י או לבטל את המכרז ,לפי שיקול דעתו הבלעדי
ולחלט את ערבות ההשתתפות של המציע שהוכרז כזוכה.
 .13.5בחר המזמין להכריז על כשיר ש י כזוכה יפצה המציע את המזמין מעבר לחילוט הערבות כאמור
בגין הפער בין התמורה אותה הציע בהצעתו להצעה ש בחרה כזוכה אחריו )ביו אם המציע הבא
אחריו יבצע את העבודה בפועל ובין אם לא( וזאת למשך תקופה של  12חודשי התקשרות.
מובהר מוסכם וידוע לצדדים כי סכום זה בצרוף סכום הערבות מהווים פיצוי מוסכם וראוי
וזאת מבלי כל צורך להוכיח זקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות כלשהם ,ומבלי לגרוע ו/או לפגוע
בזכויותיו של המזמין לתבוע זקיו הממשיים וכן ההוצאות שיהיו יתירים וגבוהים מסכום
הערבות וסכום הפיצוי ה "ל.
 .13.6מובהר ומודגש בזאת כי המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט
ומכל סיבה שהיא ,לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו
הכל כאמור בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין.
 .13.7אם יחליט המזמין על ביטול המכרז ,לא תהיה למי מהמציעים ו/או למציע הזוכה במכרז כל
תביעה ו/או דרישה ו/או טע ה מכל סוג שהוא כלפי המזמין ,למעט החזר ההוצאות עבור רכישת
מסמכי המכרז.
 .14הוראות שו ות
 .14.1המזמין שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא במידה
שוויתור כזה לא יגרום זק למזמין ולא יפגע בעקרו ות השוויון של המציעים.
 .14.2אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .14.3מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי ככל שהחלטת המזמין תשת ה כתוצאה מהליך משפטי ו/או
בחי ה וספת של ההצעה הזוכה מכל סיבה שהיא ,לזוכה ולמציעים לא תהיה כל טע ה ו/או
דרישה כ גד המזמין והם יהיו מ ועים מלטעון בע יין זה .כמו כן ככול שהליכי המכרז יתעכבו
כתוצאה מהאמור יוארכו בהתאם מועדי הערבויות ותוקף ההצעה.
 .14.4המזמין יראה את המציע כמי שקרא את מסמכי המכרז ,וכמי שבדק וכמי שקיבל את ה תו ים
ש מסרו לו ואסף את כל המידע הדרוש לו לצורך הגשת ההצעה  .לאחר הגשת ההצעה לא
תתקבל ה שום טע ות מצד הזוכה ב וגע לקשיים והפרעות העלולים להופיע בזמן ביצוע ההסכם
ו/או ש תקל בע יי ים שלא ידע עליהם ולא צפה אותם מראש.
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 .14.5למען הסר ספק ,הגשת ההצעה מחייבת את המציע בלבד ואין בה כדי להטיל חבות משפטית
כלשהי על המזמין .המזמין לא יישא ,לא ישתתף ולא יחזיר בשום מקרה ,תמורה כלשהי בגין
ההוצאות או ההפסדים הישירים והעקיפים שבהם שא המציע בקשר להצעתו.
 .14.6מסמכי המכרז הם רכוש של המזמין וק יי ו הבלעדי ,והם מסרים למציעים למטרת הצעת
הצעות למזמין ,כאמור במכרז זה ולא לשום מטרה אחרת .מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק
אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ,ויחזירם למזמין לא יאוחר מאשר המועד
האחרון ש קבע להגשת ההצעות ,בין שהגיש הצעה ובין אם לאו.

המרכז לחי וך וספורט רמת השרון
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ספח א'1

הצהרת המציע
לכבוד
המרכז לחי וך וספורט רמת השרון )להלן" :המזמין"(
ה דון :מכרז פומבי מס'  – 12/2018לרכישה ואספקה של חומרי יקוי למרכז לחי וך וספורט רמת השרון
.1

א י ______________ הח״מ לאחר שקראתי בעיון את ת אי מכרז מס'  12/18לרכישה ואספקת
חומרי יקוי וכל המסמכים ה לווים אליו ,מגיש בזאת הצעתי לאספקת מוצרים למזמין ,בת אים
המפורטים במסמכי המכרז לרבות ההסכם המצורף כפרק ב' למכרז׳ ,ולרבות המחיר ה קוב על ידי
בהתאם לטבלת המוצרים המצ"ב ב ספח א' 2למכרז.

.2

ה י מצהיר כי התמורה המוצעת על ידי היא תמורה סופית .ידוע לי כי במהלך תקופת ההסכם
הראשו ית ,לא ישת ו מחירי המוצרים והמחירים שהצעתי בהצעתי זו הי ם מחירים סופיים ,כך גם
אם המוצרים יתייקרו.

.3

ה י מצהיר כי הב תי את כל מסמכי המכרז וכן כי כל הגורמים המשפיעים על אספקת המוצרים
ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

.4

א י מצהיר בזאת כי ברשותי או יש בכוחי להשיג את כל הציוד ,החומרים ,כח האדם והאמצעים
האחרים הדרושים על מ ת לספק את המוצרים שוא המכרז בהתאם לדרישות ולת אים שבמסמכי
המכרז ,ובמועדים המפורטים בהם.

.5

כי כל המוצרים שיסופקו על ידי הם בעלי אישורים מתאימים.

.6

אם הצעתי תיבחר ה י מתחייב לספק את המוצרים ושא המכרז בהתאם לכל הוראות מסמכי
המכרז ות אי ההסכם ,במחיר הצעתי כמפורט להלן ,לשביעות רצו ו המלאה של המזמין.

