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 הצעות להציע הזמנה .1

מזמינה בזאת מציעים  ("המזמיןו/או " "הקרן": , ע"ר )להלןהקרן למורשת הכותל המערבי  

לאספקה  – 03/20מכרז פומבי מס' ל העומדים בדרישות שיפורטו להלן, להגיש הצעה

)להלן, , שוטפת של מוצרי ניקיון ומוצרים מתכלים לקרן למורשת הכותל המערבי

 "(.מסמכי המכרז" או "המכרזבהתאמה: "

מסוג מוצרי  זוכה אחד אשר יספק ציוד ,הקרןעל ידי ועדת המכרזים של  ,בחריה יזבמכרז  

 וכיו"ב מתכלים מסוגים שוניםמוצרים , חד פעמייםכלים , לרבות חומרי ניקוי, ניקיון

הממוקמים במספר אתרים בעיר העתיקה בירושלים  הקרןמשרדי אל , "(הציוד)להלן: "

כפי שתעביר בהזמנות עבודה  לפי דרישת הקרןברחבת הכותל המערבי וסביבתה,  לרבות

)להלן מפרט טכני ואמנת שירות  –והכל כמפורט בנספח א'  ,מעת לעת ולפי צרכיה

 .("השירותים" -ו "הספק", "ועדת המכרזיםובהתאמה: "

ההצעות שתוגשנה בתנאי הסף ותנקד את ההצעות הכשרות על  עמידת הקרן תבחן את 

בסיס מדדי איכות ומחיר. המציע אשר הציון המשוקלל של ניקוד האיכות והמחיר שלו, 

יזכה במכרז ומולו ייחתם הסכם התקשרות לפי הוראות המכרז ונספח יהיה הגבוה ביותר, 

 הסכם. –ח' 

בהיקף שנתי כולל  יון, חד פעמי ומתכליםמסוג חומרי ניק הזמינה הקרן ציוד 2018בשנת  

נתון זה מוצג לנוחות המציעים לצורך  אלף שקלים חדשים(.חמש מאות ) ₪ 500,000-של כ

זהה או דומה, לפיכך כלשהו, אומדן בלבד. אין הקרן מתחייבת להיקף התקשרות שנתי 

גבוה מהסכום  היקף הזמנת הציוד בפועל יכול להיות נמוך )עד כדי אי הזמנת ציוד כלל( או

 המצוין. 

( 4)ארבע  לעוד להארכה אופציה עם)שנה אחת  של לתקופה נההי הספקעם  ההתקשרות 

 . "(ההתקשרות תקופת)להלן: " (( שנים5) חמש עד כ"בסה) כל אחת תנוספ השל שנתקופות 

לערוך ובאופן אשר יקנה לה את מירב היתרונות הקרן רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי  

  או בכל שלב אחר.לאחר קבלת הצעות המחיר , תחרותי נוסףהליך 

נשוא מכרז זה, לרבות אספקת הציוד הנדרש, בעצמו ולא  השירותיםהספק יבצע את כל  

 באמצעות קבלן משנה. 

 אשר בתוספות או/ו בשינויים או/ו בהודעות להתעדכן המציע של הבלעדית באחריותו 

: הקרן של האינטרנט באתר לעת מעת יפורסמו

https://www.thekotel.org/heritage_foundation/ומהווה כללי פרק הינו זה פרק 

 . המכרז ומסמכי החוזה הינו המחייב הנוסח, בלבד תמצית

 מועדים טבלת .2

 (:המכרז להוראות כפוף) במכרז מועדים ריכוז טבלת להלן

 הפעילות התאריכים 'מס
 המכרז רסוםפ 24/06/2020 1

 הבהרה לשאלות אחרון אריךת 08/07/2020 2

 עד) הצעות להגשת המועד האחרון 22/07/2020 4

 (בלבד! 13:00 השעה

 

https://www.thekotel.org/heritage_foundation/
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 במסמכי המצוינים מועדים לבין שלעיל בטבלה הנקובים המועדים בין סתירה של במקרה 

 .בטבלה הנקובים המועדים יגברו, )ככל שמצוינים( המכרז

 לעיל המועדים בכל לעמוד המציע באחריות. סופיים הינם לעיל המופיעים המועדים 

 .המכרז לשלבי בהתאם

 הצעות להגשת האחרון המועד את לדחות וכן, לעיל המופיע מועד כל לשנות רשאי המזמין 

על המציע להתעדכן בעצמו בכל שינוי לרבות שינוי בלוחות . זה מועד חלף לא עוד כל למכרז

  .הקרןזמנים שיפורסם באתר האינטרנט של 

 תנאי סף .3

 הצעה להגיש ניתן כי, למעט ביחס לתנאים המוגדרים באופן ספציפי שונה, לא, בזאת מובהר

 הצעתו במסגרת לעצמו לייחס רשאי אינו מציע וכי ו/או יחידים תאגידים למספר משותפת

 אחר. פרט כל או/ו כספי מחזור או/ו ניסיון: כגון, אחר יחידאו  תאגיד של תוניםנ

 ונכון, מצטבר באופן, הבאים הסף תנאי בכלבעצמו  רשאי להגיש הצעה למכרז, מציע אשר עומד

 :למכרז הצעות להגשת האחרון למועד

 המציע הינו עוסק מורשה הרשום ברשות המע"מ; 

, רישיונות –לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תעודת עוסק מורשה כנדרש בנספח ד' 

 . ותעודות אישורים

 על הדרוש בישראל רשמי במרשם הרשום כדין מאוגד משפטי גוף הוא -מציע שהינו תאגיד  

 ;דין כל פי

חברה נסח ח עדכני מהמרשם בו רשום המציע. "לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע דו

 עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

_extractcompanyhttps://www.gov.il/he/service/ 

 ;1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל המציע בידי 

 ההצעה. –הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב'  לצורך

כמו כן, יגיש המציע את האישורים הנדרשים בתוקף במועד הגשת ההצעה כנדרש בנספח 

 .רישיונות, אישורים ותעודות –ד' 

 :הכוללת עמידה בכל התנאים הבאיםהמציע הינו בעל איתנות פיננסית  

 (,₪ 1,000,000) שקלים חדשיםמיליון לפחות  כנסות שנתי בסך שלהינו בעל מחזור ה .3.4.1

 ; 2018, 2017, 2016 מהשנים אחת בכללא כולל מע"מ, 

 ;, על פי חוות דעת רואה חשבון על אודות "עסק חי"המציע אינו בעל הערת עסק חי .3.4.2

 בעריכת נמצא אינו או/ו נגדו נכסים כונס צו הופעללא  או/ו פירוק בהליכי אינו המציע .3.4.3

 .נושים הסדר

אישור  –לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש אישור רואה חשבון בנוסח המצורף כנספח ה' 

 . המצורף לנספח 7.24.1.5, לרבות טופס "חרו

, 2018, 2017בכל אחת מן השנים  לקוחות שונים לפחות, להם סיפק ציוד( 2)מציע שני ל 

2019 . 

ציוד מסוג מוצרי ניקיון, חומרי ניקוי, כלים חד פעמיים  -" ציודלצורך סעיף זה, " 3.5.1

מאתיים אלף שקלים ו/או מוצרים מתכלים מסוגים שונים, בהיקף כספי שנתי של 

  , לכל לקוח באותה השנה.( לפחות₪ 200,000))ללא מע"מ( חדשים 

https://www.gov.il/he/service/company_extract
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 (6( לשישה )2בין שניים )כלומר: מציע יכול להגיש, לצורך עמידתו בתנאי סף זה,  3.5.2

לעיל, לאורך התקופה  3.5.1לקוחות עבורם סופק ציוד כהגדרתו בסעיף קודם 

 . , ובלבד שלכל שנה יוצגו שני לקוחות לכל הפחותהמצוינת

ההצעה, וכן  –בנספח ב' לצורך הוכחת תנאי זה, יחתום המציע על תצהיר המצורף 

ות ופרטי ניסיון המציע, הכולל מידע על הלקוח –נספח ג' ימלא את המידע הדרוש ב

 התקשרות עם הלקוחות לצורך קבלת המלצות.

 ;ת לאנשים עם מוגבלות או פטור מהןלחוק שוויון זכויו 9המציע מקיים את הוראת ס'  

 ההצעה.  –ב'  להוכחת עמידתו בתנאי זה יחתום על תצהיר בנספח

 (חדשים שקלים אלף עשר שנים) ₪ 12,000על סך  המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית 

 .ערבות מכרז –' והמצורף בנספח  חבנוס

 באחד תעמוד לא אשר מציע של הצעתו, מצטברים הינם לעיל המפורטים הסף תנאי, יובהר

 . לעיל האמור מן לגרוע מבלי וזאת הסף על תיפסל, מהתנאים

 ביצוע של בסטנדרטים עמד לא אוחוזה  ואשר הפר עמה הקרן עם בעבר שעבד מציעכן יובהר, כי 

לפסול את הצעתו על הסף או להזמינו  רשאית הקרן – השירותים או הציוד טיב לרבות, העבודה

 .לשימוע שייערך על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי

  הזוכה ההצעה ובחירת ההצעות בדיקת הליך .4

ובחירת ההצעה הזוכה, ינוהלו על ידי ועדת המכרזים  יבחינת ההצעות, פיקוח על ההליך המכרז

סמכויות ועדת  – 11של הקרן, אשר תמצית סמכויותיה ופעילותה מפורטות להלן בסעיף 

 המכרזים. 

אשר הצעתם תעמוד בכל תנאי הבקשה ויצרפו את  המציעיםאת  ןתבח ועדת המכרזים של הקרן

 :באופן הבא כל המסמכים הנדרשים

 סף בתנאי עמידה –ראשון שלב  

תבחן את עמידתן של ההצעות )והמציעים( בתנאי הסף ועדת המכרזים של הקרן 

עומדות "( ותפסול את ההצעות שאינן ההצעות הכשרותלהשתתפות במכרז )להלן: "

 .בתנאי הסף

 %30  –  המציעבדיקת איכות  –שני שלב  

(QGi – Quality Grade Index) 

יתבצעו באופן נקודות, ו 100יינתנו מתוך מקסימום של בחינת האיכות וניקוד מדדי האיכות 

 המפורט להלן:

 נקודות 60 –ניסיון המציע  

 מעבר לנדרשלקוח נוסף , בה היה 2019, 2018, 2017בין השנים שנה, מעבור כל 

נקודות,  6יקבל המציע לעיל,  3.5בסעיף  למציע לצורך עמידה בתנאי הסף המופיע

 נקודות.  60עד למקסימום של 

 למכרז זה, אשר לו סיפק המציע ציוד 3.5לקוח לסעיף זה, הינו כהגדרתו בסעיף 

מסוג מוצרי ניקיון, חומרי ניקוי, כלים חד פעמיים ו/או מוצרים מתכלים מסוגים 

 200,000))ללא מע"מ( מאתיים אלף שקלים חדשים שונים, בהיקף כספי שנתי של 

 .2019, 2018, 2017, באחת מן השנים ( לפחות₪
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, ציוד בהיקף כולל של מאתיים חמישים אלף 2018: סיפק המציע, בשנת דוגמה

לקוחות שציין המציע כל המעבר ל( 1אחד )(, ללקוח ₪ 250,000שקלים חדשים )

 נקודות.   6, יקבל המציע 3.5לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף 

 ובשנת(, 1) אחד ללקוח האמור בהיקף ציוד, 2016 בשנת, המציע סיפק: 2 דוגמה

 לצורך ציין אותם ללקוחות מעבר(, 1) אחד ללקוח האמור בהיקף ציוד סיפק 2017

 . נקודות 12 המציע יקבל, 3.5 הסף בתנאי עמידתו הוכחת

 נקודות 40 – לקוחות עבר המלצות 

של  המלצותעל בסיס ציונים שיתקבלו הכממוצע הניקוד בסעיף זה יינתן  4.2.2.1

 . במכרז זה 3.5.1בסעיף , כמוגדר ציוד סיפק המציע קוחות קודמים להםל

( לקוחות עבר של המציע, לפי בחירתה 2הקרן תתבסס על מינימום של שני ) 4.2.2.2

ניסיון המציע, לצורך הוכחת  –מתוך הלקוחות אשר פירט המציע בנספח ג' 

 "(.ממליץעמידתו בתנאי הסף ולשם ניקוד האיכות )להלן: "

ככל שלקרן יש ניסיון קודם עם מציע, יכולה היא להיחשב כממליץ לצורך  4.2.2.3

 בחינת האיכות ע"פ סעיף זה, לשיקול דעתה הבלעדי.

)בין שצוינו על ידי המציע בין ממליץ אחד או יותר לשוחח עם רשאית  הקרן 4.2.2.4

 .לבצע כל בדיקה נוספתכן , והממליץאם לאו( ו/או עובדים של 

)שלושה( ניסיונות,  3ככל שהקרן לא תצליח ליצור קשר עם ממליץ לאחר  4.2.2.5

 )אפס( נקודות.  0-ההמלצה תנוקד ב

 הציון יתקבל על פי מענה לנושאים המופיעים בטבלה להלן: 4.2.2.6

 'מקס ניקוד תחום נשאל

 6 שסופקו המוצרים איכות

 6 המשלוחים ומהירות זמינות

 6 זמנים בלוחות עמידה

 למוצרים שבוצעה ההזמנה בין התאמה
 בפועל שסופקו

6 

 6 בעיות ופתרון גמישות

 10 והעבודה השירות מן כללית רצון שביעות

 40 סה"כ נקודות

 

ניסיון  –המציע רשאי לצרף המלצות כתובות מן הממליצים שפירט בנספח ג'  4.2.2.7

המציע. צירף המציע המלצה כאמור, רשאית הקרן, אך אינה חייבת, לנקד את 

המציע על פי ההמלצה הכתובה מאת אותו ממליץ, כחלופה לעריכת שיחה עם 

 הממליץ, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של הקרן. 

 

 שלו המחיר שהצעת מנת על האיכות בפרק נקודות 70 של מינימום לקבל  המציע על

 .תיבדק

הניקוד האמור יופחת ו/או כי של המינימום רף הקרן שומרת לעצמה את זכות לקבוע כי 

כל המתמודדים יקבלו ניקוד איכות אחיד, במידה ומספר המתמודדים יהיה נמוך 

 (.3משלושה )
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 %70– (PGI) המחיר בחינת -שלב שלישי  

(Grade Index Price – GiP) 

הצעת  –המופיע בנספח ז'  הצעת המחירטופס ב המציע ימלא מחירים לציוד המפורט

. A. מחירי הציוד שפירט יוכפלו בכמות מוערכת, מכפיל B, על פי עלות ליחידה המחיר

 . "(המחיר הצעת)להלן: " סכום המכפלות יהוו את סך הצעת המחיר של המציע למכרז

 .המחיר הצעתציון המחיר יינתן על בסיס 

 100הנמוכה ביותר, יקבל את הציון המקסימלי של יתה ישהצעת המחיר שלו ה המציע

 נקודות, והיתר יקבלו ציון יחסי על פי הנוסחה הבאה:

𝑃𝐺𝑖 =
𝑇𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑃𝑖
 

 כאשר:

PGi .ציון מחיר של ההצעה הנבחנת = 

TPmin .הצעת המחיר הזולה ביותר = 

TPi – .הצעת המחיר של ההצעה הנבחנת 

 

 שקלול המחיר והאיכות – רביעישלב  

 הסופי:  המשוקללחישוב הציון  

𝐴𝐺𝑖 = (𝑃𝐺𝑖 ∗ 70%) + (𝑄𝐺𝑖 ∗ 30%) 

 כאשר:

AGi של ההצעה הנבחנת = ציון משוקלל סופי 

PGi ציון מחיר של ההצעה הנבחנת = 

QGi – ציון איכות של ההצעה הנבחנת 

 

ייבחר על ידי הקרן שהצעתו קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר,  המציע 

 . נשוא מכרז זה למתן השירותים

  מחיר, תמורה והצמדה .5

 .להצעתו במסגרת המכרזמחיר התמורה לספק שיבצע את העבודות יהא בהתאם  

 על המכרזהתחייבויות המציע לפי  וילילמ הנדרשות הפעולות כלביצוע  את יכלול, מחיר זה 

 כוח הוצאות, מכונות אחזקת, חומרים, ציוד, העבודות ביצוע, רק לא אך, לרבות תנאיו כל

 . מ"מע למעט, שיחולו ככל מסיםהובלות, , הסעות, ערבויות, ביטוח, אדם

, כלשהם נוספים לתשלומים או/ו הוצאות להחזר או/ו נוספת לתמורה זכאי יהיה לא המציע 

 .הצעת המחיר –מעבר לתמורה לציוד שיספק ועל פי ההצעה שהגיש בנספח ז' 

כללי הצמדה, המצורף  –של התכ"ם  7.5.2.1יהיו בהצמדה על פי הוראה המחירים יובהר כי  

, הקרןכללי הצמדה, ויחייבו את הספק לאורך כל תקופת ההתקשרות עם  –בנספח יב' 

