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 'אסמך מ

 20-0901 מס'מכרז 
 לאספקת מוצרי אספקה טכנית

 הצעותהזמנה להציע 
 

"( היא תאגיד שהוקם מכח חוק גנים לאומיים, הרשותהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )להלן "
 "(. חוק גנים ושמורות)להלן: " 1998-שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח

והגנה על על שמירת הטבע, הנוף, המורשת הרשות  תמופקדבמסגרת תפקידיה על פי חוק גנים ושמורות, 
  המוגנים, לרבות באמצעות הגברת המודעות הציבורית לחשיבותם של ערכים אלה. חיות הבר וערכי הטבע

הן לרכישה ע"י נציגי הרשות בחנות הזוכה  –ת ת מוצרי אספקה טכנילאספק מזמינה בזאת הצעותהרשות 
  .הכל כמפורט במסמכי המכרזוהן לאספקה ע"י הזוכה ישירות לאתרי הרשות, 

את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום באתר האינטרנט של הרשות בקישור המקוון להלן: 
http://www.parks.org.il/Pages/default.aspx . 

על המציע לבחור  .http://bids.parks.org.ilות המקוונת בקישור המקוון להלן: על המציע להירשם בחנ
ולמלא את ₪  0 –בשדה המתאים לכך במסך את המכרז הרלבנטי ולציין בשדה "רכישת מסמכי המכרז" 

 הרשמה. על המציע למלא בחנות המקוונת את כל פרטיו, לרבות פרטי המציע ופרטי איש הקשר.טופס ה

 . 4 ירושלים קומה 3במשרדי הרשות ברחוב עם ועולמו מחלקת מכרזים אצל הגשת ההצעות תתבצע פיזית , 

בעמוד  ניתן להגיש את ההצעות החל ממועד פרסום המכרז ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב
ביום האחרון להגשת הצעות ניתן יהיה להגיש הצעות  .15:30 – 08:00ה': בשעות -ימים א'ב הראשון למכרז

 בלבד. 12:00עד לשעה 

 בימי ו', ערבי חג, ימי חול המועד, שבתות וחגים לא תתאפשר הגשת הצעות.

ללא סימני  עטפה סגורה, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במהנדרשים את ההצעה, בצרוף כל מסמכי המכרז
ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים ברשות עד המועד האחרון  כרזמספר המעליה מצוין זיהוי של המציע, 

 להגשת הצעות.

על המציעים להתעדכן באתר הרשות מעת לעת ועד למועד הגשת ההצעות, בדבר שינויים/עדכונים בנושא 
 המכרז.

 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 

 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 
 
 
 

__________________ 
 הרשות     

http://www.parks.org.il/Pages/default.aspx
http://bids.parks.org.il/
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 'במסמך 

 20-0901 מס'מכרז 
 טכניתלאספקת מוצרי אספקה 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים
  

 נשוא המכרז .1

זמינה בזאת הצעות מ"( הרשות" :הלןעיל ולהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )ל .א
ל כמפורט במסמכי והכ ,הטובין"(או " "מוצריםה)להלן: " אספקה טכניתמוצרי לאספקת 

 המכרז. 

מכרז זה מהווה פרסום נוסף של מכרז דומה, אשר פורסם לפני כשנה. הזוכים במכרז זה  .ב
 יתווספו לזוכים במכרז הקודם. 

, "מקבצי אתרים", בחלוקה לפי מוצרי אספקה טכנית / "בית וגן" –המוצרים הנדרשים הם  .ג
עד  האתריםנציגי באמצעות  תבצע רכישות נקודתיותהרשות . "מקבץ"לכל  יםזוכו שני ייבחר

י הרשות אשר יגיעו לחנות של לכל רכישה. הרכישות תבוצענה על ידי נציג₪  5,000סכום של 
יובהר, כי ככל שתבוצענה רכישות על ידי לצורך ביצוע הרכישה. הרלוונטי  "מקבץ"ב הזוכים

, אשר מתוקף עבודתם נמצאים בכל או עובדי מחוז שאינם מצוותים לאתר ספציפי פקחי הרשות
בה נדרשת  הארץ, תבוצענה רכישות אלה על פי צרכיהם בשטח ומקום המצאם באותה עת רחבי

 במסגרת גבולות המחוז בו הם עובדים. הכל ,הרכישה

 הרשות תהא רשאית להפסיק ביצוע רכישות מספק אשר לא יעמוד בתנאי ההתקשרות. .ד

פי ההנחיות  תוגש בשתי מעטפות, כאשר הצעת המחיר תוכנס למעטפה נפרדת, הכל על הההצע .ה
  המפורטות בהמשך מסמך זה.

אופציה להארכה למשך  כאשר לרשות תינתןהמכרז הינו לשנה אחת, ההתקשרות מכח תוקף  .ו
 שנים סה"כ. 3 -כולן או חלק מהן בכל פעם, עד ל נוספות, שנתיים

 מסמכי המכרז .2

מסמכי המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, 
 המכרז:

 הזמנה להציע הצעות.  -  מסמך א'

 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים  -   מסמך ב'

 .המציע תעהצ   -  'גמסמך 

  .שובי העדפהיוי "מקבצי אתרים"רשימת   - 1מסמך ג'

 (.7)-( ו6)(א)3רך הוכחת עמידה בתנאי סף הצהרה לצו  - 2מסמך ג'
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 חוזה.  -  סמך ד'מ

 עסקאות גופים ציבוריים, לפי חוק בדבר העדר עבירות תצהיר   - 'המסמך 
    .1976  -התשל"ו                              

 מפת אתרי הרשות.   - 'ומסמך 

   מסמכי המכרז.  –טבלת בדיקה                - 'זמסמך 

            

 תנאי סף – השתתפות במכרז .3

 להלן: המפורטים המצטברים תנאיםכל רשאי להשתתף במכרז מציע  העומד ב .א

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס  (1
 קיד השומה.פבמקור מטעם 

, כמפורט בתצהיר 1976 -מציע שעומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  (2
 מסמכי המכרז.לואישור המצורפים 

 בוטל. (3

  ר החנות/סניף הנכללים בהצעתו.שיון עסק תקף, עבויר בעלמציע  (4

ת )מק"ט, תיאור מק"ט ברשות המציע מחירון ממוחשב ומערכת ניהול מלאי ממוחשב (5
 ופיע במחשב ובתעודת המשלוח/חשבונית(.ישלפני הנחה + שיעור ההנחה ומחיר 

 וגן. אחזקת בית מוצריבמכירת  2017-2019השנים  3המציע בעל נסיון של לפחות  (6

לספק מכלול של ציוד וחומרים הנדרשים לאחזקת בית וגן ובכלל ביכולתו של המציע  (7
, בודה מכאנים וחשמליים, כלי גינוןזה, מכשירי חשמל קטנים, חומרי גלם לחשמל, כלי ע

, חומרים וציוד )גבס, מלט וכדומה( חומרי אינסטלציה וביוב, חומרי עבודה שחורים
 וצ"ב.וכיפרזול, חומרי בניה גימור וצבע, חומרים חקלאיים 

ים ב"מקבץ" הנכלל ק"מ מאחד האתרים המנוי 20המציע בעל חנות במרחק של עד  (8

המוזכר  ו המוניציפלי של "ישוב ההעדפה"שטחתוך ב בהצעתו או חנות הממוקמת
 .(1ור ה"מקבץ" הרלוונטי במסמך ג)בתיא

כן מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף  .ב
מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ ההארכה, 

 לפי העניין. 

 הצהרות המציע .4

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי יהגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .א
כל הנתונים, בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע 

 ח ההסכםולמילוי התחייבויותיו מכמבין ויודע את כל התנאים הנדרשים הפרטים והעובדות, 

בכל כי הוא עומד והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה 
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הטובין  את ספקוכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא להתנאים המקדמיים האמורים דלעיל, 
 ל כמפורט במסמכי המכרז.והכ - והשירות

ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם כ .ב
, לא תתקבל מכרזבמסמכי העל נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע  חוזהמפרטי המכרז ו/או ה

 לאחר הגשת הצעת המציע.

 גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי .5

תהא רשאית לראות בכל שינוי,  הרשותאסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. 
 מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע.

 הבהרות .6

מובהר  .ספקשעל המציע לטובין ם לתאר את האופי, הטיב והיקף המטרת מסמכי המכרז .א
שימונה על ידי הרשות כאחראי  מיבזאת, כי מלבד מסמכים אלו יידרש הזוכה לעמוד בהנחיות 

 ו/או מי מטעמו. "(המנהללצורך מכרז זה )להלן: "

יועברו על ידי סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז שאלות הבהרה, טענות בדבר  .ב
עד למועד האחרון  michraz@npa.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  בכתב,המציעים 

 לשאלות המפורט בעמוד הראשון למכרז.