.7

אם הצעתי תתקבל הרי י מתחייב לחתום על ההסכם ,על כל חלקיו ומסמכיו ,ולהחזיר את ההסכם
למזמין ,בצירוף ערבות כ דרש ,כשהוא חתום כדין ,בתוך  7ימים מיום שתימסר לי הודעת ועדת
המכרזים על בחירתי.

.8

א י מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אעמוד בהתחייבויותיי ,כולן או מקצתן ,במועד שיוקצב לשם
כך על ידי המזמין ,המזמין יהיה רשאי ל קוט בכל הצעדים למימוש כל זכות וסעד העומדים
לרשותו ,על פי דין ועל פי הוראות מכרז זה ,לרבות חילוט הערבות.

.9

הצעה זו ,על כל פרטיה ,מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייב אותי.









שם מלא של המציע )באותיות דפוס(__________________ :
חותמת_____________ :
אישיות משפטיות:
אדם  /שותפות  /עמותה  /אחר_______________________ :
ת.ז .או מס׳ ח.פ________________________________:.
כתובת______________________________________ :
פקס________________________________________ :
דוא"ל_______________________________________ :
טלפון_______________________________________ :
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ספח א'2

הצעת המציע
לכבוד
המרכז לחי וך וספורט רמת השרון
א.ג. .

ה דון :מכרז פומבי מס'  12/18לרכישה ואספקה של חומרי יקוי
 .1הרי ו מתכבדים להגיש בזאת ,בשם ________________________________________
)שם המשתתף( ,את הצעת המחיר לרכישה ואספקה של חומרי יקוי על פי המפורט במסמכי
המכרז וא ו מתחייבים לבצע את כל השירותים ש דרש לבצע והמתוארים במסמכי המכרז
והחוזה.
 .2ידוע ל ו כי ,לעמותה שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין ש י מציעים או להזמין את ביצוע
כל השירותים ושא המכרז ממציע אחד ו/או להזמין רק חלק מהעבודות לפי ראות עי יה ועל פי
שיקול דעתה הבלעדי.
 .3הצעת ו מביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על ביצוע העבודות ומתן השירותים במכרז
זה וכוללים את מלוא התמורה אותה א ח ו מבקשים עבור השירותים ,בהתאם להוראות
המכרז ,מפרטי העבודה ומכלול הדרישות במכרז והחוזה.

הצעת המחיר:
להלן יובאו המוצרים ביחס אליהם צריכים למלא המציעים את המחירים המוצעים
על ידם בגין כל מוצר.
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מס'
סידורי
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

תיאור

כמות

אקו ומיקה ברבור כחול גלון
אקו ומיקה מסיר שומ ים ולימון גלון
אקו ומיקה  javelס ו גלון
ריצפז ל יקוי ריצפה ירוק טרופי גלון
ריצפז גלון אור ים כחול או ו
וזל כלים ל יקוי גלון
וזל לידים גלון
פ טסטיק ל יקוי כללי גלון
וזל  00ל יקוי אסלות )ס ו ( ליטר
וזל אסלות  clean@frahליטר
א טי קלאק ל יקי קרמיקה
רסס גב
סקוש לכלים
כרית יפ ית לכלים
ספוג הפלא
סחבת ריצפה מיקופייבר צבעו י
סמרטוט ריצפה לבן פשוט
מטליות שלישיה יקוי רוחמה
מטליות תשעייה יקוי ס ו
קרטון ייר טואלט פט ט -חוגלה 36
ייר צץ רץ  4.000י'ח
קרטון ייר טואלט פט ט חוגלה  6י'ח
ייר טואלט טישיו חוגלה  32יח'
ייר טואלט טישיו ש יב  32יח'
ייר טואלט ג'מבו  12יח'
ייר ל יגוב ידיים ) 6יח'
ייר מגבת שישיות לבן סוג א'
גליל אל בד  25מטר
ס ובון לאסלות שלישיה
ס ובון למשת ות

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

מחיר בש"ח לא כולל
מע"מ
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מס' סידורי
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69

תיאור

כמות

מטאטא )ללא מקל(
מטאטא איטלקי קטן  +מקל עץ
מטאטא איטלקי גדול  +מקל עץ
מטאטא דבש  +מקל עץ
מטאטא שיער רוחמה  +מקל עץ
מגב קטן +מקל עץ
מגב גדול  +מקל עץ
מגב סיליקון  +מקל
מתקן ל ייר ידיים קו טרול
מברשת אסלות  +מתקן גבוה
כפפות חד פעמיות לטקס קופסא
מטלה למגבות
ספרי ל יקוי חלו ות יעקבי  1ליטר
ספרי ל יקוי חלו ות א.פ  750מ"ל
ספרי גד חרקים k 300
ספרי ריח למכשיר
מכשיר ספרי ריח
מבשם ריח ספרי
יילון צמד  300מטר ארוך
כפיות חד פעמי 100-יח'
כוסות ח.פ מ ייר לשתיה חמה  1.000י'ח
כוסות ח.פ לשתייה קרה– 3.000י'ח
צלחות פלסטיק חד פעמי גדול
צלחות פלסטיק חד פעמי קטן
שקיות לאשפה 70/90שחור )עבה(
שקיות אשפה שקוף 50X50
שקיות הקפאה )שקוף ( 40X40
שקיות עירייה כחול
שקיות אשפה  50/70עם שרוך
שקיות אוכל
שקיות לקרח
ייר ל יגוב ידיים למתקן  6יח'
פח אשפה שחור עם מכסה
פח משרדי
דלי לרצפה
יאה פלוס ידית
יאה רגיל
מברשת יקוי לשירותים
מתקן סבון וזלי לשירותים