 .לרבות תקופות הארכה, ככל שתהיינה

 הבהרות והליך מוקדמות בדיקות .6
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 המובן גביל ספקות או/ו המכרז במסמכי התאמות אי או/ו סתירות מצא המציע אם 

 למועד עדלמורשת הכותל  לקרן בכתב כך על להודיע עליו, המכרז מתנאי תנאי של המדויק

  . טבלת מועדים – 2 בסעיף המופיע

 מהשאלות חלק על לענות רשאית והיא אליה שיופנו שאלות על לענות מתחייבת אינה הקרן 

 .ספציפיות שאלות על חלקי באופן לענות או

 ובין הקרן ביוזמת בין, ההצעות להגשת האחרון המועד לפני, למכרז תוספת או שינוי כל 

 את ויחייב, דעתה שיקול לפי, הקרן י"ע ייעשה, מציעים של הבהרה שאלות בעקבות

 .המציעים

 להגשת האחרון המועד את דוחה איננו תשובות מתן אי או ומתן שאלות העברת כי, מובהר 

 .בכתב הקרןאחרת על ידי  צוין, אלא אם כן הצעות

סעיפי הביטוח  לגבי לרבות, המכרז מסמכי לגבי הסתייגויות או/ו הערות יש שלמציע ככל 

 או/ו הסתייגויות/הערות עם הצעה תתקבל לא .ההבהרה שאלות בשלב להעבירם יש

 .הקרן של בתשובתה מראש אושרו לא אשר מסמכים גבי על מחיקות

 האמצעים בכל וינקוט, החוזה את לרבות המכרז מסמכי את ויבדוק בעיון יקרא המציע 

 .הקרן עם ההתקשרות תנאי את לחקור בכדי לו הנראים

 . בהמשך המכרז סעיפי נגד מלטעון מנוע יהיה זה בסעיף כאמור יפנה לא אשר מציע  

 ידי על למציעים פה בעל שיינתנו הסברים או/ו לפירושים אחריות בכל נושאת אינה הקרן 

 . אותה יחייבו לא ואלה, מעובדיה איש או מפקח, יועץ, מהנדס, מתכנן

 . sari@thekotel.org :הבאה המייל לכתובת ורק אך הבהרה שאלות להגיש ניתן 

 .ליעדה ההבהרה שאלת הגעת על ל"בדוא אישור לבקש יש 

 ופרטי המציע של שמו, נושאו, המכרז מספר את לציין הבהרה בשאלת הפונה המציע על 

 נשלחה ממנו ל"לדוא תשובה תשלח, ל"דוא כתובת הפונה ציין ולא במידה. עמו הקשר

 .ההברה שאלת

 :בלבד הבא בפורמטבלבד,  WORD בקובץ יוגשו למכרז המציע שאלות 

 שאלה נוסח קיים סעיף עמוד ד"מס

     

 מציעים על או/ו פוטנציאליים מציעים על מוחלט איסור חל כי מובהר ספק הסר למען 

 כתובת דרך פנייה למעט המכרז עם בקשר הקרן אצל נוסף או/ו אחר גורם כל אל לפנות

 . לעיל ל"הדוא

 חלק יהוו, הקרן של האינטרנט באתר יפורסמו אשר ההבהרה לשאלות הקרן תשובות 

 . המכרז ממסמכי

 עד הקרן של האינטרנט באתר בפרסומים שוטף באופן ולהתעדכן לבדוק המציע באחריות 

 . ההצעות הגשת למועד

 והגשתה ההצעה .7

 ולשם, חלקיה כל ועל, המכרז במסמכי שמופיע כפי ההצעה פרטי כל את למלא המציע על 

 . ובחוזה במפרט, במכרז שמפורטים כפי והעבודות התהליכים כלל ביצוע

 .העברית בשפה לערוך יש ההצעות את 

mailto:sari@thekotel.org
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 להוסיף אין, המכרז תנאי ידי על נדרש וכאשר, לכך המיועדים במקומות למעט כי יובהר 

 או למחוק או להשמיט אין. ותנאיו המכרז למסמכי הסתייגות או/ו תוספת או/ו הערה כל

 גבי על יצוינו אשר הסתייגות או/ו תוספת או/ו הערה המכרז מסמכי על להתנות או לשנות

 . מכרזים ועדת ידי על ההצעה לפסילת להביא עלולים ההצעה או/ו המכרז מסמכי

אף האמור לעיל, רשאית ועדת המכרזים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי שלא לפסול הצעה על  

, אם שוכנעה כי ההצעה עומדת ותואמת את דרישות 7.3 שמולאה בסטייה מהוראות סעיף

 איןהמכרז וכי ההצעה הינה ברורה וחד משמעית והסטייה נעשתה ע"י המציע בתום לב. 

 לפסילת להביא עלולה בעפרון כתיבה. מסמך שום על בעיפרון פרטים למלא או/ו לכתוב

 . ההצעה

 או המספר על" x" לסמן יש, לתקן צורך שיש במקרה. בהצעה בטיפקס להשתמש אין 

+ חותמת  בצירוף חתימת מורשי החתימה (בעט) מחדש ולכתוב, לתקן שרוצים האותיות

 . ההצעה לפסילת להביא עלול בטיפקס שימוש. ליד התיקון

 (:אחרת פרטנית צוין אם אלא) הבא באופן חתומים יהיו המסמכים כל 

 בכל המציע חותמת בתוספת תיבה בראשי המציע של חתימה מורשי חתימת 7.6.1

 ;עמוד תחתית

 מסמך בכל המציע חותמת בתוספת המציע של חתימה מורשי של מלאה חתימה 7.6.2

 .חתימה נדרשת בו

  המכרז. מסמכי דרישות כל לפי וחתום מושלם באופן להגיש יש ההצעה את 

כרוכים, אשר יוכנסו  בשני העתקים )מקור והעתק(יש להגיש את ההצעה בצורה מסודרת ו 

 – 03/20מכרז פומבי מס' " יירשם עליה"(, ההגשה מעטפתיחד למעטפה סגורה )להלן: "

. בלבד" לאספקה שוטפת של מוצרי ניקיון ומוצרים מתכלים לקרן למורשת הכותל המערבי

  .לפסילתו להביא עלול הדבר אחרת, המציע של מזהה סימן כל ופיעי לא ת ההגשהמעטפ על

, המסמכים ההצעה –נספח ב' ב המפורטים המסמכים את תכלול ת ההגשהמעטפ 

 לפי שנדרש אחר מסמך כל וכן, רישיונות, אישורים ותעודות –המפורטים בנספח ד' 

 . המכרז הוראות

, עליה יירשם נפרדת במעטפה, מלא וחתום כנדרש, יוגש הצעת המחירטופס  –נספח ז'  

 "הצעת המחיר" ואשר תוכנס סגורה וחתומה לתוך מעטפת ההגשה. 

 נדרשו הם כי סברה אם נוספים ואישורים מסמכים צירוף לדרוש רשאית מכרזים ועדת 

 . מסמכים של השלמה מציעהמ לבקש רשאית וכן. במכרז הכרעה לשם

 המסמכים בכל זהה יהא(, פ"ח למשל) המזהה המספר כי לוודא המציע על: הערה 

 מהרשויות אישור או לכך הסבר לצרף עליו הדבר כך שאין ובמידה, ההצעה עם המוגשים

 .ההתאמה אי בדבר המוסמכות

בהתאם למועד  רק, בלבד )לא בדואר ולא בדוא"ל( אישית במסירה, מעטפת ההגשה תוגש 

של הקרן למורשת הכותל המערבי לתיבת המכרזים , טבלת מועדים – 2בסעיף הקבוע 

מועד  לאחר הצעות תתקבלנה לא - המצויה ב"בית שטראוס" שברחבת הכותל המערבי

 טלפון .לדיון תובא לא - זה לסעיף בהתאם המכרזים לתיבת הגיעה שלא הצעה כל! זה

 ________________. – בלבד הצעות מסירת לצורך
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 למעט) 8:30-16:30: הפעילות שעות' ה-'א בימים םהמכרזית לתיב הצעות להגיש ניתן 

 – 2, עד למועד האחרון להגשת ההצעות, כמפורט בסעיף (המועד חול וימי חגים, חג ערבי

 .טבלת מועדים

 בתחום המקובל פי על ל"מחו או/ו ישראלי תקן דרישות על לענות המוגשת ההצעה על 

 .השירותים

 .הקבוע במועד הגשתה וכן, בלבד המציע אחריות על הינה ההצעה הגשת 

 במסמכי האמור כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה החתומה ההצעה הגשת 

 ולמציע מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את הבין, החוזה לרבות המכרז

 . כך בשל הקרן כלפי טענות יהיו ולא אין

  ההצעה תוקף .8

ההצעה שתקבל את  .הצעות להגשת האחרון מהיום יום 180 למשך בתוקף יהיו ההצעות 

תעמוד בתוקפה  "(בתור הבא הכשירהציון המשוקלל הגבוה אחרי הצעת הזוכה, )להלן: "

 ימים נוספים. 180למשך 

 רצון שביעות סרומח אוו/ עמו ההתקשרות את יפר אוו/ מהצעתו יחזור הזוכה בו במקרה 

, חייבת לא אך, רשאית המכרזים ועדת ,לפועל תצא לאו/או ההתקשרות עימו  הקרן של

 הבא זוכה"כ, הזוכה הצעת אחרישתקבל את הציון המשוקלל הגבוה  ההצעה על להכריז

 תוקפן של ההצעות פג. וזאת גם אם " בתור

 פי על ההתקשרות בחוזה האמור את לבצע להתחיל ימים 7 תוך מתחייב, הבא בתור הזוכה 

 .הקרן הודעת

יום  180הצורך, )גם לאחר חלוף  במקרה והפעלתוהבא בתור  זוכה על הכרזה כי יודגש 

 הקרן של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה בהסכמתו(,-ממועד ההחלטה בדבר ההצעות הזוכות

 . זו אפשרות להפעיל יבתאינה מחו והיא

על הפעלת הזוכה הבא בתור לאחר שפג תוקפה של הצעתו, רשאי הזוכה הבא  הקרןהכריזה  

 בתור להיענות ובכפוף למחירים שהציע בהצעתו למכרז זה, אך אינו מחויב. 

 מידע סודי בהצעה .9

מציעים שלא זכו במכרז לאחר שהוכרז זוכה רשאים לבקש לעיין במסמכי המכרז ובין  

 היתר בהצעה הזוכה.

 -יימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן ככל שלדעת המציע ק 

"(, שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, יצרף המציע להצעתו סודיים חלקים"

 נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.

יעים האחרים אם מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המצ  

 זכה במכרז.

ציון של חלקים סודיים בנספח נפרד, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות   

האחרים, יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות 

 של אחרים. 

רז נתונה יודגש, שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי המכ 

 לוועדת מכרזים. כל מציע המשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 ההתקשרות מימוש .10
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 למכרזהסכם   -ח' כנספח  מצורף, במכרז הזוכה לבין הקרן בין ייחתם אשר החוזה 

 . נספחיו כל על זה

 את זכייתו על ההודעה מיום ימים 7 תוך להעביר במכרז כזוכה שיוכרז המציע על 

 הזוכה עם ההתקשרות למימוש תנאי הינה זו תקופה בתוך והמצאתם, הבאים המסמכים

 :החוזה על הקרן לחתימת ותנאי

תסופק על  - (₪ 00025,) חדשים שקלים אלף וחמישה עשרים בסך ביצוע ערבות 10.2.1

 תחודש אשר, למכרז נוסח ערבות ביצוע – ט' כנספח המצורף בנוסחידי הספק הזוכה 

 . ממנה חלק או אופציה מימוש בכל

טופס מס'  גם את ככל שהספק מדווח לרשויות המע"מ על בסיס מזומן, יגיש 

, המצורף לנספח מס ערך מוסף הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי –של החשכ"ל  2.2.3.1

יום לפני מועד  30ומעודכן לעד  , מלא וחתום כנדרש2.2.3, על פי הוראה אישור רו"ח –ה' 

  . זה הגשת ההצעות למכרז

 . שייחתם מהחוזה נפרד בלתי חלק יהוו הזוכה והצעת המכרז מסמכי 

 מכרזיםה ועדת סמכויות .11

 הקרן אצל מכרזים ועדת ידי על תתקבל במכרז הזוכה ההצעה בדבר ההחלטה 

 .למורשת הכותל המערבי

 פרטים או/ו אישורים או/ו מסמכים לדרוש, חייבת אינה אך, רשאיתהוועדה  

 אצל המציע ידי על שבוצעו ופרויקטים עבודות לגבי פרטים לברר וכן מהמציע נוספים

 ולא ואין זה לסעיף הסכמתו את בכך מביע הצעה להגיש בוחר אשר מציע. שלישיים צדדים

 . כך בשל הקרן כלפי טענות לו יהיו

 .חסרים מסמכים להשלמת למציע לפנות, חייבת אינה אך, רשאית הועדה 

 או מציעים עם, ההצעות לבדיקת שנועד הזמן בפרק להיפגשהוועדה רשאית  

 ברמה השירותים את לספק מיכולתם אישית התרשמות לשם, דעתה שיקול פי על, חלקם

 .הנדרשים ובאופן

 או/)בין שצוינו על ידי המציע בין אם לאו( ו ממליצים עם לשוחחהוועדה רשאית  

, נוספת בדיקה כל ולבצע המציע ידי על המופעלים במקומות לבקר וכן, המציע של עובדים

 .המציע של פיננסית איתנות בדיקת לרבות

שומרת לעצמה את הזכות להתחשב בניסיון קודם שלה עם המציע במידה הוועדה  

 לא הייתה שבעת רצון מאיכות העבודה או בהתנהלותו של המציע. הקרןו

 מהטעמים הצעות לפסול רשאית מכרזים ועדת, לעיל האמור בכלליות לגרוע מבלי 

 : הבאים

 ;כדבעי להעריכה מנת על פרטים בה חסרים כי לגביה שיקבע הצעה 11.7.1

 ;המכרז מסעיפי לסעיף התייחסות חוסר בשל 11.7.2

 ;הנדרשים המסמכים לה צורפו שלא הצעה 11.7.3

 ;משמעות דו, בהירות אי: בה שיש הצעה 11.7.4

 .המכרז דרישות אחר ממלאת שאינה הצעה 11.7.5

 הצעה או לב תום חסרת או תכסיסנית הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת  

 .ומוצקים ברורים כלכליים אדנים על מבוססת שאינה בהצעה מדובר כי עולה שמניתוחה
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 בהתאם לבטלו או/ו המכרז היקף את לצמצם או להרחיב רשאית המכרזים ועדת 

 הוכרז כבר אם גם וזאת, אחרות או נסיבתיות, תקציביות, ארגוניות מסיבות או/ו לדין

 או/ו מוקדמת הודעה או/ו בנימוק צורך וללא הבלעדי דעתה שיקול פי על, במכרז זוכה

 .כלשהו פיצוי

 את לבטל הזכות את לעצמה שומרת מכרזים ועדת, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי 

 :הבאות בנסיבות המכרז

 הוראות ועל המכרז תנאי, הסף תנאי כל על עונות פחות או הצעות שתי רק 11.10.1

 .המכרז במסמכי המפורטות

 ביטול את, לדעתה המצדיק באופן, הקרן צרכי שהשתנו או, נסיבות שינוי חל 11.10.2

 . המכרז

 המהווהתכסיסני או באופן  באופן פעלו חלקם או שהמציעים להניח סביר בסיס יש 11.10.3

 . המכרז מטרות את לסכל כדי בו שיש או כלשהו חוק על עבירה או עסקי הגבל

 פתיחת לאחר או/ו הבהרה שאלות לאור או/ו המכרז פרסום לאחר ,לקרן התברר 11.10.4

 שהושמטו או, במסמכים המפורטות בדרישות או במפרט טעות שנפלה, ההצעות

 בלתי או שגויים נתונים על בוססו שאלה או, מהמפרט מהותיות דרישות/נתונים

 . שלמים

 לביטול בקשר כלשהו למציע פיצוי כל מתשלום פטורה תהא בכל מקרה הקרן  כי, מובהר 

 הכנת לצורך המציע או/ו המתעניין שהוציא הוצאות בגין, רק לא אך, לרבות, המכרז

 . צפויים או/ו עתידיים רווחים אובדן או/ו הצעתו

 במקרים המכרז ערבות את לפירעון להציג או לחלט הזכות את לעצמה שומרת הקרן 

 :הבאים

 ;מהצעתו בו חזר המציע 11.12.1

 שגוי, כוזב או מוטעה;, לרבות מידע הצעתו במסגרת נכונה לא הצהרה נתן המציע  11.12.2

 ;הקרןידי  על כנדרש תשובות / הבהרות העביר לא המציע  11.12.3

 ;במצבו שינוי על לקרן הודיע לא המציע 11.12.4

 ;אחרים מציעים עם תיאום תוך או/ו בתרמית הוגשה ההצעה כי התגלה 11.12.5

 ;הזכייה הודעת לאחר כנדרש מסמכים המצאת אי לרבות החוזה את הפר המציע 11.12.6

 מן המציע אחר או נוסף פיצוי לתבוע הקרן של זכות בכל יפגע לא הערבות חילוט 11.12.7

 .בגין ההפרה

חילוט הערבות יהיה בכפוף לשימוע שייערך למציע מבעוד מועד, על מנת לאפשר  11.12.8

 לו להציג את טיעוניו. 

