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 הזמנה לקבלת הצעות -מסמך א 
 

 עבור תאגיד השידור הישראלי מוצרי איפורלרכישת  26/2019 מכרז פומבי

 מבוא .1

"(, הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם התאגידתאגיד השידור הישראלי )להלן גם: " .1.1
"(. החוק)להלן: " 2014-חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד מכוח

מטרותיו של התאגיד ואופן ניהולו נקבעו בחוק ובדין החל על תאגידים 
 סטטוטוריים.

 
מוצרי איפור אשר ישמשו לרכישת התאגיד מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות  .1.2

הטלוויזיה של התאגיד  שידוריאת התאגיד באיפור אנשים שיופיעו ב
 כמפורט במסמכי המכרז. ,HDבהמשודרים 

 
במסמכי המכרז מפורטים שלבי המכרז, התנאים להגשת הצעה, ואופן הגשתה,  .1.3

כאשר על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים והמפורטים 
החתימה  בהזמנה זו לרבות החוזה על כל מסמכיו, כשהם חתומים על ידי מורשי

 מטעם המציע.
 

יובהר, כי בכוונת התאגיד לבחור זוכה אחד בלבד למכרז. יחד עם זאת, כן  .1.4
התאגיד שומר לעצמו על זכותו לבחור מספר זוכים למכרז ו/או שלא לבחור 
זוכה כלל ו/או לפצל את העבודות בין הזוכים בכל אופן שיראה לו לנכון, והכול 

 בהתאם לצרכיו ולשיקול דעתו.
 

ף יובהר, כי כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, כאשר המגבלה בנוס .1.5
האמורה תחול גם על המציע ועל כל חברה הקשורה בו. היה ועל אף האמור 
תוגש יותר מהצעה אחת בידי מי מהגורמים הנ"ל, תהא רשאית וועדת המכרזים 

 לפסול הצעות אלו.
 

נות שיש ליתן לגבי בכל מקום שבו קיימת סתירה ו/או אי בהירות ביחס לפרש .1.6
נושא פלוני, יפורשו ההוראות כמשלימות זו את זו, ככל שניתן, ובמקרה שלא 
ניתן לפרש כאמור, תועדף הפרשנות המטילה על הזוכה חובה על פני זו השוללת 

 אותה, דהיינו, הפרשנות המטיבה עם התאגיד.
 

 מובהר בזאת, כי האמור במסמך זה מהווה תיאור תמציתי של השירותים .1.7
ותנאי ההתקשרות המובאים לנוחות המציעים בלבד. תיאור מפורט של 
השירותים מפורט בחוזה, ופירוט נוסף יכול ויתווסף במסגרתה של כל מטלה 
פרטנית. כן מובהר, כי לא יהיה באמור בסעיף זה על מנת למצות או לגרוע, 
בשום צורה ואופן, מכל התחייבויות המוטלת על הזוכה בקשר עם ביצוע 

שירותים בכל התקשרות פרטנית, ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין ה
האמור בסעיף זה לעיל לבין האמור בסעיפים אחרים בחוזה על כלל נספחיו, 

 יחולו על הזוכה ההוראות המחמירות מבניהן כלפי הזוכה.
 

 הגדרות: .1.8
 

 המפיקה הראשית של חטיבת החדשות  – תאגיד השידור הישראלי נציג
בכל  בתאגיד השידור הישראלי  ו/או כל גורם אחר כפי שיוגדר על ידי התאגיד

 .עת
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 הדרישות המוקדמות המהוות תנאי להשתתפות במכרז. - דרישות סף

 
 כל גוף שהגיש הצעה למכרז. - המציע

 
 מציע שהצעתו נקבעה ע"י ועדת המכרזים כהצעה הזוכה. - הזוכה

 
 .www.kan.org.il – אתר האינטרנט של התאגיד

 
 כל האמור בלשון זכר,  מתייחס גם ללשון נקבה, וההפך.           

 

 :מהות השירותים .2

)להלן" "המוצרים" או  כמפורט בטופס הצעת המחיר מוצרי איפוראספקת  .2.1
לרבות הובלתם לאתרי התאגיד ו/או לכל מקום אחר שעליו  "מוצרי איפור"(

הכול כמפורט ימים ממועד הזמנת המוצר על ידי התאגיד,  3תוך יורה התאגיד, 
 להזמנה זו. המצורףלרבות בהסכם  ,במסמכי המכרז

 .  וללא ריח היפואלרגניםמוצרי האיפור המוצעים על ידי המציע חייבים להיות  .2.2

רחב של צבעים ומרקמים של ובמלאי מגוון הזוכה במכרז יהיה חייב להחזיק  .2.3
 המוצרים. 

 8.3להחזיק בסניפים הפעילים שלו כמתואר בסעיף  הזוכה במכרז יהיה חייב .2.4
להלן, לפחות מלאי של המוצרים המופיעים בטופס הצעת מחיר, במגוון 

 צבעים.

 תקופת ההתקשרות: .3

עם אופציה , שנהתקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהיה לתקופה של  .3.1
הנתונה לתאגיד לפי שקול דעתו הבלעדי, להאריך את התקופה מעת לעת 

, או חלק מהם, וזאת מתום תקופת שנים נוספות 3של עד  בתקופה נוספת
 ההתקשרות הראשונה. 

 התמורה .4

ישלם  ובכפוף לאישורו,, בהתאם לדרישות התאגיד מוצריםאספקת התמורת  .4.1
שתאושר בוועדת המכרזים של , כפי הצעתו במכרזלפי תמורה  לזוכההתאגיד 

  התאגיד, והכול בהתאם להסכם המצורף.
 

 לוח זמנים למכרז .5

 להלן לוחות הזמנים: .5.1

 בצהריים 12:00בשעה  15.7.19 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 
 בצהריים 12:00בשעה  28.7.19 מועד אחרון להגשת הצעות

 
במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים  .5.2

 אחרים המופיעים בגוף המכרז, יקבעו התאריכים בטבלה.
 

התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים  .5.3
ולא תהא למי , תפורסם באתר האינטרנט של התאגידהמנויים לעיל, בהודעה ש

 המציעים כל טענה או דרישה בקשר לכך. ן מ
 

http://www.kan.org.il/
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באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד, לפני  .5.4
המועד האחרון להגשת הצעות וגם בסמוך למועד זה, לגבי דחיות מועדים ו/או 

 עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת המכרז. 
 
 

 בקשות להבהרה .6

בקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר שאלות ו .6.1
 לעיל. 5.1עד למועד הקבוע בסעיף  ayelete@kan.org.il אלקטרוני: 

 
, בשפה העברית בלבד, Wordהפונים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ  .6.2

 בפורמט שלהלן:ו
מס' 

סידורי 
של 

 השאלה

הסעיף במסמכי המכרז/  מסמך
 בנספח

]אם השאלה מתייחסת 
לנספח כלשהו, יש לציין 

ואת מספר את שם הנספח 
 הסעיף בו[

 השאלה

   מסמכי המכרז .1

    Xנספח  .2

 
רכישת  26/2019 מכרז פומבי מספר -על גבי הפנייה יש לציין "שאלות הבהרה  .6.3

לציין את שם המציע,  כן, ישכמו  ". עבור תאגיד השידור הישראלי מוצרי איפור
, מספרי הטלפון שלו )קווי ונייד( שם איש הקשר מטעמו לצורך קבלת תשובה,

  , וכן כל פרט הנדרש בהתאם לתנאי המכרז.כתובת דואר אלקטרוני
 

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתו  .6.4
 יחייב את התאגיד. בכתבהבלעדי של התאגיד, ובכל מקרה יובהר, כי רק מענה 

 
לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב  .6.5

תיקון כלשהו מסמכי המכרז, בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או לבקשת 
התיקון באתר האינטרנט של  הבהרה, יפורסם מסמך הכולל את התשובות ו/או

-עללהצעתם, כשהוא חתום  התיקוןוהמציעים יידרשו לצרף את , התאגיד
ממסמכי המכרז. בכל מקרה תשובות הווה חלק בלתי נפרד כאשר הוא יהם ידי

ותיקונים כאמור לתנאי המכרז, יהיו תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק 
 בלתי נפרד ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין.

