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הזמנה להציע הצעות לאספקת כיבוד וציוד נלווה
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יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט ( 1191 -להלן" :המזמין") מזמין
בזה הגשת הצעות לאספקת כיבוד וציוד נלווה (להלן" :השירותים" או "הטובין" ,לפי
העניין) ,בהתאם למפרט וכתב הכמויות ומפרט השירותים המצורפים כנספחים א' וב'
(בהתאמה) למסמכי המכרז.
הנכם מוזמנים בזה להגיש את הצעתכם המפורטת במכרז שבנדון על גבי נספח א' למסמכי
ההזמנה .התמורה אשר תבוקש ע"י המציע תכלול את סך התמורה שהוא מבקש לקבל,
לרבות כל ההוצאות ו/או הפעולות שיידרשו מהמציע לצורך אספקת הטובין ,בהתאם
להזמנות מוצרים שיתקבלו אצלו מעת לעת.
התקשרות המזמין עם המציע שהצעתו תיבחר ,תהיה בנוסח החוזה המצורף למסמכי
המכרז כנספח ו'.
כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה .מסמכי
המכרז יהפכו אחרי חתימת החוזה עם הספק ,לחלק ממסמכי החוזה.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם
בכל שלב עד למועד הגשת הצעות המחיר .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי
נפרד מתנאי המכרז.
מכרז זה הינו מכרז פומבי ויחולו עליו תקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג.1113-
לכתובת
אלקטרוני
בדואר
להעביר
ניתן
הבהרה
ושאלות
בירורים
המייל michal@ybz.org.il:עד ליום  7במאי  2192בשעה  ,92:11שאלות שיגיעו לאחר
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מועד זה לא ייענו .פרוטוקול הבהרות (ככל שיפורסם ע"י המזמין) וכן כל הודעה מטעם
המזמין בקשר למכרז זה ,יפורסמו באתר האינטרנט של המזמין תחת לשונית 'מכרזים'
בזיקה למסמכי מכרז זה .באחריות המשתתפים במכרז לעקוב אחר פרסומים כנ"ל.
תנאי סף
רשאי להשתתף במכרז מציע העונה בעצמו ,במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף
המפורטים להלן ,הצעה שאינה עומדת בתנאי סף תיפסל.
א.

מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות .מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש
הצעה המשותפת למס' תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו
נתונים של תאגיד אחר.

ב.

אם המציע עוסק מורשה ,צירוף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו.
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ג.

המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום
חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו –  ,1179ובהתאם עליו
לצרף להצעתו אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול פנקס חשבונות וכן לצרף את
התצהיר המצ"ב כנספח ג' למסמכי המכרז.

ד.

למציע יש רישיון עסק הנדרש לצורך אספקת השירותים בהתאם לסעיף 4.9ד לתוספת
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישיון).
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה המציע יצרף להצעתו העתק רשיון עסק.

ה.

במהלך השנים  2119ו 2117 -המציע סיפק באופן שוטף טובין דומים לאלו האמורים
בהזמנה זו לפחות לשני לקוחות שהם ארגונים ו/או מקומות עבודה בהיקף של לפחות
 251,111ש"ח בשנה לכל לקוח.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום בנוסח המצ"ב
כנספח ד' למסמכי המכרז.

ו .על המציע לצרף אישור רו"ח חתום בנוסח המצ"ב כנספח ה' למסמכי המכרז.
המסמכים אותם יש לצרף להצעה
במסגרת הצעתו נדרש כל מציע להעביר למזמין את הפרטים ו/או המסמכים הבאים ,לפי
העניין:
א.

אישור המציע בנוסח הרצ"ב להזמנה למכרז.

ב.

אם המציע הינו תאגיד  -תעודת התאגדות.

ג.

אם המציע עוסק מורשה  -תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו.

ד.

אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות.

ז.

העתק רישיון עסק ע"ש המציע הנדרש לצורך אספקת השירותים בהתאם לסעיף 4.9ד
לתוספת צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישיון).

ה.

הצעת המחיר עבור אספקת הכיבוד בהתאם למפרט המצ"ב כנספח א' ,לכל רכיבי
המפרט וכתב הכמויות ,ללא מע"מ .יש למלא באופן ברור את הצעת המחיר שאותה
מציע המציע על כל רכיבי המפרט.

ו.

מפרט השירותים בנוסח המצ"ב כנספח ב' למסמכי המכרז חתום ע"י המציע.

ז.

תצהיר המציע בנוסח המצ"ב כנספח ג' למסמכי ההזמנה.

ח.

תצהיר המציע בנוסח המצ"ב כנספח ד' למסמכי ההזמנה.

ט.

אישור רו"ח בנוסח המצ"ב כנספח ה' למסמכי ההזמנה.

י.

פרוטוקול שאלות הבהרה חתום ,ככל שיהיה.

יא .מסמכי המכרז לרבות כל הנספחים ,חתומים בתחתית כל עמוד ע"י המציע (חתימה
וחותמת).
יב .החוזה המצורף כנספח ו' להזמנה זו חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע בכל
עמוד ובסוף ההסכם.
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אמות מידה ואופן בחירת ההצעה הזוכה
א.

להלן אמות המידה לבחירת ההצעה הטובה ביותר:
 .1גובה הצעת מחיר 81% -מסך כל הניקוד.
 .2רכיב האיכות –  111נקודות (המהווים  21%מסך כל הניקוד) .רכיב זה ינוקד
בהתבסס על התרשמות ועדת המכרזים או יועץ מטעמה על סמך המלצות של
לקוחות קודמים של המציע ,לרבות המזמינה עצמה ,לפי מדדים של זמינות,
עמידה בלו"ז ,איכות הטובין ,תקשורת עם המזמין ,גמישות וכו' .לצורך ניקוד
רכיב האיכות ניתן יהיה לפנות ,בין היתר ,ללקוחות קודמים שהמציע יציין על גבי
נספח ד' למסמכי ההזמנה.
מציע שיקבל ניקוד איכות מתחת ל 75 -נקודות מתוך  111נקודות (להלן" :ציון
איכות מזערי") -הצעתו תפסל.

ב.

לצורך בחינת וקביעת הציון המשוקלל של כל אחד מהמציעים תקיים ועדת המכרזים
הליכי בדיקה ומיון כמפורט להלן :

ג.