 ערבות מכרז .12

שקלים אלף  שנים עשרעל שם המציע, בסכום של  ערבותעל המציע לצרף להצעתו  

 (.₪ 12,000חדשים )

 תעמוד בכלל התנאים הבאים: הערבות 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

הגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, מנפיק הערבות יהיה בנק מוכר בישראל על פי  12.2.1

, או חברת ביטוח בעלת רישוי בישראל על פי המוגדר בחוק הפיקוח על 1981-התשמ"א

 .1981-שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א

 שם המבקש בכתב הערבות יהא זהה לשם המציע. 12.2.2

 ת מסמך הערבות המקורי.יש להגיש א 12.2.3

 ערבות מכרז –' הנספח נוסח הערבות יהיה זהה באופן מדויק לנוסח המצורף כ 12.2.4

  למסמכי המכרז.

יום לאחר מועד הגשת ההצעות למכרז, והמציע יאריך  180תוקף הערבות יהיה  

יום לפי דרישת הקרן, ככל שיידרש. מציע שלא יאריך תוקף  30אותה בתקופות נוספות של 

 המכרז לפי דרישת הקרן, הצעתו תיפסל מן המכרז.ערבות 

 הקרן רשאית לפסול ערבות שלא תעמוד בכל הדרישות לעיל.  

 הזוכה ההצעה בחירת .13

 . שהיא הצעה כלהמיטבית או  או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת האיננ הקרן 

 מירב את הל ומעניקה ביותר הל מתאימה ההחלטת לפי אשר בהצעה תבחר הקרן 

 . היתרונות

 המקובלים לנהלים בהתאם חוזה נחתם לא עוד כל הקרן את תחייב לא שתיבחר הצעה כל 

 .הקרן אצל

 מסעיף חלק לגבי או חלקם לגבי המבוקשים הסעיפים כל לגבי הצעה לקבל רשאית הקרן 

 . הבלעדית הדעת שיקול לפי הכל, בלבד

 זכייה הודעת ביטול .14

 :הבאים במקרים הזכייה הודעת את לבטל לעצמה את הזכות שומרת הקרן

 המציא לא או הזכייה מיום ימים 7 תוך הדרושים המסמכים את המציא לא המציע 

 .הקרןלנוהלי  בהתאם הקרן ידי על ההסכם חתימת למועד עד מסמכים

 ההודיע הקרןתוך זמן סביר ו/או בהתאם להוראות המכרז למרות ש התארגן לא המציע 

 . העבודה תחילת על לו

 בדבר ההחלטת על משפיע היה אשר תוכנה או ההצעה, המציע לגבי מידע הגיע הקרן לידי 

 . ההצעות בחינת בטרם לה מודעת הייתה אם הזכייה

 לרבות המכרז לתנאי בהתאם מתן השירותים לביצוע ערוך המציע אם סביר ספק קיים 

 .החוזה

 הסתמכותו עקב למציע שנגרם נזק בגין פיצוי כל לתשלום אחראית תהא לא הקרן, יודגש 

 .הזכייה הודעת על

 שונות  .15

 על, לעניין הנוגע ועדכני רלוונטי תקן כל פי על, דין כל להוראות בהתאם יסופקו השירותים 

 .המכרז ומסמכי החוזה להוראות ובהתאם המוסמכות הרשויות הוראות פי

, למכרז הקשור רלוונטי מידע וכל החוזה ותנאי המכרז תנאי לבדיקת אחראי יהיה המציע 

 כל על מוותר והוא כאמור לתנאים מסכים הוא הצעתו ובהגשת הרלוונטיים הדינים לרבות

 . התאמה אי או/ו טעות או/ו ידיעה אי טענת
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 האמור בדבר בכתב הודעה לקרן תןתל המציע על חובה, בהליך חסר או פגם של מקרה בכל 

 כל מלטעון מושתק יהא כן לא שאם, המכרז להוראות בהתאם הבהרה שאלת לשלוח או/ו

 .זה בהקשר טענה

 .זה את זה כמשלימים לראותם ויש, ממנו נפרד בלתי חלק מהווים המכרז מסמכי כל 

 לעדכנם או/ו להם להוסיף או/ו המכרז מסמכי את לתקן הזכות את לעצמה שומרת הקרן 

 . ההצעות הגשת למועד עד שלב בכל

 על וההחלטה, שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מחויבת איננה הקרן 

 . הבלעדי דעתה לשיקול נתונה הזוכה ההצעה

 העבודות את לבטל וכן השירות/העבודות ביצוע לגבי דרישותיה את לשנות רשאית הקרן 

 .כך בגין הקרן כלפי טענות יהיו ולא אין ולמציע, חלקן או/ו השירות או/ו

 .חיצוני ביועץ להיוועץ רשאית הקרן 

 שמסר במידע שישנו שינוי כל אודות שהות כל ללא הקרן את לעדכן מתחייב המציע 

 .הזוכה ההצעה בדבר החלטה לקבלת עד בהצעתו

 .ולהפך נקבה בלשון גם משמעם זכר בלשון המופיעים ביטויים 

 כיםהמוסמ המשפט ילבת נתונה, לו המצורף ולחוזה זה למכרז הקשור בכל השיפוט סמכות 

  .בלבד בעיר ירושלים



 15ומוצרים מתכלים לקרן למורשת הכותל המערבילאספקה שוטפת של מוצרי ניקיון  – 03/20מכרז פומבי מס' 
 

 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 ואמנת שירותטכני מפרט   -' א נספח

 כללי 

, לאתר הקרן לאספקה של ציוד ניקיון, מוצרים חד פעמיים ומתכליםהמכרז הינו מכרז  1.1

, )להלן ברחבת הכותל המערבי וסביבתה, לפי דרישת הקרן למורשת הכותל המערבי

 "(. הקרן" -" והציוד": בהתאמה

נספח זה יגדיר את נהלי העבודה ותכולות העבודה של הספק וכן את דרישות הקרן מן  1.2

הספק ביחס לשירותים נשוא מכרז זה ואת רמת השירות הנדרשת מן הספק. יובהר כי 

במועד החתימה על הסכם ההתקשרות מול המציע הזוכה במכרז זה, יוכלל נספח זה 

 יבות כשל הסכם ההתקשרות עצמו. כחלק מהסכם ההתקשרות והגדרותיו תהיינה מחי

יחשב  הספקלמען הסר ספק, היחסים בין הצדדים יהיו יחסים של מזמין ונותן שירות.  1.3

אחראי לבדו, בהתאם לכל דין או נוהג, לתשלום מלוא שכר  כקבלן עצמאי, ויהא

הנלווים לרבות: מס הכנסה, ביטוח לאומי,  לעובדיו ולתשלום כל המסים והתשלומים

בניגוד לאמור בסעיף זה,  לשלם סך כלשהותחויב  הקרן. במידה וכיו"באות ביטוח ברי

הראשונה  מיד עם דרישתו הקרןישפה את הספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו,  לספק

 לרבות בהוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.

 הזמנות עבודה 

הזמנת תבצע הזמנות מעת לעת לאספקת ציוד, בהתאם לצרכיה )להלן: " הקרן 2.1

 "(, באחד משני אופנים:דהעבו

 אשר מופיע בכתב הכמויות למכרז זה:  פריט 2.1.1

פי הגדרות מכרז זה ונספחיו, כאשר  עלהספק מחויב לספק את הציוד,  2.1.1.1

שיסופקו יהיה על פי הצעת המחיר  הפריטיםהתמורה לספק עבור כל אחד מן 

 .זה מכרזשל המציע במסגרת 

לפריט מקביל ו/או דומה . מחייב גם ביחס 2.1.1.1האמור בסעיף קודם  2.1.1.2

 . הצעת המחירו/או שווה ערך לפריט המופיע ב

הספק רשאי : הבכתב הכמויות למכרז זואין פריט הדומה לו אשר אינו מופיע  פריט 2.1.2

להגיש לקרן הצעת מחיר עבור פריטים כאמור, והקרן תבחר באם להוציא לפועל 

חויבת לבקש הצעות את הזמנת העבודה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין הקרן מ

 מחיר מן הספק ביחס לפריטים שאינם מופיעים בכתבי הכמויות למכרז זה. 

במסגרת הזמנת הציוד, רשאית הקרן לבקש הצגה פיזית של הציוד המוצע על ידי  2.2

 הספק. הקרן שומרת לעצמה הזכות לא לקבל סחורה שאינה איכותית. 

ישירות מול הספק, לפי  הזמנות עבודה תתבצענה על ידי מחלקות הקרן השונות 2.3

 צרכיהן. 

 לוגיסטי מערך .3
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בין היתר, יכולות אחסון, שירות, הפצה  ,הכולל מתאים, מערך לוגיסטי הספק יפעיל

על מנת לעמוד בכל בדרישות מכרז זה על נספחיו, לרבות עמידה במועדי אספקת ואספקה, 

 ההזמנות וגילוי גמישות במסגרת אספקת הזמנות דחופות או בלתי צפויות. 

 נציג הספק .4

 .קרןימנה נציג מטעמו שישמש כאיש קשר מול ה הספק 4.1

 ההצעה.  –פרטי איש הקשר יופיעו בנספח ב'  4.2

 אספקה .5

 של שונים לאתריםאו רחבת הכותל המערבי וסביבותיו  לאתריסופק,  שהוזמןהציוד  5.1

, לכל היותר, ממועד קבלת ההזמנה מן ימי עסקים( 2)שני תוך , ברחבי ירושלים הקרן

, על פי ההגדרות אלא אם הוגדר אחרת מראש מול הקרן במועד ההזמנהקרן, ה

 הבאות:

ם א', ג' וד' בלבד, בין ההזמנות תסופקנה בשלושה ימי משלוחים שבועיים, בימי 5.1.1

 .09:00-15:00השעות 

כל מחלקה בקרן למורשת הכותל רשאית לבצע הזמנת ציוד ישירות אל מול הספק.  5.1.2

של המחלקות השונות, יוד הצת ועל הספק לספק את הציוד באופן נפרד על פי הזמנ

 למשרדי המחלקה הרלוונטית.  ישירות

לאתר הקרן ביום המשלוח  ה', תסופק-הזמנה שהתקבלה אצל הספק בימים א' 5.1.3

הקרוב, ולא יותר משני ימי עסקים לאחריה )דוגמה: הזמנה שהתקבלה אצל הספק 

 .ביום ראשון, תסופק עד ליום שלישי(

הזמנה שהתקבלה אצל הספק ביום חמישי או ביום שישי, תסופק עד ליום  5.1.3.1

 ראשון בסיום יום העבודה.

משלוח הקרוב הזמנה שהתקבלה אצל הספק בערב חג, תסופק ביום ה 5.1.3.2

 שלאחריה, ולא יותר משני ימי עסקים לאחריה.

, יודיע הספק מראש ובכתב בעת קבלת הזמנת במידה וייגרם עיכוב במועד האספקה 5.2

סעיף זה הינו סעיף יסודי במכרז והפרתו מהווה עילה להפסקת ההתקשרות העבודה. 

 הספק.מול 

לשנות את מועדי האספקה לימים אחרים ו/או לשעות שומרת לעצמה אפשרות  קרןה 5.3

אחרות, או לבטל כליל את ימי האספקה הקבועים ולדרוש תיאום עבור כל הזמנה 

להאריך מועד אספקה להזמנות גדולות במיוחד, או להקדים בנפרד, וכן רשאית הקרן 

 לפי שיקול דעתה. הכל מועד אספקה להזמנות דחופות במיוחד, 

את מועד ומקום האספקה המדויקים עבור כל הזמנה  קרןנציג ההספק יתאם מול  5.4

 בנפרד.

 בלבדכי הספק יספק לכל מחלקה בקרן, שביצעה הזמנה, את ההזמנה שלה  יובהר 5.5

. קרי, ככל שהספק מספק מספר הזמנות שונות ולמיקום המבוקש המחלקה נציג לידי
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זר את ההזמנות למחלקות שונות בקרן באותו מועד אספקה, באחריותו של הספק לפ

השונות בין המחלקות השונות. ככל שהספק ישאיר משטח מאוחד של הזמנות ללא 

 פירוקו ופיזורו בין המחלקות השונות, רשאית הקרן:

 לבטל את ההזמנות; 5.5.1

 נכות מעלות ההזמנות קנס, כמפורט במנגנון הקנסות בנספח זה. ל 5.5.2

 המקורית.ו חדש ובאריזת היהישיסופק כל הציוד  5.6

 .קרןתעודת משלוח אותה ימסור בעת האספקה לנציג ה הספק יספק 5.7

 יאשר שכל ההזמנה סופקה לשביעות רצונו. קרןהספק לא יעזוב את המקום עד שנציג ה 5.8

כל עלויות האספקה/משלוחים כלולות בהצעת המחיר אשר המציע מגיש עבור מכרז  5.9

נשוא זה, בנספחי הצעת המציע. המציע לא ידרוש תשלום נוסף עבור אספקת הציוד 

 מכרז זה על נספחיו. 

 ביטול הזמנה .6

הקרן רשאית לבטל הזמנה בשלמותה ו/או חלקים ממנה, לרבות כל הכרוך בה, כל עוד 
 . כאמור במקרה פיצוי או תמורה כל תינתן לא ולספק, בפועל המוצרים טרם סופקו

 מעקב הזמנות .7

לעיל. הספק ינהל וירכז את  5.7כל הזמנה תסופק עם תעודת משלוח, כאמור בסעיף  7.1

 תעודות המשלוח לצורך מעקב. 

, כולל תאריכי שהוזמן לצורך מעקב, הספק ינהל דו"חות מסודרים של כל הציוד 7.2

 אספקה ותיעוד של פגומים, החזרות, החלפות וכיו"ב.

 . ןקרהספק יהיה ערוך להציג את הדו"חות לבקשת ה 7.3

 שינויים באספקה .8

 עם החוסר לגילוי בסמוך ידמ קשר הספק ייצור, הזמנהחוסרים צפויים ב של במקרה 8.1

 של ביותר הקרוב אספקה מועד ותאום החוסרים על אותו לעדכן מנת על קרןה נציג

 .המזמין באישור אחר מוצר אספקת בתאום או החוסר

 או המגוון מתוך פריט או פריטים קבוע או זמני באופן לספק יכול אינו והספק במידה 8.2

 קרןה נציג את הספק נציג ייעדכןעבורם,  מחיר הצעת שנתן הפריטים רשימת מתוך

 לרכוש יהיה שניתן או למגוון אותו להכניס האם יחליט קרןה נציג י.חליפ מוצר ויציע

 .נפרדת בהזמנה אותו

 .קרןהקבועים, תלווה באישור בכתב של נציג ה קרןאספקה לאתר אשר אינו מאתרי ה 8.3

 איכות הציוד .9

, העומדים מעולה חדשים ובאיכות ומרכיבים מחומרים ציוד העשויים רק יספק  הספק 9.1

האמור,  מכלליות לגרוע בכל תווי התקן הישראליים הרשמיים הרלוונטיים. מבלי
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"פגום",  בגדר "סוג ב'", שהם ומרכיבים מחומרים ציוד העשוי יספק לא הספק

 "עודפים" וכיו"ב.

 ללא פגמים, מעיכות וכיו"ב.הציוד יסופק סגור ושלם באריזתו,  כל 9.2

כל הציוד שמסופק יהיה חדש ומקורי, נקי וחופשי מכל משכון ו/או שעבוד ו/או עיקול  9.3

  ו/או חוב ו/או זכות כלשהי לטובת צד שלישי. 

כות, תוצרת, חומרים, ככל שציוד שסופק אינו עומד ברמה הנדרשת )מבחינה של אי 9.4

פגמים וכיו"ב(, על פי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה, יחליף מיידית את 

 (. 1המוצר במוצר שעומד בכל הדרישות, תוך פרק זמן שלא יעלה על יום עסקים אחד )

 מוצרי מזון  9.5

 מוצרי המזון המסופקים יהיו בתוקף סביר בהתאם לסוג המזון.  9.5.1

 של השגחת הבד"ץ של העידה החרדיתיהיו בעלי כשרות  כל מוצרי המזון שיסופקו 9.5.2

 מוצרי מזון יסופקו בנפרד מחומרי ניקוי וחומרים רעילים אחרים.  9.5.3

מוצרי מזון יסופקו תחת תנאי הובלה מתאימים )קירור וכיו"ב, על פי כל התקנים  9.5.4

 הקיימים להובלת מוצרי מזון סגורים(.  