 
באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה ועדכונים  .6.6

כון למכרז למכרז זה, והם מוותרים מראש על כל טענה בגין הודעה ו/או עד
שפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד ואשר לא ידעו עליו, אף אם פורסמו 

 בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.
 

פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את -יובהר, כי התאגיד יהיה רשאי בכל עת ועל .6.7
לעיל, או בכל  6.5לוחות הזמנים הקבועים במכרז, בהודעה שתינתן לפי סעיף 

 דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד.

 

 תנאי סף .7

התנאים המפורטים  בכלמציעים העומדים במועד הגשת ההצעה במכרז רשאים להשתתף 
 להלן: 

mailto:ayelete@kan.org.il
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הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין המציע הינו תאגיד הרשום  7.1

 .כדין בישראל
 

המציע בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  7.2
 :1976 –התשל"ו 

 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם  7.2.1
להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף התשל"ו 

- 1975. 
 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על  7.2.2
הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס 

 .1975 -ערך מוסף, התשל"ו 
 

בהיקף כספי . מוצרי איפורממכירת  ,המציע הינו בעל מחזור הכנסות כספי 7.3
ל אחת )בערכים נומינליים ללא מע"מ( בכ₪  מיליון עשרהשל לפחות 

 .2018, 2017, 2016מהשנים 
 

של  מלאי רחב ומגווןלמציע סניף פעיל בסמוך לירושלים או לתל אביב בו  7.4
  .רלוונטיים למכרז זה מוצרים

 
מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, הוא ובעל הזיקה  7.5

עבירות בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור  2-אליו, לא הורשעו ביותר מ
, ובהתאם 1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א העסקה

עבירות  2-, ואם הורשעו ביותר מ1911-לחוק שכר מינימום, התשמ"ז
במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -כאמור 

 ההרשעה האחרונה.

כמשמעותם בחוק עסקאות  -"בעל זיקה" -" והורשעלצורך סעיף זה: "
  15. 1916 -יים, תשל"וגופים ציבור

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9מציע אשר הוראות סעיף  7.6
לחוק  9אינן חלות עליו, או לחילופין, שהוראות סעיף  1991-התשנ"ח

 100שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן, ובמידה שהוא מעסיק 
יר ומתחייב עובדים לפחות, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, מצה

המציע גם כדלקמן: כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
לחוק  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן, או  –שוויון זכויות ובמידת הצורך 
לחילופין כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

לחוק  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף והשירותים 
 שוויון זכויות בהתאם לסעיף זה, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן.

 
יובהר, כי על המציע לעמוד בעצמו בכל אחד מתנאי הסף המפורטים לעיל 

 כישות משפטית נפרדת.
 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .8

 
 מסמכי המכרז על נספחיהם, כשהם מלאים וחתומיםעל המציע לצרף להצעתו את כל 

 :ובנוסף, על ידי מורשי החתימה כנדרש
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 ים.עדכניאו תעודת עוסק מורשה התאגדות העתק תעודת  .8.1

 
 :1976 –עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו אישורים לפי חוק  .8.2

 
אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם   .8.2.1

להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף התשל"ו 
- 1975. 
 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על  .8.2.2
הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס 

 .1975 -ערך מוסף, התשל"ו 

 

 תצהיר על פי חוק זה בנוסה המצורף להזמנה זו; .8.2.3
 

לעיל וכן על החזקת  7.3לעניין היקפים כספיים כאמור בסעיף תצהיר המציע  .8.3
 המצ"ב להזמנה זו; 3לעיל, בנוסח טופס  7.4סניפים כאמור בסעיף 

 

 7.4ועל החזקת סניפים כאמור בסעיף  היקפים כספייםרו"ח לעניין  אישור .8.4
 ;המצ"ב להזמנה זו 4טופס בנוסח  ,לעיל

 
ידי -כל מסמך הבהרה ו/או תוספת ו/או עדכון לגבי המכרז שיוצא בכתב על .8.5

 במסמכי המכרז,כל נספח המצוי , לרבות התאגיד, ויפורסם באתר התאגיד
במפורש  הנתונים הנדרשים, גם אם לא נזכר כשהוא חתום וכולל את כל

 .והמכרז מעבר להכללת במסמכי

לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן המסמכים ו/או הפרטים  רשאייהא התאגיד 
שיקול פי ל –בלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהיה רשאי מהנדרשים בתנאי המכרז. 

המציע השלמה ו/או הבהרה של איזה מהמסמכים ו/או הפרטים ן לדרוש מ -דעתו הבלעדי 
באיזה מתנאי הסף למכרז ו/או  והאמורים, לרבות מסמכים ו/או פרטים הנוגעים לעמידת

 מסמכים ו/או פרטים שלא נדרשו מראש.
 

 בחירת ההצעה הזוכה .9

 

התאגיד יבדוק את ההצעות שיוגשו במכרז זה בחלוקה לפי המשקלות הבאות:   .9.1
 להצעת המחיר.  50%-משקל לאיכות ההצעה ו 50%

 

 הליך בחירת ההצעה הזוכה יתנהל בשלבים, כמפורט להלן:  .9.2

 
 : (%50)ניקוד האיכות  הראשון שלבה

הספקים יוזמנו להציג בפני ועדת המכרזים או  לצורך בדיקת איכות ההצעות, .9.3
מי שימונה על ידה, דוגמאות של המוצרים המפורטים בהצעת המחיר. נציגי 

וינקדו את האיכות  HDואת התאמתם לשידורי   התאגיד יבדקו את המוצרים
 כדלקמן: 
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 ניקוד אמת מידה

 נקודות 30 עד   מרקם .1

 נקודות 10עד  נראות .2

 נקודות 10עד  עמידות .3

 נקודות. 50עד  סה"כ

 

 
 

ניקוד האיכות המזערי הכולל, לצורך כניסה לקבוצת המציעים הסופית ומעבר 
"(. ניקוד האיכות המזערי" -נקודות )לעיל ולהלן  40, יעמוד על הליךשל  שנילשלב ה

בכל מקרה שבו קבוצת המציעים הסופית תהא מורכבת מלא יותר משני מציעים, 
 נקודות. 35עמיד את ניקוד האיכות המזערי על י התאגידכי אז 

 
 (%50) שקלול הצעת המחיר -ני השלב הש

 

בקבוצת המציעים  בשלב השני, לאחר קביעת ניקוד האיכות של המציעים .9.4
הצעות המחירים של המציעים מקבוצת המציעים הסופית )בלבד( הסופית 

 כל אחד מהמציעים.כולל של הצעת המחיר של תיפתחנה ויערך 

 

 .מפורט בטופס הצעת מחיר המצ"ב שקלול הצעות המחיר  .9.5

 

 
 שקלול האיכות והמחיר -השלב השלישי 

 

לאחר חישוב הניקוד שקיבל כל מציע בנוגע לאיכות הצעתו ובנוגע למחיר  .9.6
 הצעתו, התאגיד ישקלל את ההצעות של המציעים באופן הבא: 

מספר הנקודות שקיבל כל מציע בנוגע לאיכות הצעתו + )מספר  .9.6.1
הנקודות שקיבל כל מציע בקבוצת המציעים הסופית בנוגע למחיר 

 . ( X 0.5הצעתו 

 

נקודות, ובנוגע  45מציע קיבל בנוגע לאיכות הצעתו אם  -לדוגמא  .9.6.2
 95+ ) 45הציון הסופי שקיבל בהליך הוא  -נקודות  95למחיר הצעתו 

X 0.5 = )92.5 .נקודות 

 

הצעה הטובה ביותר היא ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר בשקלול ה .9.7
ו שלא בכפוף לדין החל, התאגיד שומר על זכות אמות המידה המפורטות לעיל.

 לקבל את ההצעה שתזכה לציון הגבוה ביותר או כל הצעה אחרת.