ראשית ,תבחן ועדת המכרזים האם המציע עמד בדרישות השונות הקבועות במכרז
זה.

ד.

הצעות שיימצאו כשירות יעברו להליך של בדיקת הצעת המחיר ובדיקת מרכיב איכות
ההצעה וקביעת ניקוד איכות.

ה.

לצורך דירוג רכיב המחיר ,לכל פריט ינתן משקל לפי המחיר המוצע במכפלת האומדן
השנתי כפי שמצוין בנספח א' למסמכי ההזמנה .מציע שהצעתו הכספית המשוקללת
תהיה הנמוכה ביותר ,יקבל את מלוא הניקוד ברכיב המחיר ( )81%ויתר המציעים
ידורגו באופן יחסי אליו.

ו.

לצורך קביעת ניקוד האיכות תהיה רשאית ועדת המכרזים למנות יועץ מטעמה אשר
יגיש חוות דעתו לוועדת המכרזים.

ז.

בשלב הסופי תדרג ועדת המכרזים את המציעים לפי ציון משוקלל של ניקוד האיכות
(שמשקלו המשוקלל יעמוד על  )21%וניקוד המחיר המשוקלל (שמשקלו המשוקלל
יעמוד .)81%

ח .המזמינה תהא רשאית לבחור במציע שהצעתו זכתה לציון המשוקלל הגבוה ביותר או
לערוך משא ומתן כמפורט בסעיף  13שלהלן או להחליט בכל עת ומכל סיבה שהיא על
ביטול המכרז ולהימנע מבחירת כל מציע.
את ההצעה ,על כל מסמכיה ,יש להגיש עד ליום  29במאי  2192בשעה  ,92:11במעטפה
סגורה ,ללא סימני זיהוי ,במסירה ידנית לתוך תיבת המכרזים אשר נמצאת בגזברות משרדי
יד יצחק בן צבי ,רחוב אבן גבירול  ,14בניין ההנהלה קומה  .1ההצעות יהיו בתוקף עד  11יום
לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.
כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם בחתימת המציע (חותמת  +חתימה) וכמו כן
יחתום המציע על כל עמוד במסמכי המכרז ובחוזה ללא עריכת תיקונים כלשהם .המזמין
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יהיה רשאי לפסול כל הצעה אשר ייערכו בה תיקונים ו/או שינויים למסמכי המכרז לרבות
לחוזה.
ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל מו"מ כספי עם כל מציע שהצעתו עומדת בכל דרישות
הזמנה זו ,בהתאם להוראות החוק ותקנות חובת המכרזים.
יובהר כי המזמין לא יהיה אחראי לתשלום כל פיצוי למציע בגין כל נזק שנגרם בהסתמך על
או בהקשר להודעת זכייה שבוטלה.
ככל שייבחר זוכה ,ההתקשרות עמו לאחר חתימת המזמין על ההסכם ותימשך עד 12
חודשים מיום חתימת ההסכם עם אופציה למזמין להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש
תקופות נוספות באותם התנאים (למעט הצמדה למדד בחלוף  18חודשי התקשרות כאמור
בהסכם) כאשר כל תקופת הארכה תימשך  12חודשים.
תקופת ניסיון
א.

למרות האמור לעיל ,שלושת החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות יחשבו
כתקופת ניסיון ,במהלכה תיבדק יכולת נותן השירותים לעמוד בכל תנאי החוזה.

ב.

המזמין יהא רשאי לבטל את ההתקשרות ,במהלך תקופת הניסיון ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,עם נותן השירותים בהודעה מוקדמת של  14ימים מראש וללא כל פיצוי
לנותן השירותים על הביטול .לנותן השירותים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה בעניין זה.

ג.

במקרה של ביטול ההתקשרות כאמור בסעיף לעיל ,המזמין יהא רשאי להתקשר עם
מציע שיבחר על ידי ועדת המכרזים כ"כשיר שני""/כשיר שלישי" כמפורט להלן.

