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 בס"ד
   
 כ"ד אייר, תש"פ         
 2020מאי,  18         

 לכבוד
 שלום רב,

 
 לאספקת שתיה:  הנדון : בקשה להגשת הצעות מחיר

 
 םמיבקבוקי ( מבקשת לקבל הצעת מחיר לאספקת  "הקרן"הקרן למורשת הכותל המערבי )להלן:

על פי הפירוט   בעלי פקק פשוט, בלבד בכשרות של בד"צ העידה החרדית ליטר 0.5מינרליים 
 הבא ולפי תנאי מסמך זה.

 
 יש להתייחס למספר נקודות במילוי ההצעה :

 

  מע"מכולל יש לרשום את המחירים. 

 עם כל המשמעות המתבקשת  , ללא תשלום נוסף,ברחבת הכותל המערבי אספקה ופריקה
  .ת קשיי גישה הן בעומסי תנועה והן מבחינת חנייהמבחינ פקה למקום המורכב באס

  ישראלית השליח המגיע לפרוק את הציוד ברחבת הכותל צריך להיות בעל תעודת זהות
 שור המשטרה.י ובאינתנית בבידוק בטחוכיוון שהכניסה מו

 תיעשה בשעות העבודה המקובלות ובמועד שיקבע עם נציג הקרן. פריקת הציוד 

 

 תוך יומיים מביצוע ההזמנהמ לא יאוחר האספקה תתבצע. 

 
 דרישות נוספות :

 

  .יש לצרף להצעה תעודת עוסק מורשהעוסק מורשה. 

  ר ממוחשב ו אישובון או יועץ מס, אאישור של פקיד מורשה, רואה חשעל המציע לצרף
מאתר האינטרנט של רשות המסים המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת 

, או שהוא פטור מלנהל ונוהג 1975-מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו
לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל 

 סף. על האישור להיות בר תוקף בשנת המס הנוכחית.ערך מוהן מס לפי חוק מס עלי

 

 ."יש לציין ליד כל מוצר את שם היצרן במסמך המצורף שכותרתו: "ההצעה הכספית  

 ."יש לתמחר לפי הטבלה במסמך המצורף שכותרתו: "הצעה כספית 

 
 :תנאים 

 הצגת חשבונית מס.כנגד  45שלום : שוטף+י תתנא .1
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כולל מע"מ עבור  ₪ 200,000מוגבלת לסכום מקסימלי של בהצעה מובהר בזאת כי זכייה  .2
 כלל הרכישות.

הקרן אינה מחויבת להזמנת כמות מינימאלית ו/או כמות כלשהי של המוצרים  .3
ותה . הקרן שומרת על זכבמסמך המצורף שכותרתו "ההצעה הכספית"המפורטים 

דעתה הבלעדי. התמורה תשולם לספק בגין הכמויות אשר -שיקול פי-על להזמין כמויות

. )במידה והספק יחסיר מהכמות שהזמינה הקרן תשלם ידי הקרן-הוזמנו בפועל על
 הקרן לספק על הכמות שסופקה בלבד(.

אין הקרן מתחייבת לבחור איזו מן ההצעות שהוגשו אליה ואין היא מתחייבת להצעה  .4
 ולה ביותר.הז

, שינוע, העסקת עובדים, רכישת רחבת הכותלשל המוצר עד ל מובהר, כי עלויות הובלה .5
 ציוד וכיו"ב יחולו על הזוכה בלבד.

 ק באמצעות הזמנת רכש ממוחשבת.קרן ורהזמנות ושינויים יבוצעו אך ורק ע"י נציגי ה .6

 -ללא חיוב תשלוםתנאי ביטול: הקרן תהא רשאית לבטל כליל כל הזמנה וכל הכרוך בה  .7
 כל עוד לא סופקו המוצרים.

כי המחיר הנקוב בהצעה הוא מחיר סופי ומוחלט והקרן לא תשלם לזוכה כל מובהר,  .8
 קרויות,התיי בלה,הו, תשלום נוסף, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות נסיעות

  וכיו"ב. הפרשים

9.  

הזוכה יהיה אחראי באופן מלא, מוחלט ובלעדי לאיכות וטיב המוצרים שיסופקו על ידו  .10
ומתחייב לספק לקרן, ללא תשלום, מוצר תקין במקום כל מוצר שיתברר לפי מסמך זה 

כפגום ו/או לקוי ו/או שלא בהתאם למפורט במסמך זה, לרבות הטבלה המצורפת, מיד 
 ה של הקרן.הראשונ עם דרישתה

 
-זה מכרז כהגדרתו בחוק חובת מכרזים, התשנ"ב ת בהליךלמען הסר ספק, אין לראו

1992. 
 

 21.5.20את ההצעה יש לשלוח באמצעות אתר "הקרן למורשת הכותל המערבי" עד לתאריך 

 .14:00בשעה 

מלא את ו  asphttp://www.thekotel.org/bids.ע"מ לשלוח את ההצעה לחץ על הלינק הבא : 

 ופס המקוון.הט

 
 בברכה

 
 
 

 efrat@thekotel.org למייל בלבד:  לברור פרטים ניתן לפנות 
 

http://www.thekotel.org/bids.asp
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 בס"ד

 ההצעה הכספית

 

)כולל  מחיר לבקבוק שם החברה שם המוצר

 מע"מ(

בקבוק מים מינרליים 

 ל' 0.5

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