 

היה ולאחר שקלול ציוני האיכות והמחיר תיוותרנה שתי הצעות או יותר שזכו  .9.8
תיבחר  -"( ההצעות המובילות" -לניקוד משוקלל זהה וגבוה ביותר )להלן 

ניקוד . היה וגם כהצעה הזוכה ההצעה שקיבלה את ניקוד האיכות הגבוה יותר
 האיכות יהיה זהה, תערך בין המציעים הגרלה בהתאם לתנאי שיקבע התאגיד.
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על אף האמור לעיל, התאגיד רשאי שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, לרבות  .9.9
ביותר, לרבות )אך לא רק(, בשל כך שלתאגיד יש חשש ממשי הגבוהה ההצעה 

גורמת הפסד כספי כי המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לתאגיד ו/או כי ההצעה 
למציע ו/או כאשר בקבלת ההצעה הזוכה תיתכן חריגה מהסכום המאושר 

 בתקציב התאגיד, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של התאגיד.

 

ידי מציע, אשר -בנוסף, התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה שתוגש על .9.10
עבד בעבר עם התאגיד, ואשר לא עמד בסטנדרטים של השירות כנדרש בתנאי 
ההליך, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב עבודתו. במקרה כזה, 

יכול . זכות הטיעון מתן ההחלטה הסופיתתינתן למציע זכות טיעון לפני 
 .המכרזיםשתמומש בכתב או בעל פה, וזאת בכפוף לשיקול דעת ועדת 

 

בתנאי הסף להשתתפות במכרז, ויפסול  יבחן את עמידת ההצעותהתאגיד  .9.11
 הצעות שלא יעמדו בתנאי המכרז.

 

 הגשת ההצעה .10

, על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים הצעתו למכרז זהאת  יגיש מציע .10.1
מקור והעתק  - מודפסים עותקים ניבשהדרושים הנלווים אליה, והאישורים 

במעטפה סגורה, שלא תישא  גבי דיסק און קי-עותק נוסף סרוק עלוכן  אחד
 26/2019מכרז " עליה סימני זיהוי כלשהם של המציע. על המעטפה יש לציין:

 יגישו המעטפה בתוך "הישראלי השידור תאגיד עבור לרכישת מוצרי איפור
 : שלב לכל אחת, סגורות מעטפות שתי יםהמציע

 

", הראשון לשלב ההצעה" וברור קריא באופן תסומן אחת מעטפה .10.1.1
 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ף בסעי המפורט כל את תכיל והיא

טופס הצעת המחיר  למעט "(הראשון לשלב ההצעה" - להלן) להליך
 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.נספח ב' להליך כמפורט בסעיף 

 להצעה הקשור פרט כל לציין אין הראשון לשלב בהצעה. לעיל
 פרט הראשון לשלב בהצעה שתכלול הצעה, ולמחירים הכספית

 .תיפסל - הכספית להצעה הקשור
 

 ותכיל" המחיר הצעת"-כ וברור קריא באופן תסומן השנייה המעטפה .10.1.2
 ידי-על םוחתו מלאכשהוא ( ב' להליך נספח) המחיר הצעת טופס את

ההצעה תוגש לתיבת המכרזים של התאגיד, ברחוב צלע ההר . המציע
, 17:00 - 09:00, מודיעין, בין הימים ראשון עד חמישי, בין השעות 44

מהמועד האחרון להגשת ההצעות בהליך הקבוע  יאוחר וזאת לא
. לעיל שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בטבלת המועדים בסעיף 

עד לתאריך ולשעה הנקובים  המכרזיםהצעות שלא תהיינה בתיבת 
 ותיפסלנה על הסף. המכרזיםלעיל, לא תובאנה לדיון בפני ועדת 

 

יובהר, כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל תוחזר למגיש ההצעה,  .10.2
לצורך זיהוי פרטי המציע הרלוונטי במטרה  ותיפתח, במידת הצורך, רק

 להחזירה.

 
 בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס. .10.3
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תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול על הסף הצעה,  המכרזיםועדת  .10.4
אשר הצעת המחיר שתוגש במסגרתה לא תוגש במעטפה סגורה ונפרדת ו/או 

 ה יהיו גלויים כחלק מההצעה.אשר חלק/ים ממנה ו/או כול

 

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי ההליך, וכי הייתה לו  .10.5
הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו 
על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח ההליך ותנאיו. מציע שהגיש 

נות כנגד תנאי ההליך, או כי לא היה מודע הצעה בהליך יהיה מנוע מלטעון טע
 לפרט כלשהו הקשור להליך ו/או לתנאיו.

 
, את היקף ומאפייני מכרזעל המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי ה .10.6

, וכן כל נתון ופרט משפטי, כלכלי, עסקי או אחר, הרלוונטי, לדעתו שירותיםה
ל התחייבויותיו של המציע ולכל לביצוע השירותיםשל המציע, להליך ההליך, 

 פי מסמכי ההליך.-על
 

ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו  מכרזכל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי ה .10.7
-, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה עלנושא המכרז בביצוע השירותיםהקשור 

 ידי המציע.
 

, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או מכרזכל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות ב .10.8
מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת ספק, הנובעות 

 המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.
 

ידי מציע אחד -אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על .10.9
ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים 

ים הצעות להליך זה. גופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי אחרים המגיש
)הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ נפרד(, היוצר ו/או עלול ליצור ניגוד עניינים 
ו/או לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר 

 הא רשאי לפסוליתחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות להליך זה. התאגיד 
הצעות של מציעים אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין ו/או חברת בת ו/או 

 -חברה מסונפת ו/או חברה קשורה, כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
1968 . 
 

יגיש את הצעתו,  במכרזמציע אשר עומד בתנאי הסף ומעוניין להשתתף  .10.10
הכוללת בין היתר, את כל מסמכי המכרז, לרבות הזמנה זו, מסמכי ההבהרה 
שפרסם התאגיד, וכן כל יתר המסמכים הנדרשים, במסירה ידנית בלבד, בימים 

, לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד, ברחוב 09:00-15:00ה' בין השעות -א'
 12:00בשעה  28.7.19יום מלא יאוחר  הכניסה, מודיעין, קומה 44צלע ההר 
 בצהריים.

 
יובהר, כי הצעות שתתקבלנה לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור,  .10.11

 לא תיפתחנה, לא תיבדקנה על ידי ועדת המכרזים ותיפסלנה על הסף. 
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ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז יוגשו  , קובץכל טופסכן ההצעה ו .10.12
שיסומן כ"מקור" ועותק שני שיסומן כ"העתק".  1עותק  –( עותקים 2בשני )

מסמכים אלו יהיו חתומים בחתימה מלאה של מורשי החתימה מטעם המציע, 
מאושרות על ידי עו"ד )ככל שהדבר נדרש( בכל טופס ומסמך, לרבות חתימה על 

 .חתימה וחותמת המציעכל אחד מהעמודים ב
 

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז, וכי הייתה לו  .10.13
הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו 
על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. מציע שהגיש 

ד תנאי המכרז, או כי לא היה מודע הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון טענות כנג
 לפרט כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו.

 
על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את היקף ומאפייני  .10.14

השירות, וכן כל נתון ופרט משפטי, כלכלי, עסקי או אחר, הרלוונטי, לדעתו של 
 פי-עלו של המציע המציע, להליך המכרז, למתן השירות ולכלל התחייבויותי

 מסמכי המכרז.
 

 תוקף ההצעה .11

ממועד הגשת ההצעות  ימים( מאה עשרים) 120ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  .11.1
למכרז, אף אם נבחר זוכה במכרז קודם למועד זה. זאת, בין היתר, למקרה 
שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז, או הציג מצג מטעה, או יפר 

עם התאגיד, או בכל מקרה אחר שזו זכיית הזוכה במכרז  תנאי ההתקשרותאת 
תבוטל. במקרה כאמור, או במקרה שבו לא תצא ההתקשרות עם הזוכה אל 
הפועל, מכל סיבה שהיא במסגרת תקופה זו כאמור, יהיה התאגיד רשאי, אך 
לא חייב, ובלי לגרוע מכל זכות אחרת שקיימת לו לפי דין, להתקשר עם המציע 

 ה במקום הבא.שהצעתו דורג
 

התאגיד יהא רשאי לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם  .11.2
 ימים( מאה עשרים) 120-לתקופה נוספת, אחת או יותר, ובסך הכל לא יותר מ

לעשות כן, מבלי שתעמוד להם כל זכות לקבלת וספים, והמציעים מתחייבים נ
 פיצוי או פיצוי בשל כך.

