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פרק א'  -מבוא
חברת היכלי הספורט ת ל  -אביב  -יפו בע"מ (להלן  " -החברה ") מזמינה בזאת את
המעוניינים להגיש הצעות לאספקת ציוד וחומרי תחזוקה בעבור אח ד או יותר מבין
שלושה תחומים נפרדים זה מזה ( :א) מוצרי חשמל ותאורה; (ב) סידקית וכלי עבודה;
(ג) צבע ומוצרים נלווים  .ההצעות תוגשנה במסגרת מכרז מסגרת פומבי אשר תנאיו
מפורטים להלן .
.1

.2

רקע
1.1

החברה הינה חברה עירונית בבעלות מלאה של עיריית תל  -אביב  -יפו (להלן
 " העירייה ") .החברה הוקמה בשנת  1968ועוסקת בהקמה ,ניהול ופיתוחשל מתקני ספורט ,בילוי ותרבות בתחום שטח השיפוט של העיר תל -
אביב  -יפו .פעילות החברה מתמקדת כיום בש ני מתקני ספורט עיקריים
שהיא מפעילה :היכל מנורה מבטחים והיכל קבוצת שלמה ובאצטדיון
בלומפילד אשר סגור לת קופה הקרובה לרגל שיפוץ .

1.2

היכל מנורה מבטחים הוא אולם ספורט ו מופעים מקורה וממוזג ,המכיל
כ  11,000 -מקומות ,בו מתקיימים משחקי ספורט ,מופעי בידור ותרבות,
כנסים ,השקות ואירועים אחרים .ההיכל ידוע במיוחד בשל היותו האולם
הביתי של קבוצת הכדורסל מכבי תל  -אביב ,וכן בש ל משחקי הכדורסל
שנבחרת ישראל בכדורסל מקיימת בו .ההיכל זוכה לארח משחקי כדורסל
בינלאומיים בהשתתפות קבוצות כדורסל מהמובילות באירו פה  ,משחקים
במסגרת ליגת העל בכדורסל ובמסגרת גביע המדינה וכן טורנירים
ואליפויות שונות ,זאת לצד מופעי בידור ותרבות ב השתתפות אמנים
מקו מיים ובינלאומיים.

1.3

היכל קבוצת שלמה הוא מתקן מודרני שהקמתו הושלמה לפני כשנה
המכיל  3,500מקומות ישיבה ,שטחים תפעוליים ומתקנים וציוד
העומדים לרשות המשתמשים בהיכל .ההיכל משמש כאולם הבית של
קבוצת הכדורסל של הפועל תל  -אביב ,ומתקיימים בו גם אירועים שונים
פה ,משחקי ם במסגרת ליגת העל בכדורסל ובמסגרת גביע המדינה וכן
טורנירים ואליפויות שונות ,זאת לצד מופעי בידור ותרבות ב השתתפות
אמנים מקומיים ובינלאומיים.

1.4

היכל קבוצת שלמה הוא מתקן מודרני שהקמתו הושלמה לפני כשנה
המכיל כ  -בענפי ספורט אחרים ,וכן אירועי בידור ותרבות ,ופעילויו ת
אחרות.

1.5

החברה מבקשת ל רכוש את השירותים ,כפי שהם מוגדרים בסעי ף  7להלן
במכרז זה ,על -פי שיקול דעתה ובהתאם לצרכיה  ,כפי שיהיו מפעם לפעם,
הכל כמפורט ב מסמכי מכרז זה להלן .בשנה שקדמה לשנת ההתקשרות
במכרז זה רכשה החברה ציוד וחומרים מסוג אלה המבוקשים במכרז זה
בהיקפ ים בסדרי גודל כמפורט להלן:
1.5.1

מוצרי חשמל ו תאורה  -סך כולל של כ  ₪ 300,000 -לשנה.

1.5.2

סדקית וכלי עבודה – סך כולל של כ  ₪ 300,000 -לשנה.

1.5.3

צבע ומוצרים נלווים  -סך כולל של כ  ₪ 20,000 -לשנה.

1.5.4

מובהר כי נתו נים אלה ניתנים אך ורק לצרכי הערכה כללית של
המשתתפים ואין בו כד י לחייב את החברה באיזה אופן שהוא.
יתרה מזו ,מודגש ומובהר כי החברה אינה מתחייבת לרכוש
חומרים ו/או ציוד במסגרת מכרז זה ,בהיקף מינימאלי כלשהו.

לשון הפנייה
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ההזמנה להציע הצעות על -פי מסמכי מכרז זה מופנית לנשים וגברים כאחד.
מטעמי נוחיות בלבד נרשמה הפניה בלשון ז כר.
.3

.4

רכישת מסמכי המכרז ו ביצוע רישום מוקדם
3.1

מסמכי המכרז מתפרסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת:
. www.sportpalace.co.il

3.2

את תיק המכרז ניתן לרכוש תמורת סכום של  . ₪ 250רכישת תיק המכרז
אפשרית בימים א  -ה בין הש עות  08:30ועד  15:30:00במשרדי החברה
ברחוב יגאל אלון  , 51תל אביב טלפון  . 03 – 6376000בכל מקרה לא יוחזר
הסכום ששולם תמורת רכישת מסמכי המכרז .כראיה לקיום תנאי זה,
יצרף המציע להצעתו העתק קבלה על שמו המעידה על ביצוע מלוא
התשלום .מובהר כי ,הקבלה על התשלום אינה ניתנת לה עברה למציע
אחר.

3.3

חובה על מציע המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט ומבקש
להשתתף בהליך זה ,לשלוח מיד לחברה בכתובת דואר  -אלקטרוני:
 carina@sportp.co.ilהודעה הכוללת את פרטיו המלאים בטופס
המצורף ומסומן כנספח א' למסמכי המכרז .האחריות לנכונותם
ועדכניותם של הפרטים הנמסרים על  -ידי המציע ,מוטלת על המציע
לבדו.

3.4

המציעים הפוטנציאליים מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת
הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור קריאה".

3.5

מציע שלא ישלח הודעה מפורטת הכוללת את פרטיו המעודכנים כנדרש,
עלול שלא לקבל הודעות ועדכונים בדבר המכרז וכן עלולה הצעתו
לה י פסל בשל אי עמידה בתנאים נוספים ו/או בשל אי התאמתה להבהרות
נוספות ש החברה תפרסם מעת לעת לאחר פרסום המכרז ,ככל שתפרסם
ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בקשר לכך .מודגש כי,
אין בסעיף זה כדי להטיל חובה על החברה לשלוח הודעות למשתתפים וכי
היא רשאית לפרסם את ההודעות באתר האינטרנט שלה בלבד ,הכל לפי
שיקול דעתה.

ריכוז מועדים קובעים למכרז זה
פרסום המודעה בעיתון ובאתר האינטרנט
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה
מועד אחרון למענה החברה לשאלות ההבהרה
מועד אחרון להגשת הצעות

5/2/2017
12/2/2017
19/2/2017
 22/2/2017בשעה 12:00

תוקף ערבות המכרז

31/8/2017

במקרה של אי-התאמה בין מי מהתאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים
אחרים המפורטים בגוף מסמכי המכרז או בנספחיו – קובעים התאריכים
המפורטים בטבלה זו .לחברה שמורה הזכות לשנות את המועדים הקבועים בטבלה,
כולם או חלקם .שינתה החברה את המועדים או מי מהם – תגבר הודעתה המעדכנת
של החברה על האמור בטבלה.
במקרה של אי-התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים
המפורטים בגוף מסמכי המכרז או בנספחיו – קובעים התאריכים המפורטים
בטבלה זו.
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הגדרות
" אתר האינטרנט" -

אתר האינטרנט בו מתפרסמים מסמכי מכרז זה וכן
המידע ו ההודעות בקשר עם מכרז זה ,בכתובת:
. www.sportpalace.co.il

" מציע " -

מי שהגיש הצעתו במסגרת מכרז זה ,על -פי התנאים
המפורטים בו.

"הצעה" -

תשובתו של מציע למכרז זה ,לרבות כל תשובה וכל הבהרה
וכל חומר נוסף שהוגש על -ידי המציע במענה לפניית ועדת
המכרזים ו/או מי מטע מה ,ככל שוועד ת המכרזים החליטה
לקבלה.

" תחומי האספקה " -

כל אחד מבין שלושת התחומים הבאים( :א) מוצרי חשמל
ותאורה; (ב) סידקית וכלי עבודה; (ג) צבע ומוצרים
נלווים.

"השירותים" -

אספק ת חומרים וציוד באחד מתחומי האספקה או יותר,
על -פי דרישות מכרז זה ,כנדרש בסעיף  7להלן במכרז זה.

"התמורה" -

הסכום הכספי ש ה ספק זכאי לקבלתו מ את החברה בעבור
ביצוע השירותים נשוא מכרז זה ,כפי שהוא מפורט
בהצעת המחיר של הספק נספח ג ' (כולל נספח ג  )' 1למכרז
זה ,ובכפוף לתנאי מכרז זה.

"מסמכי המכרז" -

כל מסמכי מכרז זה על נספחיו ,לרבות ההסכם ,וכל
תיקון והבהרה ש ת פרסם החברה  ,ככל שתפרסם ,לאחר
פרסום מכרז זה וטרם המועד האחרון להגשת הצעות.

"ההסכם" -

ההסכם נספח ו ' למסמכי מכרז זה.

" הספק " או "המציע הזוכה"  -כל אחד מהמציעים אשר הצעתו נבחרה כאחת
מבין ההצעות הזוכות במכרז זה ונחתם עמו
ה הסכם .
"נציג המציע "

( י י קרא גם "נציג הספק " לפי העניין )  -יהיה אחראי
אישית לקשר השוטף בין הספק ובין החברה וידאג ,בין
בעצמו ובין באמצעות אחרים מטע מו לביצוע כל
התחייבויות הספק על  -פי תנאי מכרז זה  .ב הצעה ימסור
המציע פרטים מלאים ומדויקים לגבי זהות נציג המציע .

"נציג החברה " -

סמנכ"ל התפעול או מי מטעמו  .החברה תהיה רשאית
לשנות את זהות הנציג מעת לעת ,לפי שיקול דעתה.

פרק ב '  -השירותים
.6

מהות ההתקשרות והיקפה
6.1

החברה מעוניינת לבחור ב ספק אחד ויחיד  ,ביחס לכל אח ד מבין שלושת
תחומי האספקה ,אשר עמו י י חתם הסכם מסגרת ל אספקת הציוד
ו החומרים בתחום האספקה בו זכה  ,בהתאם לתנאי מכרז זה  .יחד עם
זאת מובהר כי ,מציע יכול לה י בחר כזוכה יחיד ביחס ליותר מתחום
אספקה אחד.

5
6.2

סוגי הציוד ו החומרים הנדרשים ומאפייניה ם  ,ביחס לכל אחד מבין
תחומי האספקה בנפרד – מפורטים בקובץ האקסל המתייחס לת ח ום
האספקה הרלבנטי .שלושת ט פסי האקסל מצורפים לטופס הגשת הצעת
(להלן -
המחיר ומסומנים שלושתם יחד נספח ג  ' 1למכרז זה
" המפרט ים ").
מודגש כי המפרט ים אינו בגדר רשימה סגורה ,וכי החברה תהיה רשאית
להוסיף על כל אחד מהם ציוד וחומרים נוספים ,אשר אינם מפורטים
בהם ,בהתאם לצרכיה ,בין אם בדרך של רכ ישות חוזרות ובין אם
כרכישה חד פעמית.