 בלבד, במבנה של טבלה כמפורט להלן: Wordהשאלות יוגשו בפורמט של קובץ 

 

 השאלה/בקשת ההבהרה                         הסעיף במכרזומספר העמוד                   סידורי מס'

   

   

   

   

 
לאחר המועד האחרון  פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה יפורסם באתר האינטרנט של הרשות .ג

באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר . לפנייה בשאלות הבהרה, ותהא סופית
 הרשות. 

  .רשותכל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ לא יחייבו את ה .ד

אמצעות ב הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו  הליתן מיוזמתהרשות מוסמכת  .ה
  באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר הרשות. פרסום באתר הרשות.

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז. .ו

 מסמכים .7

את המסמכים המפורטים בסעיף  כל מציע יצרף להצעתו )בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז(

 י"ע להיפסל עלולה, לעיל המפורטים והאישורים המסמכים כל לה יצורפו שלא הצעהזה. יובהר, כי 

 .םהמכרזי ועדת

mailto:michraz@npa.org.il
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 מידע כל להציג מהמציע ולדרוש לחקור, הבלעדי דעתה שיקול פי על, הזכות שמורה המכרזים לוועדת
 לביצוע והתאמתו שלו המימון יכולת, מומחיותו, סיונוינ, כשירותו להוכחת ששיידר נוסף מסמך או/ו

 (. המלצות לרבות) ב"וכיו המכרז נשוא השירות

 במועד הגשת ההצעות.על כל המסמכים המצורפים להיות בתוקף 

 תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה.  .א

 –המכרז , בנוסח המצורף למסמכי 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו  עסקאותלפי חוק  תצהיר .ב

 .'מסמך ה

 העתק רשיון העסק של החנות. .ג

כהגדרתה בתנאי הצהרה כי ברשות המציע מחירון ממוחשב ומערכת ניהול מלאי ממוחשבת  .ד
ון, רסף וכן דוגמא לחשבונית ותעודת משלוח ובה: פירוט המוצר, מק"ט, מחיר מחיה

 אחוז/סכום הנחה, מחיר לאחר הנחה.

 (6)א()3בתנאי הסף כנדרש  של המציע ניסיון קודםלצורך הוכחת  (2ג) ע"ג מסמך פירוט .ה
 . ואסמכתאות להוכחת הנסיון כדוגמת חשבונות מאושרים לתשלום / אישור רו"ח

(, לפיה הוא מסוגל לספק את המוצרים המנויים בתנאי 2הצהרה של המציע, על גבי מסמך ג) .ו

 (.7)א()3סף 

ק"מ מאחד האתרים המנויים ב"מקבץ"  20שם וכתובת החנות הממוקמת במרחק של עד  .ז
בתוך שטחו המוניציפלי של "ישוב ההעדפה" המוזכר בתיאור עבורו מוגשת ההצעה או 

 (.1ה"מקבץ" הרלוונטי במסמך ג)

 כל יתר המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז. .ח

 המציע רשאי, אך לא חייב, לצרף להצעתו מסמכים כדלקמן: .ט

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו, יצרף  (1
משמעות כל המונחים, לרבות "אישור" ו"תצהיר"  –להצעתו אישור ותצהיר. בפסקה  זו 

 .1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2היא כמשמעותם בסעיף 

חובת ותם בתקנות מציע אשר הינו בעל תוצרת )טובין או שירותים( הארץ כמשמע (2
, ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל 1995-, התשנ"ההמכרזים )העדפת תוצרת הארץ(

 עובדה זו, יצרף להצעתו אישור ותצהיר.

המציע רשאי להגיש, בנוסף לכל המסמכים אותם הוא נדרש לצרף לפי מסמכי המכרז,  (3
ישות של המכרז כל חומר העשוי להיות רלוונטי לדעתו, לשם הוכחה כי הוא עומד בדר

כדוגמת המלצות. בשום מקרה אין לצרף מסמכים הכוללים הסתייגויות, שינויים, 
 תוספות או גריעות מנוסח ההצעה, כמפורט במסמכי המכרז.

 את לצרף עליו, אופן באותו להתאגד לו מאפשר שהדין ובתנאי שותפות/תאגיד הוא המציע אם .י
 :הבאים המסמכים

 .שותפות רישום תעודת/  התאגיד התאגדות תעודת (1
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 מחייבת ושחתימתם השותפות/התאגיד בשם לחתום המוסמכים האנשים שמות (2
 .השותפות/התאגיד את

 .השותפות/התאגיד של הרשום משרדו כתובת (3

 מועד הגשת ההצעותואופן  .8

על  הנכללים בהצעתו אתרים""מקבצי את  במקום המיועד לכך,( 1)על גבי מסמך ג יצייןהמציע  .א
 . בעמודה הימנית בטבלה הרלוונטית Xידי סימון 

תוגש במעטפה גדולה ובתוכה שתי מעטפות קטנות. מעטפה קטנה אחת תכיל את כל  הההצע .ב
מסמכי המכרז וכל האסמכתאות הדרושות לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף למעט מסמך 

, "( והמעטפה הקטנה השניה תכיל רק את הצעת המחירמעטפה א'הצעת המחיר )להלן: "
ב' את מספר ושם המכרז וכן "מעטפה -לציין על גבי מעטפות א' ו . יש(1מסמך ג + ג) –מר כלו

 א'" או "מעטפה ב'" )לפי העניין(.

, קרי, מחירי המחירון )הכוללים כבר מע"מ( בניכוי המחיר המוצע ע"י המציע, כמפורט בהצעה .ג
כולל את כל ההוצאות, בין המיוחדות ובין  "(,מחיר התמורה)להלן: "ההנחה המוצעת 

ביטוחים, במתן השירות על פי תנאי המכרז, לרבות  הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות
 וכיו"ב. פגומים החלפת מוצרים אישורים,

. על במסמך א'ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז בהתאם להוראות  .ד
מסמך )פס ההצעה ( וטומסמך ד'עיל ולחתום על גבי ההסכם )המציע למלא הצעתו כמפורט דל

רשם בגוף מסמכי יסמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה שתכן לו(, ג'
 המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה.

' ובהתאם זהמפורט במסמך  הסדר לפי הנדרשים המסמכים את לצרף נדרשים המציעים .ה
 ז'.לכותרות המופיעות בהמשך מסמך 

ובה יכללו כל הפרקים עבורם  לא ניתן להגיש הצעה משותפת. כל מציע יגיש הצעה אחת בלבד .ו
 . הוא מעוניין להגיש הצעה

 יום 90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .ז

לתקופה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה  הרשותמהמועד הקבוע להגשת ההצעות. 
 והמציע חייב יהיה לעשות כן.נוספת כפי שתורה הרשות 

 אופן החתימה על ההצעה .9

אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את  .א
 חתימתו.

יחתמו על ההצעה תאגיד )ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה(, אם ההצעה תוגש ע"י  .ב
המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו 

 ובצרוף חותמת התאגיד. 

אם ההצעה תוגש ע"י שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד  .ג
, יחתמו על )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור( נשוא המכרז הספק תחייבויותלשם ביצוע ה
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ההצעה בשם כל אחד מהשותפים המורשים ובשם השותפות, נציגיה המוסמכים בצרוף הוכחות 
מתאימות על קיום השותפות הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המוגשת 

 ף לעמוד בכל תנאי הסף למכרז בעצמו.על כל שות ועל זכות החתימה של נציגי השותפות.

 הרשותהחלטות  .10

 פי המסמכים שיצורפו למעטפה א', לבדוק את עמידת ההצעות בתנאי הסף ועדת המכרזים ת .א
  כדלקמן:לכל "מקבץ" זוכים  2 תבחרו

 בחינת ההצעות תיעשה עבור כל "מקבץ אתרים" בנפרד:

 

 אם החנות ממוקמת בשטחו על פי מיקום החנות המוצעת. – סופי להצעהה מהציון %02 (1
ר' הנקוב במקבץ האתרים עבורו מוגשת ההצעה )ההעדפה" יישוב המוניציפלי של "

תזכה ההצעה למלוא הניקוד ברכיב זה. אם החנות ממוקמת במקום אחר  –(( 1מסמך ג)
 כה לניקוד כלל. ההצעה לא תז –)העומד בתנאי הסף בדבר המיקום( 

נציגי הרשות יבקרו  –על פי התרשמות מקצועית מהספק  – הסופי להצעה מהציון %15 (2
תהליך הטיפול מגוון המוצרים,  :על פי , בחלוקה שווה,בחנות המוצעת וינקדו את החנות

  , צוות החנות, מחירים, גישה לחנות )מיקום, חניה וכו'(.בהזמנה

שני על פי ההנחה המוצעת ממחירון החנות. לאחר ניקוד  –מהציון הסופי להצעה  %65 (3

יבדק המחיר יו לעיל, תפתחנה מעטפות ב' של כל ההצעות הכשרות 2-ו 1הרכיבים 
אחוז ההנחה הגבוה ביותר יזכה למלוא הניקוד ברכיב זה. יתר ההצעות  המוצע.

 תנוקדנה באופן יחסי.