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

מחיר בש"ח לא
כולל מע"מ
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 .4המחיר המוצע על ידי לעיל עבור המוצרים וביצוע השירותים )להלן" :התמורה"( ,מהווה תמורה
הולמת ומשקפת מחיר סופי הכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג
הכרוכות בביצועם ,על פי ת אי המכרז והחוזה ,ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותי ו שוא המכרז
והחוזה.
 .5התמורה כוללת את כל מרכיבי העלויות כאמור לרבות גם את האחסון ,הובלה ,יוד ,אספקה,
פריקה וכל הדרוש לביצוע השירותים ,אגרות ,רישיו ות ,אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו
חייב לשלם המשתתף ,בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה למכרז.
 .6ידוע לי כי העמותה רשאית להזמין ממ י ,על פי צרכיה ומעת לעת מוצרים שאי ם מפורטים לעיל
וזאת בה חה של  10%מהמחירים בו הם מכרים על ידי.
פרטי המציע והחותם מטעם המציע:
שם המציע__________________________________ :ח.פ________________ .
שם פרטי _____________ שם משפחה__________ ת.ז ___________ .תפקיד במציע
_______________
תאריך_______________ :

חתימה  +חותמת ____________________ :
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ספח א'3
ערבות ב קאית להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע
תאריך ___ /___ /__ :
לכבוד
המרכז לחי וך וספורט רמת השרון
א.ג,. .

ה דון :כתב ערבות מס'________
על פי בקשת _______________________________________ ח.פ_____________ .
)להלן" :המציע"( א ו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל – ₪ 5,000
)חמשת אלפים ש"ח  (₪וזאת בקשר עם ההשתתפותו של המציע במכרז פומבי מס' 12/18
לרכישה ואספקה של חומרי יקוי ומילוי הת אים ודרישות המכרז.
א ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה "ל תוך  14יום מקבלת דרישתכם
הראשו ה בכתב ,שתגיע אלי ו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או ל מק את דרישתכם בתהליך
כלשהו ,או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל
דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טע ת הג ה כלשהי ,שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב
כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאת ו את תשלומו של הסכום ה "ל בפעם אחת או במספר
דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום ה "ל בלבד ,בת אי שסך דרישותיכם לא
יעלה על הסך הכולל ה "ל ערבות ו זו הי ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ית ת לביטול.
ערבות ו זו תישאר בתוקף עד ליום  17.4.19ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלי ו אחרי  17.4.19לא תע ה.
לאחר יום  17.4.19ערבות ו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אי ה ית ת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לע יין כתב ערבות זה.
תאריך ________________

ב ק _________________
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ספח א'4

תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו:1976-
א י הח"מ ,_____________ ,ושא ת.ז ,________________ .לאחר שהוזהרתי
כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העו שים הקבועים בחוק אם לא
אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב ,כדלקמן:
.1

ה י עושה תצהירי זה כתמיכה להצעה שמגיש _____________________
)"המציע"( במסגרת מכרז מס'  12/2018לרכישה ואספקה שלחומרי יקוי
המרכז לחי וך וספורט רמת השרון )להלן ,בהתאמה " -המכרז" ו –
"העמותה"(.

.2

ה י מכהן אצל המציע בתפקיד _______________________________.

.3

למיטב ידיעתי ,עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו") 1976-החוק"( ,לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי
עבירות ,ואם הורשעו ביותר משתי עבירות  -כי במועד ההתקשרות חלפה ש ה
אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרו ה.

.4

לע יין סעיף זה ,כל המו חים יהיו כמשמעותם בסעיף 2ב)א( לחוק.

.5

עד למועד עריכת תצהירי זה לא ק ס המציע או מי מבעלי השליטה בו ,על ידי
מ הל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ,ביותר מש י ק סות בגין עבירות על
חוקי העבודה ,במהלך הש ה האחרו ה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות
במכרז.

.6

הצהרתי זו ה ה אישית ובאחריותי ,ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה
מטעם המציע אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

.7

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
________________________
חתימה

אישור
א י הח"מ ,עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת
כי ביום _________ ,הופיע לפ י מר _________________ ,שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס'
___________ ,וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהא
צפוי לכל העו שים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן.

__________________
,עו"ד
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ספח א'5

אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ,ותצהיר ושאת השליטה
א י עו"ד _____________ ,מאשר בזאת כי העסק הי ו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף ) 22ה(1
לתק ות העיריות )מכרזים( ,תשמ"ח.1987.1992-
המחזיקה בשליטה בחברת ______________ ,הי ה גב'___________________ מספר זהות
________________________.

