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 ב' תמוז, תש"פבס"ד, 
 2020יוני,  24

 לכבוד
__________ 

 
 שלום רב,

 
 לייצור סטנדריםהנדון : בקשה להצעות מחיר 

 
 ייצור ורכישה שלל( מבקשת לקבל הצעת מחיר  הקרן""הקרן למורשת הכותל המערבי )להלן:

  לפי תנאי מסמך זה. על פי הפרוט הבא  עבור רחבת הכותל המערבי, יחידות סטנדרים  160
 

 מפרט טכני:

 סטנדר נירוסטה. 

  316פרופיל נירוסטה מבריק. 

  20/40גודל. 

 מרותך בריתוך ארגון. 

  20/5חיבור לעץ שטוח. 

 יקה דאבלפורמי ץסנדווי עץ. 

 מסביב עץ מלא. 

 כולל קנט מעץ מלא בצבע מהגוני. 

  כולל חיבור לסטנדר עם בורג נירוסטה. 20/40גומיות בתחתית הסטנדר 
 

 
 יש להתייחס למספר נקודות במילוי ההצעה :

 
  יש לרשום את המחירים לפני מע"מ. המחיר הנקוב בהצעה יחייב את המציע לכל אורך

 רן והזוכה לא יהיה רשאי לשנותו מכל סיבה שהיא.תקופת ההתקשרות עם הק

 .יש לתמחר את ההצעה הן על פי מחיר ליחידה והן על פי מחיר לכמות 

 

 .יש לתאם מראש את מועד האספקה מול נציגי הקרן 

 
 .כל כלי העבודה והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה יכללו בהצעת המחיר 

 
 כלולה במחיר. לרחבת הכותל הובלה 

 
  הזוכה ועובדיו המגיעים לספק את הציוד ברחבת הכותל צריכים להיות בעלי תעודת זהות

 ישראלית כיוון שהכניסה מותנית בבידוק בטחוני ובאישור המשטרה.

 ם:תנאי

 עוסק מורשה 
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 .אחריות של שנה  על שבר של ריתוכים 

 פרטים נוספים:

  הזוכה. המשך עבודה עם סטנדרים 100 לרכישתמובהר בזאת כי זכייה בהצעה הינה 
ייבחן מעת לעת ע"י הקרן עפ"י  רמת השירות ושביעות הרצון ועפ"י שיקולים נוספים 

המציע כי ככל שהצעתו הנתונים בידי הקרן בלבד. עם הגשת הצעה לפי בקשה זו מתחייב 
פי על , נוספים רכישת  סטנדריםל מומשיך את ההתקשרות ע, הקרן תהא זכאית להתזכה

"(, ככל האופציהובהתאם לכל התנאים המפורטים במסמך זה )להלן:" הקרן שתבק
כולל  ₪ 200,000ועד לסכום שלא יעלה על  שהקרן תחליט, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי

לממש את האופציה, כולה או חלקה, והיא  חייבת,אינה  יכולה, אך . יודגש, כי הקרןמע"מ
וכה, מבלי שלזוכה תהא כל טענה ו/או תהא רשאית שלא להמשיך את ההתקשרות עם הז

 .ועל פי שיקול דעתה הבלעדי תביעה כנגד הקרן ו/או מי מטעמה בקשר לכך

  : הצגת חשבונית מס. 45שוטף+ תנאי תשלום 

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

 נימום או מקסימום של הזמנות.הקרן אינה מתחייבת למספר מי 

  מובהר , כי עלויות הובלה, שינוע, העסקת עובדים, רכישת ציוד וכיו"ב יחולו על הזוכה
בלבד. למען הסר ספק מובהר, כי בכפוף לאמור במסמך זה, הזוכה לא יהיה זכאי 

 לתשלום מכל מין וסוג שהוא מעבר למחיר העבודות הנקוב בהצעתו, מכל סיבה שהיא.

 ממוחשבת. ההזמנמנות ושינויים יבוצעו אך ורק ע"י נציגי הקרן ורק באמצעות הז 

  .ללא חיוב תשלוםתנאי ביטול: הקרן תהא רשאית לבטל כליל כל הזמנה וכל הכרוך בה- 
רק על אותו חלק מהעבודה  -בתשלוםכל עוד לא החלה העבודה בפועל על ההזמנה. 

 שבוצע בפועל עד להודעת הביטול.

  מעביד בינו ו/או -מצהיר כי הנו משמש כקבלן עצמאי, ולא יהיו כל יחסי עובדהמציע
עובדיו ו/או קבלני משנה מטעמו ו/או מי מטעמו לבין הקרן. היועץ מתחייב לשאת ולשלם 
בעצמו ועל חשבונו את שכרם של עובדיו ושל המועסקים על ידו, כולל קבלני משנה 

ת וההוצאות הנלוות, לרבות מס הכנסה, מטעמו, וכן את כל תשלומי החובה, ההפרשו
ותשלומים אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום ביטוח לאומי ומס בריאות 

 פעילותו.

  הזוכה יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם
ד הזוכה, הנובע לקרן ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצ

בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן בין במהלך ביצוע העבודות 
ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו ובין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל 

 הנתון למרותו.

 הביטוחים  "הספק" יבצע על חשבונו במהלך כל תקופת ההסכם וכל הארכה שלו, את כל
הנדרשים לצורך ביצוע העבודה נשוא הזמנה זו ומבלי לגרוע מכלליות סעיף זה גם 

 ביטוחי: אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מעבידים.   

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי יורחב לכסות את "הקרן" בגין מעשה ו/או מחדל של 
 "הספק".
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ה ותחשב כמעביד של מי מעובדי ביטוח אחריות מעבידים יורחב לכסות את "הקרן" הי
 "הספק".

 ביטוחי "הספק" יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י "הקרן".
 "הספק" ישא לבדו בהשתתפות העצמית בביטוחים הנ"ל.

 
יעמוד בכל התנאים  -עם הגשת הצעה לפי בקשה זו מתחייב המציע כי ככל שהצעתו תזכה

 האמורים לעיל.
 
 

ל המערבי" רשאית לנהל מו"מ עם מציע/ים ע"פ שיקול דעתה וכן, איננה "הקרן למורשת הכות
 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.

 
 

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

 0014:בשעה 

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

 הטופס המקוון.

 
 בברכה

 
   efrat@thekotel.orgמייל:לפרטים ניתן לפנות ל
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 בס"ד

 

 ההצעה הכספית

 

 שם המציע: ___________________

 

:  יח' עפ"י המפרט 100יצור ואספקת ייחידה במחיר ל

)לרכיב זה יינתן משקל בתוספת מע"מ  ____________ ₪

 (90%של 

 ₪מחיר עבור כל יחידה נוספת:_____________ 

 (10%ינתן משקל של )לרכיב זה י בתוספת מע"מ

 
 

את יצור הסטנדרים ע"פ  וללכמובהר, כי המחיר שיוצע בהצעה הכספית לעיל 

 והפעולות יתר הציודו הציודהפריקה, ההובלה של  כולל ,המפרט הטכני שלעיל

 . , כמפורט במסמך שלעיללצורך עבודה זו יםהנדרש

 

 

______________________ 

 חתימת המציע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