 פגומים .10

במידה וסופק פריט פגום, בין אם נפגם בתהליך הייצור/האספקה/כל שלב אחר,  10.1

 ( ימי עסקים ממועד האספקה.2דווח לספק בתוך שני )ת הקרן

( ממועד 1הספק יחליף את הפריט הפגום בפריט זהה, בתוך יום עסקים אחד ) 10.2

 ן. קרההודעה של ה

הפריט הפגום  במידה ולא מצוי פריט זהה במלאי של הספק, יחליף הספק את 10.3

 . הקרןבפריט שווה ערך או ברמה גבוהה יותר, לפי בחירת 

 בתשלום נוסף עבור אספקת הפריטים החלופיים. קרןהספק לא יחייב את ה 10.4

 כוח אדם .11

הספק יעסיק מטעמו את כל כוח האדם הנחוץ, בהיקף ובהכשרה המתאימים לשם  11.1

שת הצעות מחיר לפניה עמידה בדרישות מכרז זה על נספחיו, לרבות עמידה במועדי הג

 פרטנית ובמועדי אספקה של הזמנות. 

ספקת אל קרןמבלי לגרוע מן האמור לעיל, הספק הוא האחראי הבלעדי מבחינת ה 11.2

השירותים, התוצר המוגמר וכן לעמידה בכל דרישות מכרז זה על נספחיו, ועל תשלום 

 עמידה בדרישות. -פיצויים כקבוע באמנת השירות במקרה של אי

באתר הקרן כפופה לבדיקה ביטחונית ולהנחיות המשטרה. באחריות  העבודה 11.3

הספק לוודא כי כל נותן שירותים מטעמו אשר מספק את השירות הנידון באתר הקרן, 
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הינו בעל תעודת זהות ישראלית ועומד בכל תנאי משטרת ישראל. כל עיכוב ו/או בעיה 

 יות בנושא זה. שתתעורר בנושא תהיה באחריות הספק והקרן לא תישא באחר

 ערך היסטורי ודתי .12

מתוך מודעות גבוהה לכך שהוא פועל  את עבודתו במסגרת מכרז זהיבצע  ספקה 12.1

 באופן שיבטיח את שמירת איכות הסביבהבאתר בעל אופי היסטורי מיוחד ויפעל 

 .והגנה על האתר, המוצגים בו וכיו"ב

 בלבד. לקרןמחצבים, אוצרות טבע ועתיקות שימצאו בשטח האתר יהיו שייכים  12.2

הספק יבצע את העבודות מתוך מודעות גבוהה לתחלופת האנשים הרבה באתר  12.3

ולרגישות הנדרשת באתר, ויפעל באופן שלא יפריע לפעילות השוטפת באתר ולזרם 

 המבקרים בו. 

 אופן התשלום .13

ד ו/או החומרים בהתאם למחירים הנקובים הספק הזוכה יתחייב לספק את הציו 13.1

 לאורך כל תקופת ההתקשרות.  בהצעתו

, קרןמיום אישור החשבונית על ידי נציג ה 45הינם שוטף + קרןתנאי התשלום של ה 13.2

 .כנגד הצגת חשבונית מס

תהיה מעוניינת לבטל הזמנה, הספק מתחייב לקבל בחזרה את  קרןבמקרה וה 13.3

 בהתאם.  קרןאת ה הפריט באריזתו המקורית ולזכות

 הליך תחרותי נוסף .14

הקרן רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ובאופן אשר יקנה לה את מירב היתרונות  14.1

 לערוך הליך תחרותי נוסף לאחר קבלת הצעות המחיר או בכל שלב אחר. 

 פיצויים מוסכמים .15

ממנו לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות, ייגבו והספק במידה  15.1

 ;בקנסות בגין אי עמידה בתקני שירותפיצויים מוסכמים כמופיע 

יכול ויעשה בדרך של קיזוז מחשבונית  – מימוש פיצויים מוסכמים על ידי המזמין 15.2

בחתימה ואישור של מורשה חתימה מטעם המזמין ו/או על ידי המזמין בכל דרך 

 אחרת. 

ן הפעלת כל סנקציה ויובהר, אין בפיצויים המפורטים בטבלה כדי למנוע מהמזמי 15.3

 , לרבות חילוט ערבות החוזה. הספקאחרת כנגד 

 מנגנון קנסות בגין אי עמידה בתקני שירות .16

רשאי לבטל את  מזמיןהיהיה  לא יעמוד בדרישות המפורטות להלן, הספקבמידה ו 16.1

עם סו המוחלט והבלעדי, ולסיים את יח ובהתאם לשיקול דעת הסכם ההתקשרות,

ו/או כל אמצעי אחר העומד  ספקשמסר ה הערבות הבנקאית לרבות תוך חילוט הספק,

 עפ"י כל דין. למזמין
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 :קנסות בגין אי עמידה בתקני שירות 16.2

בטבלה שלהלן מוגדרים המדדים של אי עמידה ברמת השירות המהווים הפרה של  16.3

 מידית הספקלהפסיק את ההתקשרות עם  מזמיןשלעיל, המקנה זכות ל אמנת השירות

 כל הקנסות המפורטים לעיל: וזרת ו/או להטילבמקרה של חריגה ח

 שירות בתקני עמידה אי בגין קנסות מנגנון טבלת .17

 , אך אינה חייבת, להפסיק ההתקשרות מול הספק. הקרןלאחר חריגה חוזרת, רשאית  17.1

בהן בוצעה אותה החריגה, ברצף או שלא  ( פעמים3חריגה חוזרת תיחשב לאחר שלוש ) 17.2

 .חודשים 12, במהלך ברצף

 הפיצוי וסוג גובה החריגה נדרשת שירות רמת

אספקת הזמנה במלואה 

( ימי עסקים 2בתוך  שני )

ממועד קבלת ההזמנה מן 

ועל פי הגדרות המכרז  הקרן

 ונספחיו

פיגור במועד אספקת 

 המשלוח

 לכל יום איחור ₪ 300

אספקת המוצר המדויק 

 שהוזמן

אספקת מוצר שונה 

 מן המוצר שהוזמן

החלפת המוצר במוצר 

 ₪ 100שהוזמן, וכן תשלום 

עבור כל פריט שונה שסופק 

 בהזמנה

הצגת דו"חות לפי דרישת 

 נציג הקרן

פיגור של למעלה 

 מחודש בהצגת דו"ח

עבור כל דו"ח  ₪ 500

 שהוגש באיחור

חלוקת ההזמנות בין 

 המחלקות השונות שהזמינו

השארת משטח 

מאוחד של הזמנות 

 ללא פירוקו ופיזור

ההזמנות לנציגי 

הקרן במחלקות 

 השונות

עבור כל  ₪ 1,000

אירוע/ביטול ההזמנה ואי 

 תשלום עבורה לספק
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 ההצעה  -' ב נספח

 נדרשת תשומת לב בהשלמתו( –תצהיר זה כולל הצהרות רבות, ומחייב השלמת נתונים לכל אורכו )

 

 לכבוד

 למורשת הכותל קרןה

מוצרי ניקיון ומוצרים מתכלים לקרן למורשת לאספקה שוטפת של  – 03/20מכרז פומבי מס' : הנדון

  .הכותל המערבי

 

 הקרן למורשת הכותל לידי בזאת להגיש מתכבדים_______________,  מ"הח אנו .1

לאספקה  – 03/20מכרז פומבי מס' ל ב"המצ הצעתנו את(, "הקרןו/או "" המזמין" :להלן)

 כמתואר ל המערבישוטפת של מוצרי ניקיון ומוצרים מתכלים לקרן למורשת הכות

 "(. המכרז" :להלן) המכרז במסמכי

: להלן________ ) בחברתובתפקיד __________ __________  בתפקיד יםמשמש והננ .2

 .בשמה תצהיר לתת כיםומוסמ( החברה"ו/או " "המציע"

 פרטי המציע .3

 : המציע שם  .1

 : ז"ת/פ"ח  .2

 : החברה הקמת יסוד תאריך  .3

 (:ל"מנכ שם) המנהל שם  .4

 שמות מורשי חתימה:   .5

 _____________________________________ א.

 _____________________________________ ב.

 _____________________________________ ג.

 : המציע כתובת  .6

 : טלפון' מס  .7

 ': פקס' מס  .8

 : המכרז בנושא הודעות לקבלת ל"דוא כתובת  .9

 : המציע בשם הודעות לקבל המוסמך זה למכרז קשר איש  .10

 : קשר איש נייד' טל  .11

 : המציע של ח"רו פרטי  .12

 

 

 עמידה בתנאי סף .4

 המציע מצהיר כי הוא עומד בכל תנאי הסף המוגדרים במכרז.

 )יחתם במקרה שהמציע הינו גוף רשום כדין( רשום כדיןגוף  .5
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 פי על הדרוש בישראל רשמי במרשם הרשום כדין מאוגדרשום/ משפטי גוףהמציע הוא  5.1

 ;)יש להקיף את הביטוי המתאים( דין כל

-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל המציע בידי 5.2

1976; 

 "מ.המע רשותב מורשה עוסקהינו  המציע 5.3

_____________ 

 חתימת המציע

 ניסיון .6

, 2018, 2017( לקוחות שונים לפחות, להם סיפק ציוד בכל אחת מן השנים 2למציע שני ) 6.1

2019 . 

ציוד מסוג מוצרי ניקיון, חומרי ניקוי, כלים חד פעמיים ו/או  -" ציודלצורך סעיף זה, "

מאתיים אלף שקלים חדשים מוצרים מתכלים מסוגים שונים, בהיקף כספי שנתי של 

  , לכל לקוח באותה השנה.( לפחות₪ 200,000))ללא מע"מ( 

_____________ 

 חתימת המציע

 איש קשר מטעם המציע .7

 פרטי איש הקשר של המציע הם:

 ________________________________________שם מלא:   7.1

 __________________________________________:תפקיד 7.2

 _______________________________________טלפון נייד:  7.3

 _____________________________________כתובת דוא"ל:  7.4

 העסקת אנשים עם מוגבלויות  .8

 :במשבצת המתאימה( x)סמן  8.1

 חלות לא 1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

 על המציע.

 חלות  1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות

 על המציע והוא מקיים אותן.  

 8199 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9)במקרה שהוראות סעיף  8.2

 במשבצת המתאימה(: xחלות על המציע נדרש לסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה(:  xלסמן עובדים או יותר נדרש 100)במקרה שהמציע מעסיק  8.3

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה

לחוק  9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והרווחה והשירותים החברתיים לשם
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

קבלת  לשם –הצורך ובמקרה  ,1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון

 .ליישומן בקשר הנחיות

  התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים המציע

 לאנשים זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו החברתיים לשם בחינת יישום

, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998 ח"התשנ, עם מוגבלות

נעשתה עמו )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ו פעל ליישומן

 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 שילוב עסקים זעירים .9

 (:הרלוונטי במקום X לסמן נא) הינו המציע 9.1

 1975-"והתשל, מוסף ערך מס בחוק כהגדרתו פטור עוסק; 

 1975-"והתשל, מוסף ערך מס בחוק כהגדרתו מורשה עוסק; 

 1975-"והתשל, מוסף ערך מס בחוק כהגדרתו כספי מוסד; 

 בו ההצבעה מכוח מחצית או מההון מחצית לפחות מקומית רשות שבידי תאגיד; 

 2001-"אהתשס, וביוב מים תאגידי בחוק כהגדרתה חברה; 

 עונה להגדרת אחד מהנ"ל.  לא 

האפשרויות הראשונות, יש לבחור  שלוש מבין אחת סומנה 19. לסעיף שבתשובה ככל 9.2

 במקום הרלוונטי(: Xאת הקטגוריה אליה משתייך המציע )נא לסמן 

  עולה אינו שלו השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 5 עד מעסיק –" זעיר"עסק 

 "חש מיליון 2 על

  עולה שלו השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 20-ל 6 בין מעסיק –" קטן"עסק 

 "זעיר"עסק  שבהגדרה התנאים אחד לגביו מתקיים ולא ₪ מיליון 2 על

  שלו השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 100-ל 21 בין מעסיק –" בינוני"עסק 

 אחד לגביו מתקיים  ולא ₪ מיליון 100 על עולה אינו אך ₪ מיליון 20 על עולה

 ".קטן"עסק  או" זעיר"עסק  שבהגדרה התנאים

 :כי בזאת מצהירים אנו .10

 והגשת, בהם האמור את הבנו, החוזה לרבות ונספחיו המכרז מסמכי את בעיון קראנו 10.1

 המוטלות ההתחייבויות וקבלת התנאים לכל להסכמתנו חלוטה ראיה מהווה הצעתנו

  ;האמורים המסמכים פי על עלינו

  ;המכרז מסמכי פי על למזמין השמורות הזכויות לכל מסכימים אנו  10.2

  ;ומסמכיו המכרז הליך לעניין ידנו על שנתבקשו והבהרה הסבר כל קיבלנו 10.3

  ;במכרז להשתתפות הדרושות הסף דרישות כל אחר ממלאים אנו 10.4

 הדורשים ורישיונות, ציוד, אדם כוח, וכלכלית מקצועית, ארגונית יכולת בעלי אנו 10.5

 כל ולקיום, במכרז הקבועים במועדים לאספקתם, במכרז כאמור השירותים לאספקת

 ;למכרז שצורף החוזה נשוא ההתחייבויות
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 לאספקת התנאים את ולבדוק לחקור מנת על נחוצים לנו הנראים האמצעים בכל נקטנו 10.6

 מידע כל קיבלנו וכן, אספקתם במהלך להתגלות העלולים הקשיים ואת השירותים

 ;זאת הצעתנו הגשת לפני בדיקותינו לצורך הדרוש

 או/ו מהחוזה כלשהי שינוי זכות לנו תקנה לא, ידנו על החוזה מתנאי תנאי הבנת אי 10.7

  ;כך בשל הקרן כלפי טענות כל לנו יהיו ולא ואין, הזמנים מלוחות או/ו מהמחיר

  ;אמת הינם בהצעתנו המופיעים הפרטים כל כי לאשר הרינו 10.8

, המכרז במסמכי כמפורט ידכם על שייערכו ובדיקות לחקירות בזאת מסכימים אנו 10.9

 . נוספים הסברים ומתן מסמכים הגשת לרבות ידכם על שתידרש דרך בכל פעולה ונשתף

 הפקדת לרבות, ונספחיו ההסכם תנאי כל אחר נמלא כי בזאת מתחייבים אנו 10.10

 את ונערוך הזמנים בלוחות נעמוד וכי, החוזה פי על ההתחייבות לביצוע ערבות

 . והחוזה המכרז מסמכי פי על שנדרש כפי הביטוחים

 הקבועים הזמנים בלוחות לעמוד ומסוגלים יכולים אנו כי בזאת מצהירים אנו 10.11

, ח"ש 1,000 של סך נשלם, זאת התחייבותנו ונפר במידה כי מסכימים ואנו, במכרז

 הראשונה דרישתו עם וזאת, העבודה בתחילת איחור יום כל עבור מוסכמים פיצויים

 .נזק הוכחת וללא הקרן של

 על ההודעה מיום ימים 7 תוך מתחייבים אנו הצעתנו את לקבל תחליטו אם 10.12

כנדרש במסמכי  במתן השירותים ולהתחיל ביצוע וערבות אליכם להעביר, הזכייה

 . המלאה רצונכם לשביעות, המכרז

 לדון יפו אביב-בתל משפט לבית הנתונה המקומית לסמכות הסכמתנו נותנים אנו 10.13

 . זה מכרז בענייני

 .ההצעה מחיר את האחרים המציעים עם תיאמנו לא כי מצהירים אנו 10.14

 להגשת האחרון המועד לאחר ימים 180 בתוקף תעמוד הצעתנו כי מתחייבים אנו 10.15

 . המכרז לתנאי ובהתאם הצעות

 ומוחלט סופי וויתור, המכרז תנאי לכלל הסכמה מהווה ידינו על ההצעה הגשת 10.16

 תנאי לכל או/ו השירותים לאספקת התנאים לכל בקשר טענה כל על מסויג ובלתי

 . סבירותם לרבות המכרז מתנאי

 ומרצוננו המכרז במסמכי הקבועים התנאים כל הבנת מתוך ניתנת זאת הצעתנו 10.17

 . החופשי

 הגבלים עסקיים .11

הצעה זו מוגשת בתום לב. המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו  11.1

על ידינו באופן עצמאי, ללא הסדר או דין ודברים עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט 

 ( .בהצעתנו במפורשקבלני המשנה שפורטו 

להגיש הצעות במכרז זה ו/או להשפיע לא היינו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר מ 11.2

 על מתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתנו. 