__________________________
_________________
שם מלא
טלפון

______________
חתימה וחותמת

______________
כתובת

א י גב' _______________ ,מספר זהות ____________ ,שם התאגיד _______________,
מצהירה בזאת כי העסק מצא בשליטתי בהתאם לסעיף ) 22ה (1לתק ות העיריות )מכרזים(,
תשמ"ח.1987-

_____________________
שם מלא

________________________
חתימה
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ספח א'6
יתן לצלם את ה ספח לצורך הוכחת יסיון
לכבוד
המרכז לחי וך וספורט רמת השרון
ג.א. .
ה דון :אישור ביצוע אספקת חומרי יקוי
א י החתום מטה באשר בזה כי __________________________ ) )להלן" :המציע"( ,סיפק
עבור ו _____________________________)שם הרשות/הגוף הציבורי( ,שירותי אספקה של
חומרי יקוי בין הש ים_____________ ועד______________.
.1

פירוט השירותים:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

.2

היקף כספי ש תי של השירותים:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

חוות דעת על ביצוע:
.3
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
פרטי המאשר
שם הרשות  /העמותה
תפקיד
טלפון
שם ושם משפחה
_______________
_________ __________
____________
תאריך__________ :
____________________
חתימת הממליץ )חובה(
* במקום אישור זה יתן לצרף חוזה חתום עם הגוף המאשר או כל אסמכתה חיצו ית המוכיחה
את כל ה דרש בת אי הסף
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ספח א'7
הצהרת המציע לע יין היעדר יגוד ע יי ים
א י הח"מ ______________ ,ושא ת.ז .מס' ____________ ,מורשה
מטעם___________ )להלן :המציע( מצהיר ומתחייב בזאת ,בכתב  -כדלקמן:

חתימה

.1

כון למועד הגשת הצעתי זו לא ידוע על יגוד ע יי ים בו א י מצא או בו א י עלול להימצא
בקשר עם מתן השירותים המפורטים במסגרת מכרז פומבי  12/18שפרסם המרכז לחי וך
וספורט רמת השרון )להלן-העמותה(.

.2

ה י מתחייב להודיע לעמותה בכתב ובאופן מיידי על כל ע יין אישי ,משפטי ,או עסקי בין
פעילותי לבין עיריית רמת השרון/העמותה/תאגיד עירו י אחר של העירייה ואשר עלול ליצור
מצב של יגוד ע יי ים.

.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אם יהיה לי קשר )עסקי או אישי( כלשהו לאחד הגופים
ה "ל ,אודיע על כך מיידית לעמותה.

.4

הובאו לידיעתי הוראות ההסכם עם העמותה לרבות הצורך להימ ע מ יגוד ע יי ים וה י
מתחייב לקיימן במלואן.

.5

אקבל על עצמי כל החלטה של העמותה ב ושא ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לרבות
החלטה על הפסקת ההתקשרות בי י לבין העמותה ו/או לבין צד ג' אחר כלשהו בשל יגוד
ע יי ים כאמור.

.6

בכלל זה לא ידוע לי על יגוד ע יי ים קיים או שא י עשוי לעמוד בו במסגרת מתן השירותים
לעמותה במסגרת הצעה זו.
________________
שם המציע

______________
חתימה וחותמת המציע

אישור
א י הח"מ _________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ___________
הופיע/ה בפ י ___________________________ ושא/ת ת.ז ___________ .וכי הי ו/ה
הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות
וההצהרה לעיל ,חתם/ה בפ י על התצהיר וכתב התחייבות זה.
_______________
עורך – דין
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ספח א'8
הצהרה בדבר היעדר קרבה משפחתית
א י הח"מ ___________________ ,המעו ין להשתתף במכרז פומבי מס' ________אשר
פורסם על ידי המרכז לחי וך וספורט רמת השרון ,עמותה המצויה בבעלות מלאה של עיריית רמת
השרון ,מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 .1קראתי את האמור לעיל וה י מצהיר:
)א( בין חברי דירקטוריון העמותה או עובדי העמותה ,אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת,
אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.
)ב( בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי ,אין לאחד מאלה המוגדרים
במו ח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  10אחוזים בהון או ברווחים ,ואין אחד
מהמ ויים לעיל מכהן בו כמ הל או עובד אחראי.
אין לי בן-זוג ,שותף או סוכן העובד בעמותה.
)ג(
 .2ידוע לי כי העמותה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל,
או אם מסרתי הצהרה לא כו ה.
 .3א י מתחייב להודיע לעמותה על כל שי וי שיחול בקשר עם האמור.
 .4א י מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הי ם כו ים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הי ו
אמת.
ולראיה באתי על החתום:
שם המציע:

_______________

חתימה של מורשה חתימה וחותמת המציע_______________ :

תאריך___________ :
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מסמך ב'
הסכם
ש עשה ו חתם ב_______ ביום ____ לחודש _____ש ת 2018
בין
המרכז לחי וך וספורט רמת השרון )ע"ר(
)להלן" :המזמין" ו/או "העמותה"(

מצד אחד

לבין
____________ ,ח.פ____________ .
מרח' ________________________
)להלן" :הספק"(

מצד ש י

הואיל

והמזמין ערך מכרז מסגרת פומבי מס׳  12/18לרכישה ואספקה של חומרי יקוי
)להלן" :המכרז״ ו – "השירותים"(;

והואיל

והספק הגיש הצעתו למכרז ו בחר כספק הזוכה במכרז;

והואיל והספק מצהיר כי הוא מ וסה ומיומן באספקת המוצרים מן הסוג ה דרש במכרז וכי
הוא בעל כוח האדם ,הידע ,האמצעים וכל האישורים הדרושים על פי דין לשם מתן
השירותים שוא המכרז באופן ,במועדים ובת אים המפורטים בהסכם זה ,והם ימשיכו
להיות בידו במשך כל תקופת ההסכם;
והואיל

והצדדים מעו יי ים להסדיר את פרטי ההתקשרות בי יהם כמפורט בהסכם זה להלן;
לפיכך הוצהר ,הות ה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא ספחים וכותרות
 1.1כל מסמכי המכרז וכן המבוא להסכם זה ו ספחיו מהווים חלק בלתי פרד הימ ו.
 1.2הכותרות בהסכם זה ועדו לשם ה וחיות בלבד ואין להשתמש בהן לשם פרש ותו.