ד .בוטלה זכיית הזוכה בכל שלב שהוא עד תום תקופת הניסיון כאמור לעיל או
שההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל מכל סיבה שהיא ,יהא המזמין רשאי להכריז
על המציע אשר הצעתו דורגה במקום הבא כ'כשיר שני' ולהכריזו כזוכה .בוטלה גם
זכיית הכשיר השני כאמור או שההתקשרות עימו לא יצאה לפועל מכל סיבה שהיא,
יהא המזמין רשאי להכריז על הכשיר השלישי כעל הזוכה .הוכרז הכשיר השני או
הכשיר השלישי ,לפי העניין ,כזוכה ,יחולו עליו כל הוראות מסמכי המכרז החלות על
הזוכה.
המזמין רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לפצלו ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או
מסיבות ארגוניות ,תקציביות ,נסיבתיות ,או אחרות ,על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך
בנימוק החלטתו ,ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.
למציע הזוכה לא תינתן בכל מקרה בלעדיות במתן השירותים ו/או באספקת הטובין.
המציע הזוכה יהיה קבלן עצמאי ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד בינו או בין מי מעובדיו או
המועסקים על ידו לבין המזמין .המזמין מבהיר כי המציע הזוכה אינו עובד המזמין
ושירותיו נשכרים לתקופה מוגבלת ,המציע הזוכה לא ישתלב באופן אינטגרלי בעבודת
המזמין ,מקום מושבו העיקרי יהיה מחוץ לכותלי המזמין ,המציע הזוכה לא ישתלב
בהיררכיה של המזמין ,לא ישתמש בסמכויות חוקיות המוקנות לעובדי המזמין ,לא יהיה
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מעורב בפעולות ביצוע של המזמין ולא יציג עצמו מול גורמי חוץ כעובד המזמין .המציע
הזוכה לא ייהנה משירותים מנהליים של המזמין ויספק את הטובין באחריותו ועל חשבונו.
ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי
ההצעה הזוכה בהתאם לקבוע בהתאם לקבוע בתקנה (38ו) לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג-
 1113ובהתאם להלכה הפסוקה ,תמורת תשלום בסך של .₪ 311
המציע אינו רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי ,מכל סוג ומין שהוא ,במסמכי המכרז
ובכלל זה אינו רשאי לערוך שינוי כלשהו בחוזה המצורף כנספח ו'.
הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי
המכרז והחוזה המצורף לו ,הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי
מסויגת.
עוד מובהר בזאת ,כי העותק הכתוב של מסמכי המכרז ,הינו באופן בלעדי ומוחלט ,העותק
המחייב לצורך מכרז זה .עותק של המסמכים אותם הדפיס המציע מאתר האינטרנט וכן כל
מסמך אחר אותו יאפשר המזמין למציע לערוך בעצמו ,לא יהיה בהם על מנת להחליף ו/או
לגבור בשום צורה ואופן על הנוסח המחייב של העותק הכתוב של מסמכי המכרז המופקד
בתיבת המכרזים.
בכבוד רב,
יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי
התשכ"ט 9191 -
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אישור המציע  -הזמנה להציע הצעות לאספקת כיבוד וציוד נלווה
עבור יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט 9191 -
אנו ,הח"מ ,_______________ ,נושא ת.ז ,_____________ .ו ,___________ -נושא ת.ז.
______________ ,מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל ,כי אנו מבינים את כל האמור בו וכי
אנו מסכימים לכל תנאיו.
מורשה חתימה :9
שם.________________:
חתימה._______________ :
תאריך._____________ :
_______________
חתימה
מורשה חתימה :2
שם.________________:
חתימה._______________ :
תאריך._____________ :
_______________
חתימה
אישור רו"ח/עו"ד
אני הח"מ ,_____________ ,מ.ר ,____________ .המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם
זה ,מאשר כי ביום ________ ,הופיע/ו בפני החתום/מים מעלה ,המורשים לחתום בשם המציע ,וכי
הנ"ל חתמו בפניי.
במקרה שהמציע הינו תאגיד ,אני הח"מ ,_____________ ,המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו
בהסכם זה ,מאשר כי המציע הינו עוסק מורשה כדין או שותפות רשומה או חברה פעילה ורשומה לפי
פקודת\חוק החברות (נוסח חדש) ,וכי מורשי החתימה שלו לצורך חתימה על הסכם זה
הם____________ נושא ת.ז______________.ו___________-נושא ת.ז ,____________.וכי
הנ"ל חתמו בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע
כדין ואשר אושרה כדין.
ולראיה באתי על החתום,
תאריך_____________:

_______________________
עו"ד/רו"ח
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נספח א' –מפרט ,כתב כמויות והצעת מחיר
על המציע למלא בכתב יד ברור,את המחיר המבוקש על ידו ביחס לכל רכיב מרכיבי המפרט הרצ"ב:
מס'

תיאור מוצר

כמות שנתית בערכה לפי
שנה קודמת (לא מחייב
את המזמין)

1

נייר טואלט של חברת 'טאצ'' או שווה ערך  -נייר דו שכבתי
 191דפים בגליל  -חבילה של  48גלילים

 811חבילות

2
3
4
5

סוכר לבן של חברת 'סוגת' או שווה ערך  -חבילה של  1ק"ג
קפה טורקי 'עלית'  111 -גר' בשקית
קפה נמס 'עלית'  211 -גר' במיכל

 251חבילות
 2811חבילות
 211חבילות
 211צנצנות

9

קפה נמס מיובש בהקפאה (מגורען) Nescafe Taster's
 211 - 'Nestle' Choiceגר' בצנצנת
תה שחור ילו לייבל של חברת 'ליפטון' או שווה ערך  -קופסה
של  111שקיקים ,כל שקיק  1.5גר'

 511קופסאות

7

סוכרזית של חברת 'ביסקול' או שווה ערך  311 -טבליות
בקופסה

 111קופסאות

8
1
11
11
12
13

מנות קפה טורקי 'עלית'  7 -גר' במנה  911מנות בקרטון
מנות קפה נמס 'עלית'  1.8 -גר' במנה 911 ,מנות בקרטון

 35קרטונים
 31קרטונים
 31קרטונים
 2111קרטונים
 511קרטונים
 1111שקיות

14
15

מנות סוכר לבן  4 -גר' במנה 1,111 ,מנות בקרטון
חלב טרי  - 3%קרטון של  1ליטר
חלב עמיד מהומגן  - 3%קרטון של  1ליטר
בייגלה שמיניות קטנות עם מלח של חברת 'בייגל בייגל' ()BB
או שווה ערך 375 -גר' בשקית
עוגיות מזרחיות שומשום של חברת עבאדי –  411גר' בשקית
עוגיות מתוקות של חברת אנטקוביץ' או שווה ערך בקופסת
פלסטיק ,מגוון טעמים  911 -גר' בקופסה

 1811שקיות
 2111קופסאות

19
17
18
11
21
21
22
23
24

קופסת מפיות נייר  111מפיות בקופסה  ,גודל 185X211 :מ"מ
כוסות שתיה חמה חד פעמי מקרטון ()oz 8
כוסות שתיה קרה חד פעמי מפלסטיק  111 -כוסות בשרוול
גביע ליין חד פעמי מפלסטיק  -חבילה של  8יחידות
מזלגות חד פעמי מפלסטיק סטנדרטיים –  111בחבילה
סכינים חד פעמי סטנדרטיות  111 -בחבילה
כפות חד פעמי סטנדרטיות  111 -בחבילה
כפיות חד פעמי סטנדרטיות  111 -בחבילה
צלחות חד פעמי מפלסטיק לבנות בינוניות סטנדרטיות – 111
בחבילה

 511קופסאות
 191111כוסות
 951שרוולים
 511גביעים
 91חבילות
 91חבילות
 91חבילות
 811חבילות
 151חבילות

25
29

מים מינרלים– בקבוק של  1.5ליטר
מים מינרלים – בקבוק של  511מ"ל

 811בקבוקים
 4111בקבוקים

מחיר ליח'
בש"ח
(ללא
מע"מ)

8
27

בקבוקי שתיה קלה במגוון טעמים (מוגז ולא מוגז)  1.5 -ליטר
בבקבוק

 911בקבוקים

28
21

כוסות שתיה מזכוכית ( 255מ"ל)
גליל מפת אלבד של חברת 'א.מ.פ.ק-גרינטקס' או שווה ערך -
 111מ' בגליל