ההצעות שדרגו  2, לאחר בדיקת וניקוד כל ההצעות הכשרות עבור כל "מקבץ אתרים"
ים ץ אתרים". אין מניעה כי מציע מסו"מקבבמקום הגבוה ביותר יוכרזו כזוכות באותו 

יוכרז כזוכה ביותר ממקבץ אתרים אחד, ככל שהגיש הצעתו עבור מספר מקבצים 
 םייהסופ אחד משני הציוניםונמצא עומד בתנאי הסף עבור כל אחד מהם וזכה ל

הרשות תפרסם  –ים לא ייבחר זוכה כלל מסובמקבץ אם  ביותר בכל מקבץ. יםהגבוה
מכרז חדש למקבץ זה או תכריז על ספק/ים שזכה/זכו במקבץ סמוך כזוכים גם במקבץ 
זה או שתפעל בכל דרך אחרת העומדת לה על פי דין לצורך ביצוע הרכישות במקבץ 

  .הרלוונטי, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי

סיונו יבין השאר, ביכולתו, בחוסנו הכלכלי, בנועדת המכרזים תהא רשאית להתחשב  .ב
בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו של  השירות המוצרים ואת שוריו של המציע לספק אתיובכ

תיו. מבלי המציע, ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראו
רשאית לבחון את כושרו של המציע לספק  אלגרוע מהאמור לעיל יצוין כי ועדת המכרזים תה

סיונה הקודם יולעמוד בהתחייבויותיו נשוא מכרז זה גם על סמך נ השירותהמוצרים ואת את 
 עמו. 

 .ועדת משנה מטעמה לצורך בדיקת וניקוד ההצעות מנהועדת המכרזים ת .ג

אלה או  ההצעות הזולות ביותר לקבל את יובהר, כי ועדת המכרזים שומרת על זכותה שלא .ד

 ן.  אחרת כלשה ותאו הצע ,בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר
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ו/או להחליט  וצריםהממחלק  רכישתאו להחליט על ו/רשאית לבטל את המכרז תהא הרשות  .ה
של הבלעדי  בהתאם לשיקול דעתה למועד מאוחר יותר, וצריםהמעל דחיית רכישת חלק מ

הרשות שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים  .האו בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותהרשות ו/
 חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.

או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה וטל המכרז ב .ו
כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל ו/או לזוכה לא תהא למציע , מכל סיבה שהיאמכוחו, 

לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ו/או הזוכה המציע ו, לשהואם יגרם לו נזק כפיצוי אף 
 . בתמורה שתשולם לוייערך כל שינוי 

הצעה הכוללת פרטי מחירים שאינם סבירים )גבוהים או נמוכים באופן בלתי סביר( בהתייחס  .ז
עת, עשויה לא לאומדן העצמי של הרשות )אם הוכן כזה( או בהתייחס למחירי השוק באותה 

להיחשב כהצעה המתאימה ביותר, אף אם מחירה הכולל יהא הנמוך ביותר מבין כל ההצעות 
  שהוגשו.

 .1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2תינתן העדפה "לעסק בשליטת אישה" לפי סעיף  .ח

תינתן העדפה לתוצרת הארץ, בהתאם לתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(,  .ט
 .1995-התשנ"ה

 

  "נוסףזוכה "כשיר  .11

לאחר  )שלישית( ועדת המכרזים תהא רשאית לבחור במציע שהצעתו הינה הבאה בדירוג .א
שנה אחת  ". מציע זה יוכרז כזוכה במכרז אם עד תוםנוסףכ"כשיר  בכל מקבץ ותהזוכ ותצעהה

יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו  מי מהזוכים, נוסףוהכשיר ה יםמיום ההכרזה על הזוכ
 חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו, מכל סיבה שהיא.

תעמוד בתוקפה שנה מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז. במידת  נוסףהצעת הכשיר ה .ב
את תוקף הצעתו  נוסףהצורך, אם יתבקש על ידי הרשות ויהא מוכן לכך, יאריך הכשיר ה

 לתקופה נוספת.

לא תהיה כל עילת תביעה כלפי הרשות אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו,  נוסףלכשיר ה .ג
נתונה לשיקול דעת הרשות בלבד והיא תהא  נוסףלרבות הארכותיה. התקשרות עם הכשיר ה

 אלא לפרסם מכרז חדש/נוסף. נוסףהרשאית שלא לפנות לכשיר 

 זוכה עפ"י המכרזחובת כל  .12

כשהוא חתום על לרשות ולהחזירו  (מסמך ד')דרש לחתום על החוזה המצורף למכרז ייזוכה כל  .א
  ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו במכרז. 7ידו בתוך 

 עד למעמד חתימת החוזה, על הזוכה להמציא לרשות את המסמכים הבאים: .ב

ר ככל שהזוכה הינו תאגיד יש לצרף נסח חברה/שותפות עדכני )הניתן להפקה דרך את (1
האינטרנט של רשות התאגידים בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה"(, המעיד כי לזוכה 
אין חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה הוגשה ההצעה למכרז וכן, במקרה של 
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חברה, כי לא מצוין בנסח כאמור, שהזוכה הוא חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום 
 כחברה מפרת חוק.

ימים מיום הדרישה כאמור  7תום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום בתוך זוכה שנדרש לח .ג
' לעיל, יראו בו כמי שחזר בו מהצעתו, על כל בלעיל, בצירוף נסח חברה/שותפות כאמור בס"ק 

המשתמע מכך. כמו כן, תהא הרשות רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה, להתקשר 
תה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דע

  יע אחר במקומו.ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות הרשות עם מצ

, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות החוזהלא יסב ולא יעביר את  הזוכה .ד
 . על פיו לאחר במישרין או בעקיפין

     מפורטים בנוסח החוזה ובמסמכי המכרז.יתר התנאים וההוראות ביחס להתקשרות  .ה

 התמורה .13

של החנות המחירון ומלוא השירות, יקבל הזוכה תמורה בהתאם למחירי  הטוביןבגין אספקת  .א
  .סופקו בפועליירכשו ממנו ויש הטוביןבמכפלת בניכוי אחוז ההנחה שהציע במסגרת מסמך ג' 

כוללים את ו, הטוביןאספקת בזאת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין  מובהר .ב
בביצוע ההסכם על פי הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,כל ההוצאות

לא תנאיו בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה. כן מובהר, כי 
  .לרבות הפרשי הצמדה למדד ה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהואיתווספו למחירים אל

  במסמכיםעיון  .14

, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש 1993 –בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  .א
כיסוי ל₪  300בסך של כנגד תשלום  ובפרוטוקולים של ועדת המכרזים לעיין בהצעה הזוכה

ים שלא זכו מציערשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני  אועדת המכרזים תהעלויות הטיפול. 
במכרז, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש 

 .המכרזים חובתעל מנת לעמוד בתקנות 

מציע הטוען כי סעיפים מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי והוא מתנגד לאפשר למשתתפים  .ב
עיין בהם, אם יוכרז כזוכה, חייב לציין מראש אילו סעיפים ומסמכים שלא זכו במכרז ל

 "(. סוד מסחריבהצעתו חסויים בפני הצגה לשאר המציעים )להלן: "

מציע אשר יציין בחלקי הצעתו כי הם מהווים סוד מסחרי ואסורים לעיון, לא יהיה רשאי  .ג
שאית ועדת המכרזים, עפ"י לבקש לעיין בחלקים אלו של ההצעה הזוכה. על אף האמור לעיל, ר

שיקול דעתה הבלעדי, להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך, אשר להערכתה 
המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת 

 המכרזים.

הטעמים כי מציע שלא יציין סעיפים, חלקים, או מסמכים בהצעתו, שלדעתו חסויים מן  ,יודגש .ד
האמורים לעיל, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו במלואה. מחיר ההצעה הזוכה יהיה פתוח 

  .לעיין בה לתקנות דלעיל)ה( 21בפני כל משתתף אשר יבקש במסגרת תקנה 
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 שמירה על טבע, נוף, מורשת, הגנה על חיות הבר וערכי הטבע בישראל .15

ל שמירת הטבע, הנוף, המורשת והגנה על הרשות הינה גוף סטטוטורי אשר מופקד מכוח חוק ע .א
חיות הבר וערכי הטבע. אשר על כן מתחייב הזוכה לפעול תוך שמירה על ערכים אלו ולהישמע 

 להוראות נציג הרשות ופקחיה ולהימנע מפגיעה בערכים חשובים אלו.

זאת ועוד, בבואה לבחון הצעה תתחשב הרשות בהרשעות הפליליות של המציע ושל מנהליו,  .ב
בתחום העבירות הסביבתיות ובפרט הליכים תלויים ועומדים ו/או בהרשעות על חוק גנים 

הגנת חיית ל, חוק 1998 -לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח
 .1997 -, התשנ"זיםהבחוף  ברכב סור נהיגהוחוק אי 1995 -, התשט"והבר

 ותנאים כלליים שמירת זכויות הרשות .16

 צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים.מנה ועדת המכרזים ת .א

 .הרשות את יחייבו, הזוכה י"ע והן הרשות י"ע הן, שייחתמו רק המסמכים הסופיים כפי .ב

טעות חשבונאית שתתגלה הרשות רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לתקן טעות סופר או  .ג
 בהצעה.