.2

תקופת ההתקשרות
 2.1הסכם זה הי ו הסכם מסגרת למתן השירותים לתקופה של  24חודשים ,החל ממועד
החתימה על ההסכם )להלן" :תקופת ההתקשרות הראשו ה"(.
 2.2למזמין שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות הראשו ה ל 3-תקופות
וספות ב ות  12חודשים כ"א ,עד לתקופה מקסימאלית בת חמש ש ים בסה"כ,
והכול בהתאם להוראות ולת אים המפורטים במסמכי המכרז.
 2.3מבלי לגרוע מהאמור ,למזמין תו ה הזכות לבטל את ההסכם בהתראה של  90ימים
מראש וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .בחתימתו על ההסכם מסכים הספק
לת אי זה.

.3

ציגי הצדדים
 3.1ציג המזמין לע יין הסכם זה יהיה__________________ או כל מי שיוסמך על ידו
בכתב .המזמין רשאי להחליף את ציגיו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לספק.
 3.2ציג הספק לע יין הסכם זה יהיה __________________________ .
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.4

מהות ההתקשרות ות איה
 4.1הספק מתחייב בזאת לספק למזמין את מוצרי/חומרי יקוי המפורטים ברשימת המוצרים
אשר צורפה למכרז )להלן":המוצרים"(.
 4.2המוצרים אי ם מהווים רשימה סגורה והמזמין יהיה רשאי להזמין ,מעת לעת ועל פי צרכיו
מוצרים וספים במחיר של  10%פחות מהמחיר בו הם מכרים על ידי הספק
)להלן":המוצרים ה וספים"(.
 4.3מודגש בזאת כי המזמין אי ו מתחייב להזמין מוצרים בהיקף מי ימאלי או בכלל.
 4.4הספק מתחייב לספק את המוצרים תוך  24שעות מרגע ההזמ ה .מצב בו לא סופק מוצר
שהוזמן ,או שהגיע מוצר לקוי ,המוצר יוחלף תוך  24שעות.
 4.5יובהר כי העמותה לא מתחייבת לסך הזמ ה מי ימאלי.
 4.6הספק יספק את המוצרים למוסדות העמותה או לכל מקום אחר עליו תורה לו העמותה
בתחום העיר רמת השרון והכל כפי שתורה לו העמותה בהזמ ת העבודה .הספק יפרוק
ויסדר את המוצרים בהתאם לה חיות העמותה ועל פי דרישות העמותה .מודגש ,כי הספק
מתחייב לפרוק את המוצרים ולהביאם אל תוך המב ה על חשבו ו וכחלק מהצעתו ומתן
השירותים לעמותה.
 4.7יובהר כי כל אחד ממוסדות העמותה רשאי לפ ות אל הספק לביצוע הזמ ה בכפוף להזמ ת
רכש חתומה .יובהר כי הספק לא יוכל לבוא בכל דרישה או טע ה מצב בו הוא יספק
מוצרים ללא הזמ ת רכש חתומה .עוד יובהר כי כל מוסד ממוסדות העמותה יוכל לפ ות
לספק לביצוע הזמ ה.
 4.8ככל שהספק לא יוכל לספק מוצר מסוים בכמות או באיכות המבוקשת בהזמ ה ,אזי יודיע
על כך לעמותה לפ י מועד אספקת המוצרים לעמותה ויבקש את הסכמת העמותה
לאספקת מוצר תחליפי זהה ברמתו ובאיכותו למוצר שאספקתו אי ה אפשרית .היה
ואישרה העמותה לספק בכתב לספק את המוצר התחליפי ,יספק הספק את המוצר
התחליפי לעמותה במועד בו קבעה אספקת המוצרים מלכתחילה.
 4.9ציג העמותה/המוסד יבדוק את המוצרים עם קבלתם וידווח לספק על כל אי התאמה בין
המוצרים שסופקו לבין המוצרים שהוזמ ו בהזמ ה על ידי העמותה .על הספק לתקן את אי
ההתאמה ולספק מוצר תקין לעמותה תוך 48שעות ממועד קבלת אספקת המוצרים.
"אי התאמה" – אי התאמה בכמות ו/או איכות ו/או אי אספקה כלל.
 4.10יובהר כי כל המוצרים אשר יסופקו לעמותה עומדים בכל דרישה חוקית לרבות הוראות,
תק ים וכיוצ"ב.

.5

אופן רכישת המוצרים
5.1

.6

המזמין יעביר הזמ ה חתומה ע"י ציג העמותה /ציג המוסד הרלוו טי או מי
)להלן" :המורשה"( .רק לאחר קבלת ההזמ ה על ידי המורשה יספק הספק את
המוצרים .אספקת המוצרים תבוצע בשעות ובמקומות שיוגדרו על ידי העמותה.

הצהרות והתחייבויות כלליות
הספק מצהיר בזה כי:
6.1

הוא בעל ותק ו יסיון קודם במתן שירותים זהים ו/או דומים בהיקף דומה וכי יש
בידיו הידע ,ה יסיון ,האמצעים ,כוח האדם והאביזרים הדרושים לביצוע
השירותים שוא מכרז זה.
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6.2

כי יש בידיו כל רישיון ו/או היתר ה דרש על פי דין לביצוע השירותים ,וכי ימשיכו
להיות בידיו רישיו ות/היתרים תקפים כאמור במשך כל תקופת ההתקשרות.