ידוע לנו כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  11.3

 . 1988-א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח47

את הזכות לדווח לרשות ההגבלים העסקיים במקרים  שומרת לעצמה הקרןידוע לנו כי  11.4

 של חשד ממשי לתיאום הצעות.
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 ציבוריים גופים עסקאות חוק .12

 כי בזאת מצהיר הנני, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם 12.1

 ביותר, אליה זיקה בעל או/ו החברה הורשעה לא, זה תצהיר על חתימתי למועד עד

 תנאים והבטחת עדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק י"עפ עבירות משתי

 ביותר הורשעו ואם 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק או/ו 1991-א"התשנ(, הוגנים

 - להלן) האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה שחפה הרי, עבירות משתי

 "(.העבירות"

 .האמורות העבירות בגין שתורשע הרשעה כל על לקרן תדווח כי מתחייבת החברה 12.2

 עניינים ניגוד .13

 אחר אדם וכל המשנה קבלני, עובדיה, שבה המשרה נושאי, החברה כי להתחייב הריני 13.1

 אורך לכל השירותים מתן עם עניינים ניגוד של במצב ימצאו ולא נמצאים לא, מטעמה

 עניינים ניגוד לרבות וזאת, לאחריה שנה של תקופה במהלך ואף ההתקשרות תקופת

 .מטעמה ומי זה למכרז יועציה, עובדיה, הקרן עם

 נזק לקרן לגרום עלולה עניינים ניגוד של במצב כאמור הימצאות כי לי וידוע לי הוסבר 13.2

 .מרובה

 או עניין כל על לי ידוע לא ההצעה על חתימתי במועד כי הקרן כלפי מתחייב אני כן על 13.3

 העבודות עם בקשר עניינים לניגוד חשש של במצב להימצא לי לגרום העלול עיסוק

 .במכרז הכלולים והשירותים

 להיות לי שיגרום בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לטפל, לעסוק שלא מתחייב אני 13.4

 .בעקיפין או במישרין, לעיל כאמור השירותים מתן עם עניינים ניגוד של במצב

 עלול אשר שבטיפולי עניין או תיק כל על, בכתב, לאלתר, לקרן להודיע מתחייב אני 13.5

 הוראותיו פי על ולפעול, עניינים לניגוד חשש או עניינים ניגוד של במצב אותי להעמיד

 .קרן של

"ניגוד עניינים" בהתחייבות זו מתייחס: לענייני; עניינו של קרוב משפחתי בדרגה  13.6

 לצורך ידי-על ידי ו/או נשכר-ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי שמועסקים על

 מיצגים, עובדי או שותפי או מעסיקי או שאני לקוח של לעניינו; לקרן השירותים מתן

 מדרגה שלי משפחה לקרוב או לי אשר תאגיד של לעניינו; מבקרים או מייעצים או

 אותו מנהל, בו חבר – עימו קשר יש השירותים נותן אצל מהעובדים למי או, ראשונה

 שליטה בעל או, רווחים לקבל זכות או, מניותיו בהון או בו חלק לו יש או, בו עובד או

 .ערך ניירות בחוק כהגדרתן, בו

 כל של זוגם ובני, צאצא, אח, הורה, זוג בן – משמעותו" ראשונה ממדרגה משפחה בן 13.7

 .מאלה אחד

 תקפה ותהא לקרן השירותים מתן סיום לאחר שנה לתום עד תקפה תהא זו התחייבותי 13.8

 השירותים במתן המעורב מטעמו אחר גורם כל או/ו השירותים נותן אצל העובדים לכל

 .לקרן

 החתימה מורשה או/ו עצמו השירותים נותן ידי-על ממולאת זו שהתחייבות ככל  13.9

 מהתחייבותי לגרוע כדי זו כללית בהתחייבות אין, ספק הסר למען – מטעמו
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 ניגוד של ממצב להימנע, מטעמי הפועלים או/ו ידי-על המועסקים כל של והתחייבותם

 .לקרן השירותים מתן במסגרת ידי-על יטופל אשר עניין לכל באשר קונקרטי עניינים

 סודיות .14

ובין בדרך אחרת,  הקרןידוע וברור לנו, כי מידע שיימסר לנו ו/או יגיע אלינו בין ע"י  14.1

ההצעה למכרז, לפני תקופת ההתקשרות, במהלך תקופת  במהלך הכנת והגשת

בו שימוש, ללא אישור בכתב  ולאחריה, הוא סודי ואין לעשות הקרןההתקשרות עם 

 .הקרןומראש של 

בכתב התחייבות זה ולעיל "מידע" משמעו לרבות וללא הגבלה: כל מידע בקשר עם  14.2

ו/או מוסדותיה ו/או חבריה  לקרן, מידע בקשר הקרןומכל הנובע מההתקשרות עם 

משפחותיהם, מידע עסקי, מסחרי,  ו/או צד ג' הקשור אליה ו/או כל העובדים ובני

 טכנולוגי, תכנוני, רפואי, תפעולי ושיווקי, לרבות כל תכנית ומסמך עיוני, מדעי ו/או

מעשי, בכתב, בעל פה, מצולם, בקבצי מחשב, ברשת האינטרנט העולמית, מוקלט, ניתן 

 ו/או בכל מדיום, פורמט ואופן אחר. לקריאה ולפענוח בצורה גרפית

מידע ספציפי המצוי בנחלת הכלל או שהגיע אל נחלת הכלל שלא ע"י  המידע לא יכלול 14.3

התחייבות זה, אולם יכלול מידע שנמסר לנו ע"י צד ג' בדין,  הפרת התחייבויותינו בכתב

 להודעה על כך טרם לגילוי. אולם לא יכלול מידע שחובה עלינו לגלותו עפ"י דין, ובכפוף

 אנו מתחייבים בזאת: 14.4

טת על המידע ולא לגלותו לכל אדם ו/או לגוף לשמור בסודיות מוחל 14.4.1

דין, בין במישרין, בין בעקיפין ובין בכל  כלשהו, זולת האנשים המורשים עפ"י כל

כלשהו,  דרך אחרת, לרבות וללא הגבלה, לסוכנות, יועץ, סוכן, קבלן ו/או ספק

 .הקרןלרבות ספקים ו/או קבלני משנה של 

ת לאחרים לבצע שכפול, העתקה, לא להעתיק ו/או לא לגרום ו/או להרשו 14.4.2

 אחרת של כל מידע שהוא. צילום, תדפיס וכל צורת העתקה

לשמור בהקפדה על פרטי המידע ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות  14.4.3

אובדנו ו/או הגעתו לידי אחרים שאינם מורשים  הסבירים הנדרשים לשם מניעת

 ו/או פרסומו בכל צורה שהיא. הקרןלכך ע"י 

במידע, כולו או חלקו, שימוש ו/או ניצול ו/או יישום כלשהו לא לעשות  14.4.4

העבודה/השירות/המטרה שלשמה נמסר לנו  באופן ו/או בדרך כלשהי שלא לצורך

 .הקרןהמידע ע"י 

מיד עם סיום ההתקשרות עפ"י המכרז שפרטיו לעיל, באופן  לקרןלהחזיר  14.4.5

לרבות )ברשותנו המידע מכל מין וסוג שהוא המצוי  מסודר ותקין, את כל עותקי

, לרבות חומרים (אחר כל מידע המאוכסן באופן מגנטי, אופטי ו/או אמצעי מדיה

שהופקו מתוך המידע ובאמצעותו, ולרבות המסמכים והפריטים שהוכנו על ידינו 

מי מטעמנו, שהיו בשימושנו ו/או בשימוש מי מטעמנו ו/או שהגיעו לידינו  ו/או ע"י

 עבודה/השירות.ה ו/או לידי מי מטעמנו במהלך

להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדינו אשר  14.4.6

במסגרת הסכם ההתקשרות, לדאוג כי כל אחד מהם יתחייב  לקרןייתן שירותים 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

התחייבות זה ולפעול לאכיפת  אישית בחתימתו לפעול עפ"י הוראות כתב

 מעובדינו יפר התחייבותההתחייבויות בכתב התחייבות זה ע"י עובדינו. היה ומי 

 מיד ובכתב על הפרה כאמור. לקרןכלשהי, אנו נודיע 

כל ההתחייבויות בכתב התחייבות זה תעמודנה ותשארנה בתוקפן  14.4.7

תקופת ההתקשרות, הן  הן לפני, שנים מתום תקופת ההתקשרות 7לתקופה של 

בתקופת ההתקשרות ולאחריה בכל הנוגע להגשת ההצעה לביטוח כאמור לעיל, 

 .בין בארץ ובין בחו"ל היינה תקפותות

 

 V לסמן נא) המכרז פי על הדרושים הבאים המסמכים את להצעתנו בזאת מצרפים אנו .15

 (:שצורפו המסמכים בשורות של

 צורף מסמך/תעודה מסד

 פי על הדרוש מרשם בכל רישום תאגיד ו/או רישום תעודת  .1

 ;דין

 

 תמצית של עדכני תדפיס להצעתו יצרף, תאגיד שהינו מציע  .2

 הינו המציע אם, דין פי על בפנקס לגביו המתנהלת הרישום

 רשם מטעם תקין ניהול על אישור בעל להיות עליו, עמותה

 ;השוטפת לשנה תקף העמותות

 

 גופים עסקאות חוק פי על הדרושים האישורים כל  .3

 ;1976-ו"התשל, ציבוריים

 

  ;מ"המע רשויות מאת בתוקף מורשה עוסק אישור  .4

חתומים על ידי המציע על פי הוראות  המכרז מסמכי כל  .5

 ;למכרז 7.3 סעיף

 

 – שישנם ככל שישנם ככל, רההההב כל מסמכי תשובות  .6

 ;למכרז 7.3 ףסעי הוראות פי על המציע ידי על חתומים

 

  ;ואמנת שירות טכני מפרט –נספח א'   .7

  ;ההצעה -ב'  נספח  .8

  ;ניסיון המציע –נספח ג'   .9

  ;ותעודות אישוריםרישיונות,  –נספח ד'   .10

  ;רו"חאישור  –ה' נספח   .11

  נוסח ערבות מכרז; –נספח ו'   .12

  ;הצעת המחיר –נספח ז'   .13

הסכם, לרבות מילוי פרטים וחתימות בכל מקום  –' חנספח   .14

 למכרז; 7.3נדרש על פי הוראות סעיף 

 

יש רק לחתום בשולי הדף  -נוסח ערבות ביצוע  –' טנספח   .15

 למלאו;ולא 

 

16.    

17.    
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 צורף מסמך/תעודה מסד

  כללי הצמדה.  –נספח יב'   .18

 .וכן כל מסמך אחר שנדרש לפי הוראות המכרז .16

 . אמת לעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה כי מצהיר הנני .17

_______________    ________________ 

 חתימה       חתימה        

 

 :חתימה מורשי .18

 :1' מס חתימה מורשה

 : _________________.שם

 : ______________חתימה

 !(לחתום חובה)

 : ______________.תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ד"עו אישור

 ברחוב במשרדי____________  דין עורך בפני הופיע________  ביום כי בזה מאשר הנני

________________,  -ו__________________  ה"ה__________________________, 

 ואחרי, בהתאמה_____________  -ו'_____________ מס זהות תעודת ידי על ם/עצמו ו/שזיהה

 אם בחוק הקבועים לעונשים ים/צפוי יהיו/יהיה וכי האמת את להצהיר הם/עליו כי ם/שהזהרתיו

 .עליה ו/וחתם ל"הנ ם/הצהרתו נכונות את ו/אישר, כן ו/יעשה לא

' מס ז"ת נושא____________,  הם זה מכרז על חתימה לצורך שלה החתימה מורשי וכי כן

 את מחייבת זו וחתימתם' ____________, מס ז"ת נושא_____________,  -ו___________, 

 . ועניין דבר לכל החברה

 

 

________________   _______________________ 

וחותמת חתימה       תאריך

 :2' מס חתימה ורשהמ

 : _________________.שם

 : ______________חתימה

 !(לחתום חובה)

 : ______________.תאריך
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 המציע ניסיון  -' ג נספח

 האיכות.  להלן טבלת ממליצים שעל המציע למלא לצורך בחינת עמידתו בתנאי הסף ומתן ניקוד .1

 למכרז.  4.2ף וכן עבור ניקוד האיכות כפי שמפורט בסעי 3.5המציע נדרש להשלים את הטבלה מטה לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  .2

 200,000, בהיקף שנתי של לפחות 2019, 2018, 2017מכרז זה, בשנים ל 3.5.1סעיף ציוד, כהגדרתו ב סיפק המציע ימלא את הטבלה בלקוחות עבר, אשר להם .3
 לכל לקוח.  ₪

 יש למלא את כל השדות בטבלה אותה ממלאים.  .4

 ניתן להוסיף טבלאות כדלקמן לפי הצורך. .5

 יע שלא מופיעים ברשימה להלן.שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל או לחלק מן הלקוחות, וכן לפנות ללקוחות המצ הקרן

 

מועד תחילת  #
אספקה ה

)חודש ללקוח 
 ושנה(

 סיוםמועד 
אספקה ללקוח ה

/עד )חודש ושנה
 (היום

היקף כספי 
שנתי של ציוד 

  שסופק
 

שם איש קשר  סוג הציוד שסופק שם הלקוח
 בלקוח ותפקידו 

טלפון נייד איש 
 הקשר

1.         
2.          
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         

10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

מועד תחילת  #
אספקה ה

)חודש ללקוח 
 ושנה(

 סיוםמועד 
אספקה ללקוח ה

/עד )חודש ושנה
 (היום

היקף כספי 
שנתי של ציוד 

  שסופק
 

שם איש קשר  סוג הציוד שסופק שם הלקוח
 בלקוח ותפקידו 

טלפון נייד איש 
 הקשר

18.         
19.         
20.         
21.         
22.         
23.         
24.         
25.         

 

 

יהיה רשאי להתקשר לאחראי על השירותים של כל הלקוחות ו/או חלקם  הקרן למורשת הכותלאני החתום מטה מאשר כי אלו לקוחותיי וכי ידוע לי שנציג 

 לבחירתו, וכן ללקוחות אחרים שאינם מצוינים בנספח זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 ____________  ______________  _______________ 

 חתימה    שם    תאריך 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 רישיונות, אישורים ותעודות  -' ד נספח

 
 לספק מנת על הרלוונטיות התקנות או/ו בחוק הנדרשיםהמציע יצרף העתק רישיונות ואישורים 
 את כל השירותים הנדרשים במכרז זה. 

 כמו כן, ייצרף המציע את הבאים:

 למכרז; 3.1בסעיף  תעודת עוסק מורשה מרשויות המע"מ, כנדרש .1

 ;למכרז 3.2בסעיף  ח עדכני מהמרשם בו רשום המציע, כנדרש"דו .2

, בתוקף במועד הגשת 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי אישורים נדרשים על .3

 ;למכרז 3.3ההצעה, כנדרש בסעיף 

 .3.7, כנדרש בסעיף מכרזערבות  .4
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 אישור רו"ח  -' ה נספח

 
 לכבוד

 הקרן למורשת הכותל המערבי

ומוצרים מתכלים לאספקה שוטפת של מוצרי ניקיון  – 03/20מכרז פומבי מס' אישור רואה חשבון ל

 .לקרן למורשת הכותל המערבי

 

שמי ________________ והנני משמש כרואה חשבון בחברת __________________, ח"פ  .1
 "(.המציע" -_________________ )להלן 

את  לאחר שבדקתי את ספרי החשבונות והמסמכים שהוצגו לפני של המציע, הריני לאשר .2
 הבאים:

 :ההיע המחזור השנתי של המצי  .2.1

 )לא כולל מע"מ(; _______________ ₪  2016לשנת  .2.1.1

 )לא כולל מע"מ(; _______________ ₪  2017לשנת  .2.1.2

 )לא כולל מע"מ(; _______________ ₪  2018לשנת  .2.1.3

חוות דעת רואה  –המצורף להלן  7.24.1.5כמפורט בטופס , המציע אינו בעל הערת עסק חי .2.2
 ;חשבון על אודות עסק חי

 בעריכת נמצאאינו  או/ו נגדו נכסים כונס צו הופעללא  או/ו פירוק בהליכי אינו המציע .2.3
 נושים. הסדר

 

 ____________  ____________  _____________ 

 חותמתו חתימה   שם רו"ח                   תאריך   
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 "חי עסק" אודות על חשבון רואה דעת חוות – 7.24.1.5 טופס

וללא שינויים, אשר רואה החשבון  7.24.1על פי הנוסח המופיע בהוראת תכ"ם המציע יגיש טופס זה, 

הימים שקדמו להגשת ההצעות למכרז זה, ולא ממועד  30של המציע מילא וחתם עליו במהלך 

 מוקדם יותר. 

