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 ב' אייר, תש"פד                                                                                                                         בס"
 2020אפריל,  26

 
 

 שלום רב,
 

 לכפפות חד פעמיות ירהנדון : בקשה להגשת הצעות מח
 

( מבקשת לקבל הצעת מחיר לאספקת כפפות חד  "הקרן" הקרן למורשת הכותל המערבי )להלן:
 פעמיות על פי הפירוט המצ"ב ובהתאם לתנאי מסמך זה:

 
 :פירוט
 S/M/L/XLכפפות לטקס ללא אבקה במידות  .1

 S/M/L/XLכפפות ניטריל במידות   .2

 לגבי כלל הפריטים:

 יח' 100מארזים של  .1

 שירות משלוחים ופריקה  עד היעד המבוקש בירושלים. .2

מארזים בחודשיים הקרובים,)היקף הרכישה מכל סוג ייקבע עפ"י  150היקף רכישה מוערך:כ 

 צורך( וככל שיידרש בהמשך.

 
 

 יש להתייחס למספר נקודות במילוי ההצעה :
 

 3לתקופה של המחיר הנקוב בהצעה יחייב את המציע  .יש לרשום את המחיר לפני מע"מ 
, והזוכה לא יהיה רשאי לשנותו מכל סיבה שהיאחודשים ממועד תחילת ההתקשרות, 

 .למעט הפחתה במחיר

  ."יש לתמחר במסמך המצורף שכותרתו: "הצעה כספית  

  ,מובהר כי המחיר  מהווה תמורה מלאה וסופית לשירותים הכוללים גם את כל המתואר
  המפורט והנדרש במסמך זה. 

 ית לפצל את הזכייה בין מספר ספקים, על פי שיקול דעתה. כמו כן, רשאית הקרן רשא
הקרן להתקשר עם כל מציע לגבי הרכיבים הזולים ביותר בהצעתו, או לחילופין להתקשר 

 הכל לפי שיקול דעתה של הקרן. –עם המציע אשר סך הצעתו היא הזולה ביותר 

 ובלבד שהסך הכולל של הקרן רשאית לנהל עם הזוכה מו"מ להזמנת ציוד נוסף ,
 ש"ח כולל מע"מ. 200,000ההתקשרות לא יעלה על 
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 שונות
 

  יש להדגיש  כי אזור העיר העתיקה והכותל המערבי בפרט מורכב  מבחינת קשיי גישה הן
 ועל הספק לקחת זאת בחשבון בעת תמחור ההצעה. בעומסי תנועה והן מבחינת חנייה

 

 ישראלית מאחריכים להיות בעל תעודת זהות הכותל צרלרחבת המגיעים  שליחיםה 
 הכניסה מותנית בבידוק בטחוני ובאישור המשטרה.ו

 

  :ביום העסקים העוקב למועד ביצוע ההזמנה.זמן אספקה 

  הספק מתחייב לאספקת מוצרים איכותיים ובאיכות גבוהה. ככל שיתקבל מוצר פגום
והספק מתחייב לספק מוצר ו/או באיכות נמוכה, הקרן רשאית לדרוש מהספק להחליפו, 

 חלופי ואיכותי באופן מיידי, ללא עלות נוספת.

 
 

 :תנאים
 

  עוסק מורשההמציע הינו . 

 .יש להציג מסמכים  המציע מחזיק בכל האישורים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים
 רלוונטיים.

 : התקשרות תנאי
 +כנגד הצגת חשבונית מס. 45תנאי תשלום : שוטף 

 כולל מע"מ ₪ 200,000מוגבלת לסכום רכישה של עד בהצעה י זכייה מובהר בזאת כ . 

 .הקרן אינה מתחייבת לרכוש במלוא הסכום הנקוב או בחלקו 

  אין הקרן מתחייבת לבחור איזו מן ההצעות שהוגשו אליה ואין היא מתחייבת להצעה
 הזולה ביותר.

 כיו"ב יחולו על הזוכה מובהר, כי עלויות הובלה, שינוע, העסקת עובדים, רכישת ציוד ו
 בלבד.