 111כוסות
 91גלילים

31
31
32
33
34

מגבונים לחים 72 -מגבונים בחבילה
כפיות מתכת
יין אדום יבש סטנדרטי  -בקבוק  1ליטר
יין לבן חצי יבש סטנדרטי  -בקבוק  1ליטר
מפיות מנייר טישו צבעוניות  111 -מפיות בחבילה ,מידות
33X33
קוטל זבובים ,יתושים וג'וקים–  311מ"ל במיכל
מי סודה של חברת 'טמפו' או שווה ערך  1.5ליטר בבקבוק
כוסות שתיה חמה זכוכית סטנדרטיות
תחתיות דורלקס לכוסות שתיה חמה

 811חבילות
 111כפיות
 21בקבוקים
 21בקבוקים
 251חבילות

35
39
37
38

 35מיכלים
 111בקבוקים
 111כוסות
 25תחתיות

 .1הכמויות הנקובות לעיל הן הערכה בלבד ,המתבססות על היקף ההזמנות המזמין בעבר ,אולם
אין בהן בכל מקרה ובשום אופן כדי לחייב את המזמין להזמין טובין בכמות הנ"ל ,בכמות גדולה
או קטנה יותר ואין בהן משום התחייבות לכך שהכמויות שיירכשו בפועל לא יעלו או יפחתו
מכמויות אלו.
 .2התחייבות הספק לספק הטובין המופיעים בטבלה שלעיל בהתאם להצעות המחיר שלעיל יהיו
לכל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת האופציה ככל שתמומש בכפוף לאמור בסעיף התשלומים
שבחוזה המצורף כנספח ו' למסמכי ההזמנה.
 .3איש הקשר מטעם המציע לעניין מכרז זה הינו (יש לציין שם ,שם משפחה תפקיד ,טלפון וכתובת
אימייל)___________________________________________________________________ :

ולראיה באנו על החתום:
חתימת המציע וחותמת_____________:

תאריך_____________:
ע"י בעל זכות החתימה __________ :
שם החותם

_______________
תפקיד החותם אצל המציע

____________
חתימה

אישור
אני הח"מ,____________ ,עו"ד ,מ.ר ,____________ .מאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני
ת.ז ,________ .המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן  -הצהיר בפני על נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
__________________
עו"ד
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נספח ב' -מפרט השירותים
 .1יש לספק הטובין בהתאם להזמנות מוצרים אשר יועברו לספק .נוסח טופס הזמנת המוצרים
מצורף כנספח ב' 9למסמכי ההזמנה .אספקת הטובין תעשה (ככלל) בימי חמישי בין השעות
 .12:11-11:11לספק הזוכה תתאפשר כניסה למתחם המזמין בשעות האמורות לעיל ,בכפוף
לבידוק בטחוני.
 .2איש הקשר מטעם הספק יהיה האחראי בפני המזמין לאספקת שירות אדיב מטעם הספק ויספק
מענה מיידי לכל בעיה ו/או צורך שיעלה במסגרת מתן השירותים.
 .3הספק יספק טובין טריים ,תקינים ,איכותיים ומסוג מעולה ,העומדים בדרישות המזמין ו/או
היצרן .ככל שיסופקו על ידי הספק טובין פגי תוקף או פגומים – הספק יזכה את המזמין בגינם
ויחליפם בהתאם לאמור בסעיף  1להלן.
 .4ככל שיש דרישה לכך עפ"י דין  -הובלת הטובין תעשה ברכב הובלה תקין נקי ומתאים וכנדרש על
פי כל דין ו/או נוהל ובהתאם להוראות משרד הבריאות והעירייה ועפ"י רשיון מתאים להובלת
מזון.
 .5על הספק לוודא כי הטובין המסופקים יהיו ארוזים היטב באופן שימנע נזק לטובין.
 .9הספק יוביל ויספק טובין על פי דיני הכשרות .על כל פריט אשר יסופק ע"י הספק תוטבע לפחות
חותמת כשרות של הרבנות הראשית לישראל.
 .7אספקת הטובין תעשה עד  48שעות מרגע קבלת הזמנת מוצרים כתובה שתשלח בפקס /בדוא"ל.
 .8במידה ויש חוסר בפריט מסוים ,הספק מתחייב להשלים הספקתו למזמין תוך  24שעות מיום
קבלת ההזמנה להשלמה בכתב.
לא
 .1במידה והטובין שהגיעו אינם תקינים ו/או פגומים ו/או סמוכים למועד תום התוקף ו /או
מתאימים לצרכי המזמין ,הספק מתחייב להחליפם או לזכותם תוך  48שעות מרגע קבלת פניית
נציג המזמין בהזמנת מוצרים כתובה.
 .11למען הסדר הטוב ,מובהר כי גם בכל אחד מהמקרים הבאים לא תשולם כל תמורה בעד משלוח
הטובין או איסופם:
א.

השלמת חוסרים

ב.

החזרת טובין פגומים

ג.

אספקה שלא ע"פ הזמנה

 .11באם אין את הטובין המבוקשים במלאי ,הספק רשאי לספק מוצר חליפי שמתאים לצרכי
המזמין בכפוף להסכמת נציג המזמין לכך מראש ובכתב.
 .12פריקת הטובין בתחומי המזמין תהיה במחסן המשק בלבד ועפ"י הנחיית מנהל המשק,
ובנוכחותו .על הספק להחתים את מנהל המשק על תעודת המשלוח ממוחשבת בעת האספקה
ולציין את תאריך האספקה.
 .13הספק מתבקש להיות בעל זמינות טלפונית בין השעות  17:11-18:11בימים א'-ה'.
 .14הטובין המסופקים יגיעו באריזה נאותה אשר תאפשר זיהוי של הטובין .על גבי האריזה יופיעו
הפרטים הרלוונטיים לטובין לרבות שם מוצר ,כמויות הפריטים באריזה ,דגם וצבע.
 .15תשלום לספק כנגד אספקת מוצרים יהא בכפוף לתנאים הבאים:
א.

המצאת חשבוניות ממוחשבות (בלבד) .החשבוניות יהיו תואמות להזמנת המוצרים,
לאספקת המוצרים בפועל ולהצעת המחיר של הספק.

ב.

תעודות משלוח ממוחשבות (בלבד) חתומות ע"י נציג המזמין.