הספק מתחייב בזה:

.7

.8

6.3

לעשות את כל ההכ ות ה דרשות והסידורים שיהיו חוצים למתן השירותים
באופן יעיל ,ברמה גבוהה ולשביעות רצו ו של המזמין.

6.4

לתת את השירותים ברמה גבוהה ומקובלת ,ולעשות כל דבר דרש וסביר שספק
ברמה גבוהה היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.

היעדר יחסי עובד מעביד
7.1

הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שהוא ותן את השירותים למזמין על בסיס קבל י,
על כל המתחייב והמשתמע מכך ,ואין ולא יהיו בין הספק ו/או עובדיו ו/או מי
מטעמו לבין המזמין יחסי עובד מעביד.

7.2

מוסכם בזאת בין הצדדים כי העובדים המועסקים על ידי הספק ו/או אשר יועסקו
על ידו בביצוע השירותים שוא הסכם זה ו/או בקשר עמו הם עובדי הספק בלבד
ואין ולא יהיו בי ם לבין המזמין יחסי עובד מעביד.

7.3

הספק יהיה אחראי לבדו לכל תביעה של עובד מעובדיו ה וגעת ליחסי העבודה
שבי ו ובי ם או להעסקתם במתן השירותים.

7.4

במידה שלמרות כוו ת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה,
יידרש המזמין במועד כלשהו לשלם תשלום שמקורו בטע ה כי שררו יחסי עובד
מעביד בין המזמין לבין מי מן העובדים ו/או המועסקים על ידי הספק ,ישפה
הספק את המזמין מיד עם דרישה בגין כל תשלום ש דרש מהמזמין כאמור.

7.5

הספק מתחייב למלא בכל עת אחר כל הוראות הדין בדבר העסקת עובדים ,וכן
אחר האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ו/או כל הסכם קיבוצי
ש ערך ושהוא בר תוקף בע ף המתאים לאותו סוג של עובדים ,כפי שיתוק ו
ויוארכו מעת לעת ,וכן אחר כל צו הרחבה שחל ו/או יחול בעתיד.

7.6

הספק יהיה אחראי לתשלום שכר עבודה לעובדיו וכן לביצוע כל תשלומי החובה
והתשלומים הסוציאליים מכל מין וסוג שהוא שמעביד חייב בתשלומם בהתאם
לדין ,הסכם ו והג )לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,תשלומים בגין עבודה
בשעות וספות ,ככל שיידרשו ,דמי חופשה ש תית ,דמי מחלה ,דמי הבראה ודמי
סיעה( וכן לביצוע הפרשות לקופת גמל ולקרן פיצויים ולביצוע כל ה יכויים
שמעביד חייב בביצועם על פי חוק.

אחריות הספק
8.1

הצדדים מצהירים ומסכימים בזאת מפורשות כי המזמין לא יהיה אחראי ולא
יישא בשום תשלום ,הוצאה ,הפסד ,אובדן או זק מכל סוג או סיבה ,לרבות מוות,
זק גוף או זק רכוש ,שייגרמו לכל אדם )לרבות חבר ב י אדם מאוגד או בלתי
מאוגד( ,לרבות לספק ,לעובדיו ,לבאים מכוחו ו/או מועסקים על ידו ,לעובדים או
לבאים מכוחו של המזמין ,ולכל צד שלישי ,תוך כדי ועקב ביצוע הוראות הסכם
זה ו/או הוראות ש ית ו על פיו והספק משחרר את המזמין מכל אחריות בקשר
לכך.

8.2

הספק יהיה אחראי לבדו לכל זק ,הוצאה ,הפסד ,אובדן או פגיעה מכל סוג או
סיבה ,לרבות מוות ,זק גוף או זק רכוש שייגרמו על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או
שליחיו ו/או כל אדם שיעבוד בשמו או מטעמו ,לכל אדם )לרבות חבר ב י אדם
מאוגד או בלתי מאוגד(,לרבות למזמין ולעובדיו ,לעובדים ולמועסקים מטעם
הספק ,ולכל צד שלישי ו/או תוך כדי או עקב ביצוע השירותים או בקשר אליהם
או תוך כדי או עקב מלוי התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,ובכלל זה כל זק
ש גרם בשל מוצרים שסופקו במסגרת הסכם זה ,שאי ם מתאימים ו/או שהם
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מאיכות ירודה.
8.3

הספק יהיה חייב לשלם את דמי ה זק ו/או הפיצוי שיגיעו בהתאם לאמור לעיל וכן
יהא חייב לשפות את המזמין במלוא כל סכום שהמזמין יידרש ו/או ייתבע לשלמו
מחמת זק ש גרם כמתואר לעיל ,לרבות הוצאות ושכ״ט עו״ד ,וכן עבור כל
הוצאה שתיגרם למזמין בקשר עם הליכים אלה או עם בירור התביעה שתוגש
גדו.

8.4

הספק מתחייב לתקן ,להשלים ולהיטיב כל זק או אובדן ש גרמו כאמור לעיל
במועד הקרוב ביותר לאחר התרחשותם ,אך אין בכך לגרוע מזכות המזמין לתקן
את ה זק ולחייב את הספק בתשלום הוצאותיו.

.9

ביטוח
9.1

.10

ערבות ב קאית

.11

מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של הספק על פי כל דין ועל פי יתר
הוראות הסכם זה ,הספק מתחייב לרכוש ולקיים על חשבו ו את הביטוחים כל
הביטוחים ה דרשים לצורך אספקת השירותים בהתאם להסכם זה.