 

 ____________________ :תאריך

 "(הקרן": הקרן למורשת הכותל המערבי )להלן: לכבוד

 ,.א.ג.נ

 

לאספקה שוטפת של מוצרי ניקיון ומוצרים מתכלים  – 03/20מכרז פומבי מס'  בעניין מכרזהנדון:  

 דיווח רואה חשבון (להלן "המכרז") לקרן למורשת הכותל המערבי

 

 :הנני מדווח כדלקמן ("המציעלהלן: ")לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________  .א

__, בוקרו על ידי ___ינם ליום ___חות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע ה"דוה

 ___________.  וחוות דעתי נחתמה בתאריך

  :לחילופין

__ ובוקרו על _______חות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _"הדו .א

 ידי רואי חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך

__________ . 

המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו חות הכספיים "הדו .ב

שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו  ,לאחר מכן

או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך חי" )*(, של המציע "כעסק 

 .""ולהתקיים "כעסק חי

י דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלת  .ג

חות הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם "הדו

 )**(.  הנהלת המציע

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא  .ד

ף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה לידיעתי, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעי

במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע 

 כ"עסק חי". 

 

 של לשכת רו"ח בישראל 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  )*( 

חודשים כי אז  3-אחרון חלפו פחות מח המבקרים/דוח הסקירה ה"אם מאז מועד חתימת דו)**( 

 '.אין דרישה לסעיפים ג', ד

 ,בכבוד רב

__________________________________ 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 רואי חשבון  

 :הערות

רכש הנוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר לעניין העסק החי נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל 

 .2009אוגוסט  –הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל 

 .ודפס על נייר לוגו של משרד הרו"חנוסח זה יכול להיות מ
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 נוסח ערבות מכרז  -' ו נספח

 
 

 לכבוד
 המערבי הקרן למורשת הכותל

 אג"נ.,
 __________הנדון: ערבות בלתי מותנית מס' ______

"( אנו ערבים בזה כלפיכם החברהעל פי בקשת _______________________ )להלן: " .1
 ₪ 12,000מותנית בכל תנאי, לתשלום כל סכום עד לסכום של -בערבות מוחלטת ובלתי

שתדרשו מאת החברה "( סכום הערבות)להלן: "שקלים חדשים(  שנים עשר אלף)במילים: 
לאספקה שוטפת של מוצרי ניקיון ומוצרים מתכלים לקרן  – 03/20מכרז פומבי מס' בקשר עם 

 .למורשת הכותל המערבי

ימים מקבלת  3ידכם עד סכום הערבות תוך -אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על .2
דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה 
בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהחברה. כמו כן, מוסכם בזאת 

מפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד החברה ו/או לפנות בדרישה ב
 מוקדמת לחברה ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.

-אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על .3
ידנו בגין -ידכם וישולמו על-שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם מתוך סכום הערבות, ובלבד

ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם 
 אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

 דלעיל. 1-3פים אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעי

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע  .4
מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על 

 כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לחברה על פי דין.

נה מותנית בתוקף החבות של החברה כלפיכם והינה בלתי בנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אי .5
 חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית.

ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר  ______________ הערבות תהיה בתוקף עד ליום .6
 בשעות בהם הסניף פתוח לקבלת קהל.  ______,____________ -לנו עד מועד זה למשרדנו ב

 ברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להע .7

 דרישה שתגיע באמצעות הפקסימיליה לא תכובד. .8

 
 
 

 בכבוד רב,
 בנק-_____________ 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 הצעת המחיר  -' ז נספח

 7)נספח זה יוגש, מלא וחתום, במעטפה נפרדת שעליה יירשם "הצעת המחיר", כמפורט בסעיף 
 ההצעה והגשתה, למכרז( –

 כללי .1

מהווה  הצעת המחירבמסגרת מכרז זה.  לקרן עבור הציוד הנדרש הצעת המחירלהלן  .1.1
 את הצעת המחיר של המציע למכרז זה. 

 . הצעת המחירכל אחד מן הפריטים ב המכרז, יציע המציע מחיר עבורבמסגרת  .1.2

 ."ממע כולל ולאחדשים  בשקלים יהיה לנקוב המציע שעל סכום כל .1.3

המחיר אותו ימלא המציע, כולל את כל הנדרש לצורך אספקת הציוד לקרן על פי דרישות  .1.4
 מכרז זה, לרבות משאבים, כ"א, דלק וכיו"ב, ולא תינתן תמורה נוספת מעבר לכך. 

או מאי התחשבות  הסכםלא תכיר בכל הטענות הנובעות מאי הבנת תנאי כלשהו ב הקרן .1.5
 בו.

מור לעיל, הכמויות המצוינות במכרז זה ובפרט למען הסר ספק ומבלי לגרוע מן הא .1.6
בנספח זה, אינן מחייבות את הקרן להזמנת כמות מינימלית ו/או מקסימלית ו/או כמות 
כלשהי של המוצרים במסגרת השירותים ולספק לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או 

יות דרישה כלפי הקרן או מי מטעמה בקשר לכך. הקרן שומרת על זכותה להזמין כמו
 גדולות או קטנות מהכמויות המצוינות כאמור, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 המחיר הצעת חישוב אופן .2

הצעת ( עבור כל אחד מן הפריטים המופיעים בטבלת B)המציע ימלא עלות ליחידה  .2.1
 (. A*B, וכן את סך העלות לכל פריט על פי הכמות )להלן המחיר

, והצעות המחיר של כל של המציע למכרזסכום המכפלות יהוו את סך הצעת המחיר  .2.2
המציעים תקבלנה ציון יחסית להצעת המחיר הנמוכה ביותר שהתקבלה למכרז, כמפורט 

 , למכרז.PGIשלב שלישי, בחינת המחיר  – 4.3בסעיף 

שלב רביעי,  – 4.4הצעת המחיר תשוקלל עם ציון האיכות של המציע, כפי שמפורט בסעיף  .2.3
 . רזשקלול המחיר והאיכות, למכ

 

 שאלות לכל תשובות שקיבלתי לאחר_____________, ______________ ,מטה החתום אני

 על המכרז מסמכי את ובשקידה בעיון שקראתי ולאחר זו הצעתי הגשת לפני לי שהיו ככל, ההבהרה

 לפיה השיטה את הבנתיו, לאו אם ובין המכרז למסמכי שצורפו בין, ותנאיו ההסכם את, נספחיו

 .ל"הנ לכל ובהתאם התמורה את ולקבל שירותיםה את לספק אצטרך

 

 פריט סוג #
 מכפיל

A 

יחידת 

 מידה

 

עלות 

ת ליחיד

 מידה

B 

סה"כ עלות 

 לפריט

=A*B 

 שקיות  .3

 40 פהשקו LDשקית 

 22 - 90/80מיקרון 

 22, יחידות במארז

 מארזים בארגז

   ארגז 145
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 פריט סוג #
 מכפיל

A 

יחידת 

 מידה

 

עלות 

ת ליחיד

 מידה

B 

סה"כ עלות 

 לפריט

=A*B 

 שקיות  .4

 40מרשרש שטוח שחור 

 100 - 90/80מיקרון 

 יחידות במארז

   מארזים 70

 שקיות  .5

מפה ק"ג,  10גליל ניילון 

 60נפתח לשניים, רוחב 

 LDס"מ, 

   גליל 60

 שקיות  .6
 HD 50 50/50שקית 

 יחידות בגליל
   גליל 3,000

7.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 288 רשת למשתנות

8.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 2 ליטר 60פח 

9.  
ציוד 

 ניקוי

פומפה לפתיחת 

 סתימות
   יחידות 35

10.  
ציוד 

 ניקוי

סכין עם ידית  – סקצ'ר

 ייעודית לגירוד רצפה
   יחידות 72

11.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 420 סקוטש

12.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 24 ספוג הפלא לנירוסטה

13.  
ציוד 

 ניקוי

ת סט מברש

מברשת ) אסלה+מתקן

אסלה איכותית עם 

סיבים צפופים וקשים 

 (ומעמד מפלסטיק

   יחידות 16

14.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 192 סחבה מיקרופייבר

15.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 660 50-90סחבה בודדת ענק 

16.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 2,880 50-70סחבה בודדת 

17.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 225 מקלות עץ ארוך
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 פריט סוג #
 מכפיל

A 

יחידת 

 מידה

 

עלות 

ת ליחיד

 מידה

B 

סה"כ עלות 

 לפריט

=A*B 

18.  
ציוד 

 ניקוי

יבר ימטליות מיקרופ

 במארז שחמ
   מארזים 576

19.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 312 מטהר אויר שייני

20.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 456 מטאטא פשוט

21.  
ציוד 

 ניקוי

ס"מ  40מגב פלסטיק 

 רוחב
   יחידות 96

22.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 62 ס"מ 60מגב מתכת גדול 

23.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 67 מברשת אסלה

24.  
ציוד 

 ניקוי

יח  100כפפות לטקס 

אבקה  ללאבמארז 

 גדלים שונים

   מארזים 400

25.  
ציוד 

 ניקוי

כפפות גומי. מידות 

 שונות
   זוגות 96

26.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 55 כף אשפה מתכת

27.  
ציוד 

 ניקוי

כף אשפה +ידית 

 גדול-פלסטיק
   יחידות 107

28.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 71 ליטר שחור 10דלי 

29.  
ציוד 

 ניקוי

בקבוק מרסס 

 750מפלסטיק למילוי 

 מ"ל

   יחידות 185

 סכו"ם  .30
יח'  100איכותי סכינים 

 שקוף -כשלפ 
   מחיר 440

 סכו"ם  .31
 100 -סכום לבן פשוט

 יח' בחבילה
   מארזים 500

 סכו"ם  .32
יח'  100מזלגות איכותי 

 שקוף -כשלפ 
   מארזים 960

 סכו"ם  .33
יח'  100כפיות איכותי 

 שקוף -כשלפ 
   מארזים 1,600
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 פריט סוג #
 מכפיל

A 

יחידת 

 מידה

 

עלות 

ת ליחיד

 מידה

B 

סה"כ עלות 

 לפריט

=A*B 

 סכו"ם  .34
יח'  100כפות איכותי 

 שקוף -כשלפ 
   מארזים 120

 סכו"ם  .35
יח  50כף הגשה )

 במארז(
   מארזים 5

 נרות  .36
יח  50נריות לשבת )

 במארז(
   מארזים 1,300

 נרות  .37
יח'  50 -נר הבדלה 

 במארז
   מארזים 4

 נייר  .38

קונטרול חוגלה או שווה 

מ' במארז נייר  100ערך 

 ידיים

   מארזים 235

 נייר  .39

, חד שכבתי, נייר צץ רץ

21.5X21, 4000  'מ

 במארז

   מארזים 1,000

 נייר  .40

נייר מיוחד ניו טאצ' או 

מ'  300שווה ערך 

 במארז

   מארזים 6

 נייר  .41
 9000נייר טואלט צץ רץ 

 )נייר שבת( במארז
   מארזים 1,500

 נייר  .42
נייר טאצ' או שווה ערך 

 גלילים במארז 32
   מארזים 281

   מארזים 210 במארז לבן 100מפיות  נייר  .43

 נייר  .44
מטר  100מפה אל בד 

 צבעוני/לבן
   יחידות 80

 נייר  .45

מחיר ם לחים, מגבוני

יח'  72לחבילה בודדת, 

 )מגבונים( בחבילה

   חבילה 1,440

 נייר  .46
-מגבוני נייר טישו רכים

 יח' במארז 100
   מארזים 30

 נייר  .47

, חד שכבתי, ג'מבו טישו

 12מטר לגליל,  250

 גלילים במארז

   מארזים 1,300

 מזון  .48
יח'  2000תה מנות בד"ץ 

 במארז
   מארזים 5
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 פריט סוג #
 מכפיל

A 

יחידת 

 מידה

 

עלות 

ת ליחיד

 מידה

B 

סה"כ עלות 

 לפריט

=A*B 

 מזון  .49

 -תה ויסוצקי קלאסי 

יחידות,  100קופסה של 

 גרם לשקיק 1.5

   קופסה 1,240

 מזון  .50
תה ויסוצקי הגן הקסום 

 מגוון טעמים-יח'  25
   מארזים 40

   יחידות 120 קפה טסטר צ'ויס מזון  .51

 מזון  .52

קפה טורקי עלית, מארז 

יח  600מנות אישיות, 

 במארז

   מארזים 18

   יחידות 800 ג 200קפה טורקי עלית  מזון  .53

 מזון  .54
יח'  1000סוכרזית מנות 

 במארז
   מארזים 4

 מזון  .55
יח'  1,000סוכר מנות 

 במארז
   מארזים 7

   יחידות 470 קילו 1סוכר  מזון  .56

 מזון  .57

מארז נס קפה עלית, 

 600מנות אישיות, 

 במארז יחידות

   מארז 2

   יחידות 480 גרם עילית 200נס קפה  מזון  .58

 מזון  .59
ליטר כחול  1חלב עמיד 

3% 
   יחידות 360

 מזון  .60
ליטר  0.5חלב עמיד 

 3%כחול 
   יחידות 416

61.  
חומרי 

 ניקיון

 4שמפו לניקוי רצפות, 

 ליטר
   יחידות 140

62.  
חומרי 

 ניקיון
   יחידות 480 ספריי לניקוי רהיטים

63.  
חומרי 

 ניקיון
   יחידות 12 עץלניקוי  איכותי ספריי

64.  
חומרי 

 ניקיון
   יחידות 576 ספריי לניקוי נירוסטה

65.  
חומרי 

 ניקיון
   מארז 18 סבון נוזלי שלישייה
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 פריט סוג #
 מכפיל

A 

יחידת 

 מידה

 

עלות 

ת ליחיד

 מידה

B 

סה"כ עלות 

 לפריט

=A*B 

66.  
חומרי 

 ניקיון
   יחידות 1,080 ליטר 4סבון ידיים 

67.  
חומרי 

 ניקיון

 4נוזל לניקוי חלונות 

 ליטר
   יחידות 172

68.  
חומרי 

 ניקיון
   יחידות 8 ליטר 4נוזל כלים 

69.  
חומרי 

 ניקיון

ריח למתקן  מפיץ

 חשמלי
   יחידות 12

70.  
חומרי 

 ניקיון
   יחידות 205 ליטר 4מסיר שומנים 

71.  
חומרי 

 ניקיון
   יחידות 210 מנקה אסלות

72.  
חומרי 

 ניקיון

חומר למכונת שטיפה 

 10רצפות+בישום, 

 ליטר

   יחידות 64

73.  
חומרי 

 ניקיון
   יחידות 360 ליטר 4אקונומיקה 

74.  
חומרי 

 ניקיון

אנטי  מנקה רב שימושי,

קאלק של סנו או שווה 

 ליטר 2ערך, 

   יחידות 168

 חד"פ  .75

קערות צבעוניות קטן 

אלגנט )לפתניות / 

 יחידות 25-אובלי(

   מארזים 520

 חד"פ  .76
גודל צבעוניות  מרקיות

 דותייח 25סטנדרטי, 
   מארזים 1,152

 חד"פ  .77
צלחות צבעוניות קטן 

 יחידות 25-אלגנט 
   מארזים 680

 חד"פ  .78
צבעוניות גדול צלחות 

 יחידות 25-אלגנט 
   מארזים 1,160

 חד"פ  .79
-צלחות לסלטים

 יחידות 50 -אובליות 
   מארזים 768

   מארזים 500 יח' 50 -צלחות לבן קטן חד"פ  .80
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 פריט סוג #
 מכפיל

A 

יחידת 

 מידה

 

עלות 

ת ליחיד

 מידה

B 

סה"כ עלות 

 לפריט

=A*B 

 חד"פ  .81

 9*13מגש ארוח מלבני 

יחידות  10 -שקוף 

 במארז

   מארזים 1

 חד"פ  .82

 9כוסות קרטון איכותי 

 50שתיה חמה -גדול-

 בשרוול

   שרוולים 20

 חד"פ  .83

 8כוסות קרטון איכותי 

 50שתיה חמה -גדול-

 בשרוול

   שרוולים 3,200

 חד"פ  .84

כוסות קרטון איכותי 

 50שתיה חמה -גדול- 12

 בשרוול

   שרוולים 60

 חד"פ  .85

כוסות קרטון איכותי 

 50שתיה חמה -גדול- 10

 בשרוול

   שרוולים 20

 חד"פ  .86
 -יהלום  50כוסות 

 שתיה קרה
   שרוולים 80

 חד"פ  .87

פולידור או  180כוסות 

שתיה קרה -שווה ערך 

 בשרוול 100

   שרוולים 1,050

   יחידות 1 גביעי יין לקידוש מוכסף חד"פ  .88

 אחר  .89

רדיד אלומיניום גליל 

ס"מ, אורך  45רוחב 

 מיקרון 14מטר,  100

   גליל 30

 אחר  .90

 100 -נייר אפייה 

 50X60יחידות במארז, 

 ס"מ

   מארזים 4

 אחר  .91
גליל ניילון נצמד רוחב 

 ק"ג 1.3ס"מ,  45
   גליל 6

 אחר  .92
מל'  500מתקן שקוף 

 לסבון נוזלי
   יחידות 3

 אחר  .93

מתקן לנייר ניגוב ידיים 

דפים  4,000מסוג צץ רץ 

 ביחידה

   יחידות 1
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 פריט סוג #
 מכפיל

A 

יחידת 

 מידה

 