01

נספח ב' -9טופס הזמנת מוצרים
הזמנה מס' ________(שנה  /חודש  /מספר)
מס'

תיאור מוצר

1

נייר טואלט של חברת 'טאצ'' או שווה ערך  -נייר דו שכבתי
 191דפים בגליל  -חבילה של  48גלילים

2
3
4
5

סוכר לבן של חברת 'סוגת' או שווה ערך  -חבילה של  1ק"ג
קפה טורקי 'עלית'  111 -גר' בשקית
קפה נמס 'עלית'  211 -גר' במיכל

כמות מוזמנת

סה"כ
מחיר

(ללא
מע"מ)

9

קפה נמס מיובש בהקפאה (מגורען) Nescafe Taster's
 211 - 'Nestle' Choiceגר' בצנצנת
תה שחור ילו לייבל של חברת 'ליפטון' או שווה ערך  -קופסה
של  111שקיקים ,כל שקיק  1.5גר'

7

סוכרזית של חברת 'ביסקול' או שווה ערך  311 -טבליות
בקופסה

8
1
11
11
12
13

מנות קפה טורקי 'עלית'  7 -גר' במנה  911מנות בקרטון
מנות קפה נמס 'עלית'  1.8 -גר' במנה 911 ,מנות בקרטון

14
15

מנות סוכר לבן  4 -גר' במנה 1,111 ,מנות בקרטון
חלב טרי  - 3%קרטון של  1ליטר
חלב עמיד מהומגן  - 3%קרטון של  1ליטר
בייגלה שמיניות קטנות עם מלח של חברת 'בייגל בייגל' ()BB
או שווה ערך 375 -גר' בשקית
עוגיות מזרחיות שומשום של חברת עבאדי –  411גר' בשקית
עוגיות מתוקות של חברת אנטקוביץ' או שווה ערך בקופסת
פלסטיק ,מגוון טעמים  911 -גר' בקופסה

19
17
18
11
21
21
22
23
24

קופסת מפיות נייר  111מפיות בקופסה  ,גודל 185X211 :מ"מ
כוסות שתיה חמה חד פעמי מקרטון ()oz 8
כוסות שתיה קרה חד פעמי מפלסטיק  111 -כוסות בשרוול
גביע ליין חד פעמי מפלסטיק  -חבילה של  8יחידות
מזלגות חד פעמי מפלסטיק סטנדרטיים –  111בחבילה
סכינים חד פעמי סטנדרטיות  111 -בחבילה
כפות חד פעמי סטנדרטיות  111 -בחבילה
כפיות חד פעמי סטנדרטיות  111 -בחבילה
צלחות חד פעמי מפלסטיק לבנות בינוניות סטנדרטיות – 111
בחבילה

25

מים מינרלים– בקבוק של  1.5ליטר

00
29
27

מים מינרלים – בקבוק של  511מ"ל
בקבוקי שתיה קלה במגוון טעמים (מוגז ולא מוגז)  1.5 -ליטר
בבקבוק

28
21

כוסות שתיה מזכוכית ( 255מ"ל)
גליל מפת אלבד של חברת 'א.מ.פ.ק-גרינטקס' או שווה ערך -
 111מ' בגליל

31
31
32
33
34

מגבונים לחים 72 -מגבונים בחבילה
כפיות מתכת
יין אדום יבש סטנדרטי  -בקבוק  1ליטר
יין לבן חצי יבש סטנדרטי  -בקבוק  1ליטר
מפיות מנייר טישו צבעוניות  111 -מפיות בחבילה ,מידות
33X33
קוטל זבובים ,יתושים וג'וקים–  311מ"ל במיכל
מי סודה של חברת 'טמפו' או שווה ערך  1.5ליטר בבקבוק
כוסות שתיה חמה זכוכית סטנדרטיות
תחתיות דורלקס לכוסות שתיה חמה

35
39
37
38

שם נציג המזמין_____________:

חתימת נציג המזמין _________________

תאריך ביצוע ההזמנה________________________ :

02

נספח ג'  -תצהיר המציע
אני ,החתום מטה ________________________ ,נושא ת.ז .שמספרה ___________________,
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר בכתב כדלקמן:
 .1הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________ ("המציע") המגיש הצעתו במסגרת הזמנה
להציע הצעות לאספקת כיבוד וציוד נלווה עבור יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי
התשכ"ט .1191 -
 .2הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם המציע ,והננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעתנו לפניה
הנ"ל ,מסמכי המכרז ונספחיהם.
 .3המציע אינו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר עם
נושיו.
 .4עובדי המציע הינם כולם בעלי תעודת זהות ישראלית או בעלי היתר עבודה בישראל שהייה בתוקף.
 .5הריני מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשואות החוזה ,יועסקו על-ידי המציע אך ורק עובדים
בעלי אזרחות ישראלית ו/או בעלי היתר עבודה כדין.
 .9המציע ו/או "בעל זיקה" ,כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות,
תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו – ( ,1179להלן" :בעל
זיקה") (להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") ,מקיימים את הוראות חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין ובנוגע להוראות החיקוקים המנויות
בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2111-והמציע ו/או בעל
הזיקה לא נקנסו ולא הורשעו ביותר משתי עבירות על חוקי העבודה ו/או בעבירות שיש עמן קלון,
ואם הורשעו ביותר משתי עבירות -במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
 .7כמו כן ,הנני מצהיר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין הקיימים במדינת ישראל ביחס
להעסקת עובדים ,לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף ,צווי הרחבה וחוקי המס ,ולרבות
החוקים הבאים:


חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט;1151-



חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א;1151-



חוק דמי מחלה ,התשל"ו;1179-



חוק חופשה שנתית ,התשי"א;1151-



חוק עבודת נשים ,התשי"ד;1154-



חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,התשכ"ו;1195-



חוק עבודת הנוער ,התשי"ג;1153-



חוק החניכות ,התשי"ג;1153-



חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) התשי"א;1151-



חוק הגנת השכר ,התשי"ח;1158-



חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג;1193-



חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה;1115-
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חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1187-



חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב.2112-



חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו;1119-



החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב.2111-

אני מצהיר בזה ,לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,כי נכון למועד הגשת הצעתנו ,מתקיים אחד מעלה
[יש לסמן  Xבחלופקה הרלוונטית]