6.4

החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין ציוד ו/או חומרים נוספים,
אשר אינם מפורטים במפרט ים מאת כל אחד מבין הספקים או מאת
ספקים אחרים והכל לפי ש יקול דעתה של החברה ובהתאם לצרכי ה ,ולא
יהיו למי מהמציעים במכרז זה טענות בקשר לכך.

6.3

.7

השירותים
הספק יהיה אחראי ל אספקת כל הציוד ו החומרים אשר אספקתם ת י דרש ממנו
בפועל על -ידי החברה ,בהתאם ל תחום או תחומי האספקה בהם נבחר לפי העניין ,
הכל על פי הוראות מכרז זה וכלליו וכן בכפוף ללוח הזמנים ולתנאים כפי שהוצבו
על  -ידי החברה ,ולשביע ות רצונה.

.8

תנאים כללים לביצוע השירותים
הספק מצהיר ומתחייב בזה כי ,במשך כל תקופת ההתקשרות ינהג ויחויב
כדלקמן:
8.1

בנוסף ומבלי לגרוע מהדרישות הפרטניות הכלולות במפרטים נספח ג 1
למכרז זה ,יודגש כי :ביחס לכל מוצר מבין המוצרים הנדרשים במכרז זה
בכל אחד מבין שלושת התחומים ,אשר יש לגביו תקן ישראלי  -מובהר
ומודגש כי ,הספק יספק אך ורק מוצרים העומדים בדרישות התקן.
יספק בעצמו את השירותים במשך כל תקופת ההתקשרות על -פי דרישות
החברה.

8.3

יחזיק בחזקתו וברשותו ,בזמינות מלאה ,את כל האמצעים ,הציוד,
הכלים והמשאבים ,הדרושים לשם בי צוע כל השירותים באופן מקצועי,
מיטבי ויעיל ,לשביעות רצון החברה .

8.4

החברה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש שירותים נוספים ,שלא במסגרת
מכרז זה ,מצדדים שלישיים או מ הספק עצמו ,לפי שיקול דעתה ו על -פי
צרכי ה ,והכל בכפוף להסכמה מראש ובכתב בין הצדדים ובכפוף להוראות
כל דין .למען הסר ספק מובהר בזה כי ,אין באמור בסעיף זה כדי להתיר
ל הספק לד רוש תשלום נוסף כלשהו ,על התשלומים המגיעים לו במפורש
על -פי תנאי מכרז זה ,אלא אם ניתנה הסכמתה המפורשת בכתב ומראש
של החברה  ,לביצוע תשלום כאמור ,ובהתאם לתנאים שהציבה החברה
לכך.

8.2

פרק ג '  -תנאי הסף
.9

תנאי סף
כל התנאים המפורטים להלן בסעיף  9זה  ,הינם תנאי סף מצטברים ,הכרחיים
ויסודיים  .הצעה אשר לא תעמוד ב איזה מהתנאים האמורים ,ת י פסל .מובהר כי
התנאים כולם צריכים להתקיים במציע עצמו  .ואילו התנאים:
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9.1

המציע הינו תושב קבע בישראל או אזרח ישראלי או תאגיד המאוגד כדין
בישראל  .או שותפות (רשומה או שאינה רשומה) להוכחת עמידתו בתנאי
סף זה יצרף המציע צילום תעודת תושב או תעוד ת זהות או העתק תעודת
התאגדות ,לפי העניין.

9.2

המציע יצרף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,מבנק ישראלי ,או
ערבות של חברת ביטוח בעלת רישיון לעסוק בבי טוח לפי חוק הפיקוח על
עסקי ביטוח ,התשמ"א  , 1981-או המחאה בנקאית שמועד פרעונה הוא
המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה בסך של  . ₪ 15,000ערבות
כאמור יש להגיש בנוסח המדויק המצורף כנספח ז ' למסמכי מכרז זה
ותוקפה יהיה עד לתאריך הקבוע בטבלת המועדים בסעיף  4למכרז זה ו עד
בכלל.

9.3

למציע ניסיון של  3שנים לפחות באספקת ציוד ו חומרים מסוג הציוד
והחומרים המפורטים במפרט ביחס לתחום האספקה אליו מתייחסת
הצעתו וזאת במהלך  48החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות
במכרז זה בהיקף כספי שנתי של לפחות –  ( ₪ 500,000חמש מאות אלף
 ) ₪במצטבר בכ ל שנה  .ככל שהצעת המציע מתייחסת ליותר מתחום
אספקה אחד – אזי נדרש המציע להציג ניסיון כמפורט לעיל בהיקף
כמפורט לעיל ,ביחס לכל תחום אספקה בנפרד .להוכחת עמי דתו בתנאי
סף זה ,ימלא המציע את הפרטים הנדרשים בתצהיר המצורף כנספח ד'
למכרז זה .למען הסר ספק מובהר בזה כי ,מציע אשר הצעתו מתייחסת
לשני תחומים  -ידרש להיקף כספי שנתי של לפחות  ₪ 1,000,000בכל
שנה ומציע אשר הצעתו מתייחסת לשלושה תחומים ידרש להיקף כספי
שנתי של לפחות  ₪ 1,500,000בכל שנה ,בהתאמה.

9.4

המציע מחזיק ומנהל מרכז לוגיסטי ומערך הפצה בהיקף ובמיקום
מתאימים  ,המא פשרים לו לבצע משלוחים לחברה תוך לכל היותר 48
שעות מעת ההזמנה או לחלופין פעמיים בשבוע לפחות  ,כאשר המוצרים
והציוד הנדרשים עומדים לרשותו בכמויות הנדרשות  .הכל בכפוף לביצוע
הזמנות בפועל ,לפי בחירתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת .מובהר כי,
לצרכי סעיף זה תהא החברה ר שאית לראות הצעה כעומדת בתנאי
הנדרש ,ככל שמשך הנסיעה מהמרכז הלוגיסטי למתקן הספורט הרחוק
ביותר של החברה ,ממנו ,אורך לכל היותר שעה וחצי ,בשעות שאינן שעות
עומס .ל הוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,ימלא המציע את הפרטים
הנדרשים בתצהיר המצורף כנספח ד' למכרז זה.

9.5

למציע יש תקן  ISO – 9001תקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות
במכרז זה .להוכחת עמידתו בתנאי זה ,יצרף המציע להצעתו צילום
אישור עדכני.

9.6

קיומם של אישורים על -פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו ( 1976 -אישור ניכוי מס ואישור על
ניהול פ נקס חשבונות); העתק האישורים יצורף להצעת המציע כהוכחה
לעמידה בדרישות תנאי סף זה.

פ רק ד '  -התמורה
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הנחיות להגשת הצעת המחיר ודרך ההשוואה בין מחירי ההצעות
10.1

כל מציע יפרט ב מפרט הכלול במסגרת המפרטים בקבצי אקסל נספח ג , ' 1
המתייחס לכל אחד מתחומי האספקה הכלולים בהצעת ו ,את התעריפים
המבוקשים על יד י ו ,לכל אחד מהפריטים המרכיבים את המפרט  .התעריף
יהיה לפי מחיר יחידה .בנוסף למפרטים המודפסים על גבי קבצי אקסל,
יצרף המציע להצעתו את קבצי האקסל כשהם פתוחים על גבי דיסק און
קי ,אשר יוכנס למעטפת ההצעה.
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10.2

המפרט ים נספח ג  ' 1הנ"ל ,כולל ים טבלה המפרטת מספר יחידות .עמודה
זו בטבלה כוללת פרטים אשר נועדו לצורך השוואה בין מחירי ההצעות
בלבד ,ואין ב אמור בה כדי להעיד על הכמות אותה עתידה לרכוש בפועל
או בכלל .לפיכך לא יסתמך המציע על המספרים המפורטים ב מפרט ים
לעניין זה ,לצורך חישוב הצעת המחיר המוצעת על ידו.

10.3

בהמשך לאמור בסעיף  10.2לעיל ,חישוב המחיר המוצע ,לצרכי ההשוואה
בין ההצעות יהיה כדלקמן :הצעת המחיר למחיר יחידה של הפריט (בש"ח
וללא מע"מ) במכפלת מספר היחידות כפי שהיא נקובה בטבלת המפרט =
סכום הפריט .סיכום סך כל סכומי הפריטים הכלולים בטבלה = ה מחיר
המוצע .

10.4

על ה מציע לרשום ב מפרט את מחירי היחידה בעמודה המיועדת לכך ליד
כל סעיף וסעיף ,לחשב את סה"כ של כל סעיף ,לסכם את כל הסעיפים
ולהעביר את הסך הכול לטופס הצע ת המחיר נספח ג' ,במקום המיועד
לכך (להלן – " הסכום הכולל של הצעת המחיר ") .

10.5

המחירים ב מפרט ים יצוינו בש"ח ללא מ ע"מ .למעט מע"מ ,לא יתווספו
למחירים אלה כל הצמדות ו/או תוספות שהן .החברה לא ת י ש א בכל
היטל ו/או תשלום ו/או מס ו/או מכס ו/או תשלום חובה אחר כלשהו אשר
חל ו/או יחול בעתיד  .המחירים יכללו את כל הוצאות הספק הכרוכות
ב אספקת החומרים ו/או הציוד לפי העניין ,לרבות אך לא רק הוצאות
אחסנה ,הובלה והתקנה מקום שהיא דרושה .

10.6

המחירים אותם יפרט המציע ב מפרט ים אשר בהצעתו הם מחירים
מירביים וכוללים את כל המרכיבים לרבות רווח  .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל הספק לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום מעבר לרשום
במפורש בכתב הכמויות ,בגין מתן שירות ,ביצוע עבודה ,העסקת כח -
אדם ,הוצאות נסיעה ,ביטול זמן ,עלויות ביטוחים ,הפקת דו"חות
ומסירת דיווחים ,רכישת ציוד אמצעים וחומרים ,תחזוקת ציוד ואחסונו,
וכן רכישת כל שירות וכל ציוד הנדרשים לשם ביצוע מיטבי של
התחייבויותיו על -פי מכרז זה על נספחיו.

10.7

אין להשאיר בט פסי ה מפרטים סעיפי תמחור ריקים  .במקרה בו יחסר
פירוט מחיר לפריט נדרש  ,תהיה ועדת המכרזים רשאית להשלים את
המחיר החסר ,באופן שירשם בו המחיר הנמוך ביותר שהוצע על -ידי מי
מהמתחרים האחרים ,ביחס לאותו ה פריט  ,והכל מבלי שתשמע דעתו של
המציע ומבלי שתהיה למציע זכות להתנגד לכך  .לחלופין ,ועדת המכרזים
תהיה רשאית לפסול את ההצעה בשל מחיר חסר כאמור ,הכל לפי שיקול
דעתה של הועדה ובהתאם להוראות הדין.

10.8

בנוסף ,ימלא המציע במקום המתאים לך בטופס הצעת המחיר נספח ג'
הנ"ל ,את אחוז ההנחה הקבועה המוצע על ידו ,לרכישת ציוד ו/או
חומרים אשר לא נכללו במפרט ים  .ההנחה תתייחס למחירים הנקובים
במחירון המציע במועד הגשת ההצעות .במידה וקיים אצל המציע מחירון
מיוחד למוסדות ועסקים ,תתייחס הנחה למחירי מחירון זה .המציע יצרף
להצעת המחיר שלו גם את המחירון אליו מת י יחסת ההנחה.