 

 ומילוי ההצעה במלואה )כתב הכמויות( טופס הצעת המחיר .12

 כל הנתונים והפריטים הנדרשים בכתב הכמויותהמציע ימלא בהצעתו את  .12.1
, בשקלים חדשים בלבד. הסכומים שימלא המציע ביחס לכל אחד מהפריטים

הם אלו שיחייבו את המציע וישקפו את התמורה הסופית, המלאה והכוללת 
ם וככל אשר יזכה במכרז, והם לכל השירותים שיספק הזוכה לתאגיד, א

יתאימו לכל סוגי השירותים נשוא המכרז, שיזמין התאגיד מהזוכה, ככל 
מציעים שיתמחרו שיוזמנו, מעת לעת בהתאם לצרכיו ולשיקול דעתו הבלעדי. 

חלקי שאינו מלא, דהיינו, לא יתמחרו מסויג ו/או את כתב הכמויות באופן 
 ל! הצעתם תפס –רכיב/ים מסוימים בהצעתם 

 
יודגש כי אין התאגיד מעורב בקביעת יחסי המציע עם עובדיו, בכלל זה בכל  .12.2

הקשור בתנאי העסקתם ועל המציע לקחת בחשבון ולתמחר את כל העלות 
הכרוכה בכך בהצעת המחיר. יובהר, כי מציעים שלא מילאו הצעתם לגבי 

ת יהא רשאי התאגיד לפסול א –פריטים מסוימים המפורטים בכתב הכמויות 
 הצעתם בשל כך.
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מבלי לגרוע מהאמור, התאגיד יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול  .12.3
הצעה ככל שהיא אינה סבירה או תכסיסנית. בנוסף, עפ"י דין, יהא רשאי 
התאגיד על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול הצעה ככל שהיא חסרה, מוטעית 

 מוטעית של נושאי המכרז.או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה 
 

יובהר, כי תשלום התמורה בגין ביצוע השירותים בפועל, הינו בכפוף להזמנת  .12.4
 התאגיד מראש ובכתב , ולשביעות רצונו המלא ביחס לקבלת השירותים. 

 

יובהר, כי התמורה שימלא המציע הינה התמורה הסופית, ולא תשולם לו  .12.5
 תוספת כלשהי מכל סוג ומין. 

 

 .בהצעה יהיו ללא מע"מכל הסכומים המפורטים  .12.6
 

, והכול בכפוף לקבוע 30תנאי תשלום התמורה למציע יהיו בתנאי שוטף +  .12.7
 בהסכם.  

 

 דרישה למידע נוסף או להבהרות .13
 

ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז, הבהרות בכתב  .13.1
שר למציע שאליו תפנה או בעל פה ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפ

כאמור לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על פני מציעים אחרים. 
 ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.

 
ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר, המלצות או  .13.2

אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של 
בתנאי המכרז, לרבות בתנאי הסף, וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה  המציע

 לבחינת ההצעה.
13.3.  

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם 
אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים, או כי החלטה זו משרתת 

 ת תכליתו של מכרז זה.באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז וא
 

המציע מתחייב להמציא לתאגיד, מיד עם דרישתו, כל מידע ו/או אישור ו/או  .13.4
 הבהרה כאמור לעיל.

 

 זכויות ועדת המכרזים .14

לגרוע מזכויות ועדת המכרזים, המוקנים לה מכוח מסמכי המכרז ובהתאם לכל  מבלי .14.1
 בנוסף: רשאיתתהא  דין, ועדת המכרזים

 
בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, ובהתאם  את המכרז לבטל  .14.2

ביצוע השירותים במכרז זה מותנה בקבלת אישור לדין. יובהר לעניין זה, כי 
תקציבי. לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע 
השירותים, כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור. בעצם הגשת 

כרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור ההצעות למ
בעניין זה  התאגידדרישה ו/או תביעה כנגד  ,לעיל, מוותרים על כל טענה

, בקשר התאגידדרישה ו/או תביעה כנגד  ,ומתחייבים שלא להעלות כל טענה
 .עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים לפי המכרז
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בין היתר, אם הן חסרות, מוטעות או מבוססות על הנחות בלתי  לפסול הצעות .14.3
 נכונות ו/או הצעות שלא צורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים.

 

, המציעים, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדיאל בכל שלב לפנות  .14.4
ו/או לצורך השלמת מסמכים ו/או בכדי לקבל הבהרות להצעתו בין היתר, 

חסר אחר, לרבות מסמכים ו/או מידע נוסף של נתבקש פרטים ו/או מידע 
לבקר במשרד הזוכה, בין היתר, כדי לעמוד  המציע לצרף או לפרט בהצעתו, וכן

 מקרוב על האמצעים שישמשו אותו לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז.
 

או כל הצעה  להכריז על ההצעה שקיבלה את הניקוד הסופי הגבוה ביותרלא  .14.5
 .כרזבמ שהיא כזוכה

 

 לפצל את הזכייה בין מספר מציעים.  .14.6
 

מסמכי המכרז השונים, ייעשה מאמץ במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין  .14.7
לפרש את המסמכים כמכלול, ובכל מקרה יחולו ההוראות המיטיבות עם 

למען הסר ספק, מובהר כי חוסר לא  אלא אם נאמר במפורש אחרת.התאגיד, 
 ייחשב כסתירה.

 

לעדכן ו/או להבהיר ו/או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, וזאת כל לשנות ו/או  .14.8
 עוד לא נפתחה תיבת המכרזים.

 

לתקן טעויות סופר ו/או טעויות חשבוניות כך שהצעת המציע תכלול את  .14.9
התיקונים האמורים שבוצעו על ידי ועדת המכרזים, תהא ההשלכה הכספית 

 שלהן אשר תהא. 

 

 התאמה לתנאי המכרז .15
 

 מפורטות שהם כפי המכרז ודרישות לתנאי בהתאם ההצעות תא להגיש יש .15.1
 זה ככתבו וכלשונו, וללא כל שינויים. מכרז בנוסח

 
הצעות שיוגשו עם הסתייגויות ו/או התניות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או  .15.2

השמטות ביחס לתנאי המכרז, עלולות להיפסל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של 
שהתאגיד יחליט שלא לפסול הצעה כאמור, כי אז התאגיד ולדין החל. ככל 

מובהר שהתאגיד יתעלם מהסתייגויות ו/או התניות ו/או שינויים ו/או הוספות 
ו/או השמטות שיעשו בגוף המכרז ו/או ההסכם המצורף ו/או איזה ממסמכי 

 המכרז,  והם לא יחייבו אותו.
 

רז ולצרף לה על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכ .15.3
את כל המסמכים הנדרשים. בנוסף, רשאי המציע לצרף להצעה פרטים 
ומסמכים רלבנטיים נוספים, לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים 
המדווחים ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית 

 .של הצעתו
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וניות או טעויות סופר, המציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשב .15.4
או שתיהן יחד, יהיה התאגיד רשאי לתקן את הטעויות, תהא ההשלכה הכספית 
לתיקון אשר תהא, והצעתו תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי 
התאגיד. בהגישו הצעה בהליך זה, מקבל ומסכים המציע לתנאי זה, וככל 

דעתו הבלעדי, ומבלי שיהיה שיבחר התאגיד לעשות בו שימוש, עפ"י שיקול 
 חייב לעשות כן, יהיה המציע מחויב להצעתו כפי שתוקנה ע"י התאגיד.

 

 היעדר ניגוד עניינים .16

המציע לא יהיה במצב של ניגוד ענייניים ו/או במצב של חשש לניגוד עניינים,  .16.1
בינו או בין התחייבויותיו במסגרת מכרז זה, ובין קשריו העסקיים, 

האישיים, בין בשכר או תמורת טובת הנאה כלשהי, ובין אם לאו, המקצועיים, 
 לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה חשש לניגוד עניינים.

 
התאגיד יהא רשאי לפסול הצעה בין היתר, במקרה שבו לדעתו, המציע מצוי  .16.2

במצב המעורר חשש לניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים או איזה מהם, 
 נות למציע להתייחס לכוונה לפסול הצעתו בגין סיבה זו.בכפוף למתן הזדמ

  
היה ונוצר מצב שבו יימצא המציע בניגוד עניינים, ידווח המציע על כך לאלתר  .16.3

 וללא דיחוי לתאגיד, ויפעל בהתאם להנחיותיו, כפי שימסרו לו.  

