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 מבוא  .א

 הזמנה להציע הצעות  .1

מזמינה  "( ועדת המכרזים " או "המזמינה" או "המכללהמכללת סמינר הקיבוצים )להלן גם: "

לאספקה של חומרי  בזאת מציעים, העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות  

 למכללה.  וציוד משקי ניקוי 

 מהות ההתקשרות רקע ו .2

מוצרים  , , הכוללים"(המוצריםוציוד משקי )"  חומרי ניקוינדרשים מעת לעת  למכללה .2.1

כלים   לניקוי  כריות  כפפות,  )כדוגמת  שוטף  אשולניקוי  ניקוי  שקיות  חומרי  פה(; 

כדוגמת  נוזל לניקוי רב תכליתי(; מוצרי נייר )ו)כדוגמת נוזל לניקוי כלים, אקונומיקה 

טישו  נייר  טואלט,  דליים,   נייר  מטאטאים,  )כדוגמת  לניקוי  כלים  נייר(;  ומגבות 

מוצרי וכן  מתכלים;  פעמיים  חד  וכלים  פעמיים  חד  כלים  קפה ופחים(;  לפינת    ם 

להתקשר עם ספק לכן, היא מבקשת    .ובקבוקי מים מינרלים(  תה)כדוגמת סוכר, קפה,  

 . ספקו לה את המוצריםאחד או יותר, שי

. םלקטגוריה מסוימת של מוצרי, כל אחד בנוגע  מציעים 4במכרז זה יכולים לזכות עד   .2.2

כל מציע רשאי להגיש הצעה למכרז בנוגע לכל הקטגוריות או בנוגע לחלק מהן. אין  

 ביותר מקטגוריה אחת. מניעה מלזכות 

קטגוריה שאליה , היא תפנה לספק שהצעתו זכתה במסויםאם יידרש למכללה מוצר   .2.3

המוצרים את  לה  יספק  והוא  המוצר  המכללה  משתייך  אל במתקני  משלוח  לרבות   ,

המכללה   אומניותמתקני  בקמפוס  או  הקיבוצים  סמינר  נקב  בקמפוס  שבו  במחיר   ,

רשאית  בהצעתו.   תהיה  המכללה  נוספים בנוסף  ומוצרים  ציוד  מהספק  להזמין 

 המשתייכים באופן טבעי לקטגוריה, כמפורט בחוזה. 

, בכלל או בכמות  יםספקהמ  מוצריםאינה מתחייבת לרכוש את ה  יודגש, כי המכללה .2.4

מול   אל  זכות  כל  לספק  להקנות  כי  בזכייה במכרז  אין  וכי  למעט המכללהכלשהי;   ,

תהיה רשאית להתקשר  המכללה  יודגש כי    הזכויות שהוקנו לספק במפורש בחוזה. עוד

 , בהתאם לשיקול דעתה. המוצריםגורמים נוספים לצורך אספקת עם 

  המובא בסעיף זה הוא לידיעה בלבד. הוראות החוזה הן שייחייבו את הספק. .2.5

 המציעים:  תשומת לב  ל .2.6

ב  2א או את פריט 2ניתן להציע או את פריט   )מוצרי נייר( 1בקטגוריה מס'  .2.6.1

 המסדיר עניין זה.   30המציעים מופנים להוראות סעיף  שניהם(.)אך לא 

לא ניתן להתנות על הוראות החוזה. המציעים מתבקשים, על כן,   .2.6.1.2.6.2

הה שלב  במהלך  החוזה  לגבי  התייחסות  או  השגה  כל  בהרות  להעביר 

 למכרז(. 22)כמפורט בסעיף 

מכרז זה הוא מכרז דו שלבי, במסגרתו נדרש המציע להפריד את   ..2.6.32.6.2

הצעתו של מציע שהצעת  הצעת המחיר המוגשת על ידו מיתר חלקי הצעתו.  
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לא תופרד מיתר חלקי ההצעה או שתכלול פרטים בדבר תוכן   והמחיר של

 .תיפסל –המחיר שהוגשה על ידו הצעת 

  13  , אנא ראו סעיף דוגמאות לחלק מהמוצרים במסגרת ההצעה יש להגיש   .2.6.3.2.6.4

 למכרז.