 .הזמנות ושינויים יבוצעו אך ורק ע"י נציגי הקרן ורק באמצעות הזמנת רכש ממוחשבת 

 מעביד בינו ו/או -המציע מצהיר כי הנו משמש כקבלן עצמאי, ולא יהיו כל יחסי עובד
מתחייב לשאת  מציעעובדיו ו/או קבלני משנה מטעמו ו/או מי מטעמו לבין הקרן. ה

בעצמו ועל חשבונו את שכרם של עובדיו ושל המועסקים על ידו, כולל קבלני משנה ולשלם 
מטעמו, וכן את כל תשלומי החובה, ההפרשות וההוצאות הנלוות, לרבות מס הכנסה, 
ביטוח לאומי ומס בריאות ותשלומים אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום 

 פעילותו.
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  המציע, ככל שיזכה, יהיה אחראי באופן בלעדי לאופן וטיב השירותים שיסופקו ושיבוצעו

ידי מי מטעמו, וכן יהיה הוא אחראי לנזקים ישירים ועקיפים לגוף -ידו ו/או על-על
ולרכוש של כל אדם ו/או כל תאגיד ו/או הקרן, לרבות נזקים שייגרמו להם, כתוצאה 

 זה.מסמך נשוא מביצוע השירותים 

 שירותהמציע מתחייב שככל שהצעתו תזכה, במקרה שהקרן תבקש להזמין מוצר / 
כי אז ישלח לקרן הצעת  סמך זהבתחום השירותים נשוא הסכם זה ואשר איננו כלול במ

. למען הסק ספק מובהר, כי הקרן לא תהא / השירותמחיר נפרדת לאספקת אותו המוצר
שאינם מופיעים  / שירותיםן מוצריםמחויבת לקבל את הצעת המחיר הנ"ל ו/או להזמי

/ כאמור מאת הזוכה. הקרן תהא רשאית להזמין את אותם המוצריםסמך זה במ
מספק אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. ככל שתחליט הקרן לקבל את  שירותים

, יחולו על הצעת / שירותים שאינם כלולים במסמך זההצעת המחיר של הזוכה למוצרים
שירותים הכלולים בה מלוא הוראות מסמך זה, בשינויים המחויבים ים/ מוצרהמחיר וה

 בלבד.

 לקבל את  הקרן  רשאית לנהל מו"מ עם מציע/ים ע"פ שיקול דעתה וכן, איננה מתחייבת
וכן היא רשאית לבחור ספק אחד או יותר על פי  ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא

 .שיקול דעתה הבלעדי

 

 :אחריות 

חראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או א הקבלן"/""הספק"
קרן למורשת הכותל "לכל נזק אחר, בין במהלך ביצוע העבודה ובין לאחר מכן, שייגרם ל

 המערבי" 

ן בי שלוו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל "( קרן)להלן : "ה
בין  –ם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו אם נגרם על ידו בין א

 בעקיפין, הנובע או הקשור לביצוע העבודה נשוא חוזה זה. במישרין ובין
 

-למען הסר ספק, אין לראות בהליך זה מכרז כהגדרתו בחוק חובת מכרזים, התשנ"ב
1992. 

 
 יעמוד בכל התנאים -העם הגשת הצעה לפי בקשה זו מתחייב המציע כי ככל שהצעתו תזכ

 האמורים לעיל. והדרישות
 

 29.4.20 את ההצעה יש לשלוח באמצעות אתר "הקרן למורשת הכותל המערבי" עד לתאריך

  .16:00בשעה 

מלא ו  http://www.thekotel.org/bids.aspהבא :  קישורהע"מ לשלוח את ההצעה לחץ על 

 את הטופס המקוון.

 
 בברכה
 מכרזיםומחלקת רכש 

 הקרן למורשת הכותל המערבי

 
 efrat@thekotel.orgבלבד: בדוא"ל לברור פרטים ניתן לפנות 

http://www.thekotel.org/bids.asp
mailto:efrat@thekotel.org
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 ההצעה הכספית:
 
 
 10מחיר ל מחיר למארז 

 מארזים
 30מחיר ל

 מארזים
 50מחיר ל

 מארזים

     טקסכפפות ל

     כפפות ניטריל

 
 
 

 הערות:
 

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

  הקרן רשאית לפצל את הזכייה בין מספר ספקים, על פי שיקול דעתה. כמו כן, רשאית
הקרן להתקשר עם כל מציע לגבי הרכיבים הזולים ביותר בהצעתו, או לחילופין להתקשר 

 ל לפי שיקול דעתה של הקרן.הכ –עם המציע אשר סך הצעתו היא הזולה ביותר 

 