 פסילת הצעות   .17

כל דין, מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, ובזכויות המוקנות לתאגיד לפי  .17.1
התאגיד יהיה רשאי לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות, או מבוססות על 
הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, אלא אם החליט 
אחרת, כל זאת מבלי לגרוע מסמכויותיו בדין. אין באמור כדי לגרוע מזכותו 

 של התאגיד למחול על פגמים טכניים שנפלו בהצעה בתום לב.
 

 מציע הסף על לפסול הבלעדי דעתו שיקול לפי הזכות את לעצמו שומר התאגיד .17.2

 משמעותית שביעות אי ניסיון שלילי עמו, לרבות לתאגיד היה אשר לגביו

הנדרש  השירות של בסטנדרטים עמידה אי ידו ו/או על השירותים מאספקת
בכפוף לזכות למרמה,  התאגיד ו/או חשד כלפי ו/או הפרת התחייבויות קודמות

 .המכרזים ועדת של דעתה לשיקול טיעון שתינתן למציע, בהתאם
 
מציע אשר אינו עומד בדרישות סעיף חוק עסקאות  יהיה רשאי לפסול התאגיד .17.3

, עפ"י שיקול דעתו של התאגיד בכפוף 1976גופים ציבוריים, התשל"ו 
 לאפשרויות המנויות במסגרת החוק האמור. 

 

 התקשרות עם המציע הבא  .18

מבלי לגרוע בזכויות עפ"י כל דין, התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפנות אל  .18.1
המציע הבא  במדרג ההצעות על מנת שיבצע את ההתקשרות עפ"י הצעתו, וזאת 
גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, כל מקום שהזוכה הראשון אינו עומד 

אגיד רשאי  בהתחייבויותיו עפ"י  תנאי המכרז ו/או ההסכם. כמו כן יהא הת
 במקרים כאמור להתקשר עם אחרים לצורך ביצוע נושאי המכרז.

 
הבא כאמור שני תינתן הזכות להודיע לתאגיד על קבלת הצעת התאגיד,  למציע .18.2

ימי עבודה. לא עשה כן המציע המדורג שני, או שהשיב בשלילה,  3וזאת בתוך 
לישי וכך יהא רשאי התאגיד לחזור ולהציע את הצעתה זו למציע שידורג ש

 הלאה.
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 הצעות זהות .19

בהם יתקבלו הצעות כשרות העומדות בתנאי הסף שניתן שתומחרו  במקרים .19.1
באופן זהה, והצעות אלו מהוות את ההצעות הזולות ביותר במכרז, כאשר הן 

 & Bestמועמדות לזכייה בו, יהא רשאי התאגיד לקיים הליך תחרותי נוסף )
Final לעשות ביניהם הגרלה או לפצל את ( בין המציעים הרלוונטיים, או

 ההתקשרות, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.

 

 עיון בהצעה הזוכה .20

, כל משתתף 1993 - )ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בכפוף לתקנה  .20.1
במכרז יהא רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם 
המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי 

יום ממועד מסירת ההודעה בדבר  30בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז, וזאת תוך 
ג התאגיד, ובכפוף החלטת וועדת המכרזים, וזאת תוך תיאום מראש עם נצי

 כולל מע"מ בגין עיון בכל הצעה זוכה בנפרד.₪  250לתשלום סך של 
 

המשתתף במכרז לא יהיה רשאי לעיין בחלקים של החלטת וועדת המכרזים,  .20.2
או בחלקים של ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת וועדת המכרזים 

ינה, ביחסי החוץ לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, או לפגוע בביטחון המד
 שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור.

 
יובהר, כי ההצעה הזוכה תהיינה פתוחה לעיון בהתאם להוראות הדין. מציע  .20.3

הסבור שחלקים בהצעתו )למעט הצעת המחיר( מהווים סוד מסחרי או מקצועי, 
יציין זאת במפורש בהצעתו, וינמק את הסיבות לכך. היה והמציע ציין בהצעתו 

ייחשב כמי שהסכים שחלקים מקבילים בהצעות של מציעים אחרים  כאמור,
יהיו חסויים בפניו, דהיינו שלא יוכל לעיין בהם בעצמו. על אף האמור, 
ההחלטה הסופית בעניין מסורה לוועדת המכרזים, שתהיה רשאית על פי שיקול 

מציע שלא סימן חלקים  דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות הדין.
עתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים בהצ

 אחרים.
 

 אומדן .21

לפסול שומר התאגיד על זכותו ויוחלט על ידי התאגיד להכין אומדן למכרז זה,  במידה .21.1
והכול אשר קיים פער מהותי בין הצעת המחיר הכלולה בה לבין אומדן התאגיד,  הצעה

 ולפסיקת בית המשפט בהקשר זה.לדין החל בכפוף לשיקול דעתה, 

 הפרות .22

בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו, לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות  .22.1
ובשלמות או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות 
ההוראות בדבר חתימת ההסכם, שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם 

ה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז, להצעה ולהוראות מסמכי המכרז או שסט
 50,000יהא הוא חייב לתאגיד בפיצויים מוסכמים ללא צורך בהוכחת נזק בסך 

הצדדים מסכימים, כי הסכום האמור מבטא באופן סביר את צפיית הצדדים ₪. 
 לנזקים שעלולים להיגרם לתאגיד כתוצאה מהסתלקותו של המציע מהמכרז.

 

 משא ומתן עם מציעים .23

מר על זכותו לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז, שהצעותיהם התאגיד שו .23.1
 נמצאו מתאימות, בכפוף לכל דין ולפסיקת בית המשפט בעניין זה.
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הליך המשא ומתן ינוהל, ככל שהתאגיד יחליט לנהל משא ומתן, כאשר  .23.2
המציעים יידרשו להגיש את הצעותיהם המשופרות במועד שייקבע על ידי 

ה מלא ומפורט להנחיות שיינתנו. מציע שלא הגיש הצעה התאגיד, תוך מתן מענ
 משופרת תהא הצעתו הראשונה הצעה סופית, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 
זו, יהא רשאי התאגיד לבקש ממי מהמציעים להתאים, לשנות או לשפר את  במסגרת .23.3

 הצעותיהם, בחלקן או במלואן, לרבות את הצעת המחיר ו/או כל פרט רלוונטי אחר.

 

 בדיקת ההצעות  .24

יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, למנות וועדת משנה ו/או להיעזר לצורך  התאגיד .24.1
בדיקת ההצעות ביועצים ובמומחים כפי שימצא לנכון. ככל שיוחלט על מינוי או סיוע 

 כאמור, יובאו ההמלצות האמורות בפני וועדת המכרזים לקבלת החלטתה.
 

 תנאים כלליים .25

תערכנה  וף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעותליך זה כפה 25.1
ותוגשנה בהתאם לכל דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי 

 מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות.
 

 ירושלים.הנוגע למכרז יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר  ענייןכל  25.2
 

כתובתה של ועדת המכרזים היא כמפורט לעיל. כתובתם של המשתתפים תיראה  25.3
 ככתובת שנקבעה במסמכיהם. 

 
על ידי התאגיד ו/או ועדת המכרזים לכתובת המשתתפים כל הודעה אשר תישלח  25.4

בדואר רשום, תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים תוך שלושה ימי עסקים 
ליה או בדוא"ל תיראה כאילו התקבלה אצל מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסימי

בעת  –המשתתפים  ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה; ואם נמסרה ביד 
 מסירתה.

 

 הוראות כלליות .26

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד וללא כל הסכם,  .26.1
 קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.