10.9

מובהר כי ,אין בעצם אזכורו של פריט כלשהו במפ רט ים ו/או נקיבה
בכמות הפריטים המשוערת במפרט ים ו/או במצג לעניין היקף הרכישה
בשנים קודמות משום התחייבות או מצג מחייב מצידה של החברה לרכוש
ציוד ו/או חומרים בסכום ו/או בהיקף כלשהו.

התמורה ו התנאים ל תשלו מה
11.1

תמורת אספקת החומרים ו/או הציוד שהוזמנו על -ידי החברה ,במ ועד
ובהתאם לתנאי ההזמנה ,יהיה הספק זכאי לתמורה ,על -פי התעריף
שנקבע ל אספקת אותו פריט ,בהתאם להצעתו של הספק  ,כפי שאושרה

8
על -ידי וועדת המכרזים במכפלת מספרי היחידה שהוזמנו  ,הכל בהתאם
ובכפוף לביצוע האספקה בפועל (להלן  " -התמורה ") .
 11.2מודגש בזה כי הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או החזר הוצאה
נוספים על תשלום התמורה  ,בהתאם לתנאי מכרז זה.
11.3

אם תבקש החברה לרכוש פריט אשר אינו כלול בהצעת המחיר במכרז זה ,
אזי האספקה תותנה בקיומו של אישור מקדמי בכתב מאת ה חברה לעצם
ביצוע אספקת הפריט  ,לתעריפו ולכמות המוזמנת  .מודגש כי ,אין באמור
בסעיף זה כדי להוות הרשאה ל הספק לחרוג מהנדרש לפי מכרז זה ,ואין
בו כדי להטיל על ה חברה חיוב לשאת בתשלום כלשהו שלא אושר על יד ה
במפורט ,במפורש ,מראש ובכתב.

11.4

הספק יהיה זכאי לתשלום סכום התמורה בתוספת מע"מ כפי שיעורו
במועד ביצוע התשלום ולא יהיה זכאי לתוספת נוספת כלשהי .

11.5

במקרה בו לא סופקו הפריטים או כל חלק מהם כנדרש ,תהיה החברה
רשאית לעכב את התשלום עד לאספקה או לחלופין לבטל את ההזמנה
כליל.

11.6

הפריטים יסופקו אך ורק כנגד קבלת תעודת משלוח ,אשר אושרה
ונחתמה על ידי נציג החברה.

פרק ה '  -תנאי ההתקשרות
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תקופת ההתקשרות
12.1

תחיל ת מתן השירותים על -ידי הספק תהיה לאחר חתימת החברה על
ה הסכם המצורף כנספח ו' למכרז ,וסיומ ה ב תום  12חודשים ממועד
החתימה כאמור (להלן  " -תקופת ההתקשרות הראשונה ").

12.2

על אף האמור בסעיף  12.1לעיל ,ששת החודשים הראשונים ממועד
חתימה ההסכם כאמור בסעיף  12.1ישמשו כתקופת ניסיון ,במסגרתה
תבחן החברה את מידת התאמתו של הספק לקיום הדרישות המפורטות
במכרז זה (להלן  " -תקופת הניסיון ") .החברה תהיה רשאית להפסיק את
ההתקשרות בכל עת ,בתוך תקופת הניסיון מכל סיבה שהיא ,ול ספק לא
תהיה כל טענה ו/או דרישה עקב כך ,למעט זכותו לתשלום בגין החומר ים
והציוד שסיפק לחברה בפועל בתקופת הניסיון ,בהתאם לתנאי מכרז זה.
עשתה החברה שימוש בסמכותה וביטלה את ההתקשרות עם הספק ,
תהיה החברה רשאית אך לא חייבת ,לפנות למי שהוגדר ככשיר שני,
בהתאם למפורט בסעיף  17להלן ,ולהתקשר עמו בהתאם לתנאי מכרז זה.

12.3

ל חברה בלבד שמורה ז כות  -ברירה (אופציה) ,בהודעה בכתב ומראש,
להאר יך את תקופת הה תקשרות ל ארבע תקופות התקשרות נוספות בנות
שנה כל אחת ועד לסך מצטבר של  4שנים נוספות ,לאחר תום תקופת
ההתקשרות הראשונה (להלן  " -זכות הברירה ")  .החברה תהיה רשאי ת
לעשות שימוש בזכות הברירה או בכל חלק ממנה ,ב כפוף לצרכי ה  ,לאישור
התקציב מדי שנה בשנה ,למגבלות התקציב ,להוראות כל דין ולהוראות
ה ה סכם נספח ו ' למכרז זה .

12.4

החברה תהיה רשאית להביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו
תוך תקופת ההסכם בהתראה של  30ימים מראש  ,וזאת מכל סיבה ואף
ללא סיבה כלל במקרה של הפרה יסוד ית של ההסכם מצד הספק  ,תהיה
החברה רשאית אך לא חייבת לבטל את ההסכם מיד ו ללא התראה
מוקדמת.
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12.5

בכל מקרה של ביטול ההסכם על -ידי החברה  ,בין מכ ו ח האמור בסעיף
 12.2לעיל ,בין מכ ו ח האמור בסעיף  12.4לעיל ובין מכל סיבה שהיא  ,לא
תהיה חובה על החברה לפצות את הספק או לשלם ל ו תשלום מכל סוג
ומין ,למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור החומרים והציוד שסיפק
בפועל עד ל מועד ההודעה בדבר ביטול ההסכם.

12.6

מובהר כי  ,הספק אינ ו זכאי להארכת ההסכם מעבר ל תקופת ההתקשרות
הראשונה ,אלא בהסכמת החברה  .החברה ת היה רשאי ת לפעול בעניין זה
 -כבכל עניין אחר  -בהתא ם לשיקול דעת ה ו על -פי צרכיה.

היררכיה בין מסמכי המכרז
13.1

ההתקשרות הינה באמצעות ההסכם נספח ו ' למכרז זה ו על -פי תנאיו.
מודגש ומובהר כי ,הוראות מכרז זה הינן נספח להסכם ובהתאם לכך
מהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

13.2

י ש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו ( על נספחיו ) כמסמך א חד
משלים זה את זה .

13.3

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יעשה מאמץ
ליישב בין שני הנוסחים  .בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז
לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח המכרז על נוסח ההסכם ויראו נוסח זה
כנוסח המחייב את המציעים וכנוסח הכתוב בהסכם .

פרק ו '  -ת הלי ך בחירת ההצעה הזוכה
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תהליך בחירת המציע הזוכה
14.1

בשלב הראשון  -תיבד ק עמידת ההצעות בדרישות תנאי -הסף המפורטים
בסעיף  9לעיל  .הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף ת י פסלנה.

14.2

בשלב הש ני  -ת י בדקנה הצעות המחיר  .ההצעה שתציין את הסכום הכולל
של הצעת המחיר ,כהגדרתו בסעיף  10.4ביחס לתחום מסו ים ,תבחר
כהצעה הזוכה ביחס לאותו התחום .על אף האמור לעיל ,ועדת המכרזים
תהיה רשאית ל העדיף הצעה אחרת כהצעה זוכה ,אם הסכום הכולל של
הצעת המחיר שלה גבוה בלא יותר מ  5% -מסכומה הכולל ש ל ההצעה
הזולה ביותר ,אולם אחוז ההנחה המוצע בה ,גבוה יותר ,מזה הנקוב
בהצעת המחיר הנמוכה יותר.

כשיר שני
15.1

15.2

15.3

ועדת המכרזים רשאית אך לא חייבת לבחור  ,בנוסף למציעים שיבחרו
כמציעים זוכים ,גם במציע שיבחר כזוכה שני בכל קטיגוריה (להלן -
" כשיר שני ") .בחרה הו ו עדה במציע ככשיר שני ,לא יהיה בכך כדי להטיל
חובה כשלהי של החברה כל פ י הכש יר השני ולא יהיה בכך כדי להעניק
זכות כלשהי לכשיר השני.
בחרה ועדת המכרזים בכשיר שני  -תשלח על כך הודעה מתאימה לכשיר
השני .ההכרזה על בחירת הכשיר השני תעמוד בתוקף במשך  180ימים
ממועד משלוח ההודעה לכשיר השני ,אלא אם דחה הכשיר השני את
ההודעה כאמור בסעיף  15.3ל הלן .
קיבל הכשיר השני הודעה ,כאמור בסעיף  15.2לעיל ,רשאי הוא להשיב
בכתב ל חברה כי אין ברצונו לשמש ככשיר שני והוא מבקש להשיב לו את
הערבות הבנקאית שהפקיד  ,ובלבד שהודעה כאמור נמסרה על ידו ל חברה
בתוך  10ימי עבודה מיום שקיבל את ההודעה כאמור .בחר הכשיר השני
לקבל ע ל עצמו את ההכרזה – תשאר הערבות הבנקאית שהפקיד עם
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הגשת הצעתו בידי החברה ותוארך עד לתום  180הימים כאמור בסעיף
 15.2לעיל ,אולם החברה תהיה רשאית ,לבקשתו של הכשיר השני,
להפחית את סכום הערבות למחצית.
15.4

. 16

היה וההתקשרות עם מי מהמציעים הזוכים לא תצא לפועל ו/או תופסק
ב מהלך תקופת הניסיון או במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה
כהגדרתה בסעיף  12.1לעיל  ,מכל סיבה שהיא ,שמורה לחברה האופציה
לפנות אל הכשיר השני ולהציע לו לשמש בתפקיד הספק בהתאם ובכפוף
לתנאי מכרז זה על נספחיו  ,וזאת בהתאם לתנאים שפורטו בהצעתו
ובכפוף לקבלת הסכמתו.

התנ אים לחתימת החוזה עם המציע הזוכה
16.1

המציע שהוכרז כזוכה בכל אחד מהתחומים  ,חייב להמציא לידי
החברה בתוך  10ימים ממועד שקיבל הודעה על זכייתו  ,את כל
המסמכים המפורטים להלן ,בהתאם לדרישות מסמכי מכרז זה:
 16.1.1ערבות ביצוע.
 16.1.2כל אישור וכל מסמך אחר עליו תורה החברה ,כתנאי מוק דם
לחתימת החוזה על ידה.

16.2

בכל מקרה בו המציע הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו המוקדמות על -
פי תנאי מכרז זה ,רשאי ת ה חברה לבטל את אישור המציע הזוכה
במכרז בהודעה בכתב  ,זאת  ,לאחר שניתנה למציע הזוכה הודעה בה
נדרש לתקן את המעוות  ,והמציע הזוכה לא תיקן את המעוות בהתאם
לה ודעה  ,תוך הזמן שנקבע בהודעה  .אין ב אמור ב סעיף זה כדי לגרוע
מזכויות הצדדים על -פי כל דין.

16.3

הופר ה חוזה על -ידי המציע הזוכה ו/או בוטל החוזה על -ידי החברה ,
רשאי ת ה חברה ל התקשר עם אחר בחוזה ,לפי שיקול דעתה והמציע
הזוכה יפצה את ה חברה על כל הפסד ו /או נזק שיגרמו לה בג ין כך .