עלות 

ת ליחיד

 מידה

B 

סה"כ עלות 

 לפריט

=A*B 

   יחידות 5 מברשת מגהץ אחר  .94

   יחידות 200 גפרוריםקופסת  אחר  .95

  סה"כ

 :שם המציע

 

 המציע:חתימת 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 כםסה  -' ח נספח

 לאספקת חומרי ניקיון ומתכלים התקשרות הסכם

 2020שנערך ונחתם ב__________ ביום_______ לחודש___________ שנת 

 ן י ב

 הקרן למורשת הכותל, ע"ר _______________

 מצד אחד       ( "הקרן" / "המזמין")שתקרא: 

 ן י ב ל

 ________________________ בע"מ

 ח.פ. ______________________

 מר'_______________________

 מצד שני      ( " / "הספק"זוכהה")שייקרא להלן: 

קיון ילאספקת ציוד חומרי נ – ____/____מס' פומבי פרסמה מכרז  והקרן  הואיל

המצ"ב על נספחיו כנספח א' להסכם  ומתכלים עבור הקרן למורשת הכותל המערבי

 ;זה

כהצעה  הקרן הגיש הצעתו למכרז והצעתו נתקבלה ע"י ועדת המכרזים של ספקוה והואיל

 ;במכרז הזוכה

 את הסכמתו לתנאי המכרז, המפרט ואמנת השירות ספקובהגשת הצעתו הביע ה והואיל

 ;ולהסכם זה ואת התחייבותו לעמוד בתנאיהםהמצ"ב כנספח א' למכרז 

מצהיר כי הוא עוסק בביצוע העבודות / השירותים מהסוג הנדרש וכי הוא  ספקוה והואיל

וכי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות,  הקרן רשאי על פי כל דין לבצעם עבור

הדרוש האמצעים, כוח האדם, הניסיון, ההון וכל דבר נוסף  הרישיונות, ההיתרים,

בהתאם להוראות המכרז  הקרןהמלאה של  נהולשביעות רצו לביצוע השירותים

 והסכם זה;

בסעיף  םכהגדרת שירותים ואספקת ציודמעת לעת  לקבלמעוניינת  והקרן והואיל

להסכם זה, הכל בהתאם לצרכיו ובהתאם לתקציבים העומדים ו/או  ההגדרות

 הכל בכפוף להוראות הסכם זה;ו הלרשות שיעמדו

הנהוגים  יבוצעו שלא במסגרת יחסי עבודה ספקושני הצדדים הסכימו כי שירותי ה והואיל

שירותיו  פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק ספקבין עובד למעביד, אלא כאשר ה

 על בסיס קבלני על כל המתחייב והמשתמע מכך; לקרן

 הכל כמפורטוברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם,  והואיל

 לעיל ובהסכם זה;

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 המבוא .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו.

 

 הגדרות .2

 בהסכם זה ייוחדו לביטויים המפורטים להלן ההגדרות המפורטות בצידן:
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

פעמיים ומתכלים מסוגים ציוד חומרי ניקיון, חד אספקת  –" העבודותאו "ו/" השירותים" .2.1

מכרז וכל של ה מפרט טכני ואמנת שירות –נספח א'  שונים, כמוגדר במכרז )ע"ע( לרבות

 ספקת הציוד, האמצעים,אהדרושות לביצוען לרבות  נלוות ו/או משלימות ו/או עבודות

הדרוש  החומרים, כ"א, ההיתרים, הרישיונות, הלבוש, הכלים וכן דבר אחר ו/או נוסף

 לביצוען.

 חומרי ניקיון, חד פעמיים ומתכלים מסוגים שונים, כמוגדר במכרז )ע"ע( לרבות -" הציוד" .2.2

 )ע"ע(. הצעת המחיר, ועל פי המפורט במכרזשל ה מפרט טכני ואמנת שירות –נספח א' 

לאספקה שוטפת של מוצרי ניקיון ומוצרים  – 03/20מכרז פומבי מס' הינו  - "המכרז" .2.3

הכולל את כל מסמכי  המזמין,עבור  ומתכלים למורשת הכותל המערבימתכלים לקרן 

א' להסכם זה ומהווים חלק בלתי  המכרז כהגדרתם במכרז, המצורפים להסכם זה כנספח

 נפרד הימנו;

להודעת  בפרטיו מופיעים במבוא להסכם זה ובהתאם הזוכה –"הספק" ו/או  "זוכהה" .2.4

 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. כנספח ב'זכייה המצורפת 

כנספח  המצורףו מפרט טכני ואמנת שירות –נספח א' שצורף למכרז כמפרט ה -" מפרט" .2.5

 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. ג'

כתב כמויות והצעת המציע,  –שצורף למכרז כנספח ז'  הצעת המחיר – "הצעת המחיר" .2.6

את הצעת המחיר הזוכה של הספק והמחירים המופיעים בו מהווים את  מהווהאשר 

 . , והינו חלק בלתי נפרד מן ההסכםלקרן שיספק הציוד עבור לספקהתמורה 

וכן כל מבנה, מתחם או אזור אחר  ,משרדי הקרןורחבתו,  הכותל המערבי – "אתרי הקרן" .2.7

והן  ירושליםבו פעילות, הן ב ו/או מתעתד לקיים ו/או נוסף אשר המזמין מקיים בו פעילות

 מחוצה לה.

 . ספקל ,מחלקה מכל, שיוציא המזמין ציוד תהזמנ –"הזמנה"  .2.8

 כללי .3

 לאספקת הציוד. בהסכם זה, שהנו הסכם  הזוכההמזמין מתקשר עם  .3.1

  הפעלה .4

  ביקש המזמין, בתקופת ההתקשרות, בהתאם לצרכיו, שיקוליו והתקציבים שיעמדו .4.1

 בהסכם זה, יפעל ובהתאם להגדרת הזמנה לאספקת ציודככל שיעמדו, לבצע  לרשותו,

 הזמנות עבודה של המפרט. – 2על פי הוראות סעיף המזמין 

 הזמנת העבודה תתבצע בהתאם להוראות המכרז. .4.2

 בתוך המועד שנקבע בפניית המזמין. לספק את הציודמתחייב  ספקה .4.3

 ציודהמזמין יזמין  כלשהו. ציוד בהיקףמהזוכה בכל מקרה, המזמין לא מתחייב להזמין  .4.4

 .ציודשל  אך ורק בהתאם לצרכיו, ולא מתחייב לשום כמות ו/או היקף

 אשר עומד בתנאי החוק והתקןעצמו, ובאופן  ספקהרק על ידי  הציוד יסופקבכל מקרה,  .4.5

 .שנדרש בהתאם לחוק , ככלהשירותיםהרלוונטי לביצוע 

 בהתאם ספק, יפעל האופן אספקת הציודבמקרים בהם לא קיים תקן ו/או חוק לגבי  .4.6

 הוראות המזמין.הנחיות המכרז והמפרט, וכן לל

 תקופת ההתקשרות  .5



 46לאספקה שוטפת של מוצרי ניקיון ומוצרים מתכלים לקרן למורשת הכותל המערבי – 03/20מכרז פומבי מס' 
 

 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

_____________  חודשים, החל מיום ________ ועד יום 12חוזה זה הנו לתקופה בת  .5.1

 .("תקופת ההתקשרות המקורית"להלן: )

באותם  למזמין, ולו בלבד, נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית .5.2

 תקופת תקופות נוספות של שנה בכל פעם, כך שבמצטבר לא תעלה (4לארבע )תנאים 

 שנים. 5ההסכם הכוללת על 

 זה. הוארכה תקופת ההתקשרות על ידי מימוש האופציה, יחולו הוראות הסכם .5.3

רשאי להודיע  לעיל, מוסכם ומוצהר כי המזמין 5.3 - 5.1מבלי לגרוע מהוראות סעיפים  .5.4

שיהיה עליו לנמק  על רצונו בהפסקת הסכם זה, מכל סיבה שהיא ומבלי , בכל עתספקל

חתומה בידי  ספקומראש ל את רצונו בביטול ההסכם, ובלבד שניתנה על כך הודעה בכתב

הודעה כאמור, יראו את המועד הנקוב  ספקמסר המזמין ל מורשי החתימה של המזמין.

זה הנוגעות לתום תקופת תקופת ההתקשרות והוראות הסכם  בהודעה כמועד סיום

 בשינויים המחויבים, במועד זה. ההתקשרות יחולו,

יהיה רשאי המזמין  בתוך תקופת ההתקשרות נשוא חוזה זה, לרבות בתקופת ההארכה, .5.5

 ., לפי שיקול דעתונוספים להתקשר עם קבלנים

 

 התמורה .6

, המחיר הצעתב שפורטה כפי, למכרז הספק של המחיר הצעתתחושב על בסיס  התמורה .6.1

 בהתאם לכמות המוזמנת.ובתוספת מע"מ 

כללי הצמדה, המצורף בנספח  –של התכ"ם  7.5.2.1יהיו בהצמדה על פי הוראה המחירים  .6.2

את הספק לאורך כל תקופת ההתקשרות עם המזמין, לרבות כללי הצמדה, ויחייבו  –יב' 

 תקופות הארכה, ככל שתהיינה.

 נוספים לתשלומים או/ו הוצאות להחזר או/ו נוספת לתמורה זכאי יהיה לא ספקה .6.3

הצעת לעיל, וכן ב 6.1-6.2וכפי שמפורט בסעיפים  שיספק לציוד לתמורה מעבר, כלשהם

 .המחיר

 

 אופן התשלום .7

ידו -, חשבוניות מפורטות לרבות פרטים בגין השירותים שניתנו עללקרןיגיש  ספקה .7.1

 בהתאם להסכם זה.

צירוף  תוך (בשלמותה או בחלקה)יבדוק את החשבונית ויאשרה לתשלום  הקרןנציג  .7.2

לצורך תיקונה.  את החשבונית או חלקה, יחזירה לספק הקרןהערותיו. לא אישר נציג 

 לאחר אישורה תועבר החשבונית לביצוע התשלום.

לחשבוניות או  רשאי להתנות את אישור החשבוניות בקבלת פרטים נוספים הקרןנציג  .7.3

בגלל עיכובים  הקרן ת החשבוניות, ולספק לא תהיינה דרישות או טענות כלפיבהוכח

 בתשלום אשר התחייבו כתוצאה מכך.

 יום מיום המצאת החשבונית המזכה בתשלום. 45תנאי תשלום התמורה הם שוטף +  .7.4

 מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר, תשלום התמורה מותנה בהמצאת אישור בתוקף על .7.5

 -, תשל"ו(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)פים ציבוריים פי חוק עסקאות גו

 והתקנות שהותקנו על פיו. 1976
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, במועד החתימה על הסכם ככל שהספק מדווח לרשויות המע"מ על בסיס מזומן, יגיש .7.6

הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך  –של החשכ"ל  2.2.3.1טופס מס'  זה,

 . 2.2.3מוסף, על פי הוראה 

 

 מעביד –היעדר יחסי עובד  .8

 מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי. ספקה .8.1

ההוצאות  יהיו עובדיו בלבד והוא יישא בכל התשלומים, ספקהעובדים שיועסקו על ידי ה .8.2

עבודה, מס  עם העסקתם של העובדים ו/או מי מטעמו, לרבות שכר והמיסים, בקשר

תשלום סוציאלי  הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל

מטעמו, כל זכויות של  אחר, כפי שיקבעו וישתנו מעת לעת ולא תהיינה לספק או לעובדים

פיצויים, או הטבות, או  ים לכל תשלומים,עובד המועסק על ידי המזמין והם לא יהיו זכא

 זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם המזמין.

עובדים של  בטענה עובד או הקרןהיה ומכל סיבה שהיא, תתקבל דרישה ו/או תביעה כנגד  .8.3

הספק לפצות  ובין בנפרד, כי אז מתחייב ספק, הינם עובדי המזמין, בין ביחד עם הספקה

הכלל,  לפי דרישתו הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מןולשפות את המזמין, מיד 

כל  שהמזמין יידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות

הדרישה לספק  תיתן הודעה בגין התביעה ו/או הקרןההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל. 

 והזדמנות סבירה להתגונן.

 

 רבות בנקאיתע .9

תוך  לקרן ספקהתחייבויותיו לפי הסכם זה, במלואן ובמועדן, ימסור הלהבטחת קיום כל  .9.1

שרים )ע ₪ 25,000ערבות בנקאית על סך של  ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז, 7

 למסמכי המכרז. בנוסח המצורף -(שקלים חדשיםוחמישה אלף 

 יום ממועד תום תקופת (שישים) 60הערבות הבנקאית תעמוד בתוקף עד לחלוף  .9.2

הוארכה,  ההתקשרות המקורית. מומשה האופציה על ידי המזמין ותקופת ההתקשרות

 המוארכת. יום לאחר תום תקופת ההתקשרות 60תוארך ערבות ההסכם לתקופה של 

וכן  יפר ו/או לא יקיים התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, ספקבכל מקרה בו ה .9.3

ו/או שיפוי  כם זה, לגבות תשלום ו/או פיצויבכל מקרה בו המזמין רשאי על פי דין וע"פ הס

לפירעון ולחלט סכום  , יהא המזמין רשאי להציג את הערבות הבנקאיתספקכלשהם מה

ניתנת לחילוט על פי דרישה  הערבות הבנקאית כולו או חלקו. הערבות הבנקאית תהא

ק תידרש לנמ שהקרןהערבות הבנקאית, ומבלי  , שתימסר לבנק מוציאהקרןבכתב מאת 

 להציג לבנק מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט. את דרישת החילוט ו/או

ערבות  לקרן ספק, ימציא ההקרןחולטה הערבות הבנקאית, כולה או חלקה, על ידי  .9.4

 (שבעה) 7המקורית וזאת תוך  בנקאית לתקופה, בסכום ובתנאים זהים לערבות הבנקאית

 אית.ימים מיום חילוטה של הערבות הבנק

חלקה,  מובהר בזאת, כי אין ולא יהיה, במתן הערבות הבנקאית ו/או בחילוטה, כולה או .9.5

פי הסכם זה ו/או על  על ספק, כדי לגרוע באופן כלשהו מהתחייבויותיו של ההקרןעל ידי 

על פי  לקרןאחר הנתונים  פי כל דין, ו/או כדי לגרוע באופן כלשהו מכל זכות ו/או סעד

 הסכם זה ו/או על פי כל דין.
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 כל ההוצאות הכרוכות בערבות הבנקאית ו/או הנובעות הימנה, לרבות מהוצאתה, .9.6

 ספקמהארכת תוקפה, מגבייתה ו/או מחידושה כאמור לעיל, תחולנה במלואן על ה

 ותשולמנה על ידו.

של  במקרה ספקאין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של ה .9.7

 מימושה.

את כל  מילא ספקבכפוף לכך שה ספקל הקרןהערבות הבנקאית תוחזר על ידי  .9.8

 ובמועדן. התחייבויותיו על פי הסכם זה שמועד קיומן חל עד לאותו מועד, במלואן

 

 אחריות ושיפוי .10

 מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג ספקה .10.1

ולכל מי  , לעובדיהלקרןיף לרבות לגוף ו/או לרכוש שייגרמו שהם באופן ישיר או עק

שלישיים כלשהם,  , לעובדיו ולמי מטעמו, וגם כל גוף אדם או צדדיםספקמטעמה וכן ל

מכוחו או מטעמו תוך כדי  , עובדיו, שליחיו או כל מי שבאספקעקב מעשה או מחדל של ה

כתוצאה מהפרת התחייבויות  ביצוע התחייבויותיו במתן השירותים על פי הסכם זה או

על כל סכום  הקרןמתחייב לפצות את  על פי הסכם זה או על פי כל דין, וכן הוא ספקה

 המפורטים לעיל. שתחויב לשלם בקשר לנזקים

 מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור ספקה .10.2

המזמין  קרותם, ועד שיעשה כן יהאוזאת מיד או במועד סביר לאחר  10.1לעיל בס"ק 

תשלומים ובין  , בין בדרך של קיזוז או עיכובספקרשאי לעשות זאת במקומו ולהיפרע מה

 על פי כל דין וחוק.

 לגבי נזקים שעילת ספקסיומו של הסכם זה לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות ה .10.3

 התביעה בגינם נובעת מהסכם זה.