 להוראות בהתאם יוגש שלא או, זה במכרז לעיל המפורטים מהמסמכים מי ויחסר היה .ד

 את מהמציע לדרוש או, המציע הצעת את לפסול רשאית הרשות תהיה, לעיל המפורטות
 .העניין ולפי דעתה שיקול לפי, החסרים המסמכים השלמת

מחייבת את המציע בלבד ואין בה כדי להטיל חבות למען הסר ספק מובהר, כי הגשת ההצעה  .ה
משפטית כלשהי על הרשות. הרשות לא תישא, לא תשתתף ולא תחזיר בשום מקרה, תמורה 

 הצעתו.כלשהי בגין ההוצאות או ההפסדים הישירים והעקיפים שבהם נשא המציע בקשר ל

עים או הקשורים סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוב .ו
 .ירושליםזה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו  מכרזל

. בלבד והגשתה הצעתו הכנת לשם למציע מושאלים והם הרשות של רכושה הם המכרז מסמכי .ז
 רשאי המציע אין. יגישה לא אם ובין ההצעה את יגיש אם בין הרשות לידי להחזירם המציע על

 .אחרת מטרה לכל המכרז במסמכי להשתמש או להעתיק

 עדיפות בין מסמכים .17

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או דו 
משמעות בין תנאי המכרז להוראות החוזה/ הנספחים, תכרענה הוראות החוזה/ הנספחים, לפי 

 העניין.  

 

 

_________________________ 

 הרשות
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 'גמסמך 
 לכבוד

 ועדת המכרזים
 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

 20-0901 מס'פומבי מכרז 
 לאספקת מוצרי אספקה טכנית

 הצעת המציע
 

( ובהם פרטי ההצעה, כל אלה בתוך מעטפה 1צרף את מסמך ג' זה + מסמך ג)ל יש –לתשומת לב המציעים 
 המסומנת "מעטפה ב'" ועליה מספר ושם המכרז, ציון המילים "מעטפה ב'"

כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת  ,_ מצהיר___________הח"מ ______ אני .1

 ."(הטוביןאו "" וצריםהמ")להלן: מוצרי אספקה טכנית לאספקת הצעתי 

תונות, כל יכי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בע ,הנני מצהיר .2
וכל הגורמים האחרים הנדרשים  מוצריםהמאפייני  ,שירותתנאי ה, מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז

הנני ת, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. השירוהמשפיעים על 
לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות מציע לאספקת השירות ואני יודע את כל הפרטים הנוגעים 

, בהתאם להצעתי כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את השירות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא
כפי שציינתי  במחירים, ת מפעם לפעם בתוך תקופת ההתקשרותעל פי הזמנות שיתקבלו מהרשו

 בהצעתי.  

 מתחייב בזאת כי:ומסכים  ,אני  מצהיר .3
 

והכישורים הדרושים לביצוע  המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתריםהנני בעל הידע,  .3.1
 .המכרז, בהתאם לכל מסמכי המכרזח ומכ יהתחייבויותי

 
הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך  .3.2

, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים 3תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף 
 הנדרשים במסמך ב'.

 
 ת כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרזהנני  מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע א .3.3

 ומסמכיו.
כוללים את כל ו ,הם כמפורט בהצעתי הטוביןאספקת מחירים המוצעים על ידי עבור הנני מצהיר, כי ה .4

על פי  ובאספקתהכרוכות , ויתר ההוצאות מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,ההוצאות
 . י נשוא החוזהיותיתנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבו

 
, מעבר כך, על כל הכרוך בביצוע השירותכל תמורה נוספת בגין לי כי לא תשולם  ,בזאתלי מובהר 

)שכן מחירי  מע"מ ולא ישולם ובכלל זה, לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למחירים המוצעים על ידי
ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתי במכרז,  7כי בתוך הריני מתחייב  ים מע"מ(.המחירון כולל

 כשהוא חתום.לרשות  וחזיראו חוזהתום על האח
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ף לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיאחזור בי מהצעתי ו/או אם כי ידוע לי שאם  ,אני מצהיר בזאת .5
אאבד את זכותי  הכלולה בחוברת מכרז זו,, או כל התחייבות כלשהי אחרת כולן או מקצתן, לעיל 4

עקב הפרת  הזכות או סעד שיעמדו לרשות לפעול עפ"י כלתהא רשאית להתקשר עם הרשות והרשות 
  ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז )תנאי המכרז הנני מצרף להצעתי את  .6
אות למשתתפים(. ידוע לי, כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל והור

מידע / מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי 

לאספקת השירות, לרבות המלצות וכי אני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, 
 ה.להנחת דעת

מותנים בקיומו של  ,וכן היקפה ,ההתקשרות עימי ,אזכה במכרז דנן כי אםמוסכם עלי לי וידוע  .7
 הנדרשים לשם ביצוע המכרז. וכן בקבלת כל האישוריםעל ידי הרשות  תקציב מאושר

היא רשאית ו ,איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקההרשות ידוע לי ומוסכם עלי כי  .8
הצעתי זו תהיה בתוקף . הטוביןו/או לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספ/ים לרכישת  המכרזלבטל את  

מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז.  ימים 90 ותחייב אותי במשך תקופה של
אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד 

מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל  מהם לחוד, ובכל
 החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת  .9
 נוספים. ימים 90עתי לתקופה של אותי כאמור דלעיל. ככל שאדרש על ידי הרשות, יוארך תוקף הצ

 

 
  .(1מפורט במסמך ג)הצעתי הינה כ .10

על גבי מסמך  מקבצים" הנכללים בהצעהבעמודה הימנית של כל ה" Xאת הסימן  יש לסמן: הסבר
 0%ניתן להציע  .מחירון החנות בשורה של כל "מקבץ"מלא את אחוז ההנחה המוצע מוכן ל (1ג)

 למחירי המחירון. הנחה, אולם לא ניתן להציע תוספת

במועד ביצוע כל הזמנה, , בחנות הרלוונטית הספקהנמכרים ע"י ההנחה המוצעת תחול על כל המוצרים  

 . ממנו שתוזמן הטובין שתירכש/ ללא תלות בכמותו
 

 ____________/_____________ .ת.ז./ ח.פ ____________________________ שם המציע:
 

 או אחר( נא לפרט:  _________________________תיאורו )אדם, חברה, שותפות 
 

 טלפון: _______________________________ _____________________________ כתובת:
 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:
 

____________________________________________________________ 
 

  __________________________________________________ חתימות:
 מסמך ב'(.ב)ראה פרוט דרישות לחתימות 
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 _____________________.  תאריך:

 
 (ב"כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיואישור חתימה: )

 
 _________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:________אני הח"מ 

 
 ה"ה __________ ת.ז. ___________ )ימולא כשהמציע הוא אדם( .1

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד( .2

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________

 
 וכי חתמו על מסמך זה בפני. ו,תו___ ולחייב א_____________וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: 

 
  

 
 
 
 

        _______________   ________________ 
 חתימה     תאריך           
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  (1)סמך גמ
 אתרים" וישובי העדפה  "מקבצירשימת 

 

 Xיש לסמן 
עבור כל 
מקבץ 
הנכלל 
 בהצעה

אתרי הרשות הכלולים  מס"ד
 במקבץ )ר' מפה, מסמך ח'(

שם וכתובת החנות  ישוב העדפה
המוצעת הממוקמת עד 

ק"מ מאחד  20
מהאתרים המפורטים 
בעמודה השלישית או 

בתוך שטחו המוניציפלי 
 של ישוב ההעדפה

אחוז 
ההנחה 
המוצע 

ממחירון 
 החנות

 1 
משושים, יהודיה, גמלא, 
 כורסי, מג'רסה, סוסיתא

   קצרין

 2 
ממשית, עין עבדת עליון, עין 
עבדת תחתון, חניון בארות, 

 מרכז מבקרים רמון

דימונה או מצפה 
 רמון 
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 (2מסמך ג)
  (6)א()3הצהרה לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 

 

אחזקת בית במכירת מוצרי  2017-2019השנים  3הריני מצהיר, בשם המציע, כי המציע בעל נסיון של לפחות 
 .וגן

השנים הרלוונטיות  3]יש לפרט דוגמאות לרכישות שבוצעו במהלך  להלן פירוט לצורך הוכחת האמור לעיל
 :והמוצרים שנמכרו במהלכן. יש לפרט לפחות דוגמא אחת לגבי כל שנה[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתובת החנות/מחסן )לצורך ניקוד המיקום וכן לצורך ביקור נציגי הרשות אצל המציע(: 

 

 

 

 

 
 ( 7)א()3 הצהרה לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף

הריני מצהיר, כי ביכולתו של המציע לספק מכלול של ציוד וחומרים הנדרשים לאחזקת בית וגן ובכלל זה, 
מכשירי חשמל קטנים, חומרי גלם לחשמל, כלי עבודה מכאנים וחשמליים, כלי גינון, חומרי אינסטלציה 

, חומרי בניה גימור וצבע, חומרים , חומרים וציוד פרזול)גבס, מלט וכדומה( וביוב, חומרי עבודה שחורים
 חקלאיים וכיוצ"ב.