 
משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים  –המופיעים בלשון יחיד ביטויים  .26.2

 משמעם גם בלשון נקבה ולהפך. –המופיעים בלשון זכר 
 

כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד, והן לא ישמשו  .26.3
 לצרכי פרשנות.
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 חוברת ההצעה
את ההצעה יש להגיש על גבי טופס זה, על נספחיו, בצירוף 

 כל הנספחים והתצהירים הנדרשים במסמכי המכרז 
 

 לתשומת לב המציע:

 יש למלא את הטופס באופן קריא, ולהתייחס לכל הסעיפים. ❖

 

 פרטי המציע .1

 פרטים למילוי נושא

 שם המציע

 

 

 מספר מזהה

 

 

 כתובת: 

 

 _____________________________________רחוב:    
 מספר:   _____________________________________ 
 ישוב:     _____________________________________
 מיקוד:   _____________________________________

  מספר טלפון

  מספר פקס

  כתובת דוא"ל

 

 פרטי איש הקשר מטעם המציע .2

 למילויפרטים  נושא

  שם איש הקשר

  תפקיד

  מספר טלפון

  מספר טלפון נייד

  מספר פקס

  כתובת דוא"ל
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 1976-, תשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 1טופס מס' 

 6נא לסמן את החלופה הרלוונטית בסעיף 

אני הח"מ ............... )שם מלא של המציע( מס' תאגיד / עוסק מורשה/ ת"ז 
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה ............................, 

 מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן: לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
 ]למחוק אם מיותר[הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע.    .1

 ]למחוק אם מיותר[הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.    .2

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם  .3
 ר[]למחוק אם מיותעיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.     

 ב לחוק2הצהרה סעיף  - הצהרה קיום דיני עבודה
עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר משתי  .4

עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 
משתי , ואם הורשעו ביותר 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-תשנ"א

עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -עבירות כאמור 
 ההרשעה האחרונה בעבירה.

" משמעם: כמשמעותם בחוק שליטה"-" והחזקה", "אמצעי שליטההמונחים " .5
 .1981-הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

לחוק ב 2כמשמעותם בסעיף  -" עבירה" ו"הורשע", "בעל זיקהלענין תצהיר זה, " .6
 "(.החוק)להלן: " 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  – ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
 נא לסמן בריבוע את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות:

 נכון למועד הגשת ההצעות:

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

 או

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן, אם  9הוראות סעיף
עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד  100המציע מעסיק 

 9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן, אם  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 
( לחוק, ונעשתה אתו 2)1ב2החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( לסעיף 

צהיר כי פנה הוא ה –התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 
לחוק שוויון זכויות,  9כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 .הוא גם פעל ליישומן
 כמשמעותו בחוק שיוויון זכויות. -" מעסיקלצורך סעיף זה: "

המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד 
 פי-עלימים ממועד ההתקשרות  30תיים, בתוך העבודה הרווחה והשירותים החבר

 מכרז זה )אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז(.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 

חתימה: 
______________ 

 

תאריך: 
___________ 

 

שם המצהיר: 
____________ 
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 אישור עו"ד
_____________ מאשר בזה, כי ביום ___________  אני עו"ד ___________ מ.ר

המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי התייצב בפני מר/גב' ________________, 
ת.ז. מס' _______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי 
 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את

 נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.
______________ 

 תאריך                              
__________________ 

 חתימה וחותמת
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 )כתב כמויות( טופס הצעת המחיר - 2טופס מס' 
 
 

 שם המציע: ___________________
 רשה / מס' רישום אצל רשם כלשהו(:מספר מזהה )מס' ת.ז. / מס' עוסק מו

__________________ 
 כתובת: _____________________________________

 טלפון: ___________________        
 שם איש קשר ותפקידו: ___________________ 

 טלפון איש הקשר: ___________________
 טלפון נייד איש הקשר: ___________________

 דוא"ל של איש הקשר: __________________________כתובת 
 

אני הח"מ, ________________, מס' רישום ____________________ )להלן: 
"(, לאחר שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מגיש בזה את הצעת המציע"

 המחיר למכרז, כדלקמן:
 

כמות  מוצר     
מוערכת 

 1לחודש

מחיר 
ליחידה 

בש"ח 
)ללא 

 מע"מ(

 משקל 

 10%  15 מייקאפ נוזלי
 10%  20 פודרה דחוסה

 10%  10 קונסילר
 4%  4 עיפרון לעיניים

 6%  10 מסקרה
 10%  10 איילנייר ג'ל

 4%  1 פודרה אבקה
 4%  4 קורקטור

 10%  4 סומק
 4%  4 עיפרון גבות

 4%  4 עיפרון לשפתיים
 10%  15 ליפסטיק

 10%  10 צלליות
 לניקוי חומר

 מברשות
 5  4% 

 100%   סה"כ
 
 
 

______________________                                                      _____________ 
 תאריך                                                                        שם המציע + חתימה

 
 
 
 
 

                                                      
 הכמויות המפורטות להלן הן הערכה בלבד. התאגיד רשאי לשנות את הכמויות בכל עת,  לפי שיקול דעתו. 1
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 אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע 
 
 

אני הח"מ, עו"ד _______________, מ.ר. ________________, שכתובתי  
_________________, מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע/ו בפני במשרדי ה"ה 
________________ נושא/ת ת.ז. מס' __________________, ו 

 פי-עלושא/ת ת.ז. מס' __________________,  המוסמך/ים ________________, נ
כל דין לחייב  פי-על"( והמציעמסמכי היסוד של _________________ )להלן: "

 בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה, וחתם/ו על מסמך זה בפני.
 

                          _____________              ________________________ 
 שם                             חותמת וחתימה                                         תאריך        
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 וסניפים תצהיר המציע לעניין נתונים פיננסיים - 3מס'  טופס

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר 

האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה את 

 בכתב כלהלן:

אני מנהלה/תה של המציע _________________ בע"מ, מספר זיהוי  .1

"( ומוסמך מטעמו להצהיר בשם המציע כחלק המציע______________ )להלן: "

 מהצעתו למכרז זה.

המציע הצעות, הנני מצהיר כי  לקבלתלהזמנה  7.3בהתאם לקבוע בתנאי הסף שבסעיף  .2

בהיקף כספי של  ,מוצרי איפור וקוסמטיקהממכירת  ,הינו בעל מחזור הכנסות כספי

, 2017, 2016)בערכים נומינליים ללא מע"מ( בכל אחת מהשנים ₪  חמישים לפחות

2018. 

להזמנה זו הצהרת רואה החשבון המבקר  4להוכחת האמור בתצהיר זה, מצ"ב כנספח  .3

 של המציע.

 של וכן המציע )המאוחדים, ככל שרלוונטי( של המבוקרים הכספיים בדוחות נכללה לא .4

והתאגיד מבקש להוכיח עמידה בתנאי הסף הפיננסים באמצעות  )במידה קשור התאגיד

 2016,2017,2018תאגיד קשור, וככל שהדבר אפשרי בהתאם למסמכי המכרז(, לשנים 

 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי'.

סניף פעיל בסמוך לירושלים או אני מצהיר בזאת כי המציע _______ בע"מ מחזיק  .5

 לתל אביב בו מלאי רחב ומגוון של מוצרים רלוונטיים למכרז זה. 

 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

   ולראיה באתי על החתום: 

   

                                                                                                              חתימה
________________ 

           
 

 אישור

. ___________, מאשר/ת בזה כי ביום אני הח"מ, עו"ד _______________ מ.ר
__________ התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. 
שמספרה ______________ / המוכרת/ת לי באופן אישי, ואשר רשאי ומוסמך לחתום 

י ולהתחייב בשם המציע על הצהרה זו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכ
אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות 

 תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

                                                 
           __________________ 

 עו"ד )חתימה +חותמת(                  
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 רואה החשבון החיצוני המבקר של המציע  אישור - 4 טופס

 
 

 אישור בדבר מחזור הכנסות שנתי של המציע ____________הנדון : 
 2018, 2017, 2016לשנים 

"(, המציעאנו רואי החשבון המבקר החיצוני של _______________ )להלן "
מאשרים כי ביקרנו את ההצהרה של התאגיד בדבר מחזור ההכנסות של המציע  בכל 

 .2018, 2017, 2016אחת מהשנים 

הצהרת התאגיד בדבר היקפי מחזור ההכנסות השנתי כאמור, הינה באחריות הנהלת 
 המציע, כאשר אנו אחראים לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.