פרק ז'  -מינהלה
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הבהרות ושינויים
17.1

ניתן להגיש שאלות/הבהרות בכתב עד למועד הקבוע בטבלת המועדים
לעיל לכתובת דואר אלקטרוני carina@sportp.co.il :בלבד .

17.2

השאלות ת וגש נה בפורמט של קובץ  wordבלבד במבנה של טבלה כמפורט
להלן -
מס ' סידורי

17.3

מספר הסעיף במכרז

השאלה/בקשת ההבהרה

התשובות לשאלות/הבהרות תפורסמנה באתר האינטרנט .המציעים
אחראים בלעדית לעקוב אחר פרסומי התשובות באתר .יובהר כי רק
תשובות בכתב ש ת פורסמ נה באתר תחייבנה את החברה  .החברה תהיה
רשאית לפרסם בא תר האינטרנט יותר מקובץ הבהרות אחד ,אם תראה
ל כך צורך.
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17.4

מציע שימצא אי בהירות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כלשהן בין
מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות מהוראותיהם ו/או כל אי
התאמה ו/או פגם אחר בהם ,נדרש ל פרט ן בכתב במסגרת בקשה למתן
הבהרות על -פי הליך זה  -א חרת יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה
בדבר סתירות ו/או אי התאמות ו/או כל פגמים אחרים כאמור .למען הסר
ספק  ,הפרשנות הסופית והמחייבת לגבי אי בהירות ו/או סתירות ו/או אי
התאמות כאמור ת י קבע על -ידי החברה .

17.5

התשובות לשאלות ההבהרה ,שיפורסמו באתר האינטרנט ,מהוות חלק
בל תי נפרד ממסמכי המכרז .כל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל קובץ
הבהרות שפורסם על  -ידי החברה  ,כשהם חתומים על -ידי מורשי החתימה
של המציע בראשי תיבות.

17.6

החברה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד אחרון להגשת הצעות ,להכניס
שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות
המשתתפים .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי
המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים שקיבלו את מסמכי המכרז
מ החברה או שלחו טופס פרטי מציע כמפורט בהמשך בדוא"ל או בפקס
לפי כתובות שנמסרו על  -ידיהם .

17.7

מובהר כי ,בכל מקרה של אי  -התאמה בין מסמכי המכרז או נספחיו לבין
קובץ הבהרות ,יגבר האמור בקובץ ההבהרות .היה ופורסם יותר מקובץ
הבהרות אחד ויש בינ י הם אי התאמה ,יגבר הקובץ שפורסם במועד
המאוחר.

מעטפת ההצעה
ההצעות למכרז זה תוגשנה באופן הבא:
18.1
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מ עטפה אחת שתכיל את כל המסמכים שהגשתם נדרשת במכרז זה ,עליה
ירשם " מכרז פומבי דו  -שלבי מס'  01/2017אספקת ציוד וחומרי ם
לתחזוקה " (להלן  " -מעטפת ההצעה ") .

מסמכים שחובה על המציע לצרף להצעתו
19.1

חובה על המציע לכלול ב מעטפת ההצעה את כל המסמכים הבאים
במקור:
 19.1.1טופס הגשת הצעה  -נספח ב' למכרז זה .כשהוא חתום בידי
מורשי החתימה של המציע.
 19.1.2טופס הצעת המחיר נספח ג' למכרז זה כשהוא חתום בידי מורשי
החתימה של המציע ביחס עם קבצי אקסל (המפרטים) מלאים
כנדרש וביחד עם דיסק און קי שעל גביו מאוכסנים קבצי האקסל
פתוחים. .
 19.1.3ערבות בנקאית כנדרש בסעיף  9.2לעיל.
 19.1.4קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז  ,כנדרש בסעיף  3.2לעיל .
 19.1.5ככל שהמציע הינו תאגיד  -אישור עדכני חתום על -ידי עורך  -דין
או רואה חשבון בדבר זהות מורשי החתימה של המציע.
 19.1.6כל הנספחים למכרז זה ,לאחר שמולאו בהם כל הפרטים
הנדרשים וצורפו להם האסמכתאות הנדרשות ,כשהם חתומים
על -ידי המציע ,באמצעות מורשי החתימה שלו ,כדין ,וכשהם
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מאומתים על -ידי עורך  -דין או רואה חשבון ,מקום שיש דרישה
לכך.
 19.1.7כל האסמכתאות להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הנדרשים
במכרז.
 19.1.8נוסח ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה המסומן נספח ו ' על
נספחיו כשהוא חתום על -ידי מורשי החתימה של המציע בחתימה
מלאה.
 19.1.9כל מסמכי המכרז כשהם חתומים בראשי תיבות על כל עמוד
ועמוד.
19.2

. 20

. 21

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרישות מכרז זה ,במדויק,
ללא כל הסתייגויות ,תוספות או שינויים .אי עמידה בדרישה זו ,ו/או
חסרונם של מסמכים שצירופם נדרש ,עלול להביא לפסילת ההצעה.

אופן הגשת הצעה ומועדי ההגשה
20.1

את מעטפת ההצעה אשר הוכנה כאמור בסעי ף  18לעיל  ,כשהיא סגורה ,יש
להגיש ולהכניס לתוך תיבת המכרזים של החברה  ,הנמצאת במשרדי
החברה ברחוב יגאל אלון  51בתל  -אביב  ,לא יאוחר מהמועד הקבוע
בטבלת המועדים בסעיף  4לעיל ( להלן  " -המועד האחרון להגשת
הצעות ") .הימצאות ההצעה בתוך תיבת ה מכרזים נכון למועד זה היא
באחריות המציע בלבד .הצעה שלא ת י מצא במועד הנקוב לעיל בתוך תיבת
המכרזים של מכרז זה  -לא תידון .

20.2

ניתן להכניס הצעות לתיבה ,לפני המועד האחרון להגשת הצעות ,בימים
א' עד ה' משעה  08:30עד שעה ( 15:30למעט ימי שישי ,ערבי חג ,חגים
וימי חול המ ועד).

תוקף ההצעה
21.1

הצעה שהוגשה במסגרת מכרז זה תעמוד בתוקף למשך  180יום מהמועד
האחרון להגשת הצעות .היה ותבקש זאת החברה  -יאריך המציע את
תוקף הצעתו ,עד לקבלת החלטה סופית בדבר המציע הזוכה במכרז זה.

פרק ח'  -תנאים כלליים
. 22

סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז
22.1

החברה תאפשר למציע שהפסיד במכרז ,לעיין בהחלטה הסופית של ועדת
המכרזים ובהצעה הזוכה ,בהתאם ובכפוף לקבוע לסעיף ( 22ט) ל תקנות
העיריות (מכרזים) ,תשמ"ח  , 1987 -בהתאם לחוק חופש המידע ,תשנ"ח -
 , 1998ובהתאם להלכה הפסוקה.

22.2

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו /או סודות
עסקיים (להלן  " -חלקים סודיים " ) ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם
למציעים אחרים לאחר סיום המכרז ינהג כדלקמן:
 22.2.1יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם
באופן ברור וחד  -משמעי .
 22.2.2מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים
למסירת ההצעה ל עיון מציעים אחרים ,אם יוכרז כזוכה במכרז.
מציע שסימן חלקים בהצעתו כסודיים  ,יראו אותו כמי שמסכים
למסירת שאר חלקי הצעתו ,אשר לא סומנו ,לעיון מציעים
אחרים.
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 22.2.3סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה
בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן
שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות
המציעים האחרים.
 22.2.4יודגש ,שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של
ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם ל הוראות
דיני  -המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.
 22.2.5החליטה ועדת המכרזים לאפשר עי ון בחלקים המפורטים בהצעת
הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים ,תיתן על כך ועדת המכרזים
התראה לזוכה ,ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן
ההולם את נסיבות העניין.
 22.2.6החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה ,תודיע על כך ועדת
המכרזים למציע הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.
. 23

תנאים כללי ים
23.1

החברה אינ ה מתחייב ת לבחור בהצעה הזולה ביותר ו/או בהצעה כלשהי .

23.2

החברה שומר ת לעצמ ה את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי
סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה ,תנאיה ,או שהיא חסרה
התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ,שלדעת החברה מונע הער כת
ההצעה כדבעי .מבלי לגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור לחברה  ,החברה
ת היה רשאי ת שלא לבחור בהצעה שהמחיר הנקוב בה אינו סביר ו/או אינו
תואם את תנאי השוק ו/או את דרישות המכרז ,והכל בין אם המחיר גבוה
מדי או נמוך מדי ,לדעת החברה באופן שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו
המעש ית של המציע לבצע את התחייבויותיו באופן התואם את דרישות
מכרז זה ,לרבות העמידה בהיקף התקציבי המאושר.

23.3

החברה שומר ת על זכות ה לבטל מכרז זה או לוותר על ביצוע חלק
מהשירותים המפורטים בו בכל עת ,לרבות לאחר המועד האחרון להגשת
הצעות .במסגרת שיקול דעת ה לעניין זה ,ת היה החברה רשאי ת להתחשב,
בין היתר ,במספר ההצעות שתוגשנה בפועל ,במידת התאמתן של הצעות
אלה לדרישות מכרז זה ובסכומי התשלום ש נדרשו בהן.

23.4

החברה רשאית  ,לפי שיקול דעת ה הבלעדי ,לפנות למ ציע בדרישה להמציא
הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס ל הצעתו  ,ו/או לאפשר למ ציע
לעשו ת כן ,לרבות בעניין המצאת כל מסמך ,אישור ,היתר או רישיו ן
כנדרש לפי תנאי הליך זה ,ובלבד שכל מסמך ,רישיו ן  ,אישור או היתר
יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.

23.5

לחברה נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע בכדי
לקבל הבהרות להצעתו או בכ די להסיר אי בהירות שעלולות להתעורר
בבדיקת ההצעות או לבדוק את התאמתם ,כפוף לכללי הדין.

23.6

החברה ר שאי ת בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות לפנות למציע שדורג
במקום הבא אחרי ה מציע ה זוכה  ,ולהציע לו לבצע את הש ירותים
ב ת ק ופת ההתקשרות שנותרה לפי מכרז ז ה ,במקרה שבו התברר כי
ה זוכה  /הזוכים בפנייה זו אינם עומדים בדרישות המפורטות במכרז זה.

23.7

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז והפנייה המצורפים בזה או
כל הסתייגות לגביהם בין על -ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב
לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה ואף
עלולים לגר ום לפסילתה.
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23.8

ב נוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט מכרז זה ,הוראות כל דין והלכה
פסוקה ,ועדת המכרזים רשאית מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל
פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם ,וזאת אם מצאה כי החלטה זו
משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה .

23.9

החבר ה רשאית בכל עת ,בהודעה ש תפורסם  ,להקדים או לדחות את
המועד האחרון להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים
הנוגעים לפנייה זו ,על -פי שיקול דעת ה .