חלופה א' – הוראות סעיף  1לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1118-להלן
"חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.
חלופה ב' – הוראות סעיף  1לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
[למציע שסימן את חלופה ב' – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:




.1

חלופה ( – )1המציע מעסיק פחות מ 111-עובדים;

חלופה ( – )2המציע מעסיק  111עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות אם המציע מעסיק
 111עובדים לפחות ,המציע יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  1לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך
– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה ( )2ונעשתה אתו התקשרות שלגביה
התחייב כאמור באותה פסקת משנה – המציע מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל
הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  1לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
במקרה שסומנה חלופה ב' בסעיף  8לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 3
לעיל למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  31ימים מ"מועד
ההתקשרות" ,כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1179-

_______________
תאריך

________________________
חתימה וחותמת מציע

אישור
אני הח"מ,____________ ,עו"ד ,מ.ר ,____________ .מאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני
ת.ז ,________ .המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן  -הצהיר בפני על נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
__________________
עו"ד
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נספח ד' – פירוט ניסיון ורשימת לקוחות -תצהיר
אני הח"מ ,מר/גב' ____________ ,נושא/ת ת.ז שמספרה ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בכתב כדלקמן:
א.

הנני נותן/נת תצהיר זה בשם __________________ ("המציע") המגיש הצעתו במסגרת מכרז
לאספקת כיבוד וציוד נלווה עבור יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט -
.1191

ב.

הוסמכתי/נו כדין ע"י המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז הנ"ל.

ג.

במהלך השנים  2119ו 2117 -המציע סיפק באופן שוטף טובין דומים לאלו האמורים בהזמנה זו
לפחות לשני לקוחות שהם ארגונים ו/או מקומות עבודה בהיקף של לפחות  251,111ש"ח בשנה
לכל לקוח.

ד.

בטבלה שלהלן יפורטו הלקוחות הנ"ל:

שם
הלקוח

פירוט לגבי סוג הטובין
המסופק ללקוח

היקף כספי של
אספקת הטובין
ללקוח בכל שנה

שנות מתן
השירות
(יש לציין
משנה ועד
שנה)

שם איש קשר אצל
הלקוח ,כתובת
וטלפון נייד

אני הח"מ מצהיר כי תוכן הצהרתי אמת __________________
חתימה וחותמת
אישור
אני הח"מ,____________ ,עו"ד ,מ.ר ,____________ .מאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני
ת.ז ,____________ .המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן  -הצהיר בפני על נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה
בפני.
________________
עו"ד
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נספח ה' -אישור רו"ח על מחזור כספי
תאריך___________
לכבוד
יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט 1191 -
ג.א.נ,.

אני הח"מ רו"ח __________________ כתובת ____________________________ מאשר בזאת
כי המחזור הכספי של __________________ שמספרו ע.מ/.ח.פ( ______________ .להלן:
"המציע"):
א .בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים ,מחזור ההכנסות השנתי של המציע בכל אחת מהשנים 2115
ו  2119 -הינו בהיקף של לפחות  ₪ 411,111לשנה ,לא כולל מע"מ.
ב .מחזור ההכנסות השנתי של המציע לשנת  ,2117בהתאם לדיווחי המציע למע"מ ,הינו בהיקף של
לפחות  ,₪ 411,111לא כולל מע"מ.

ולראיה באתי על החתום,
_____________________
רו"ח
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נספח ו'  -חוזה
אשר נערך ונחתם ב________ ביום _______ חודש ______________ 2118
בין

:

יד יצחק בן צבי תאגיד מכח חוק יד יצחק בן צבי התשכ"ט 1191 -
מרחוב אברבנל  ,12ירושלים
מצד אחד
(להלן " -המזמין")

לבין

:

______________
מרחוב _________________ ,
(להלן " -הספק")

מצד שני

הואיל :

והספק הגיש הצעתו למזמין במסגרת מכרז פומבי להגשת הצעות לאספקת כיבוד וציוד
נלווה (להלן "השירותים" או "הטובין" לפי העניין) עבור המזמין ,בהתאם למפרט
שצורף כנספח א' למסמכי המכרז ומפרט השירותים אשר צורף כנספח ב' למסמכי
המכרז.

והואיל :

והצעתו של הספק על גבי נספח א' למסמכי המכרז ,המצ"ב כנספח  9להסכם זה ,נבחרה
על ידי ועדת המכרזים של המזמין ונקבע כי הספק הוא שיספק את הטובין במועדים
ובתנאים כמפורט בהסכם זה;

והואיל :

והספק מעוניין לספק למזמין את השירותים ,ומצהיר ומתחייב כי בידיו היכולת,
המיומנות ,הידע המקצועי ,היכולת הארגונית והפיננסית ,כוח האדם הנדרש לצורך מתן
השירותים ואספקת הטובין בהתאם לפירוט שבנספחים א' ו-ב' למסמכי המכרז
המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא
 1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 1.2כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות בלבד.
 1.3בהסכם זה למונחים הבאים יהיה הפירוש הבא:
"השירותים"  -אספקת כיבוד וציוד נלווה בהתאם לאמור למפרט המצורף כנספח א' למסמכי
המכרז (נספח  1להסכם זה) ,ובהתאם למפרט השירותים המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז
ולהזמנת המוצרים של המזמין המצורף כנספח ב' 9למסמכי המכרז.
"נציגי המזמין"  -מר אלדד בנאי או מי שיקבע על ידי המזמין כנציגו המוסמך לפעול מטעמו,
מזמן לזמן ,בהודעה בכתב שתינתן לספק.
 1.4למען הסר ספק ,מובהר כי מסמכי המכרז יהוו חלק מן החוזה בין הצדדים.
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השירותים
 2.1המזמין י הא רשאי להזמין מהספק במהלך כל תקופת ההתקשרות ,ותקופת האופציה ככל
שתהיה ,את הטובין ,במלואם או בחלקם על פי שיקול דעתו הבלעדי ,בהתאם להצעות
המחיר של הספק כמפורט בהצעתו המצ"ב כנספח  9להסכם זה.
 2.2הספק מקבל על עצמו ומתחייב בזה לספק את מלוא הטובין כפי שיתבקש בהזמנות
המוצרים שיוציא המזמין ובהתאם למפרט השירותים המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז
וכנספח  2להסכם זה.
 2.3מובהר כי המזמין אינו מתחייב להוציא הזמנות מוצרים בכמויות הנקובות במסמך הצעת
הספק ,אלא הזמנות המוצרים יהיו לפי שיקול דעתו וצרכיו ,בכמות פחותה או העולה על
הכמויות הנקובות במסמך הצעת הספק.
 2.4הספק מתחייב לספק את השירותים במועדים ,בשלמות ,באופן מסודר ומאורגן,
במקצועיות ,ביעילות ,בחריצות ,והכול לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
 2.5הספק יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.