10.1

להבטחת ביצוע הסכם זה על-ידי הספק ,מתחייב הספק להעמיד לרשות המזמין
במועד חתימת הסכם זה ,וכת אי לחתימתו ,ערבות אוטו ומית ,בלתי מות ית,
ב וסח ספח ב') 1להלן" :ערבות הביצוע"( בסך של  .₪ 10,000הערבות תהיה
צמודה למדד המחירים לצרכן כאשר המדד הבסיסי הי ו המדד הידוע במועד
חתימת הסכם זה ,והמדד הקובע יהא המדד הידוע ביום שבו תופעל הערבות ,אם
תופעל.

10.2

בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי ההסכם יהא
המזמין רשאי לממש את הערבות ,כולה או מקצתה ,ולגבות את כספיה ,מבלי
להיזקק לפ ייה לערכאות ,לבוררות או למו״מ משפטי כלשהו.

10.3

השתמש המזמין בזכותו לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות,
יהא הספק חייב לחדש את הערבות או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות
לפ י הגבייה האמורה ,תוך שבוע ימים מהיום שבו קיבל הספק הודעה שהמזמין
גבה את הערבות או כל סכום ממ ה; השלמת הערבות על ידי הספק כשלעצמה לא
תתפרש כהסכמה למעשה המימוש עצמו ולא תפעל כהליך לגביו.

10.4

ערבות הביצוע תהא בתוקף לתקופת ההסכם ועוד  60יום מתום תוקפו או
התקופה המוארכת לפי ההקשר והע יין.

10.5

אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק.

10.6

האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שיש ה בידי המזמין לפי הסכם זה או על פי
כל דין.

התמורה
11.1

תמורת אספקת המוצרים ,בהתאם להזמ ות המזמין ,ישלם המזמין לספק את
המחירים אותם קב במסגרת הצעתו )להלן":התמורה"( התמורה תכלול את כל
המיסים ,האגרות וההיטלים הכרוכים באספקת המוצרים ,ככל שיש ם ,לרבות
שי ועם ופריקתם ,לא כולל מע”מ.

11.2

עבור המוצרים ה וספים כהגדרתם לעיל ישולם לספק במחיר בו הם מכרים על
ידי הספק בה חה של .10%

11.3

מחירי המוצרים יישארו קבועים בש"ח במשך כל תקופת ההתקשרות הראשו ה.
ככל שהמזמין יבחר להאריך את תקופת ההתקשרות הראשו ה ,כאמור לעיל – אז
יתווספו למחירים הפרשי הצמדה.
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11.4

בסיום כל חודש ולא יאוחר מה  10 -לחודש העוקב ,יעביר הספק דרישת תשלום
עבור החודש שעבר .דרישה זו תכלול את הפירוט הבא:
 11.4.1פירוט סרטי הקופה מכל אחת מהרכישות שבוצעו.
 11.4.2חשבו ית מסכמת עבור החודש שעבר שתכלול את סך סכום סרטי הקופה.

.12

11.5

המזמין יבדוק את דרישת התשלום של הספק ובמקרה הצורך ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,יהיה רשאי לתקן דרישה זאת.

11.6

מובהר בזאת מפורשות כי שום תשלום אחר או וסף פרט לתשלום האמור בסעיף
זה ,לא ישולם על ידי המזמין לא בעבור אספקת המוצרים ולא בקשר לכך ,לא
לספק ולא לכל אדם או גוף אחר ,אלא בהתאם להסכם או הזמ ה בכתב שייחתמו
מראש על ידי מורשי החתימה של המזמין.

ביטול ההסכם
12.1

בכל מקרה שהספק הפר או לא קיים התחייבות כלשהי על פי הסכם זה ולא
תוק ה ההפרה תוך  7ימים מיום שהודיע לו המזמין על כך בכתב או שהספק
הפר את הוראות ההסכם יותר מ 3-פעמים ,יהיה המזמין רשאי לבטל את ההסכם
מבלי לפגוע בזכותו לפיצוי בגין ההפרה וכל תרופה אחרת העומדת לזכותו.

12.2

מבלי לגרוע מן האמור ,לעיל יהא המזמין רשאי לבטל את החוזה באופן מיידי,
ללא צורך בהודעה מוקדמת לספק ,בהתקיים כל אחד מן המקרים המ ויים להלן:
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4

12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8

הספק הפר אחד מסעיפים  5,6,8להסכם.
המזמין התרה בספק ו/או במי מטעמו ,כי השירותים המבוצעים על
ידיהם כולם או מקצתם אי ם לשביעות רצו ו והוא לא קט מיד עם
קבלת התראה זו צעדים אותים לשיפור מתן שירותיהם.
הוטל עיקול זמ י או קבוע או עשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל
לגבי כסי הספק ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא
הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  14יום ממועד ביצועם.
הוגשה גד הספק התראת פשיטת רגל או יתן צו כי וס כסים לגבי
כסיו ,כולם או חלקים ,או הוגשה גדו בקשת פשיטת רגל ,ובמקרה
של ספק שהוא תאגיד תקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או
שהוגשה גדו בקשה לפירוק או יתן גדו צו פירוק או שהוא הגיע
לפשרה או סידור עם ושיו כולם ,או חלקם ,או שהוא פ ה ל ושיו למען
קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם.
הוכח לה חת דעתו של המזמין כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם.
כשיש בידי המזמין הוכחות ,לה חת דעתו ,כי הספקן או עובדיו או מי
ממועסקיו תן או הציע או קיבל שוחד ,מע ק ,או טובת ה אה כלשהי
בקשר להסכם זה או ביצועו.
פתחה חקירה פלילית או קטו הליכים פלילים גד הספק ו/או גד
מי מבעלי מ יותיו ו/או מי ממ הליו.
התברר כי הצהרה כלשהי של הספק ש ית ה בקשר עם חתימת הסכם
זה אי ה כו ה ,או שהספק לא גילה למזמין עובדה מהותית אשר,
לדעת המזמין ,היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.