 23.10המציעים י ישאו בהוצאות השתתפותם במכרז ,ולא יהיו זכאים לכל פיצוי
או שיפוי מאת החברה בגין הוצאות אלו ,לרבות במקרה של ביטול המכרז
מכל סיבה.
 23.11למען הסר ספק מובהר ,כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי
לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין החברה
והמציע הזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם החברה על חוזה
ההתקשרות בין הצדדים ,החברה רשאי ת לבטל או לשנות את ה חלטת ה
על -פי שיקול דעת ה .
 23.12אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות החברה על -פי כל דין ו/או
מסמכויותיה של ועדת המכרזים על -פי הדין ,אלא להוסיף עליהן.
 23.13ה הצעה תחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה  180י מים מה מועד האחרון
להגשת הצעות (המועד האחרון לעניין זה ייחשב כל מועד נדחה שנקבע
כמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז).
 23.14ב מקרה שסרב מציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם ,או בכל מקרה
אחר שבו ההסכם לא ייחתם עימו תהא הסיבה לכך אשר תהא ,החברה
רשאית (אך לא חייב ת ) ,לפי שיקול דעת ה  ,להתקשר בחוזה עם מציע אחר.
מובהר בזה למען הסר כל ספק כי במקרה שב ו המציע הזוכה (הראשון)
יסרב לממש את הצעתו כאמור ,ותהא לכך הסיבה אשר תהא ,לא עומדת
למציע הבא אחריו כל זכות קנויה או אחרת להיבחר כמציע הזוכה
במכרז ,וההחלטה בעניין זה תהא נתונה לשיקול דעת ה של החברה .
 23.15החברה רשאי ת לדרוש מהמציע ראיות ומסמכים נוספים ל הנחת דעתה
וז את גם לאחר פתיחת ההצעות והכל בהתאם לשיקול דעת ה .
 23.16הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא
נתונה לבית המשפט המוסמך לדון בו מבחינת העניין ב מחוז תל  -אביב -יפו
(בית המשפט המחוזי תל  -אביב -יפו ובתי משפט השלום הנמצאים במחוז
זה) .
רשימת ה נספחים :
נס פח א '  -טופס פרטי מציע .
נספח ב '  -טופס הגשת הצעה.
נספח ג'  -טופס הגשת הצעת מחיר
נספח ג  ' 1טופס אקסל  -מפרט ים .
נספח ד'  -תצהיר בדבר עמידה בתנאי סף .
נספח ה  -בוטל .
נספח ו '  -נוסח ההסכם .
נספח ז '  -נוסח ערבות בנקאית .
נספח ח '  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים צי בוריים
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נספח א'

טופס פרטי מציע
תאריך ................. :
לכבוד
חברת היכלי הספורט תל  -אביב  -יפו בע"מ
אנ י  /ו הח" מ מצהירים כי מצויים בידינו מסמכי מכרז פומבי דו  -שלבי מס' 01/2017
אספקת ציוד וחומרי ם ל תחזוקה ,כפי שפורסמו באתר האינטרנט של החברה .
( כולל
מלאה
כתובת
...........................................................................................

מיקוד):

מספר טלפון  .................. :נייד .............................. :
מספר פקסימיליה ........................ :
דואר אלקטרוני ............................................ .................... :
מס ' זיהוי (מס' עוסק מורשה/מס' ח " פ) .................................... :
ידוע לנו ואנו מסכימים כי ,היה ורשמנו בטופס זה ו/או בהצעתנו פרטים בלתי ברורים,
ו/או בלתי מדויקים ו/או חסרים ,אשר יכבידו על החברה ליצור ע מנו קשר  -תהיה
החברה רשאית לפסול הצעתינו ולו מטעם זה בלבד.

בברכה ,

שם מלא........................................ :
חתימה וחותמת ............................... .. :
במידה ומדובר בתאגיד:
שם החותם ..................................... :
תפקיד ........................................... :

הערה  :המציעים מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לו ודא קבלת
המייל באמצעות "אישור קריאה ".
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נספח ב '

טופס הגשת הצעה
לכבוד
חברת היכלי הספורט תל  -אביב  -יפו בע"מ
להלן הצעתינו במסגרת מכרז פומבי דו  -שלבי מס'  01/2017אספקת ציוד וחומרי ם
ל תחזוקה
.1

שם המציע........................... ......................................................... :

.2

פרטי נציג המציע (אשר ישמש גם איש קשר לצרכי מכרז זה):

.3

2.1

שם פרטי........................................ :

2.2

שם משפחה.................................... :

2.3

תפקיד........................................... :

2.4

כתובת ......................... ............................................... ............... :

2.5

טלפון...................... :

2.6

פקס ימיליה ....................... :

2.7

דואר אלקטרוני.................................................... :

הצעתינו זו מתייחס לתחומי האספקה הבאים:
3.1
3.2
3.3

מוצרי חשמל ותאורה
מוצרי סדקית וכלי עבודה
צבע ומוצרים נלווים

כן/לא (מחק את המיותר) .
כן/לא (מחק את המיותר) .
כן/לא (מחק את המיותר) .

.4

הצעתינו זו נ י תנת לאחר שקרא נו בעיון ,בח נו והב נו את תוכן מסמכי המכרז ,את
תנאי המכרז ,וההסכם המצורף ,ולאחר שניתן ל נו זמן מספ יק לבדוק את נושא
המכרז ,ולאחר שקיבל נו את כל הפרטים שהיו נחוצים ל נו לשם הגשת הצעה  .אנו
מצהירים כי אנו מקבלים את כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז ,ללא סייג.

.5

הצעה זו  ,על כל פרטיה  ,מרכיביה  ,חלקיה ונספחיה תעמוד בתוקף החל ממועד
מסירתה ועד תום מאה ושמונים ימים מ ן המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז
כקבוע בתנאי המכרז  ,תוקפה יוארך לתקופה של  90י מי ם נוספים לפי הודעתה של
החברה  ,ככל שתבחר החברה להאריך את תוקפה כאמור.

.6

אנו מצהירים בזה ,כי ידוע לנו ואנו מסכימים כי ,לא נהיה רשאים להעביר לאחר
את חובותינו או זכויותינו על -פי ההס כם שייחתם עמנו ,באם נבחר כמציע זוכה,
כולן או מקצתן.

.7

אנו מצרפים לזה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים במסמכי המכרז
ובמיוחד את אלה הנדרשים לשם הוכחת עמידתנו בדרישות הסף.

.8

בהתאם לדרישת הסף הקבועה בסעיף  9.1למסמכי המכרז  ,מצורפ ת בזה תעודת
זהות/תעודת התאגדות (לפי העניין) של המציע ,המאשרת האגד ים ב זה תעודה
מזהה ותעודת תואר ראשון (צילומים)  ,המאשרים את עמידת נציג המציע בתנאים
המפורטים בסעיף  9.1הנ"ל.
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.9

בהתאם לדרישת הסף הקבועה בסעיף  9.2למסמכי המכרז ,מצורף לזה שטר
ערבות בנקאית מקורי  -בנוסח זהה לנוסח של נספח ז' למכרז.

. 10

בהתאם לתנאי סעיף  15.1לעניין ניקוד ה איכות  ,להלן שמותיהם של  5לקוחות
לפחות ,עמם עבד המציע במהלך  36החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת
הצעות במכרז זה  ,ופרטי הקשר של שני אנשי קשר לפחות אצל כל אחד
מהלקוחות האמורים :

הלקוח

. 11

שם
הממליץ
ותפקידו
בחברה

מספר
ט לפון
וטלפון
נייד

כתובת
דוא"ל

שם ממליץ
נוסף
ותפקידו
בחברה

מספר
טלפון
וטלפון
נייד

כתובת
דוא"ל

קראנו בעיון את כל הפרטים של מכרז פומבי דו  -שלבי מס'  01/2017אספקת ציוד
וחומרי ם ל תחזוקה על כל נספחי ו ואנו מצהירים בזה שהבינונו את הדרישות
ושאנו מסכימים לעמוד בכל הדרישות והתניות וכן אנו מסכימים לתנאי ההסכם
המהווה חלק בלתי נפרד מפנייתכם זו ובהתאם לכך ערכנו את הצעתנו.

אנ י /ו החתו ם /מים מטה מצהיר  /ים בזאת כי כל ה אמור לעיל נכון לפי מיטב ידיעת י /נו:

תאריך

ש ם מורשה חתימה

חתימה

תאריך

שם מורשה חתימה

חתימה
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נספח ג '

טופס הצעת מחיר
תאריך .............. :
לכבוד
חברת היכלי הספורט תל  -אביב  -יפו בע"מ
להלן הצעת  -המחיר מאת המציע ..............................
אספקת ציוד ו חומרי ם תחזוקה (להלן – " המכרז "):

ב מכרז פומבי מס' 01/2017

.1

המתייחס לתחום אספקה
מצורף לזה המפרט ,בקובץ אקסל,
__________ _____ כשכל הפרטים הנדרשים בו מולאו על -ידי נו בהתאם
להוראות המכרז.

.2

סך התמורה המבוקשת על ידנו בגין אספקת כלל הציוד והחומרים בהתאם
למספרי היחידה המפורטים במפרט המתייחס לתחום אספקה :מוצרי חשמל
ותאורה  -מסתכמת לסך של . ₪ ....................

.3

סך התמורה המבוקשת על ידנו בגין אספקת כלל הציוד והחומרים בהתאם
למספרי היחידה המפורטים במפרט המתייחס לתחום אספקה :סדקית וכלי
עבודה  -מסתכמת לסך של . ₪ ....................

.4

סך התמורה המבוקשת על ידנו בגין אספקת כלל הציוד והחומרים בהתאם
למספרי היחידה המפורטים במפרט המתייחס לתחום אספקה :צבע ומוצרים
נלווים  -מסתכמת לסך של . ₪ ....................

.5

ככל שיש אי התאמה בין המספר הנקוב ב אחד הסעיפים , 3 , 2 :או  4סעיף  2לעיל
ובין סיכום המספרים המפו רטים על -ידי נו במפרט ים המצורפים  -נספח ג ' 1
למכרז – אזי סיכום המספרים הכלולים במפרט הרלבנטי  -הוא הקובע.

.6

סכום ההנחה המוצע על  -ידי נו בגין פריטים אשר אינם מפורטים במפרט יעמוד
על סך של  ........ %ממחיר המחירון שלנו המיועד לעסקים ומוסדות .

הצהרות הספק :
.7

.8

.9

ידוע ל נו ואנו מסכימים כי ,התעריפים המפורטים על -ידי נו במפרט ים בגין כל
פריט הינם סופי ים ומוחלט ים והם כוללים את כל ההוצאות הנלוות בקשר
ל אספקת הציוד והחומרים בהתאם לדרישות המכרז על כל סעיפיו לרבות אך לא
רק הוצאות הובלה ואחסנה .
ידוע לנו ואנו מסכימים כי ,אין במספרי ה יחידה המפורטים במפרט ים כדי להוות
הצהרה מחייבת מצידה של החברה .עוד ידוע לנו ואנו מסכימים כי החברה אינה
מחוייבת לרכוש מהמציעים הזוכים כמות מינימאלית כלשהי ,וכי המספרים
והנתונים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיו ,לרבות במפרט ,הינם לשם
אומדן כללי ובלתי מחייב ,בל בד.
ידוע לנו כי בכל מקרה ,נהיה זכאים לתשלום אך ורק בגין חומרים ו/או ציוד אשר
הוזמנו על -ידי החברה על -פי כללי מכרז זה וסופקו על ידנו בפועל ,בהתאם
לדרישות מכרז זה.
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. 10

אנו מצרפים להצעת המחיר שלנו את המחירון ,אשר בגינו תנתן ההנחה המוצעת
על  -ידי נו בסעיף  4לעיל בטופ ס זה .