 הגדרות .3

האינטרנט"   .3.1 בכתובת:   – "אתר  המכללה,  של  האינטרנט  אתר 

us/biddings/bidding-https://www.smkb.ac.il/us/contact/ 

 למכרז.  ב'נספח   -" החוזה" .3.2

 מי שזכה במכרז ונחתם עימו החוזה.  -" הספק" .3.3

 ' למכרז.אנספח  -" ההצעה טופס" .3.4

  2, נספח א'האלקטרוני  המפורטים בטופס הצעת המחיר  םוצרי מהכל אחד מ  –"  וצרמ" .3.5

 .למכרז

 יפו. -אביב-תל  149ממוקם בדרך נמיר   –"  קמפוס סמינר הקיבוצים" .3.6

 , תל אביב יפו.  9ממוקם באחד העם   –" קמפוס אמנויות" .3.7

 תקופת ההתקשרות  .4

 (. "ההתקשרות המקורית"החוזה ) חתימת מיום   לשנה א ההתקשרות הי תקופת .4.1

של שנה   לפרקי זמן נוספים  ההתקשרות  תקופתעומדת האופציה להאריך את    למכללה .4.2

פעם של  בכל  מצטברת  לתקופה  עד  וזאת  ההתקשרות    חמש,  )כולל  הכל  בסך  שנים 

 המקורית(. 

 מסמכי המכרז  .5

 הנספחים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.   .5.1

 הנספחים למכרז הם כמפורט להלן: .5.2

 טופס ההצעה;   -' א ח נספ .5.2.1

 ;טופס הצעת המחיר - 1'א נספח  .5.2.1.1

)קובץ אלקטרוני  הצעת המחיר  ממחושב לטופס    –   2נספח א' .5.2.1.2

 ;נפרד(

   החוזה; -' בנספח  .5.2.2

 ;תצהיר –נספח ג'  .5.2.3

 . שאלון שביעות רצון לקוחות –' דנספח  .5.2.4

 לוחות הזמנים לעריכת המכרז  .6

https://www.smkb.ac.il/us/contact-us/biddings/bidding/


4 

 

 להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז: .6.1

 . 14:00בשעה    1.12.22 האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות: המועד .6.1.1

הבהר   המועד .6.1.2 לבקשות  ו/או  להשגות  תשובות  לפרסום    :ההאחרון 

.12.2211. 

 . 14:00בשעה  ,19.12.22האחרון להגשת ההצעות למכרז:    המועד .6.1.3

לל  תרשאי  המכללה .6.2 זה  ובכלל  כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל,  דחות את שנות 

 ., כל עוד לא חלף מועד זההאחרון להגשת ההצעותהמועד  

 אופן הערכת ההצעות במכרז  .7

 הערכת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא: 

הצעה שלא   תיבחן עמידתם של המציעים בתנאי הסף שיפורטו להלן.,  בשלב הראשון .7.1

 תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל.

ועדת המכרזים את ההצעות שעמדו בתנאי הסף,  בשלב השני,   .7.2 ותעניק להם  תעריך 

 . 15-16המפורטות בסעיפים  איכותיותהמידה הלפי אמות ניקוד 

שעמדו בתנאי  תפתח ועדת המכרזים את הצעות המחיר של המציעים  ,  השלישיבשלב   .7.3

ותעניק  הכשירים המציעים  )"  הסף אח מחיר  ציון    להם"(  כל  מקטגוריות לגבי  ת 

בהתאם להצעות    ,(2)נספח א'   הממוחשב  המוצרים המפורטות בטופס ההצעה הכספית 

 . המחיר שהוצעו על ידם

הרביעי,   .7.4 ההצעות  בשלב  את  המכרזים  ועדת  אח  – תדרג  כל  מקטגוריות לגבי   ת 

ייעשההמוצרים הכולל לפי ציון משוקלל שייקבע בהתאם לניקוד האיכות     . הדירוג 

המציע .  נקודות(  80)עד    (ת מוצריםה קטגורי)של אות  וניקוד המחירנקודות(    20)עד  

 .  ה הקטגוריהבנוגע לאות המשוקלל הגבוה ביותר יזכה במכרז שהצעתו תזכה לציון 

קטגוריה בנוגע ל   המשוקלל הגבוה ביותר  לציוןאם הצעתו של יותר ממציע אחד תזכה   .7.5

לעניין עסק   1992- ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2ובכפוף לקבוע בסעיף  ,  מסוימת