 

 

 שם המצהיר: _________________ תפקידו במציע: ____________________

 תאריך: _____________________

 חתימה: ____________________
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 מסמך ד'

 הסכם

 ________ שנת _______לחודש   ________ביום   _______שנערך ונחתם ב
 
 

 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים        בין:
  מורשי החתימה מטעמהבאמצעות     

 "(רשות)להלן: "ה
 מצד אחד;

 _______________, ת.ז./ ח.פ. ____________ לבין:      
 _____________ ת.ז. _______________ גב'/באמצעות המורשה מטעמו מר               
 __________מרח' _____________________ טל' ____________ פקס __               

 "(הספק)להלן:  "               
 מצד שני;                                                                                                                                      

 
 

 ;מוצרי אספקה טכנית לאספקת 20-0901 מס'מכרז  הרשותפרסמה  2009/01/20 וביום     הואיל:
 

 הגיש הצעתו למכרז הנ"ל; ספקוה והואיל: 
 
עבור  ספק כהצעה הזוכה במכרזהצעת ה קבעה אתוועדת המכרזים בישיבתה מיום ________  והואיל: 

 ;_________________________________ :מקבץ
 

 הוסכם בין הצדדים כדלקמן:ו הותנה אי לכך הוצהר,

 המבוא .1

 מנו.היתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד המבוא לחוזה זה וכל י
 

 הגדרות .2
בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידן )אלא אם 

 כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(:

 המקבץעבור  המצויים במחירון הספק,ספקה טכנית אציוד ומוצרי  "טובין"/"וצריםמ" .א
  .הספק הוכרז כזוכהבו/בהם 

 מנהל לצורך חוזה זה.כלשמש  י הרשותמי שהוסמך על יד - "המנהל" .ב

פועל בשמו כן כל מי שומורשיו המוסמכים, ו ספקלרבות נציגיו של ה - "ספקה" .ג
, לרבות קבלני משנה ככל במתן השירותבאספקת המוצרים וומטעמו 

 שאושרו ע"י הרשות. 

ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששרותיהם  ספקעובדיו של ה   - "ספקעובדי ה" .ד



 

 
 

18 

 

 בקשר למוצריםיושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו 
 אחראי על פי כל דין למעשיו או למחדליו.   ספקוכל מי שה

  מסמך ח' למסמכי המכרז.באתרי הרשות השונים כמפורט  -" תאתרי הרשו" .ה

  מסמכי החוזה .3

 .מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה כל מסמכי המכרז .א

כל מקרה של סתירה, אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה ב .ב

ובהיעדר הנחייה אחרת מאת ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה, 
 כוחה של זו שבנספחים עדיף ומכריע על כוחה של ההוראה האמורה בחוזה.המנהל, 

 היקף החוזה .4

המופיעה במסמכי על פי דרישות הסכם זה וכל דרישה  יםמתן השירותהוראות החוזה חלות על  .א
 הפקת חשבוניותשיונות, יר , ציוד,רכבביטוחים, שעות עבודה, כלי ם, אד-חוכלרבות המכרז 

והכל ללא תוספת תשלום מעבר למחיר  מתן השירותים במלואם, וכל דבר אחר הנחוץ לשם
 .בהסכם התמורה הנקוב

רכוש טובין וכנגד הזמנה לנציגי הרשות שיגיעו לחנותו על מנת ל אך ורקספק טובין הספק י .ב
 .מאושרת כדין

בצע ת מהם. הרשות תמינימלימוצרים מהספק או כמות הרשות אינה מתחייבת לרכוש  .ג
 .הרשות וצרכי האתריםבכמויות משתנות, בהתאם לצרכי רכישות מפעם לפעם 

בטרם ביצוע כל רכישה, הרשות תפנה ב"פנייה פרטנית"  –באשר למוצרים הכלולים בפרק ב'  .ד
לכל הספקים שהוגדרו כזוכים באיזור עבורו מיועדת הרכישה. ב"פנייה הפרטנית" יפורטו כל 
הטובין הדרושים, האם נדרשת הובלה של הטובין אם לאו, יעד ההובלה ומועד האספקה. 

נית, הרשות תבחר את הספק לאחר קבלת הצעות המחיר מכל הספקים שישיבו לפנייה הפרט
 עמו תתקשר, הכל על פי תנאי הפנייה הפרטנית.

  מהות השירות .5

ספקה טכנית אציוד ומוצרי בכפוף לאמור בחוזה זה ובנספחיו, מתחייב הספק לספק לרשות  .א

 על ידי נציגי הרשות בחנות הספק. עפ"י רכישות שתבוצענה

בתוקף , )לי מתאים )ככל שקייםו/או תו תקן ישראהספק יספק מוצרים בעלי תקן רשמי  .ב
  .ובאיכות טובה

 במוצרים חדשים או יזכה את הרשות עבורם, לפי בחירת הרשות.  הספק יחליף מוצרים פגומים .ג

 התחייבות לביצוע .6

ובהתאם לשיקול דעתה המאושר  , על פי צרכיה, בכפוף לתקציבהספקמוסרת בזאת להרשות  .א
ל בהתאם ו, הכבמועדים ובכמויות שיוזמנו, םוצריהמלספק את מקבל בזאת על עצמו ספק וה

להוראות החוזה ולמסמכי המכרז האחרים, להנחת דעתו המוחלטת של המנהל, וימלא לצורך 
   זה אחר כל הוראותיו. 

יות מעת לעת, בכמו וצריםמהספק מסכים ומצהיר בזאת במפורש, כי ידוע לו שהרשות תזמין  .ב
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 וצריםמכי הרשות אינה מתחייבת לכמות מינימום של ו משתנות, על פי צרכיה ותקציבה
 שהספק יהיהמבלי  לפי שיקול דעתה הבלעדי, וצריםמשתוזמן ממנו והיא רשאית להזמין ממנו 

. למען םהזמנת-או אי מוצריםזכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או סעד אחר בגין היקף הזמנת ה
  תביעה בקשר עם האמור. הסר ספק, הספק מוותר בזאת במפורש על כל טענה ו/או

שבורים  וצריםמהספק מסכים ומצהיר בזאת במפורש, כי ידוע לו שהרשות תוכל להשיב לו  .ג
כפי שפורטו  שאינם עומדים במאפיינים או ברמת האיכות הנדרשת,מוצרים פגומים ו/או ו/או 

 או לזכות את הרשות )ככל שיש צורך בהחלפתם( להחליפם, והספק מתחייב המכרזבמסמכי 

אם . מבלי לפגוע באמור דלעיל וביתר זכויותיה של הרשות עפ"י כל דין, בסכום ששילמה עבורם
ולחייב  אחר אחרים מספק וצריםמ הזמיןרשאית ל אתההרשות , במועד וצריםהמיסופקו לא 

את הספק בהוצאות שנגרמו לה עקב כך, לרבות הוצאות נלוות, גם אם מחירי הספק האחר 
בהצעת הספק שזכה במכרז או לפרסם מכרז חדש או לבצע את הרכישה  יעלו על המחיר הנקוב

 בכל דרך אחרת העומדת לה עפ"י דין.

הספק מצהיר, מאשר וכן מתחייב )לפי העניין( כדלקמן: כי יש לו הציוד והמתקנים, ולרבות  .ד
חלקי חילוף מקוריים של יצרן הטובין לשם אספקת הטובין והשירותים, הידע המקצועי, 
הניסיון, היכולת, האפשרות הפיננסית, המשאבים, כוח אדם מוכשר מורשה ומנוסה, האמצעים 

 הדרושים והביטוחים המתאימים לביצוע ההתחייבות כאמור.

יש לספק ולעובדיו כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין לשם אספקת  .ה

על קיום הרישיונות, האישורים וההיתרים  הטובין והשירותים על פי מסמכי המכרז, וכי ישמור
על חשבונו. כמו כן הספק מצהיר כי במקרה בו אינו יצרן הטובין, בידיו כל האישורים 
הנדרשים והסכמי תמיכה מתאימים עם יצרן הטובין ויצרני הציוד הנלווה וכי אישורים 

 והסכמים אלה יהיו בעלי תוקף מחייב במהלך כל תקופת ההתקשרות.

חייב לספק את הטובין והשירותים, במועדים הקבועים בהסכם זה, באמצעות הספק מת .ו
 .עובדים מיומנים ובאיכות גבוהה ביותר

 הסבת החוזה העברת זכות .7

 . לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר ספקה

 זהירות בטיחות ו אמצעי .8

ח וזהירות הדרושים בביצוע התחייבויותיו מכהספק מתחייב בזאת לנקוט בכל אמצעי ה .א
 המכרז. 

מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא  ספק, ההחוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות  .ב
כל זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם ל חוזה

 –חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד דין, לרבות 
בהתאם והתקנות על פיהם,  1970 –ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל  1954

 . להנחיות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה
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 ושמירה על דינים אורח מקצועי .9

ו/או כי יש בידו את כל  מוצריםהלספק את  הספק מצהיר, בחתימתו על חוזה זה, כי הוא זכאי .א
 .מוצריםההאישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות הרלבנטיים לספק את 

עוד מצהיר הספק, כי אין בהתקשרות עפ"י חוזה זה פגיעה בכל זכויות יוצרים, זכויות פטנטים  .ב
 כאמור.או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה תביעה על הפרת זכויות 

 תקופת החוזה .10

 מיום חתימת ההסכם. ( 1)ה רשאית לבצע הזמנות עד תום שנה אחת הרשות תהי .א

של  לתקופה ההתקשרות עם הספקלהאריך את  אופציה לרשותתהיה  ההסכםבתום תקופת  .ב
אופציה . השנים סה"כ( 3) שלוש , ועדנוספות, כולן או כל חלק מהן בכל פעם (2) שנתיים

שנת ימים לפני תום תקופת  30 -לא יאוחר מ לספק הרשות ורמסתתמומש בהודעה בכתב ש
הוראות הסכם זה, למעט האמור בסעיף זה, יחולו על תקופת ההתקשרות הראשונה. 

  הנוספת בשינויים המחויבים. ההתקשרות

 נזיקין לגוף או לרכוש  .11

ות ו/או ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכלכל  אחריות מלאה ומוחלטת יהיה אחראי הספק .א
 מתן השירותתוך כדי כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו או אובדן, שייגרמו ו/נזק חבלה ו/או 

לרשות ו/או כלשהו לרבות  גוף /לגופו או לרכושו של אדםבמישרין או בעקיפין, , וובקשר אלי
, ובכלל זה לספק ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו

אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל חוק אחר,  הספקיהיה 
, והוצאותיו על חשבונו הרשות ו/או הניזוק)ים(, לפי המקרה,את ולשפות ויהיה חייב לפצות 

, ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע נגדה בקשר לכך יוגשותביעה שדרישה ו/או כל  בגין
שחרר לחלוטין ומראש את הרשות, עובדיה, שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, לו)ה()הם(. הספק מ

מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן 
ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר, 

 לה שהיא.לגוף ו/או לרכוש, בכל עי

מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר  הספק .ב

ו/או  מתן השירות, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי הספקהנמצא בשירותו של 
ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הספק  ובקשר אית

זה זה. הספק יפצה וישפה את הרשות בגין כל תשלום שתחוייב לשלם כתוצאה מאי עפ"י חו
 .  קיום התחייבותו כאמור

לה עקב שגיאה מקצועית  מונזק שיגרפגיעה או בגין כל הרשות יהיה אחראי וישפה את הספק  .ג
 ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית. ושל

ג' לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או -רט בס"ק א'למען הסר ספק, אחריותו של הספק כמפו .ד
 ח חוזה זה.ומכ והתחייבויותימחדלים של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע 
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בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  ספקתהא רשאית לעכב תשלומים להרשות  .ה
ופן סופי ומוחלט בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באהספק 

 .הרשותלשביעות רצון 

הרשות מתחייבת למסור לספק הודעה בכתב אודות כל תביעה ו/או דרישה שהוגשה נגדה עם  .ו
היוודע לה עליהם ולאפשר לספק לנהל את ההליכים המשפטיים על ידו ובלבד שבניהול 

השיפוי לרשות ההליכים לא ייפגעו האינטרסים הלגיטימיים של הרשות. במקרה של תביעה, 
 .יהיה בכפוף לקבלת פסק דין שלא עוכב ביצוע

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו לרשות ו/או  .ז
שעל הרשות יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או 

שות רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה מועסקיו, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה הר
  לספק.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק הנובעת ממהות השירות, כמפורט במסמכי  .ח

 המכרז.

 ביטוח .12

על פי דין, עליו לערוך את הספק  במהלך כל תקופת ההתקשרות וכל עוד קיימת אחריות .א
או העדרם  הספקעריכת ביטוחים על ידי הביטוחים המתחייבים מאופי ההתקשרות והיקפה. 

 לא תיגרע בדרך כל שהיא מחבותו על פי הסכם זה או כל דין.

מכל אחריות לנזק לרכוש מכל מין וסוג שהוא  מהואת הבאים מטע רשותפוטר את ה הספק .ב
 במסגרת השירותים, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לגבי נזק בזדון.הספק  המשמש את

  ספקניכוי כספים מה .13

, ו/או בגין כל דבר ועניין, את ספקלממנה תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו  הרשות
ו/או  חוזהלשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי ה תידרש או תחויב כל הסכומים אשר

לשאת  הרשותזה ו/או שעל  חוזהבהתאם ל ספקמהלרשות כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו 
ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ו/או מועסקיו  ספקאו מחדלי המת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/בהם מח

או מקור שהוא. האמור בסעיף זה אינו גורע  חוזהח ומכ ספקמאת הלרשות ו/או כל העשוי להגיע 

 לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת. הרשות מזכויותיה של 

         עובדיםהעסקת  .14

לצורך מתן השירות נשוא חוזה זה, מתחייב הוא שעובדים אלה  עובדיםיעסיק  ככל שהספק .א
כל דין, לרבות הוראות להעסיקם בהתאם להוראות  הספק. כן מתחייב האזרחי המדיניהיו 
ויון וחוק ש, 1987 -התשמ"זחוק שכר מינימום,  ,1959 -התשי"ט רות התעסוקה,ישחוק 

 חופש העיסוק. יסוד: וחוק  1988 -בעבודה, השתמ"חזדמנויות הה

בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים.   כל דיןחייב למלא בכל עת אחר הוראות  הספק .ב
ישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, כל הספק 

בהם חייב המעביד על התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים 
פי חוק וביטוח סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול 

 ביותר של העובדים במדינה באותו ענף. 
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-ו 33, ובפרט את סעיפים 1953 –מצהיר כי קרא את הוראות חוק עבודת נוער, התשי"ג  הספק .ג
כי הובהר  הספקהוג בהתאם לחוק זה. כן מצהיר , והוא מתחייב לנלהלןא' לחוק המובאים 33

 לו כי הפרת סעיף מסעיפים אלו על ידו כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין.

 
 –המעביד נער באחד מאלה  )א(      .33

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  4א או 2)ג(, -)א(, )ב( ו2בניגוד להוראות סעיפים  (1)
 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף  (2)
בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם,  (3)

 ; 6בהתאם להוראות סעיף 
 בגילו;  אין להעבידו בה 7בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  (4)
 , 14בניגוד להוראות סעיף  (5)

 –)להלן  1977-( לחוק העונשין, תשל"ז2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  –דינו 
 חוק העונשין(.

שנה שחל עליהם לימוד חובה בניגוד להוראות סעיף           18המעביד צעיר או מי שמלאו לו  )ב( 
 ( לחוק העונשין.2)א()61שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  מאסר –(, דינו 1)ב2

  
 –המעביד נער באחד מאלה  א.33

א, שענינן בדיקות 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11בניגוד להוראות סעיפים  (1)
 רפואיות; 

, שענינן 25להוראות היתר שניתן לפי סעיף  , או בניגוד24-א ו22, 22, 21, 20בניגוד להוראות סעיפים  (2)
 שעות עבודה ומנוחה; 

, לרבות הוראות בענין קביעת 4א, או 2, 2בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  (3)
 מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

 ( לחוק העונשין.2)א()61כאמור בסעיף מאסר שישה חודשים או קנס  –דינו 
 

, 1991 –כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים, התשנ"א  הספק,עוד מצהיר  .ד
בחוזה זה, וכי כראיה  הרשות, לצורך התקשרות עם 1987 –ובחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 .חתם על תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה

 אי קיום יחסי עובד מעביד .15

כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור  ,מצהיר בזאת הספק .א
 .  הרשותיחסי עובד מעביד בינו לבין 

י הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי כ הספק,כמו כן, מצהיר בזאת  .ב
 . ו/או מי מטעמו לבין מי מעובדיו הרשותעובד ומעביד בין 

מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל  הספק .ג
עמו זכאים ואין הספק, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מט מס או תשלום אחר שיידרש לשלם

לקבל מן הרשות כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד 
 .  ממעבידו

ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי עובד מהספק תתבע לשלם סכום כלשהו  הרשותבמידה ו .ד
רשאית לנכות כל סכום  הרשותלשפותה בגין כל סכום כאמור ו הספקומעביד, מתחייב 

  לספק.כאמור מן התמורה המגיעה שתחויב בו 

 מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של הספק כאמור במסמכי המכרז. .ה