שם המציע ........................................... :
מס' זיהוי (עוסק מורשה  /ח "פ  /ת "ז ) .................................. :
כתובת ......................................................................... :
טלפון .......................... :
פקסימיל יה ......................... :
דואר אלקטרוני.............................................................. :
שם החותם  .............................. :תפקיד.................................... :
חתימה וחותמת .......................................... :
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נ ספח ד '

תצהיר בדבר עמידה בתנאי סף
אני הח"מ  .................בעל ת "ז  ..................שכתובתי היא  .........................מצהיר
ומתחייב בזה כלפי חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ (להלן  " -ה חברה ") כדלקמן:
.1

אני משמש בתפקיד  ........................בחבר ת .........................................
(להלן  " -המציע ") ומוסמך בתוקף תפקידי לעשות תצהיר זה מטעם המציע.

.2

תצהירי זה הינו נספח להצעת המציע במסגרת מכרז פומבי מס'  01/2017אספקת
ציוד וחומרי ם ל תחזוקה  .התצהיר ניתן לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי
הסף המפורט ים בסעיפים  9.3ו  9.4 -למסמכי ה מכרז .

.3

בנוסף אני מצרף להצעתי את המסמכים הנדרשים ביתר תנאי הסף.

.4

ידוע לי כי ה חברה מסתמכת על הצהרתי זו ,ועל המצגים הכלולים בה ,בהחלטתה
באם לבחור בהצעת המציע כהצעה זוכה ב מכרז זה.

.5

בהתאם לדרישת הסף המפורטת בסעיף  9.3לתנאי המכרז ,מפורטים בטבלה להלן
הפרטים אודות נ י סיונו של המציע באספקת ציוד ו חומרים מסוג הציוד והחומרים
המפורטים במפרט וזאת במהלך  48החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת
הצעות במכרז זה בהיקף כספי שנתי של לפחות  ₪ 500,000במצטבר בכל שנה .
שם הגוף המזמין :
שם איש קשר ומספר טלפ ון:
תקופת ההתקשרות (מיום ______  -ועד יום _________)
ההיקף הכספי של ההתקשרות לשנה :
תיאור הציוד והחומרים שסופקו על -ידי המציע :

שם הגוף המזמין :
שם איש קשר ומספר טלפון:
תקופת ההתקשרות (מיום ______  -ועד יום _________)
ההיקף הכספי של ההתקשרות לש נה :
תיאור הציוד והחומרים שסופקו על -ידי המציע :
שם הגוף המזמין :
שם איש קשר ומספר טלפון:
תקופת ההתקשרות (מיום ______  -ועד יום _________)
ההיקף הכספי של ההתקשרות לשנה :
תיאור הציוד והחומרים שסופקו על -ידי המציע :
שם הגוף המזמין :
שם איש קשר ומס פר טלפון:
תקופת ההתקשרות (מיום ______  -ועד יום _________)
ההיקף הכספי של ההתקשרות לשנה :
תיאור הציוד והחומרים שסופקו על -ידי המציע :
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לתשומת לב:
א  .ניתן לפרט לקוחות נוספים במתכונת הנ"ל  -בדפים נוספים.
ב  .הצעה ה מתייחסת ליותר מתחום אספקה אחד  -חשוב מאד להגי ש את
הפרטים הנדרשים בטבלה נפרדת ביח ס לכל אחד מתחומי ה אספקה,
ולהציג היקף כספי של  ₪ 500,000בשנה במצטבר ,ביחס לכל אחד
מהם ,כנדרש בסעיף . 9.3
.2

בהתאם לדרישת הסף המפורטת בסעיף  9.4לתנאי המכרז ,מפורטים בטבלה להלן
הפרטים אודות המרכז הלוגיסטי ומערך ההפצה המופעלים על -ידי המציע :

כתובת
המרכז

פרטים אודות מערך ההפצה משך זמן הנסיעה מהמרכז הלוגיסטי
לרבות מספר כלי הרכב למתקן הספורט הרחוק ביותר ממנו
(נא לרשום את שם המתקן)
העומדים לרשות המציע

ולראיה באתי על החתום :
__________
תא ריך

________
חתימה

אני הח"מ  ..............................עו"ד ,מאשר בזאת כי ביום  ..........................הופיע בפני
מר/גב'  ,..................................המוכר לי אישית/שהזדהה בפני באמצעות ת"ז
 .....................................וחתם בפני על ההצהרה האמור וזאת לאחר שהזהרתי אותו
שאם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
_________________________
חתימה וחותמת
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נספח ו '

הסכם אספקת ציוד וחומרי תחזוקה
שנערך ו נחתם בתל -אביב -יפו ביום ............................
בין :
היכלי הספורט ת ל -א ביב  -יפו בע"מ ח"פ 510492648
מ רח וב יגאל אלון  , 51יד אליהו תל  -אביב -יפו
( להלן  " -החברה " )
מ צד אחד
לבין :
 ...................................ת"ז/ח"פ/אחר ....... ..........................
מרחוב ......................................................
( להלן  " -הספק " )
מצד שני
הואיל ו החברה מעוניי נת לרכוש ציוד וחומרי ניקוי הכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם
זה על נספחיו ;
והואיל ו הספק הגיש הצעה במסגרת המכרז נספח  1להסכם זה  ,המצורפת להסכ ם זה
ומסומנת נספח ; 2
והואיל ו ביום  ....................אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות ;
והואיל ו הספק מצהיר כי ה וא בעל הכלים ,המיומנות ,הניסיון והיכולת לבצע את כל
ההתחייבויות שנטל על עצמו בהסכם זה על נספחיו;
אשר על כך מוסכם ,מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כ ל הלן :
.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

.2

רשימת הנספחים להסכם זה:
נספח  - 1כל מסמכי מכרז פומבי מס'  0 1 /201 7אספקת ציוד וחומרי ם ל תחזוקה.
נספח  - 2ההצעה שהגיש הספק במסגרת המכרז  ,ואשר נ בחרה כהצעה זוכה.
נספח  – 3נספח אישור עריכת ביטוח .
נספח  – 4טופס ערבות ביצוע.

.3

המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו ,מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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הצהרות הספק והתחייבויותי ו
.4

הספק מצהיר כי ביד יו הידע המקצועי ,הכלים ,המשאבים ,הניסיון והיכולת
לביצוע כל ההתחייבויות שנטל על עצמו לפי הסכם זה על נספחיו .

.5

הספק מתחייב לבצע את כל ההתחיי בויות המוטלות עליו על -פי הסכם זה על
נספחיו בכפוף ובהתאם להוראות ההסכם ,ו על -פי הנחיות החברה כפי שימסרו לו
מעת לעת והכל ברמה מקצועית גבוהה תוך הקפדה על שמירת כל הוראות הדין.

.6

הספק לא י היה רשאי להעביר ו  /או להמחות ו/או להקנות לאחר ,בכל דרך שהיא,
את חובותי ו או זכויותי ו על -פי הסכם זה ,כולן או מקצתן  ,אלא אם קיבל אישור
במפורש ,מראש ובכתב מאת החברה .

.7

הספק אחראי להחזיק בידו כל אישור ו/או רישיון הנדרשים על -פי כל דין לשם
ביצוע ההתחייבויות המוטלות עליו על -פי הסכם זה ,ולהתקשר בקשר עם ביצוע
המחויבויות האמורות אך ורק עם מי שאוחז בידו רישיון ו/או היתר מתאים
כנדרש על -פי כל דין לבצע את המטלות אשר לשמן התקשר עמו.

תקופת ההסכם
.8

תחילתו של ההסכם ב יום חתימתו על -ידי החברה וסיומו ב יום ....................
(להלן  " -תקופת ההתקשרות הראשונה ").

.9

לעניין תקופת הניסיון תחו ל הוראת סעיף  12.2לתנאי המכרז .

. 10

לעניין זכות הברירה תחול הוראת סעיף  12.3לתנאי המכרז.

התמורה ותנאי תשלומיה
. 11

התמורה והתנאים לתשלומה יהיו על -פי המפורט בפרק ד' למסמכי המכרז נספח 1
להסכם זה ובהתאם לסכומים המפורטים בהצעת הספק נספח  2להסכם זה  ,או
על -פי המפורט בהצעתו של הספק שנ יתנה במסגרת תיחור ,לפי העניין .

. 12

למען הסר ספק שום תשלום אחר או נוסף פרט לנקוב לעיל ,לא ישולם על -ידי
החברה ל הספק .

. 13

הספק יספק אך ורק חומרים ו/או ציוד שהוזמנו על -ידי החברה בהזמנה כתובה,
על גבי טופס מתאים של החברה ,חתומה בידי מי המורשה לכך על -ידי החברה
והכל לפי נהלי החברה כפי שיהיו מעת לעת.

. 14

הספק ימסור בידי נציג החברה תעודת משלוח המפרטת את כל החומרים והציוד
שסופקו על ידו ,בעת ביצוע האספקה בפועל.

ניגוד עניינים
. 15

הספק וכל הפועלים מטעמו בקשר עם ביצוע הוראות הסכם זה מצהירים כי ,נכון
למועד התקשרות ו בהסכם זה ,אין ה ו א יודע על כל מניעה חוקית שהיא ,שיש בה
כדי להפריע או למנוע את ביצוע התחייבויותיו של הספק ע ל -פי הסכם זה על
נספחיו  ,וכי אין ה ו א קשור ו /או מעורב ,באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש
בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותי ו מכוח הסכם זה .הספק מתחייב
להימנע במשך כל תקופת ה סכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה
ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.

. 16

הספק מתחייב להביא לידיעת החברה כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת
החברה אם קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצל הספק או מי הפועל מטעמו .
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. 17

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד
עניינים תכריע דעת החברה .

הספק  -קבלן עצמאי
. 18

מוסכם בזאת בין הצדדים כי החברה אינ ה אחראי ת לגבי הספק  ,עובדי ו ו /או כל
מי הפועלים מטעמ ו  -באחריות כלשהי בגין מחלה ,תאונת עבודה או כל נזק
העלול להיגרם למי מהם תוך כדי מתן השירותים לפי הסכם זה או כתוצאה
מביצועו.

. 19

מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין
עובדי הספק ו /או הפועלים מטעמ ו .

הפרות ותרופות
. 20

הפר הספק  ,בעצמ ו או על  -ידי פעולת מי מעובדי ו או הפועלים מטעמ ו  ,אחת או
יותר מהתחייבויותי ו על -פי הסכם זה ,תהיה החברה רשאי ת להביא לידי גמר
הסכם זה .

. 21

ה אמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות הצדדים לפי חוק החוזים (חלק כללי)
תשל"ג  1973-וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) ,תשל"א  , 1970-או כל דין.

ערבו ת ביצוע
. 22

בעת חתימת ההסכם  ,וכתנ אי לתוקפה של ההתקשרות לפיו ,ימציא הספק לחברה
ערבות בנקאית אוטונומית בלתי תלויה ובלתי מוגבלת  ,בסך  ₪ 25,000עשרים
וחמש אלף שקלים חדשים) .תוקף הערבות יהיה  60ימים לאחר תום תקופת
ההתקשרות .הערבות ניתנת להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הספק לפי
הסכם זה .על הערבו ת לשאת את שמו המלא המדויק של הספק (התאגיד).