אם הוא  , ביןספקב שעל פי הסכם זה חב בו הלשלם כל סכום בגין חיו הקרןחויבה  .10.4

או של מבטח או מכל  או של צד שלישי הקרןאו עובד של  ספקנובע מתביעתו של עובד ה

כל נזק שנגרם לה כאמור  ספקמאת ה זכאית לשיפוי ופיצוי מלא הקרןמקור אחר, תהא 

עורך דין לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת  בגובה אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה,

בגין האמור, בתוספת הצמדה והקבלן יחזיר לה סכומים  סבירים שיהיו לה בקשר לתביעה

תגיש לו דרישה ובה פירוטה הוצאות שנגרמו לה כאמור, בכפוף  שהקרן אלה מיד לאחר

 שתינתן לקבלן הודעה מידית בדבר הדרישה ו/או התביעה והזדמנות סבירה להתגונן לכך

 לפס"ד חלוט.ולהתפשר בפשרה ובכפוף 

ותאפשר  תודיע לקבלן מראש ובכתב על כל דרישה ו/או תביעה על פי סעיף זה הקרן .10.5

 לו להתגונן מפניה.

 במקרה של תביעה חובת השיפוי של הקבלן תהא בכפוף לפס"ד חלוט. .10.5.1

 חובת השיפוי כפופה למגבלות האחריות הקבועות בהסכם זה. .10.5.2

 בלבד. ות משפט סבירותחובת השיפוי בגין הוצאות משפט תהינה בגין הוצא .10.5.3

 

 העברת זכויות .11

הקבלן לא יהא רשאי לשעבד, להעביר ו/או להמחות לאחר או לאחרים, בשום דרך  .11.1

זה ו/או את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פיו, כולן או חלקו, אלא אם  שהיא, הסכם
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סעיף , מראש ובכתב, ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידיה. לעניין הקרן נתקבלה לכך הסכמת

 או בשליטה, בין במישרין ובין בעקיפין בקבלן, דינה כדין העברת זכויות. זה, שינוי בבעלות

 

 קיזוז, עכבון וויתור .12

 אם)המזמין יהא רשאי לקזז מהתמורה ו/או מכל סכום אחר שיגיע ממנו לקבלן  .12.1

 לא בהכרח ע"פ הסכם זה אלא גם מכוח התקשרויות אחרות ו/או נוספות מול (מגיע

בגין  כל סכום המגיע למזמין על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין, לרבות המזמין,

הקבלן ו/או  פיצוי ושיפוי וכן בגין כל נזק, הפסד, הוצאה ו/או מחמת מעשה או מחדל של

לעיל אינו פוגע בכל  עקב ו/או מחמת ביטול הסכם זה. מובהר בזאת במפורש, כי האמור

 על פי כל דין. למזמין על פי הסכם זה ו/או זכות נוספת ו/או אחרת המוקנית

 בשום מקרה, ועל אף האמור אחרת בכל סעיף המתייחס לקיזוז, ניכוי ו/או עיכוב .12.2

כלשהו  הכלול בכל הסכם או חוק שהוא, הקבלן לא יהא רשאי לעכב, לקזז, לנכות סכום

 על פי הוראות הסכם זה. (אם עליו לשלם)מאלה שעליו לשלם 

לקבלן  תהיה רשאית לעכב בידיה כל מיטלטלין השייכים ןהקרמוסכם בזה כי  .12.3

 ועל פי דין. והמצויים בתחומה, וזאת עד להשלמת מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה

 

 רישיונות והיתרים .13

 הקבלן מתחייב כי יהיו בידיו במשך כל תקופת תוקפו של ההסכם ו/או תקופת .13.1

 היתרים, אישורים, ההסמכותהאחריות בהתאם להוראות ההסכם כל הרישיונות, 

עסק  המתחייבים עפ"י כל דין בקשר עם מתן השירותים עפ"י הסכם זה ובכלל זה רישיון

 האחריות . והוא מתחייב לדאוג שכל האמור יהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ו/או

 הקבלן מתחייב כי כל הציוד שיותקן בהתאם להוראות הסכם זה יהיו בעלי תו תקן .13.2

 כל התעודות ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים. מתאים ועם

 מובהר בזאת כי הקבלן ישא בכל ההוצאות והאגרות הכרוכות בקבלת הרישיונות .13.3

 .ו/או ההיתרים הנדרשים

 

 פיצויים מוסכמים .14

מנגנון קנסות בגין אי עמידה בתקני השירות  – 17 -פיצויים מוסכמים ו – 16הוראות סעיפים 

 שבמפרט הינן חלק בלתי נפרד מהוראות הסכם זה.

 

 אי ביצוע ו/או הפרת ההסכם .15

על כל תתי סעיפיהם הם תנאים  21, 19, 18, 13-16, 9.1.7-9.1.8האמור בסעיפים  .15.1

 תחשב להפרתו -ויסודיים בהסכם זה. הפרת איזה מהתנאים היסודיים לעיל  עיקריים

 יסודית של ההסכם בידי הקבלן.ה

במקרה ומתן השירותים, כולם או חלקם, אינם מתבצעים כראוי בהתאם  .15.2

הסכם זה ונספחיו, יהא על הקבלן לתקן את הטעון תיקון בתוך פרק הזמן  להוראות

להביא  הקרן ולשביעות רצונה, ככל שלא יעשה זאת תהא רשאית הקרןלכך על ידי  שיידרש

 הסכם זה על סיומו.
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שסופקו  השירותים תשלם לקבלן על הקרןבמקרה שבו תופסק ההתקשרות כאמור לעיל, 

 על ידו עד מועד תום ההתקשרות בפועל.

 לאחר השלמת התשלום כנ"ל, לא יידרש הקבלן להמשך מתן שירות או אחריות .15.3

 קבלן אחר. תהא רשאית להעביר את מתן השירות מכל הקרןלמערכות או למרכיביהן ו

להביא  הקרןעל אף האמור לעיל, בקרות אחד מהמקרים הבאים, תהיה רשאית  .15.4

כזה, תהיה  הסכם זה לידי סיומו לאלתר ובלבד שתינתן על כך הודעה לקבלן, במקרה

 תנאי שתמצא לנכון: למסור את ביצוע ההסכם לכל מי שתבחר ובכל הקרןזכאית 

ההפרה חרף  ותאם הפר הקבלן את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את תוצא .15.4.1

 לתיקון בהתראתה. הקרןשהקציבה  , ובתוך התקופההקרןהתראה שקיבל מן 

ו/או הסכם  פי כל דין-על ספקאם נשלל רישיון ו/או היתר ו/או אישור הנדרש מה .15.4.2

 זה.

או על  אם ימונה כונס נכסים, מפרק או נאמן, הכל בין זמני לבין קבוע, לעסקיו .15.4.3

על זכויותיו כלפי  הליכים נגדו, או יוטל עיקול, או יינתן צו הקפאת ספקנכסיו של ה

 יום. 45העיקול בתוך  או על נכס מהותי מנכסיו ולא הוסר הקרן

לכל  ספקה לעיל לא יהיה זכאי 15.4בשל האמור בסעיף  הקרןבוטל ההסכם על ידי  .15.5

על ידו בפועל, על  תרופה או סעד בגין הביטול, מלבד תשלום התמורה בגין השירות שסופק

הסכם זה ובקיזוז כל זכות  אשר תמורתה טרם שולמה במועד סיום הקרןפי הזמנת 

 .ספקמן ה לקרןהמגיעה 

 

 העדר בלעדיות .16

 תהא הקרןכל בלעדיות בנוגע למתן השירותים וכי  ספקמובהר בזה כי לא ניתנת ל .16.1

חלק מהם  רשאית על פי שיקול דעתה במוחלט והבלעדי למסור את השירותים ו/או כל

 ו/או לאחרים ולא תהה לו כל טענה או דרישה עקב כך. לאחר

למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של המכרז ו/או הסכם זה, כדי למנוע מן  .16.2

עם קבלנים אחרים ו/או נוספים, לרבות אך לא רק, בדרך של חוזה  המזמין להתקשר

ר ו/או כל הליך אחר תוצאה של מכרז פומבי ו/או מכרז סגו מסגרת, בהתקשרות שהיא

 פטור מן החובה לערוך מכרז. מקום בו המזמין פטור ו/או יהיה

לגבי איזו עבודה שהיא, וממילא אינו מתחייב  ספקהמזמין אינו מתחייב להפנות ל .16.3

 עבודות בהיקף מסוים ו/או בהיקף כלשהו. ספקל למסור

 

 ביטוח .17

 ויחזיק זה הסכם ולפי דין לפי אחריותו לכיסוי הנדרשים הביטוחים כל את חשבונו על יערוך הספק

 בגין דין לפי אחריות לו קיימת עוד כל נוספת תקופה וכל ההתקשרות זמן משך בכל בתוקף אותם

 :הבאים התנאים את יכללו הספק ביטוחי. השירותים

 ספקלמעשי ו/או מחדלי ה ובגין אחריות המזמין כמבוטח נוסףביטוח יכלול את ה .17.1

 וכן;

, וו/או הבאים מטעמ המזמיןהביטוח יכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .17.2

 למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון, וכן;
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

בקשר  המזמיןיהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שיערך על ידי  ספקביטוחי ה .17.3

 עם השירותים.

 .למזמיןיום  30הביטוחים יכללו סעיף הודעת ביטול  .17.4

ממלוא חבותו על  ספק, עריכת הביטוחים לא תפטור את המוסכם כי בכל מקרה .17.5

לאמוד את הסיכונים הנובעים מפעילותו ולבטחם  ספקפי ההסכם והדין וחובתו של ה

בכל אחריות בקשר עם ביטוחים שנערכו  המזמין לא ישאבהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, 

 כאמור. ספקאו לא נערכו על ידי ה

הקרן  תורחב כך שתכלול את " המזמיןהגדרת  דלעיל 17מוסכם, כי לעניין סעיף  .17.6

"ר ו/או משרד רוה"מ ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם עלמורשת הכותל המערבי 

 . "ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 הודעות, בוררות וייצוג .18

זכות  בכתב. ספק, והם בלבד, רשאים להודיע הודעות להקרןמורשי החתימה של  .18.1

 החדשים אם יהיו .זו מועברת למורשי החתימה 

 הסכם זה. ברישת והקרןהודעות ימסרו ביד או בדואר רשום לפי כתובת המפעיל  .18.2

במידה ותהיה מחלוקת כספית בין הצדדים, היא תובא להכרעתו של המבקר  .18.3

לנמק  . הבורר יהיה כפוף לדין המהותי , אך לא הפרוצדורלי, ויהיה חייבהקרןשל  הפנימי

 .את החלטתו

 את זכותם עפ"י הסכם זה או חלק ממנה לא יחשב כוויתוראי מימוש הצדדים  .18.4

 מצדם לממש את זכותם בכל פעם שימצאו לנכון.

 סמכות השיפוט בכל עניין הקשור בפרשנותו, יישומו ו/או הפרתו של הסכם זה, .18.5

 .בלבד ירושליםבעיר נתונה בזה לבית המשפט המוסמך 

ההודעות בקשר להסכם זה כתובות הצדדים הנן כאמור במבוא להסכם זה. כל  .18.6

 בכתב. כל הודעה אשר תשלח לאחד הצדדים בדואר רשום עפ"י הכתובות הרשומות יהיו

שנמסרו  שעות לאחר מסירתה בבית הדואר. הודעות 72לעיל, תיחשב כאילו נמסרה לו 

 ביד, יחשבו כהודעות שנתקבלו בתעודתן מיד עם מסירתן.

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 _____________________    _____________________ 

 וחותמת הקרןחתימת      וחותמת  ספקחתימת ה

 

 אישור עו"ד

 אני הח"מ, ___________________, עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזאת, כי החתומים מעלה בשם
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

חתמו על הסכם זה בפני, כי  ("ספק"הלהלן: )________________________________ 

, וכי חתימותיהם על הסכם זה מחייבות ומזכות ספקמוסמכים להתקשר בהסכם זה בשם ה הם

 לכל דבר ועניין בקשר להסכם זה. ספקה את

____________________    ___________________________ 

 עו"ד/רו"ח חתימה      תאריך 
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 ערבות ביצוענוסח   -' ט נספח

 לכבוד
 המערבי הקרן למורשת הכותל

 
 הנדון: ערבות ביצוע 

 
 בערבות כלפיכם בזאת ערבים הננו"(, המבקש" :להלן__________________ ) בקשת פי על

 חדשים שקלים אלף וחמישה עשרים של לסך עד המבקש מאת שתדרשו סכום כל לסילוק מלאה
מוצרי לאספקה שוטפת של  – 03/20מכרז פומבי מס' ל בקשר"(, הערבות סכום": להלן) (,₪ 25,000)

 .ניקיון ומוצרים מתכלים לקרן למורשת הכותל המערבי
 קבלת מעת ימים 15 תוך, לעיל כאמור הערבות סכום עד סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו

 לתת או/ו זכאות או/ו נזק להוכיח שתדרשו ומבלי תנאי כל ללא וזאת, בכתב הראשונה דרישתכם
 .הערבות מהמבקש סכום את תחילה לדרוש שפניתם ומבלי נימוקים

 
 ערבות כתב פי על מתשלום להימנע או/ו שהיא סיבה מכל הערבות את לבטל רשאים נהיה לא אנו
 . הדין פי על לערב המוענקת ברירה כל לרבות טענה כל על בזאת מוותרים ואנו, שהיא סיבה מכל זה

 
 בהתאם תקופת ההתקשרות תום יום ממועד 60) _____________ ליום עד בתוקף תהא הערבות

 בטלה הערבות תהא זה מועד לאחר. זה מועד עד לנו להימסר חייבת מכם דרישה וכל( למכרז
 . חודשים 12 עד של נוספת לתקופה מצדכם לבקשה בהתאם תוארך כן אם אלא ומבוטלת

 
 . שלישי לצד הערבות את להסב רשאי יהיה המזמין לא

 
 בכבוד רב,

 ____________בנק 
 סניף ___________
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 חתימה וחותמת: ____________  תאריך: __________

 

 כללי הצמדה  -' י נספח

הוראות וכללי ההצמדה המפורטים להלן ביחס לשירותים נשוא מכרז זה, הם אלו הקבועים על 

 של החשב הכללי.  7.5.2.1פי הוראה 

 המציע ימלא את השרות הריקים וימחק את המיותר, ככל שרלוונטי.

 הצמדה בנושא הגדרות .1

 המדד הידוע במועד הגשת ההצעה.  – הבסיס תאריך .1.1

 מתאריך חודש 18) ההצמדה מחושבת והלאה שממנו המועד – הצמדה התחלת תאריך .1.2

 .הבסיס

 במועד הגשת ההצעה.  הידוע המדד – התחלתי מדד .1.3

 . ההצמדה ביצוע מועד ביום הידוע האחרון המדד – הקובע המדד .1.4

 מתחת אל ירד הקובע המדדים הרכב או המדד כאשר המבוצעת הצמדה – שלילית הצמדה .1.5

 .ההתחלתי המדד לשיעור

 מי או לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על שמפורסם כפי – לצרכן המחירים מדד .1.6

 . להחליפה ישראל ממשלת ידי על שהוסמך

  הצמדה ביצוע עקרונות .2

, המתאים המדד סוג את לעדכן יש"(. ]המדד: "להלן) ¬ב לשינויים יוצמדו המחירים .2.1

 [. במכרז לנקבע בהתאם

 לתעריפים( הרלוונטי במדד ירידה חלה אם, יופחת או) יתווסף שיחושב ההצמדה סכום .2.2

 .בהתקשרות שנקבעו

 למחוק יש] במשרד החשבונית קבלת מועד/  הטובין קבלת במועד יהיה ההצמדה ביצוע .2.3

 [המיותר את

 .שלילית בהצמדה מדובר שבהם במקרים גם יהיה הצמדה ביצוע .2.4

 הצמדה ביצוע מנגנון .3

 המפורט במקרה למעט, הבסיס מתאריך חודשים 18 תום לאחר יחל ההצמדה ביצוע .3.1

 .ההתחלתי כמדד ייקבע זה ביום הידוע המדד. 1.3 בסעיף

 חודשים___   בחלוף תתבצע הראשונה שההצמדה כך, חודשים___  מדי תתבצע ההצמדה .3.2

 .מכן לאחר חודשים____   ובכל, הצמדה תחילת מתאריך

 החודשים 18 במהלך"( השינוי יום: "להלן) מסוים במועד אם, 1.3 בסעיף האמור אף על .3.3

 ויותר  %4של בשיעור גבוה שיהיה כך – במדד שינוי יחול, הבסיס מתאריך הראשונים

 :הבא באופן, ואילך זו מנקודה ההצמדה חישוב יחל, הבסיס בתאריך הידוע מהמדד

 .ההתחלתי כמדד ייקבע השינוי ביום הידוע המדד .3.4

 .לעיל3.2 בסעיף כאמור, הצמדות לביצוע שנקבע הזמן פרק בחלוף ייעשה ההצמדה ביצוע .3.5