מובהר בזאת כי אין המקרים המ ויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחי ת
רשימה סגורה .הובא החוזה לידי גמר ב סיבות המ ויות בס"ק  2לעיל ,יהיה
המזמין רשאי להתקשר עם גורם אחר למתן השירותים שוא החוזה ולספק לא
תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טע ה כלפי המזמין ,למעט בגין תשלום התמורה
לה הוא זכאי עד אותו מועד בהתאם לחוזה ,בקיזוז ה זקים ש גרמו למזמין
כתוצאה מהפסקת ההתקשרות ו/או כתוצאה מ זקים אחרים ש גרמו לו.
.13

ק סות
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מוסכם בין הצדדים כי במידה והספק לא יספק את המוצרים באיכות ראויה ולשביעות
רצו ה המלא של העמותה או לא יספק את המוצרים במועד הקבוע ייק ס בסך של עד 10%
מערך ההזמ ה הספציפית אשר אושרה לרכישה.
ב וסף לאמור לעיל הספק יידרש להחליף את המוצרים הפגומים תוך  48שעות ממועד
קבלת הודעה מהעמותה.
.14

שו ות
14.1

במידה שיימצא כל ליקוי במוצרים שיסופקו ו/או במידה שתימצא כל אי התאמה
לדרישות המזמין ,מתחייב הספק להחליף את המוצרים וזאת ללא כל תמורה,
ולספק למזמין מוצרים חדשים במקומם ,תוך  48שעות .

14.2

במידה שהספק לא יספק מוצרים חדשים במועד כאמור יהיה רשאי המזמין לבטל
את ההזמ ה לגבי אותו מוצר ו/או לרכוש מכל מקור אחר מוצרים זהים ו/או
דומים במקום אלו ש פסלו ,תוך חיוב הספק בכל הפרש ו/או הוצאה ו/או תשלום
ש גרמו בשל כך ,וזאת ב וסף לכל סעד העומד למזמין על פי הסכם זה ועל פי
הוראות כל דין.

14.3

הספק אי ו רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה ,כולם או מקצתם,
למישהו אחר.

14.4

המזמין רשאי לבטל הסכם זה בכל עת על ידי מתן הודעה מוקדמת לספק  30ימים
קל דריים מראש ,וזאת ללא כל ימוק .ביטל המזמין את ההסכם כאמור ,ישלם
המזמין לספק תמורה בגין המוצרים שהוזמ ו וסופקו בפועל עד למועד סיום
ההסכם.

14.5

מוסכם בזה שכל סכום העשוי להגיע למזמין מאת הספק בהתאם להסכם זה ו/או
מכל מקור שהוא יתן יהיה לקזז מהתמורה או מכל סכום אחר שעל המזמין
לשלמו לספק ,אם וככל שיהיה.

14.6

אם מי מהצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי
הסכם זה ,לא ייחשב הדבר לוויתור של אותו צד על זכויותיו אלו ,לא לגבי המקרה
המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

14.7

סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל ה וגע להסכם זה תהיה תו ה לבית
המשפט המוסמך בתל אביב.

14.8

הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד הש י תישלח לפי המע ים
המופיעים דלעיל.
כל מכתב או הודעה אשר שלחו לפי המע ים ה ״ל ייחשבו כאילו תקבלו על ידי
ה מען תוך  72שעות מתאריך המשלוח ,כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר ,או תוך
 12שעות ממועד שיגורם במכשיר הפקסימיליה ,ובלבד ש שלחו ביום עסקים רגיל
ו יתן אישור המכשיר להעברתם התקי ה בשלמות.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________
המזמין

_____________________
הספק
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ספח ב' – 1וסח ערבות ביצוע

תאריך _____/__/
לכבוד
המרכז לחי וך וספורט רמת השרון
א.ג,. .
ה דון :ערבות ב קאית מס' .................
ה דון :כתב ערבות מס'________
על פי בקשת ______________________________ ח.פ) _____________ .להלן:
"הספק"( א ו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ) ₪ 10,000עשרת אלפים
שקלים חדשים( וזאת בקשר לרכישה ואספקה של חומרי יקוי עבור המרכז לחי וך וספורט
רמת השרון ולהבטחת מילוי ת אי החוזה ש חתם ביום ………… .ובהתאם לדרישות מכרז
.12/18
א ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה "ל תוך  14יום מקבלת דרישתכם
הראשו ה בכתב שתגיע אלי ו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או ל מק את דרישתכם בתהליך
כלשהו ,או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת הספק בתביעה משפטית או בכל
דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טע ת הג ה כלשהי שיכולה לעמוד לספק בקשר לחיוב
כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאת ו את תשלומו של הסכום ה "ל בפעם אחת או במספר
דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום ה "ל בלבד .בת אי שסך דרישותיכם לא
יעלה על הסך הכולל ה "ל.
ערבות ו זו הי ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ית ת לביטול.
ערבות ו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום
חתימת החוזה.
ערבות ו זו תישאר בתוקף עד ליום )ש ה מיום חתימת החוזה(_____________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלי ו אחרי  .........................לא תע ה.
לאחר יום  .....................ערבות ו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אי ה ית ת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לע יין כתב ערבות זה.

תאריך ________________

ב ק _________________
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