. 23

יפר הספק תנאי מתנאי הסכם זה ו/או ייגרם נזק לחברה על  -ידי מעשה ו/או מחדל
של הספק ו/או מי מעובדיו תהא החברה רשאית לחלט את הערבות ,כול ה או
חלק ה  ,כדי להיפרע ממנ ה בגין כל נזק שייגרם לה על -ידי הספק  ,וזאת מבלי לפגוע
בכל זכות ובכל סעד אחר שיעמדו לחברה על  -פי הסכם זה ,ועל  -פי כל דין  .החברה
תיתן הודעה של שלושה ימים מראש ובכתב ל הספק על כוונתה לחלט את הערבות.
אין בסכום הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויות הספק על  -פי הסכם
זה.

. 24

בכל מקרה שבו הערבות חולטה וההסכם לא בוטל על -ידי החברה ,יהיה על הספק
להפקיד ערבות בנקאית חדשה באותו סכום תוך שבעה ימים ממועד החילוט כך
שבידי החברה תהא ערבות בגובה הסכום הנדרש כמפורט לעיל.

. 25

ככל שתממש החברה את האופציה הנתונה בידה להארכת תוקפו של הסכם זה,
הספק יפקיד בידי החברה לפני תחילת תקופת ההארכה וכתנאי לתחילתה ערבות
בנקאית בסכום ובתנאים הנ"ל אשר תוקפה יהיה  60ימים לפחות לאחר מועד
תקופת ההארכה.

נזיקין וביטוח
. 26

הספק אחראי לכל נזק ,או הפסד שיגרם לחברה בקשר עם ביצוע הסכם זה בין
במישרין ובין בעקיפין .הספק מתחייב בזאת לפצות את החברה ולשפות אות ה
בכל מקרה שנגרם לחברה נזק או ש החברה ת חויב בגין נזק או בהוצאות או
בתשלום פיצויים ש הספק או מי מעובדי ו או הפועלים מטעמ ו גרמו ,במישרין או
בעקיפין ,עקב מעשה או מחדל של מי מהם או עקב או במהלך שימוש ב ציוד ו/או
בחומר שסופק על -ידי הספק  ,לחברה או לצד שלישי.
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. 27

החברה ת אפשר ל הספק לה תגונן בפני כל תביעה או דרישת פיצוי שתוגש נגד
החברה ואשר בגינה דורש החברה שיפוי מ הספק .

. 28

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,מתחייב הספק
לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח  3להסכם זה
(להלן ":אישור עריכת ביטוחי הספק ").

. 29

הספק מתחייב להמשיך ולהחזיק ב פוליס ה לביטוח חבות המוצר כמפורט
ב "אישור עריכת ביטוחי הספק" כל עוד מוטלת על יו א חריות על פי דין בקשר עם
העבודות ו/או המוצרים ו/או השירותים הניתנים על ידו ו/או על ידי מי מטעמו
במסגרת הסכם זה.

. 30

הספק מצהיר כי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטע מה מכל אחריות לנזק שייגרם
לרכוש הספק ו/או רכוש בשימושו המובא לאתר העבודות על ידי הספק ו/או
עבורו ו/או על ידי מי מטעמו .הספק מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה
שתוגש בנוגע לנזק לרכוש כאמור.

. 31

בנוסף לביטוחים המפורט ים ב" אישור עריכת ביטוחי הספק " נספח  3הנ"ל ,
מתחייב הספק לקיים ,בין בעצמו ובין באמצעות איזה מקבלני המשנה המועסקים
על ידו למשך תקופת ההסכם וכל עוד הוא נמצא באתר ביצוע העבודות את
הביטוחים המפורטים להלן:

 . 31.1ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב .
 . 31.2ביטוח מקיף הכולל ביטוח לנזק עצמי וכן ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד
שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך שלא יפחת מ  $ 200,000 -בגין נזק אחד.
לעניין סעיף  31.1וסעיף  31.2לעיל ,מוסכם במפורש כי בהגדרת "כלי רכב"
נכללים במפורש גם מנופים ,מלגזות ,טרקטורים ,משאיות ,גוררים ונגררים וכן
כלים נעים ממונעים מכל סוג.
מובהר ומוסכם בזאת כי חובת עריכת ביטוחי הרכב המפורטים לעיל ,חלה על
הספק וכן על כל קבלני המשנה שיועסקו על ידו לצורך ביצוע איזה מעבודות
הספק על פי הוראות הסכם זה ,והספק מתחייב לפעול מול קבלני המשנה
המועסקים על ידו ,כך שיקיימו הביטוחים המפו רטים לעיל ויפעלו בהתאם
להוראות סעיף זה.
מבלי לגרוע מכלליות הוראות האחריות ,השיפוי והביטוח בהסכם זה ,מוצהר
בזאת כי במקרה של הפרת הוראות סעיף זה ,בין אם על ידי הספק ובין אם על ידי
מי מקבלני המשנה המועסקים על ידו ,יהיה הספק אחראי כלפי החברה בגין כל
נזק ו/או הפסד שייגרם לחברה עקב הפרת הוראות אלה והוא מתחייב לשפותה
בגין כל נזק ו/או הפסד כאמור.
לבקשת החברה ,הספק מתחייב להמציא לידי החברה ,עותק מפוליסות הביטוח
ו/או אישורי ביטוח שיוצאו על ידו ועל ידי קבלני משנה הפועלים מטעמו המעידים
על עריכת ביטוחי הרכב המפורטים לעיל ,מידי שנה וכל זמן שהספק ו/או מי
מקבלני המשנה הפועלים מטעמו פועלים במסגרת אספקת השירותים.
. 32

ה ספק מתחייב להמציא לידי החברה  " ,אישור עריכת ביטוח הספק " ,כשהוא
חתום על ידי מבטחיו לא יאוחר ממועד חתימת החוזה או ממועד תחילת אספקת
השירותים ו/או המוצרים ,המוקדם מביניהם  .החברה תהא רשאית למנוע מהספק
להתחיל באספקת השירותים ו/או המוצרים ,במידה והאישור לא הומצא לחברה
במועד .בכל מקרה של אי התאמה בין האמור ב" אישור עריכת ביטוח הספק "
לבין האמור ב הסכם  ,לדרישת החברה  ,מתחייב הספק לגרום לתיקון האישור
באופן מידי ולא יאוחר מ  3 -ימים מדרישת החברה  ,על מנת להתאימ ו להוראות
החוזה  .מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת " אישור עריכת ביטוח הספק " כדי

26
להוות אישור בדבר התאמת ו והמצאתו לא תטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או
מי מטעמה ולא תצמצם את אחריותו של הספק על פי ההסכם או על פי כל דין.
. 33

הספק מתחייב לערוך ולחדש את הביטוחים בהתאם לנספח זה ולחזור ולהמציא
את "אישור עריכת ביטוח הספק" ו/או פוליסות הביטוח אותם נדרש הספק לערוך
על פי הוראות נספח זה ,מידי תקופת ביטוח ,תוך  7ימים ממועד פקיעת תקופת
הביטוח הנקובה באישור האחרון שנמסר למזמינה וכל עוד החוזה בתוקף ו כן כל
עוד חבה עליו חובת עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  29לעיל.

. 34

מו בהר כי אי המצאת "אישור עריכת ביטוח הספק" ו/או העתק מפוליסות
הביטוח אותם נדרש הספק לערוך על פי הוראות נספח זה כאמור לעיל ,אינה
פוטרת את הספק מהתחייבות כלשהי על פי החוזה  ,ומבלי לגרוע מכלליות הא מור
לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים  ,ובכל חובת תשלום שחלה על הספק גם
אם ימנע ממנו ביצוע העבודה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אף מוסכם במפורש כי
החברה תהיה זכאית לעכב כל תשלום לספק ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,באם לא
ימציא הספק את האישור והעתקי הפוליסות כאמור.

. 35

ה ספק מצהיר בשמו ובשם קבלני המשנה הפועלים מטעמו ,כי לא תהיה לו כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמ ו בגין נזק שהספק זכאי
לשיפוי בגינו על פי הביטוחים ש התחייב לערוך או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא
ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ,והוא פוטר בזאת את הח ברה והפועלים
מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור .פטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
בכוונת זדון.

. 36

הספק מתחייב לגרום לכך  ,כי הוראות הביטוח יובאו לידיעת מנהליו ,עובדיו
וקבלני המשנה שלו ,וי ו ודא כי השינויים הנדרשים למימוש הוראות החוזה
ומסמך זה  ,יבוצעו הן במסגרת ביטוחיו והן במסגרת ביטוח קבלני המשנה
שיועסקו ,אם יועסקו ,על ידו בביצוע העבודה.

. 37

למען הסר כל ספק מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט לעיל
וב"אישור עריכת ביטוח הספק" הינ ם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק
שאינה פוטרת אות ו ממלוא חבות ו לפי הסכם זה .ע ל הספק לבדוק את חשיפת ו
לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם  .הספק מצהיר ומאשר ,כי ה ו א מנוע
מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או כל מי מטעמ ה בכל
הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה
ו/או היקף כיסויי הביטוח שהוצא ו על יד ם .

. 38

מוסכם במפורש כי דמי ההשתתפות העצמית בגין ביטוחי הספק ,יחולו על הספק
בלבד והוא בלעדית יישא בהם.

. 39

בכל פעם שמבטח הספק יודיע לחברה  ,כי אילו ביטוחי הספק עומד להיות מבוטל ,
או עומד לחול בו שינוי לרעה  ,מתחייב הספק לערוך את אותו ביטוח מחדש
ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפחות  30יום לפני מועד ה ביטול או השינוי
לרעה של הביטוח כאמור.

. 40

הפרה של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על הספק תהווה
הפרה יסודית.

כללי
. 41

שום ויתור ,הנחה ,הימנעות או שיהוי של החברה במימוש זכויותי ה על -פי הסכם
זה לא יתפרשו כוויתו ר או מניעה אלא אם נעשו במפורש ו בכתב.

. 42

הספק מוותר בזאת על כל זכות לע י כבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או
מידע שנמסר לו על -ידי החברה בקשר עם הסכם זה.
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. 43

מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי
או בדואר רשום בהתאם לכתובות הצדדים הנ קובים בהסכם זה ,ומשנמסרה כך -
תחשב שנתקבלה לאחר ארבעה ימים מיום המסירה לבית הדואר ,קבלה הנושאת
חותמת הדואר תשמש ראייה לתאריך המסירה  ,או באמצעות מכשיר
הפקסימיליה ,ומשנמסרה כך תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור מכשיר
הפקסימיליה כי המסמכים אכן עברו בפקס וקבלת אישור ט לפוני בע"פ מהצד
המקבל.

. 44

נציג הספק לצורך ביצוע הסכם ז ה ..................... ............................

. 45

כתובת הצדדים לעניין הסכם זה הינן כמפורט במבוא להסכם.