את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל הרינו לאשר כי ערכנו 
ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת 
בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית 
מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

ה. הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים שבהצהר
המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של התאגיד וכן הערכת נאותות ההצגה 

 בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

הצעות להזמנה להציע  3לדעתנו, ההצהרה בדבר הנתונים המפורטים בטופס מס' 
משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם 

 לרשומות עליהם התבססה.
 

 בכבוד רב,

 
 כתובת:_________________  שם רואה חשבון:___________

 
 חתימה:_________________  תאריך:_________________
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 הסכם -' ב מסמך
 

 2019שנת  חודש ......................בשנערך ונחתם ב........................... ביום ............. 
 
 בין
 

 תאגיד השידור הישראלי
 סמנכ"ל  הכספים, המנהל הכללי ובאמצעות 

 , מודיעין44צלע ההר מרחוב 
 

 "(התאגיד" -)להלן 
 מצד אחד;

 
 לבין
 

................................................. 
 

 מספר רישום ..............................                                          
 

 מרחוב ...................................................        
 

 "(ספקה" -)להלן 
 מצד שני;

 
 

)להלן: וש מהספק מוצרי איפור כמפורט בהסכם זה להלן רכוהתאגיד מעוניין ל  הואיל
 (. "השירותים"

 
, לאחר בדיקה מדוקדקת של תנאי המכרז, על נספחיו, המהווים חלק בלתי ספקוהוהואיל   

המצורפת להסכם זה על כל  26/2019 'נפרד מהסכם זה, הגיש הצעתו למכרז מס
 נספחיה ומהווה חלק בלתי נפרד  ממנו;

 
הצעה הזוכה כ _____בישיבתה מיוםעתו נבחרה על ידי וועדת המכרזים והצ והואיל

 במכרז;
 

 וברצון הצדדים לעגן בהסכם זה את מחויבויותיהם וזכויותיהם;והואיל   
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 המבוא, כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם .1

 
הימנו ובסיס להתקשרות  המבוא להסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד 1.1

הצדדים לפיו כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא לנוחיות 
הקריאה בלבד. למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא אותה משמעות 
שהוקנתה להם במסמכי המכרז, אלא אם כן משתמעת להם מהדברים ו/או 

 מהקשרם משמעות אחרת.
 

ראות המכרז לבין הוראות הסכם במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הו 1.2
זה ייעשה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול, ובכל מקרה יחולו ההוראות 
המיטיבות עם התאגיד, אלא אם נאמר במפורש אחרת. למען הסר ספק, 

 מובהר כי חוסר לא ייחשב כסתירה.
 

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:  1.3
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 ;)כתב הכמויות( הצעת המחיר לרבות, ההזמנה להציע הצעות

 ההסכם על נספחיו;
כל מסמך ו/או הבהרה ו/או שינוי ו/או תוספת שיפורסמו ו/או פורסמו ע"י 

 במסגרת הליכי המכרז;
 

כל הצעה, מסמך, מכתב, היקפים, כמויות, מחירים וחילופי דברים מכל סוג  1.4
סוכניהם ו/או פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או -שהוא, בין בעל

נציגיהם ו/או אחרים מטעמם, לפני חתימת הסכם זה, מבוטלים בזאת ולא 
יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי הצדדים, אלא אם צוין מפורשות לגבי אותו 

 מסמך מוקדם כאמור, כי הוא מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 

 במכרז ספקהצהרות והתחייבויות ה 2
 
 מתחייב ומצהיר כדלקמן: ספקה
 

 המסומן נספח א' ומצורף בכתב הכמויות המפורטים  מוצרי איפור לספק 2.1
במצב  ימים ממועד ההזמנה, 3תוך , )להלן: "כתב הכמויות"( להסכם זה

 חדש ובאריזה מקורית וסגורה, וזאת בכל מועד שיתבקש על ידי התאגיד.  
 

 להחזיק מלאי מגוון ורחב של המוצרים המפורטים בכתב הכמויות.  2.2
 

של  מלאי רחב ומגווןפעיל בסמוך לירושלים או לתל אביב בו להחזיק סניף  2.3
 . המפורטים בכתב הכמויות מוצרים

 
כי ישתף פעולה עם התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי  2.4

יד באופן שוטף וברמת הוראות המכרז והסכם זה ויעמוד לרשות התאג
זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי התאגיד ככל שיידרש, לרבות מערך 

 תמיכה ושירות, ככל שיידרש, בהתאם לדרישות התאגיד.
 
מתן השירותים על ידיו עבור התאגיד, בהתאם להסכם זה, אינו פוגע  2.5

 .בזכויות צד ג' כלשהו
 

יש לו את כל היכולת והאמצעים הדרושים, לרבות האמצעים הכספיים  2.6
העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות  ומשאבים

 הנדרשים לשם הענקת השירותים הנדרשים לתאגיד לפי מכרז והסכם זה.
 
הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין,  2.7

היתרים, תעודות, הסמכות והכשרות הנדרשים לשם לרבות רישיונות, 
מתחייב להחזיק  ספקהתאגדותו ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה. ה

מסמכים תקפים כאמור לעיל במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג המסמכים 
 לתאגיד בכל עת שיידרש.

 
ו להודיע לתאגיד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צ 2.8

שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו להעניק את השירותים בהתאם 
יודיע לתאגיד בע"פ ובכתב, לכל המאוחר  ספקלהסכם זה על נספחיו. ה

שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה בו עולה כי  48בתוך 
לא יהיה באפשרותו להעניק את השירותים המבוקשים ו/או על כל אפשרות 

 סתברת כי לא יוכל לעמוד אחר התחייבותו לפי הסכם זה.מ
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המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו  ספקמובהר כי נכונותן של הצהרות ה 2.9
כמו גם הצהרותיו בהצעתו במכרז, היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות 
הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר 

 , על כל הכרוך בכך.ספקיסודית של הסכם זה מצד המכן ייחשב כהפרה 
 

 לתאגיד  ספקידי ה-השירותים שיינתנו על 3
 

מתקשר התאגיד עם הספק לצורך רכישת  בהסתמך על הצהרותיו של הספק 3.1
במצב חדש ובאריזה מקורית , המפורטים בכתב הכמויות מוצרי איפור

הזמנת ימים ממועד  3וסגורה, אשר יסופקו עד למתקני התאגיד תוך 
או באחד מסניפים  המוצר, וזאת בכל מועד שיתבקש על ידי התאגיד

 הפעילים של הספק, לפי שיקול דעתו של התאגיד.

 

כפי שיועברו לספק מעת , בהתאם לצרכי התאגידהתאגיד יבצע הזמנות נציג  3.2
 לעת. 

 

שלא הוזמן  מוצר או שירותכל תמורה בגין  ספקיובהר, כי לא תשולם ל 3.3
 תאגיד.ל וניתןבמפורש 

 

, או שלא לבצע הזמנות ספקיודגש כי התאגיד יהיה רשאי לבצע הזמנות מה 3.4
כלל ו/או להזמינם באמצעות אחרים, וזאת מבלי שהזוכה יהא זכאי לכל 

 .פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג בקשר לכך

 

או מי מטעמו לבקר ולפקח על מתן  התאגידמתחייב לאפשר לנציג  ספקה 3.5
בכל שלב וללא כל  המוצריםהשירותים ועל ביצוע ההסכם, לרבות את 

 התאגידלהישמע ולסייע לנציגי  ספקהתראה מראש. כמו כן, מתחייב ה
 .בפיקוח ובקבלת כל המידע הקשור במתן השירותים

 

ם המוזמני מוצריםאחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם אחר שיתגלה ב ספקה 3.6
או בכל חלק מהם, הנובעים מטיב החומרים מהם יוצרו, או מאי התאמתם 

בעד כל נזק והפסד שנגרמו,  תאגידלמפרטים או לדגמים והוא יפצה את ה
 .ואו יגרמו ל

 

  תקופת ההתקשרות 4
 

עם אופציה , שנהתקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהיה לתקופה של  4.1
הנתונה לתאגיד לפי שקול דעתו הבלעדי, להאריך את התקופה מעת לעת 

, או חלק מהם, וזאת מתום תקופת שנים נוספות 3של עד  בתקופה נוספת
 ההתקשרות הראשונה. 