 התמורה  .16

והגשת חשבונות באופן ובמועד כמפורט בפועל לשביעות רצון הרשות  מוצריםהאספקת כנגד  .א

נספחיו, תשלם הרשות לספק וכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על  בחוזה זה
עבור  מחירי המחירון שצירף להצעתו בניכוי ______ אחוזי הנחהל בהתאם קבועה תמורה
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הפריטים שיספק בפועל וכל זאת בכפוף לקבלת הזמנה מאושרת מאת הרשות ועל בסיס תקציב 
 מובהר כי אין להתחיל בביצוע מתן השירות טרם קבלת הזמנת עבודה מאושרת מהרשות .קיים

 .ביחס לכל שירות פרטני

 יהיו בהתאם למחירון הספק ובניכוי מחירי המוצרים שיתווספו למחירון כאמור מעת לעת,  .ב
 כמפורט בס"ק א' דלעיל. אחוזי הנחה

 , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות תכוללו, ומוחלטתקבועה , התמורה הינה סופית .ג
על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא במתן השירות הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא

  או לכל סכום נוסף אחר. למדד והוא לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה לכל התחייבויות הספק

ככל שהספק עוסק רשום בעיר  .לתמורה יתווסף מע"מ מחירי המחירון יכללו מע"מ ועל כן לא .ד
ות המצויים באזור אילת, אילת, לא יתווסף מע"מ לתמורה בגין אספקת הטובין לאתרי הרש

 .1985-תשמ"ההעל פי חוק אזור סחר חפשי באילת )פטורים והנחות ממסים(, 

תשלום התמורה והיקפה מותנה בקיומו של אישור תקציבי לתשלומים אלה ובהזמנה מאושרת  .ה
 ע"י הרשות.

 היה ומכוחו של דין כלשהו תחול חובת ניכוי מס במקור בעת התשלום, ינוכה מס זה על ידי .ו
הרשות, בשיעור הקבוע לכך באישור שימסור הספק לרשות, או בהיעדר אישור מתאים, 

 באישור הקבוע לכך בדין.

   הגשת חשבונות ואופן החישוב .17

, בהתאם להצעתו מוצריםיגיש לרשות חשבונית מס "מקור" לתשלום במועד אספקת ה הספק .א
בעבור כל הזמנת מוצרים "(. חשבוניתבכפוף להזמנות מאושרות שנמסרו לו מהרשות )להלן: "

 שתסופק, תונפק חשבונית נפרדת. 

על חשבונית הספק לפרט את תאריך המסירה, שם וחתימת מקבל ההזמנה ומספר ההזמנה של  .ב
 הרשות. 

המנהל ו/או נציגו באתר הרלוונטי יבדוק את החשבונית והחשבון המוגשים על ידי הספק  .ג
לאחר בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בהם, ויאשרם בשמו ובחתימתו, בחלקם או במלואם, 

שלמותם וכיו"ב, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מובהר בזאת, כי במקרה בו הפרטים 
המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים ו/או מדויקים, במלואם או בחלקם, 

פי שיקול רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לספק לבצע השלמות או החלפות הנדרשות ל
 דעתו הבלעדי, והספק מתחייב לעשות כן באופן ובמועד אשר יידרש ע"י המנהל. 

 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון לרשות.  45החשבונית ו/או חלק ממנה ישולמו עד  .ד

כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים  ,מובהר בזאת .ה
לבצע תיקונים ספק ו/או מדוייקים, במלואם או בחלקם, רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות ל

תוך פירוט הליקוים אשר נמצאו בחשבון ויראו זאת  ו/או השלמות לפי שיקול דעתו הבלעדי,
ותקופת הימים עד להמצאת החשבונית המתוקנת לא תיספר כאילו החשבון לא הומצא לרשות 
 . במניין הימים עד למועד התשלום

ימי  23-מ לא יאוחראם החשבונית תוחזר לספק לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל,  (1

עסקים ממועד ההמצאה לפי ס"ק א', מועד קבלת החשבונית המתוקנת מהספק ייחשב 
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יום מתום החודש  45תוקנת תשולם לספק תוך כמועד ההמצאה המעודכן. החשבונית המ
 שבמהלכו הומצאה לרשות. 

ימי  23 לאחר חלוףאם החשבונית תוחזר לספק לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל,  (2
ימי  10-עסקים ממועד ההמצאה לפי ס"ק א', החשבונית תשולם לספק לא יאוחר מ

חשבונית לספק ועד עסקים מתום "מועד התשלום". ואולם התקופה שממועד החזרת ה
שהספק המציא לרשות את החשבונית המתוקנת, לא תבוא במניין הימים לתשלום 

 החשבונית כאמור.

ספק שהוא מלכ"ר יגיש חשבונית ללא רכיב המע"מ, והרשות תשלם את התמורה ללא תוספת  .ו
 מע"מ.

טעם הנציג מ –ולוודא כי בעת מסירת המוצרים  על הספק לנהל מעקב של נתוני החשבוניות .ז
 .הרשות יחתום על תעודת המשלוח )חתימה + שם מלא + אתר(

 בוטל .18

 
 העדר בלעדיות .19

ל על ודומים בעצמה או ע"י ספקים אחרים מטעמה, הכ מוצריםהרשות תהא רשאית לבצע רכישה של 
כמו כן,  פי צרכיה ותקציבה ובכפוף לכל דין. הספק לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה במקרה זה.

מהסוג המפורט במסמכי המכרז או  מוצריםהרשות תהא רשאית לפרסם מכרז/ים נוספים לאספקת 
קטים נקודתיים. הספק יהא רשאי להגיש הצעה למכרזים לו, וכן לפרסם מכרזים עבור פרוי דומה
  אלה.

 

 ביטול ההסכם  .20

כהפרה יסודית של  כי האירועים הבאים יחשבו ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים .א
במקרה של  עפ"י ההסכם ועפ"י כל דיןבכל הזכויות המוקנות לה הרשות חוזה זה ויזכו את 

רשאית, בהודעה בכתב, לבטל הרשות הפרה יסודית ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא 
בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ולחייב  שירותה ביצוע את החוזה ולהשלים את

נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב בה. . וצאות הכרוכות בכךבההספק 
כל זכות  לספקמובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות 

 לקבלת תמורה כלשהי מאת הרשות:

פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים  כשהספק (1
או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק 
מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או 

נה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פ
 . 1983 –הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

בביצוע כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן משנה  הסכםמסב את ה כשהספק (2
 בכתב ומראש.  הרשותללא הסכמת  ח ההסכםוהתחייבויותיו מכ

 . לסכם, להנחת דעתו של המנהמסתלק מביצוע הה כשהספק (3
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אספקתם או או כשהוא מפסיק את מהלך מספק את הטובין/השירות  הספק אינוכש (4
לפי לוח  לספקם ואינו מציית להוראה בכתב מניםזח הלפי לו ספקםאינו משהוא 
ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות  הספק, או כאשר הזמנים

על כך מאת המנהל תוך הזמן בהסכם ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה 
שננקב בהתראה, או כאשר המנהל התרה בספק ו/או מי מטעמו כי השירות המבוצע על 

ד עם קבלת התראה זו צעדים נו לשביעות רצונו והוא לא נקט מיידו, כולו או מקצתו, אי
 . נאותים לשיפור

  .סכםמתרשל בזדון בביצוע הה שהספקכשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו  (5

או אדם אחר בשמו, נתן או הציע  שהספקהוכחות להנחת דעתה, הרשות כשיש בידי  (6
לאדם כלשהו שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה או כל דבר הכרוך 

 בביצוע החוזה. 

 עליהם הוסכם בהסכם בין הצדדים. מוצריםההספק אינו מספק את  (7

אינו ממלא את הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן  הספק (8
 שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.  

ו/או נגד מי מבעלי  הספקאם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד  (9
 מניותיו ו/או מנהליו. 

תנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או ישנ הספקהתברר כי הצהרה כלשהי של  (10
לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות  שהספק

 . הספקעם 

 קים במסגרת תפקידו. הצהרה ו/או נתונים שאינם מדוילרשות מסר  הספקהתברר כי  (11

-)ד(6)ב(, 6 ,5כשהספק הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות:  (12
 .15, 15, 12, 11, 7-9)ז(, 

עד  הספקסעיף קטן א' לעיל אין בה משום ביטול התחייבויות נקיטה בצעדים המפורטים ב .ב
 כאמור.  החוזה מועד ביטול

לא יראו בשימוש הרשות בזכויותיה עפ"י ההסכם ו/או עפ"י דין כביטול ההסכם על ידי הרשות,  .ג
ובכתב, והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על אלא אם הרשות הודיעה על כך במפורש 

 פי ההסכם כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטולו.