ולראי ה באו הצדדים על החתום :
_________________ ________
החברה

_______________ ______
הספק

אישורי חתימות
אני הח"מ ,עו"ד ( ..................מ"ר  ,)......מאשר את חתימתה של חברת היכלי הספורט
שלה
החתימה
מורשי
באמצעות
, 510492648
ח"פ
בע"מ
ת"א  -יפו
 ....................................ת"ז  ......... ........ו  .................................. -ת"ז
 ,.................אשר חתמו על הסכם זה בפני לפי החלטה בת  -תוקף שהחברה הנ"ל קיבלה
ובהתאם למסמכי ההתאגדות שלה.
_____________________
 ,....................עו"ד

אני הח"מ ,עו"ד ( .......... ........מ"ר  ,)......מאשר את חתימתו/ה של ...................... ....
ת"ז/ח"פ  ,.....................באמצעות מורשי החתימה שלה ....................................
ת"ז  .................ו  ...................................... -ת"ז  ,.................אשר ח תמו על הסכם
זה בפני לפי החלטה בת  -תוקף שהחברה הנ"ל קיבלה ובהתאם למסמכי ההתאגדות שלה.
_____ __ ______________
 ,......... ...........עו"ד
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אישור עריכת ביטוחי הספק  -נספח  3להסכם
תאריך
לכבוד
היכלי הספורט תל-אביב-יפו בע"מ ח"פ 510492648
מרחוב יגאל אלון  ,51יד אליהו תל-אביב-יפו
(להלן " -החברה")
הנדון :אישור עריכת ביטוחים בקשר לאספקת מוצרים ושירותים נלווים (להלן" :השירותים") על
(להלן" :הספק").
ידי
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו ביטוחים על שם הספק וכן על שם החברה בקשר עם מתן השירותים
כמפורט להלן:
.1

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:
א .תקופת הביטוח :מיום…………… .ועד ליום……………….
ב.

גבולות האחריות :בסך של  1,000,000ש"ח למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.

ג.

הפוליסה מכסה את חבות המבוטח על פי דין בגין פגיעה ,אבדן ו/או נזק שייגרם לצד
שלישי (גוף ו/או רכוש).

ד.

תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי" מהדורת
"ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט" ו/או "הראל ביט" ו/או "מנוביט" ,ו/או פוליסה
בעלת תנאים דומים הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו.

ה .לשם הסרת ספק ,החברה ,עובדיה ,מנהליה ,בעלי מניותיה וחברי הדירקטוריון
ייחשבו כצד שלישי עפ"י פוליסה זו (הן בהתייחס לנזקי רכוש והן בגין נזקי גוף).
.2

ביטוח אחריות מעבידים:
א .תקופת הביטוח :מיום…………… .ועד ליום……………….
ב.

גבולות האחריות :בסך של  $5,000,000למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.

ג.

הפוליסה מכסה את חבות הספק בגין פגיעה גופנית ו/או מחלת מקצוע כלשהי למי
מעובדיו תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותים.

ד.

תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי" מהדורת
"ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט" ו/או "הראל ביט" ו/או "מנוביט" ,ו/או פוליסה
בעלת תנאים דומים הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו.

ה .פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותו של הספק כלפי קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם היה והספק ייחשב למעבידם.
ו.

הפוליסה תכלול גם את החברה ,עובדיה ,מנהליה ,בעלי מניותיה וחברי הדירקטוריון
כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים או מעבידים של הנפגע.
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.3

ביטוח חבות המוצר:
א .תקופת הביטוח :מיום…………… .ועד ליום……………….
ב.

גבולות האחריות :בסך של  100,000ש"ח למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.

ג.

בגין מוצרים ו/או שירותים המסופקים ו/או המושכרים ו/או המיוצרים ו/או
המשווקים ו/או המותקנים על ידי הספק (להלן" :המוצרים").

ד.

התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן
השירותים ו/או אספקת המוצרים.

ה .הפוליסה כוללת סעיף תקופת גילוי של  12חודשים לפחות לאחר תום תוקף הביטוח
בתנאי כי לא נערך על ידי הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף
ביטוח זה ,אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או
אי חידושה.
ו.

תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי" מהדורת
"ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט" ו/או "הראל ביט" ו/או "מנוביט" ,ו/או פוליסה
בעלת תנאים דומים הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו.

כללי
הפוליסות המפורטות לעיל תהיינה כפופות להוראות הבאות :
.1

אנו מוותרים על הזכות לתחלוף כנגד החברה ,כולל עובדיה ,בעלי מניותיה וחברי
הדירקטוריון ו/או מי מטעמם .ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

.2

הפוליסות כוללות תנאי מפורש על פיו הן קודמות לכל בטוח אשר נערך ע"י החברה והן
מהוות ביטוח ראשוני ללא קשר לפוליסות בטוח של החברה ולעניין זה אנו מוותרים על כל
טענה ו/או דרישה כלפי מבטחיכם בדבר שיתוף ביטוחיכם.

.3

הפוליסות הנ"ל לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה ,אלא אם כן תימסר לכם הודעה
בדואר רשום על כוונתנו לעשות כן לפחות  30יום מראש.

.4

אי קיום תנאי הפוליסות על ידי הספק ו/או הבאים מטעמו בתום לב לא יגרעו מזכותה של
החברה לקבלת שיפוי עפ"י הפוליסות הנ"ל.

.5

מוסכם כי הספק ישא בתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות בגין הביטוחים הנ"ל.

.6

הפוליסות הנ"ל תורחבנה לכסות גם את חבות החברה ,עובדיה ,מנהליה ,בעלי מניותיה
וחברי הדירקטוריון בגין אחריותם למעשי ו/או למחדלי הספק וכל הבאים מטעמו ו/או
לנזק שייגרם עקב המוצרים וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

אישורנו כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו על פי
האמור באישור זה,
בכבוד רב,
________________
חתימת המבטח וחותמת

__________________
שם החותם

_______________
תפקיד החותם
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נספח  4להסכם – נוסח ערבות ביצוע
(תוגש על ידי המציע הזוכה בלבד – לאחר הזכיה)
לכבוד
היכלי הספורט ת ל  -אביב  -יפו בע"מ
רח וב יגאל אלון 51
יד אליהו ,תל  -אביב
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר ....................................
.1

לבקשת  ,...........................................א נו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסכום כולל של ( ₪ 25,000במילים :עשרים וחמש אלף שקלים חדשים)
(להלן  " -סכום הערבות ") ,שתדרשו מאת ( ............................................להלן
 " ה ספ ק ") ,בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם ל אספקת ציוד וחומרי םלתחזוקה .

.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,אנו נשלם לכם לא יאוחר מ  15-ימים מתאריך
קבלת דרישתכם הראשונה  ,כל סכום הנקוב עד לגובה סכום הערבות  ,מבלי להטיל
עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום
תחילה מאת המציע .

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( .................כולל) בלבד  ,ולאחר תאריך זה
תהיה בטלה ומבוטלת.

.4

כל דרישה לפי כתב ערבות ז ה צריכה להתקבל אצלנו בכתב במען:
 ,......................................לא יאוחר מהתאריך הנ קוב בסעיף  3לעיל.

.5

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
ב כבוד רב,

בנק  .........................בע"מ
סניף ( .... ............מס' )........
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נספח ז' – ערבות בנקאית  -להגשת על פי דרישת תנאי הסף בסעיף 9.2
לכבוד
היכלי הספורט ת ל  -אביב  -יפו בע"מ
רח וב יגאל אלון 51
יד אליהו ,תל  -אביב
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר ....................................
.1

לבקשת  ,.............................. .............א נו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסכום כולל של ( ₪ 15,000במילים :חמשה עשר אלף שקלים חדשים)
(להלן  " -סכום הערבות ") ,שתדרשו מאת ( ............................................להלן
 " המציע ") ,בקשר להצעתו המוגשת לכם במסגרת מכרז פומבי מס' 01/2017אספקת ציוד וחומרי ם לתחזוקה .

.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,אנו נשלם לכם לא יאוחר מ  15-ימים מתאריך
קבלת דרישתכם הראשונה  ,כל סכום הנקוב עד לגובה סכום הערבות  ,מבלי להטיל
עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום
תח ילה מאת המציע .

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( .................כולל) בלבד  ,ולאחר תאריך זה
תהיה בטלה ומבוטלת.

.4

כל דרישה לפי כתב ערבות ז ה צריכה להתקבל אצלנו בכתב במען:
 ,......................................לא יאוחר מהתאריך הנ קוב בסעיף  3לעיל.

.5

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
ב כבוד רב,

בנק  .........................בע"מ
סניף ( ..............מס' )........
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נספח ח'
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-

אני הח"מ  ...............................ת"ז  , ........................לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה
כדלקמן:
.1

הנני נותן/ת תצהיר זה בשם  ..................................מס' רישום ....................
(להלן  " -המציע ") המבקש להתקשר עם חברת היכלי הספורט תל -אב יב -יפו בע"מ
(להלן  " -הגוף ") בהסכם  .................במסגרת מכרז  01/2017 .אספקת ציוד
וחומרים לתחזוקה

.2

אני מכהן/ת בתפקיד  ..........................אצל המציע ומוסמך/ת לתת תצהיר זה
בשמו.

.3

בתצהיר זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות שלצדם " :בעל זיקה "  -כהגדתו
בסעיף  2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ( 1976 -להלן  " -החוק ");
" עבירה "  -עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א  , 1991 -או עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז . 1987-

.4

קיום דיני העבודה
הנך נדרש למחוק את החלופה שאיננה נכונ ה מתוך האפשרויות הבאות:
4.1

עד ל מועד האחרון להגשת ההצעות במכרז שבכותרת ,המציע ובעל זיקה
אליו לא הורשעו בפסק  -דין חלוט  ,ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום
. 31.10.2002

או -
4.2

המציע ובעל זיקה אליו הורשעו בפסק  -דין חלוט ,ביותר משתי עבירות
שנעברו לאחר יום  , 31.10.2002אולם חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

.5

לצורך ביצוע השירותים נושא המכרז ,הריני מתחייב כי לא יועסקו על  -ידי המציע
עובדים זרים במישרין או בעקיפין.

.6

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
הנך נדרש למחוק את החלופה שאיננה נכונה מתוך האפשרויות הבאות:
6.1

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998 -
(להלן " :חוק שוויון זכויות ") אינן חלות על המציע.

או -
6.2

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן .

6.3

אם המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,הוא מתחיי ב לפנות למנהל הכללי
של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
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חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך  -לשם קבלת
הנחיות בקשר ליישומן .

.7

6.4

אם המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישו ם חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,ובמידת הצורך  -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן -
ונעשתה אתו התקשרות שלגביה הוא מתחייב כאמור  -הוא פנה כנדרש
ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
הוא גם פעל ליישומן .

6.5

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד
ההתקשרות (אם וככל שהצעת המציע תיבחר כהצעה הזוכה בהליך).

אני מצהיר/ה כי זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

ולראיה אני בא על החתום ,היום :. ........................

________________
המצהיר/ה
אישור חתימת המצהיר
הנני עו"ד ( ................................מ"ר  ,).........מאשר /ת כי ביום  ..................הופיע /ה
בפני  ........................ת"ז  , .................ולאחר שהזהרתי אות ו /ה כי עליו /ה להצהיר
את הא מת  ,וכי יהיה /תהיה צפוי /ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה /תעשה כן,
הוא/היא אישר /ה את נכונות הצהרתו /ה הנ"ל וחתם /מה על תצהיר זה בפני.
____________
תאריך

_________________________
חותמת ומספר רישיון עו"ד

____________________
ח תימה