על אף האמור, לתאגיד שמורה הזכות להביא את ההתקשרות לסיומה בכל  4.2
טרך לנמק או לבסס עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וזאת מבלי שיצ

 החלטתו זו. מובהר בזאת, כי הזוכה מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך. 
 
שלא תוקנה בהתראה  ספקבמקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד ה 4.3

יהיה התאגיד רשאי  -ימים, או במקרה של ביצוע פשע על ידיו  7בכתב של 
 לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת.
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ידי התאגיד, לא תהיה על התאגיד חובה -סכם עלבכל מקרה של ביטול הה 4.4

או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה  ספקלפצות את ה
שסיפק עד לביטול ההסכם בכפוף לניכוי  מוצריםהקבועה בהסכם עבור ה

 לתאגיד.  ספקידי ה-וקיזוז בגין חובות ונזקים, ככל שנגרמו על
 
, לא יהיה בכך כדי לגרוע בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא 4.5

שהוזמנו טרם הפסקת  לספק את המוצריםלהמשיך  ספקמאחריות ה
 . באיכות ובתנאים הקבועים בהסכם ההסכם כאמור

 
 שימוש בכלים ובחומרים 5

 
כל הכלים והחומרים, הרישיונות וכיוצא באלה, הדרושים לשם הענקת  5.1

ועל חשבונו, אלא אם הוסכם  ספקהשירותים לפי הסכם זה, יירכשו על ידי ה
 אחרת מראש ובכתב.

 
שימוש לצורך הענקת השירותים  ספקכל הכלים והחומרים בהם יעשה ה 5.2

לפי הסכם זה, יהיו מסוג המתאים ללא סייג למתן השירותים בהתאם 
 להסכם זה.

 
מובהר כי עשיית שימוש בציוד, כלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה  5.3

 בזכויות הינה הפרה יסודית של הסכם זה. 
 
 התמורה 6

 
בתמורה לביצוע כל השירותים המנויים בהסכם זה לשביעות רצון התאגיד,  6.1

 נספח א'  – כתב הכמויותבבהתאם לתמורה הנקובה  ספקישלם התאגיד ל
 . להסכם זה

שיידרש לכך, יעביר הספק לתאגיד פירוט ההזמנות שבוצעו עד  בכל מועד 6.2
 . לאותו המועד, בצירוף חשבונית מס

ונית בתאגיד, מיום קבלת החשב 30בתנאי שוטף +  ספקהתמורה תשולם ל 6.3
 נציג התאגיד.ידי  ובכפוף לאישורה על

התמורה תשולם בשקלים חדשים בלבד, ולא תוצמד למדד המחירים לצרכן  6.4
 ד אחר.ו/או לכל מד

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם  6.5
כל תשלום  ספקעבור מתן השירותים כמפורט בהסכם. לא ישולם ל ספקל

אחר או נוסף פרט לתמורה האמורה, לא במהלך תקופת ההתקשרות )על 
הארכותיה, ככל שתהיינה( ולא אחריה, עבור מתן השירותים או בקשר ישיר 

 ולא לאדם אחר. ספקף למתן השירותים, לא לאו עקי

מובהר בזאת כי התמורה המפורטת לעיל הינה כוללת וסופית, וכי התאגיד  6.6
כל תשלום מעבר לתמורה זו, ולרבות לא בגין הוצאות  ספקלא ישלם ל

משרדיות, שליחויות, נסיעות, הוצאות תקורה מכל סוג שהוא, אובדן רווח 
 וכיו"ב.

לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי התאגיד בגלל עיכובים בתשלום  ספקל 6.7
 התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.
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עם קבלת התמורה לפי הסכם  דין,כחשבונית מקורית ימציא לתאגיד  ספקה 6.8
 זה. 

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים  6.9
וכן כל  1987 -ריים )אכיפת ניהול חשבונות()אישורים(, התשמ"ח ציבו

 אישור שיידרש על פי כל דין ועל פי נהלי התאגיד, כפי שיהיו מעת לעת.

, התמורה הנ"ל הינה סכום סופי, התאגיד ינכה במקור מכל ספקלמען הסר  6.10
, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור ספקתשלום ל

, זמן סביר לפני ביצוע התשלום, אישור ספקל דין, אלא אם ימציא העל פי כ
 תקף כי הוא פטור מניכוי מס או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר.

 קיזוז 7
 

מבלי לגרוע מזכות התאגיד לכל תרופה ו/או סעד על פי כל דין, התאגיד  7.1
פי הסכם זה על נספחיו -על ספקו לשלם לייהא רשאי לקזז מהתמורה שעל

פי הסכם זה -על ספקכל סכום המגיע לתאגיד מה -ומכוח כל הסכם אחר 
, בין אם מדובר בסכום קצוב או בסכום שאינו פי כל הסכם אחר-או על
  קצוב.

 הסבת ההסכם 8
 

מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על פי  ספקה 8.1
וא רשאי להעביר או להמחות או למסור הסכם זה כולן או חלקן, ואין ה

לאחר כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה, אלא אם קיבל את הסכמת 
התאגיד לכך מראש ובכתב. התאגיד יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו 
כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו, או להסכים בתנאים 

 שימצא לנכון.

חר את ביצוע התחייבויותיו כולן או רשאי למסור לא ספקכמו כן, אין ה 8.2
מקצתן, אלא בהסכמת התאגיד מראש ובכתב. התאגיד יהיה רשאי לסרב 
ליתן את הסכמתו כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו, או 

 להסכים בתנאים שימצא לנכון.

, אין באישור התאגיד להסבה כאמור בסעיף זה לעיל כדי ספקלמען הסר  8.3
 .מאחריות ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן ספקלפטור את ה

 

 

 

 אחריות  9

שסופקו ו/או היו צריכים  מוצריםיהיה אחראי כלפי התאגיד לטיב ה ספקה 9.1
 ספקידו. מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, יהיה ה-להיות מסופקים על

אחראי לכל נזק שייגרם לכל מאן דהוא עקב מעשה ו/או מחדל רשלניים 
שלו ו/או של מי מן המועסקים על ידו ו/או הפועלים עבורו באספקת 

 .מוצריםה
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, כדי לשחרר ספק, ו/או במתן הנחיות לספקאין באישור התאגיד לפעולות ה 9.2
 .אותו מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין

 יפוטסמכות ש 10
 

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי   10.1
 ירושלים.המשפט המוסמכים בעיר 

 כתובות והודעות 11
 

 והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם. ספקכתובות ה 18.1

הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה  18.2
משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר, ואם שעות מיום  48ונמסרו ביד, ותוך 

כאילו הגיעו במועד שליחתן בכפוף  –נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל 
 לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלתן.

 כללי 19
 

שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותיו על פי  19.1
 .הסכם זה לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו במפורש ובכתב

מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או  ספקה 19.2
מידע שנמסר לו על ידי התאגיד בקשר עם הסכם זה, לרבות בנסיבות של 

 תשלום התמורה.-אי

 ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:
 

________________  __________________ 
  ספקה                  התאגיד                                         
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 כתב כמויות -רשימת המוצרים 
 נספח א' 

 
כמות  מוצר

 מוערכת 
מחיר 

ליחידה 
בש"ח )ללא 

 מע"מ(
  15 מייקאפ נוזלי
  20 פודרה דחוסה

  10 קונסילר
  4 עיפרון לעיניים

  10 מסקרה
  4 איילנייר ג'ל

  1 אבקהבפודרה 
  4 רקטורוק

  4 סומק
  4 עיפרון גבות

  4 עיפרון לשפתיים
  15 ליפסטיק

  10 צלליות
  5 חומר לניקוי מברשות

 
 ים וללא ריח.  נחייבים להיות היפו אלרגשיספק הספק מוצרי האיפור 

 
 יהיה חייב להחזיק במלאי מגוון ורחב של צבעים ומרקמים של המוצרים. הספק 

 
הן הערכה בלבד. התאגיד רשאי לשנות את הכמויות בכל עת,   עילהכמויות המפורטות ל

 לפי שיקול דעתו.
 

הספק חייב להחזיק במלאי, במהלך תקופת ההסכם, לפחות הכמות המוערכת של 
 המוצרים להלן. 
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