ועדת המכרזים את המציע שזכה לניקוד האיכות הגבוה יותר. בחר  תבשליטת אישה,  

ת בכך,  די  יהיה  לא  המציעים  אם  בין  נוסף  כספי  תיחור  המכרזים  ועדת  ערוך 

 . הרלוונטיים, או הגרלה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים

שבכל  .7.6 רשאית   במקרה  המכרזים  ועדת  תהיה  כזוכה,  מציע  אותו  יוכרז  הקטגוריות 

בנוסף    קטגוריהלקבוע כי המציע הבא בתור, בקטגוריה אחת או יותר, יוכרז כזוכה ב

לספק שדורג ראשון, ואם  את השירותים  לזוכה הראשון. במקרה זה המכללה תפנה  

 . הבא בקטגוריהיימנע ממנו לספק את השירותים, היא תפנה לספק 

 

 תנאי הסף  .ב

 כללי  .8
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- 9בסעיפים  בכל תנאי הסף המפורטים  השתתפות במכרז הוא שהמציע יעמוד  תנאי ל .8.1

 הצעה שאינה עומדת בכל תנאי הסף תיפסל.  .למכרז 13

 המשותפת למס' תאגידים.ניתן להגיש הצעה לא  .8.2

או של גורם   אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחרמציע   .8.3

 .אחר

 מעמדו המשפטי של המציע  .9

להיות תאגיד רשום שהתאגד בישראל  על המציע  ,  כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז .9.1

 על פי כל דין. 

 על המציע לצרף לטופס ההצעה: .9.2

חוק   .9.2.1 לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  תקף  עסקאות  אישור 

 . 1976-ציבוריים, התשל"ו

לשנת   .9.2.2 עדכני  תאגיד  רישום  באתר    2022נסח  הנסח  את  להפיק  )ניתן 

שכתובתו:   התאגידים,  רשות  של   taagidim.justice.gov.ilהאינטרנט 

 .("הפקת נסח חברה" תחת הקישור

אישור עו"ד המעיד על כך שההצעה נחתמה על ידי מורשי חתימה מטעם   .9.2.3

 . יבת את המציע לכל דבר וענייןהמציע, כך שההצעה מחי 

 והעדר ניגוד עניינים תצהיר .10

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע מקיים את חובותיו בעניין שמירה על  .10.1

זכויות עובדים, בעניין העסקת עובדים זרים ובעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות,  

 . מכרזל  'ג נספח, בתצהירכמפורט 

להשתתפות   .10.2 מוקדם  התצהיר,    מכרזב תנאי  בדרישות  עומד  שהמציע    ' ג  נספחהנו 

 , בדבר העדר תיאום אסור. מכרזל

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע עושה שימוש אך ורק בתוכנות מחשב  .10.3

 מורשות. 

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שלמציע, או למורשי החתימה שבו, לא ידוע על   .10.4

חשש   של  במצב  להעמידם  שעלולים  ועניינים  בלתפקידים  עניינים  אספקת ניגוד 

 מושא המכרז.  המוצרים 

יודע על קיומה של מניעה כלשהי,    תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שהמציע אינו .10.5

 בה כדי להפריע לזכייתו במכרז. שישלרבות ניגוד עניינים, 

'  ג  נספחעל המציע לצרף להצעתו תצהיר, חתום בפני עו"ד, בהתאם לנוסח המפורט ב .10.6

 .   למכרז

 אספקת חומרי ניקיון ומוצרי משק ניסיונו של המציע ב .11
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במכרז זה, "לקוח רלוונטי" משמעו לקוח שהמציע סיפק לו חומרי ניקוי ומוצרי משק   .11.1

 אלש"ח בשנה, למשך לפחות שנתיים. 200של לפחות בהיקף 

למועד הגשת   2018, בין השנים  סיפקהוא שהמציע  תנאי מוקדם להשתתפות במכרז   .11.2

 רלוונטיים.  ללפחות שלושה לקוחות חומרי ניקוי ומוצרי משק ההצעה,

פרט בטופס ההצעה את: ]א[ שם הלקוח; ]ב[ פרטי איש קשר מטעם הלקוח;  על הספק ל .11.3

השנתי  כספי ההיקף  ה]ד[  -)התחלה וסיום( ו  סופקו המוצרים ללקוח]ג[ התקופה שבה  

 . המוצרים שסופקו ללקוח של 

 רישיון עסק  .12

למציע רישיון עסק תקף לפי צו רישוי עסקים  ש  אתנאי מוקדם להשתתפות במכרז הו .12.1

)הובלה או הפצה    ד4.6או    )אחסון מזון(  ג4.6, פריט  2013  -רישוי( תשע"ג    )עסקים טעוני