 .3תשלומים
 3.1בגין אספקת הטובין המפורטים בהזמנת המוצרים שיוציא המזמין עפ"י תנאי חוזה זה
ישולמו לספק הסכומים הנקובים בהצעתו לפריטים המוזמנים בתוספת מע"מ (להלן:
"התמורה").
 3.2ככל שתמומש תקופת האופציה להארכת ההתקשרות תחול התייקרות או הוזלה על
התמורה בהתאם לתנאים שלהלן:
.3.2.1בחלוף  18חודשים ממועד תחילת תקופת ההתקשרות התמורה המגיעה לקבלן על פי
הסכם זה ,בכל תשלום ותשלום ,תהא צמודה ל"מדד" עפ"י שינוי השיעור שבין "המדד
החדש" ובין "מדד הבסיס".
.3.2.2לעניין סעיף  3.2זה:
"מדד" -מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם כל חודש ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
"מדד הבסיס"  -המדד של חודש אפריל  2118שפורסם ביום  15במאי  2118או בסמוך
לכך.
"המדד החדש"  -המדד שיהיה ידוע במועד ביצוע כל תשלום ותשלום עפ"י הסכם זה
אשר ישולמו לאחר שיחלפו  18חודשי התקשרות.
 3.3התמורה הנ"ל הינה קבועה ומוסכמת מראש ולא תשתנה בעתיד בשל כל גורם או סיבה,
לרבות שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים השונים ,שינויים במחירי
חומרים ,מלאכות ושכר ,שינויים בשיעורי הריבית ,הטלת מסים ,היטלים ,מכסים ,אגרות
ורישיונות וכיו"ב ,אלא אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה.
 3.4למען הסר ספק ,התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי למשך כל תקופת ההתקשרות כאמור
במסמכי המכרז ובחוזה זה ,והמזמין ינכה במקור מכל תשלום לספק ,כל מס ,היטל או
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תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין ,אלא אם ימציא הספק אישור תקף
כי הוא פטור מניכוי מס.
 3.5התמורה הנ"ל תשולם לספק עם קבלת הטובין שהוזמנו בכל הזמנה והזמנה ,במלואם
וכאשר הוא במצב חדיש ותקין ,באופן התואם את תעודת המשלוח והזמנת המוצרים ,וכנגד
המצאת חשבונית מס כדין וממוחשבת בלבד אליה יצורפו תעודת המשלוח הממוחשבות
והחתומות ע"י נציג המזמין ,בתנאי תשלום שוטף 45 +וזאת בכפוף לבדיקת המזמין ולקבלת
אישור נציג המזמין על כך.
 3.9פרט לאמור במפורש בסעיף זה ,לא ישולם על ידי המזמין לספק או למי מטעמו שום תשלום
נוסף ,החזר הוצאות או השתתפות כלשהי ,לא במהלך תקופת מתן השירותים ולא לאחר
פקיעת ההתקשרות עפ"י הסכם זה ,לא עבור מתן השירותים ולא בקשר עמם או עם הסכם
זה ו/או כל הנובע מהם ,לא לספק ולא לכל אדם או גוף אחר מטעמו.
 .4תקופת ההתקשרות
 4.1תקופת ההתקשרות למתן השירותים נשוא הסכם זה ,תהא למשך  12חודשים שמניינם יחל
במועד החתימה על הסכם זה (להלן" :תקופת ההתקשרות") עם אופציה למזמין להאריך את
תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת באותם התנאים (למעט
הצמדה למדד בחלוף  18חודשי התקשרות כאמור בהסכם) (להלן" :תקופות האופציה").
 4.2תקופת ניסיון
א.

למרות האמור לעיל ,שלושת החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות יחשבו
כתקופת ניסיון ,במהלכה תיבדק יכולת הספק לעמוד בכל תנאי החוזה.

ב.

המזמין יהא רשאי לבטל את ההתקשרות עם הספק ,במהלך תקופת הניסיון ,לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,בהודעה מוקדמת של  14ימים מראש וללא כל פיצוי לנותן
השירותים על הביטול .לספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