תהא רשאית לבטל ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל עת הרשות מבלי לפגוע באמור לעיל,  .ד
במקרה כזה יראו את ימים.  30, וזאת בהתראה של של המנהל ע"פ שיקול דעתו הבלעדי

בשל ביטול  ו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הופסקו שירותי הספקההסכם כאיל
כאמור בסעיף זה, יהיה הספק זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו, ההסכם על ידי הרשות 

שסיפק בפועל לשביעות רצונה של הרשות על פי  מוצריםהבהתאם לתנאי ההסכם, בגין 
, בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית הזמנתה ועד למועד הפסקת ההסכם עפ"י הודעת הרשות

לקזז ו/או להפחית בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר 
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הניכויים, לא תהיינה לספק כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים 
 טול ההסכם. שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין, כתוצאה מהפסקת העבודה ובי

בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה הרשות השתמשה  .ה
לא יהיו , בהסכם וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו

כל טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל  לספק
והוא  הספקיהיו על חשבון ע"י הרשות  מוצריםהרכישת וניטין. הוצאות השלמת פגיעה במ

מסכום ההוצאות כתמורה להוצאות  5%שא בנוסף להוצאות האמורות גם בתוספת בשיעור יי

והחשבונות ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים הרשות משרד כלליות ואחרות. ספרי 
מובהר, כי אין בתשלום ומועדם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועד הוצאתן.  ספקששולמו ל

ההוצאות הנזכרות דלעיל כדי לפגוע בזכות הרשות לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או השתתפות 
ו/או כל סעד נוסף בגין נזקים אשר נגרמו לה כתוצאה מהפסקת ההתקשרות, בהתאם לזכויות 

      עפ"י כל דין. העומדות לרשותה עפ"י הסכם זה ו/או

 מירת זכויות ש .21

ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי  הרשותשום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של 
חוזה זה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או 

על זכותה בכתב הרשות אם כן ויתרה  , ולא יהא לה כל תוקף אלאספקבדרך אחרת ביחסיה עם ה
 ובמפורש. 

 תרופות .22

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה 
 של הפרת החוזה. 

 כללי .23

מוסכם בזה, כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד  .א
 נעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה.קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שלחוזה לא יהיה 

 כל מחלוקת בקשר עם הסכם זה תתברר בבית המשפט המוסמך לכך, בעיר ירושלים. .ב

 הודעות  .24

 ת הצדדים הם :  וכתוב

 9546303, גבעת שאול, ירושלים, 3עם ועולמו  -הרשות 

 __________________________________  - הספק

 

שעות מיום  72כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען 
 ו כדבר דואר רשום. משלוח
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 ]למילוי ע"י הרשות[. _______________ מס' :סעיף תקציבי לביצוע הסכם זה

 

 
 :ולראיה באו על החתום 

 
 

 הספק: _______________      ___________________________ הרשות: 

   באמצעות מורשי החתימה מטעמה     
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 המסמך 

      
 לכבוד

 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
 

 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
 

___________ מכתובת _________, לאחר  מס'אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות 
כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת  שהוזהרתי

 כדלקמן:
)להלן: "חוק  1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1

ספקה אלאספקת מוצרי  20-0901 מס' פומביעסקאות גופים ציבוריים"(, כחלק מהצעה במכרז 
. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם רבהתאם למכרז האמו ,טכנית

 בחוק עסקאות גופים ציבוריים.

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא  .2
ר חוק שכ)להלן: " 1987 –הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –"( ו/או לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א מינימום

לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או  .3
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  ,במועד הגשת ההצעה במכרז -חוק עובדים זרים 

 האחרונה. 

 מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה: הריני .4

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

( 2)א()1ב2לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בסעיף  9הוראות סעיף  .ב
  לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

 ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר/  .2
 

    _____________       ____________________ 
 חתימת המציע                                 תאריך  

 
 אישור

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי 
_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה ברחוב 

_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש מס'באמצעות ת.ז. 
בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת 
 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 
           ___________________ 

"דחתימה וחותמת עו                                        
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 'ומסמך 

 מפת אתרי הרשות
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 מסמך ז'

 ת בדיקהטבל
 

 המציע אחראי לבדוק את תכולת הצעתו לפני סגירתה והפקדתה בתיבת המכרזים.
תגבר  –ככל שתמצא סתירה בין מסמך לזה לבין רשימת המסמכים המצורפת במסמך ב' למסמכי המכרז 

רשימת המסמכים במסמך ב' ובאחריות המציע לבדוק את התאמת התכולה המפורטת במסמך זה לזו 
 המפורטת במסמך ב'.

 

  
 בדיקה  :המסמך

   .וסק מורשה מאת שלטונות מע"מתעודת ע   .1

)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה   .2

 )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח( ניהול ספריםואישור  עו"ד/רו"ח(

  

כי , בנוסח המצורף למסמ1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו    .3

 '.ה ךהמכרז כמסמ

  

   העתק רשיון העסק של החנות   .4

הצהרה כי ברשות המציע מחירון ממוחשב ומערכת ניהול מלאי ממוחשבת   .5
בתנאי הסף וכן דוגמא לחשבונית ותעודת משלוח ובה: פירוט המוצר, כהגדרתה 

 מק"ט, מחיר מחירון, אחוז/סכום הנחה, מחיר לאחר הנחה.

 

ניסיון קודם של המציע כנדרש בתנאי הסף לצורך הוכחת  (2ג) ע"ג מסמך פירוט  .6
( ואסמכתאות להוכחת הנסיון כדוגמת חשבונות מאושרים 7)א()3-ו (6)א()3

 . לתשלום / אישור רו"ח

 

ק"מ מאחד האתרים המנויים  20שם וכתובת החנות הממוקמת במרחק של עד   .7
ב"מקבץ" עבורו מוגשת ההצעה או בתוך שטחו המוניציפלי של "ישוב ההעדפה" 

 (.1המוזכר בתיאור ה"מקבץ" הרלוונטי במסמך ג)

 

ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו אם המציע הוא תאגיד/שותפות    .8

 לצרף:

 .שותפות רישום תעודת/  התאגיד התאגדות תעודת .1

 השותפות/התאגיד בשם לחתום המוסמכים האנשים שמות .2
 .השותפות/התאגיד את מחייבת ושחתימתם

 .השותפות/התאגיד של הרשום משרדו כתובת .3

  

   תשובות לשאלות הבהרה חתום על ידי המציע. פרוטוקול 9

10 
    .טופס הצעת המציע )מסמך ג'(
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   כשהם חתומים בכל עמוד על ידי המציע. מסמכי המכרז וההסכם 11

  

 

 תאריך: _____________________                                          שם וחתימת המציע: ____________
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 1מסמך מספר 
 

 תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ
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 2מסמך מספר 
 

מתוך אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה 
העתק מאושר המערכת המקוונת של רשות המיסים )

למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(
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  3מסמך מספר 
 

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, לפי חוק 
  1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
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 4 מס'מסמך 
 

 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
 , בנוסח המצורף למסמכי המכרז כמסמך ה' 1976

 
 

לחוברת המכרז, אין צורך לצרף  )יש למלא על גבי מסמך ה'
בשנית(
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 5מסמך מספר 

 מסמכי התאגדות

 .שותפות רישום תעודת/  התאגיד התאגדות העתק תעודת .1

 אישור רו"ח/עו"ד בדבר בעלי זכויות החתימה של התאגיד/שותפות. .2

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד. .3
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 6מסמך מספר 
 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה חתום על ידי המציע 
)ככל שהופץ(
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  8מסמך מספר 
 

 העתק רשיון העסק של החנות
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  9מסמך מספר 
 

הצהרה כי ברשות המציע מחירון ממוחשב ומערכת 
ניהול מלאי ממוחשבת כהגדרתה בתנאי הסף וכן דוגמא 

פירוט המוצר, מק"ט, לחשבונית ותעודת משלוח ובה: 
 מחיר מחירון, אחוז/סכום הנחה, מחיר לאחר הנחה.



 

 
 

40 

 

 10מסמך מספר 
 

( לצורך הוכחת ניסיון קודם של 2פירוט ע"ג מסמך ג)
( ואסמכתאות 6)א()3המציע כנדרש בתנאי הסף 

להוכחת הנסיון כדוגמת חשבונות מאושרים לתשלום / 
 אישור רו"ח. 

 
( לחוברת המכרז, אין צורך לצרף 2)יש למלא על גבי מסמך ג)

בשנית(
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 11מסמך מספר 

 
(, לפיה הוא 2הצהרה של המציע, על גבי מסמך ג)

 (.7)א()3מסוגל לספק את המוצרים המנויים בתנאי סף 
 

אין צורך לצרף ( לחוברת המכרז, 2)יש למלא על גבי מסמך ג)
בשנית(
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 12מסמך מספר 
 

ק"מ  20שם וכתובת החנות הממוקמת במרחק של עד 
מאחד האתרים המנויים ב"מקבץ" עבורו מוגשת 

ההצעה או בתוך שטחו המוניציפלי של "ישוב 
ההעדפה" המוזכר בתיאור ה"מקבץ" הרלוונטי במסמך 

 (.1ג)