 4.3על אף האמור לעיל ,רשאי המזמין ,לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך לנמק את החלטת,
להביא את ההתקשרות לידי סיום מוקדם בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ,בהודעה בכתב
של  14יום מראש (להלן" :סיום מוקדם") .במקרה של סיום מוקדם המזמין ישלם לספק אך
ורק בעד טובין שסופקו על ידו בפועל למזמין עד למועד הסיום המוקדם והספק לא יהא זכאי
לכל פיצוי או תשלום בגין ההפסקה המוקדמת של ההתקשרות.
 .5היתרים ורישיונות
הספק מצהיר ומתחייב ,כי בידיו כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין למתן
השירותים על פי הסכם זה ,לרבות רישיון עסק בהתאם לסעיף 4.9ד לתוספת צו רישוי עסקים
(עסקים טעוני רישיון)  ,וכי הנ"ל יהיו בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות .ביצוע ההסכם על
ידי הספק בהעדרו של היתר ,זכות ,או רישיון כאמור ייחשב להפרה יסודית של ההסכם.
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 .9אי הסבת זכויות וחובות
 9.1המזמין רשאי להסב את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או מקצתן לצדדים
שלישיים על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 9.2הספק אינו רשאי להסב או להמחות את התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן .בנוסף
אין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה,
אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב .כמו כן ,אין הספק רשאי למסור לאחר ,לרבות לספק
משנה מטעמו ,את ביצוע התחייבויותיו כולן או מקצתן ,אלא בהסכמת המזמין מראש
ובכתב .המזמין יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו כאמור ,מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק
את החלטתו ,או להסכים בתנאים שימצא לנכון.
 9.3נתן המזמין את הסכמתו לביצוע באמצעות ספק משנה או גורם אחר ,אין ההסכמה
האמורה פוטרת את הספק מהאחריות ומהתחייבויותיו על פי ההסכם.
 .7אחריות הספק
 7.1מבלי לגרוע מכל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,הספק יישא בלעדית
בחבות המוטלת עליו בגין נזק הפסד או הוצאה ,מכל מין וסוג שהוא ,שייגרם למזמין ו/או
למי מטעמו ו/או לצד ג' ,כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מאספקת הטובין ו/או ממתן
השירותים נשוא חוזה זה ע"י הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.
 7.2הספק יפצה וישפה את המזמין ,ואת הבאים מכוחו ,בגין כל נזק הפסד או הוצאה ,לרבות
הוצאות התדיינות משפטית ושכ"ט עו"ד ,בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא ,שייגרמו לו
עקב מתן השירותים או בקשר עימם ,או עקב הפרת הסכם זה.
 7.3אחריות הספק כאמור תחול גם על כל מעשה או מחדל של מי מעובדיו ,נציגיו ,שלוחיו או
הבאים מכוחו או הקשורים עמו בקשר עם התחייבויותיו על-פי הסכם זה.
 7.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים כאמור.
 .8ביטוחי הספק
הספק יערוך את הביטוחים המקובלים בסוג זה של התקשרות.
 .1העדר קיום יחסי עובד מעביד
הספק משמש כקבלן עצמאי בביצוע חוזה זה ,ואין לראות כל זכות שניתנה למזמין על פי חוזה
זה לפקח ,להדריך או לתת הוראות לספק  ,או לכל מי שמועסק על ידו או מטעמו ,אלא כאמצעי
שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במלואו .בין הספק ו/או כל עובד המועסק על ידו
ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין המזמין ,לא יתקיימו יחסי עובד מעביד .הספק ישא באחריות
המלאה לשלם לכל מי מטעמו שכר ותנאים סוציאליים כמתחייב מדיני העבודה.
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 .11סעיפים יסודיים ופיצוי מוסכם
 11.1מוסכם כי סעיפים  7 ,9 ,5 ,2ו 8-להסכם זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם
והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המזמין בביטול מיידי של ההסכם ,וזאת
מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י כל דין.
 .11הפרות
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  11לעיל ,האירועים הבאים יחשבו כהפרה של ההסכם זה ויזכו את
המזמין ,לאחר מתן התראה בכתב של שלושה ( )3ימים לספק ,בכל הזכויות המוקנות לו על פי
הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:
 11.1הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק,
כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  31יום
ממועד ביצועם.
 11.2הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקם,
או שהספק קיבל החלטה על פירוק ,או אם הספק יגיע לידי פשרה או הסדר עם נושיו,
והפעולה האמורה או ההחלטה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  31ימים.
 11.3אם ימונה מפרק ,נאמן ,כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל (זמני או קבוע) על עסקי או
רכוש הספק או כל חלק מהם ,או אם תוגש בקשה למינוי כנ"ל ,והמינוי או הבקשה לא
בוטלו בתוך  31ימים.
 11.4המזמין התרה בספק שאין הוא נותן את השירותים בצורה משביעת רצון והספק לא נקט
מיידית בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את תיקון המצב.
 11.5הוכח להנחת דעתו של המזמין כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם.
 11.9אם יתברר שהצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה או
שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת המזמין להתקשר
עמו בהסכם.
 11.7אם הספק יפר הסכם זה בהפרה שאיננה יסודית ולא תיקן ההפרה בתקופה שנקבעה לכך
ע"י המזמין.
 .12קיזוז ועיכבון
 12.1מבלי לפגוע בזכויות המזמין על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,מוסכם בזאת כי המזמין יהא
רשאי לקזז כל סכום שיגיע לו מהספק מהסכומים להם זכאי הספק על פי הסכם זה.
 12.2מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי הסכם זה או על פי כל דין ,רשאי המזמין לעכב אצלו כל
סכום וכל מסמך או דבר אחר הקיים ברשותו השייך או המגיע לספק ,כל עוד לא מילא
הספק התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .13שמירה על סודיות
הספק מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות ,להעביר ,למסור ,להביא לידיעת צד ג'
כלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין,
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בכל מידע לרבות ,נתונים ,מסמכים ,כמויות ,וכיוב' השייכים למזמין ו/או בנוגע למזמין ובכלל
זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בנוגע לפעולותיו ,עובדיו ,מצבה הפיננסי ,שיטות העבודה
הנהוגות אצלו ,המשתתפים בפעילויות שלו וכיו"ב ,מידע שהגיע לידיו בקשר עם אספקת
השירותים ,וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן ,ללא קבלת הרשאה מוקדמת
ומפורשת בכתב מאת המזמין.
 .14העדר בלעדיות
אין בהתקשרות עפ״י חוזה זה כדי ליתן לספק בלעדיות כלשהי במתן השירותים והמזמין רשאי
בכל עת ,ועפ״י שיקול דעתו המוחלט ,להתקשר עם אחר ו/או אחרים למתן שירותים זהים ו/או
דומים ,בכללותם או בחלקם ,גם תוך כדי תקופת תוקפו של החוזה.
 .15ויתור ,הארכה ,הנחה
שום ויתור ,הנחה ,הימנעות או שיהוי של המזמין במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו
כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 .19סמכות שיפוט
מוסכם בזה ,כי לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית
לדון בכל עניין או סכסוך הקשור להסכם זה או הנובע ממנו.
 .17הודעות
הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן ,במידה ונמסרו ביד ,ותוך
שבעים ושתיים ( )72שעות מיום שיגורן בדואר רשום ,אם נשלחו בדואר ,וביום העסקים הראשון
שלאחר משלוחן ,אם נשלחו בפקסימיליה ו/או בדוא"ל.
כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הנם כמפורט בתחילתו.

ולראייה באו הצדדים על החתום:
_________________
"המזמין"

__________________
"הספק"

נספח  9להסכם – הצעת המציע (נספח א' למסמכי המכרז)
נספח  2להסכם (נספח ב' למסמכי המכרז)