מזון( הרשות  של  מאת  אישור  בעל  שהמציע  או  עיסוקו  עפ"י  ממנו  לנדרש  בהתאם   ,

, שבשטחה מתנהל עיקר הפעילות העסקית של המציע בתחום מושא המכרז   המקומית

 .1968-רישוי עסקים, תשכ"חלפיו המציע אינו מחויב להחזיק ברישיון עסק על פי חוק  

 על המציע לצרף להצעתו את רישיון העסק או האישור מטעם הרשות המקומית.  .12.2

 המוצרים המוצעים  .13

הוא שהמתקן לנייר טואלט,   מוצרי נייר תנאי מוקדם להשתתפות במכרז בקטגוריה   .13.1

נייר הטואלט, נייר המגבת ונייר הצץ רץ המוצעים על ידי המציע, יקבלו מתקן הצץ רץ,  

 ציון "עובר" בבדיקה שתערוך המכללה.  

נייר המגבת .13.1.1 נייר "סמרט"הבדיקה תבחן שנייר הטואלט,  ונייר הצץ רץ    , 

 מסיסים במים ונעימים למגע.

וקל לתפעול. אם    שהמתקן לנייר טואלט הוא יעיל, אסתטיהבדיקה תבחן   .13.1.2

המתקן  הבדיקה תבחן האם  ,  נייר טואלט עם חלוניתמתקן למציע    המציע

לפיו    30  המציעים מופנים לסעיף   .מאפשר לבחון את כמות הנייר שנותרה

מתקן לנייר טואלט )עם חלונית או בלי  ניתן להציע אחד משני סוגים של  

 נית(. חלו

 הבדיקה תבחן שהמתקן לנייר הצץ רץ הוא יעיל, אסתטי וקל לתפעול.  .13.1.3

בקטגוריה   .13.2 במכרז  להשתתפות  מוקדם  עבודהתנאי  וכלי  ניקוי  ש  חומרי  מתקן  הוא 

ידי המציע  סבון הידיים, סבון הכלים וסבון הרצפה  הריח,   יקבלו ציון המוצעים על 

 יקה שתערוך המכללה.  "עובר" בבד

 הבדיקה תבחן את איכות הניקיון של הסבון, המרקם והריח.  .13.2.1

   הבדיקה תבחן שמתקן הריח עומד בדרישות המפורטות במפרט. .13.2.2

 תיפסל.  –הצעתו של מציע שיציע מוצר שלא יקבל ציון "עובר"  .13.2.3



7 

 

בקטגוריה   .13.3 במכרז  להשתתפות  מוקדם  פעמייםתנאי  חד  ש  כלים  החד  הוא  הצלחות 

( OZ9כוס השתיה החמה ),  בקטגוריה כלים חד פעמיים(  1ולות )רכיב מס'  הגד  פעמיות

"עובר" בבדיקה , יקבלו ציון  המוצעים על ידי המציע  "קסמ   180וכוס השתיה הקרה  

 שתערוך המכללה.  

תבחן   .13.3.1 ו שהבדיקה  מתאים  הצלחות  שימוש  מאפשרות  המוצעות  הכוסות 

 וסביר במוצר.

, מסוגלות לשאת אוכל  מידיהבדיקה תבחן שהצלחות אינן דקות   .13.3.1.13.3.2

 ואינן נשברות בקלות.  בירהבצורה ס

 תיפסל.  –הצעתו של מציע שיציע מוצר שלא יקבל ציון "עובר"  .13.3.2.13.3.3

 על המציע לצרף להצעתו:  .13.4

מתקן נייר הטואלט,  יצרף להצעתו דוגמה של    מוצרי ניירמציע בקטגוריה   .13.4.1

נייר הטואלט,  וכן דוגמאות של    , מתקן לנייר "סמרט"מתקן נייר הצץ רץ

 המוצעים על ידו.  הצץ רץ ניירו  , נייר "סמרט"נייר המגבת

ן  ק מציע בקטגוריה חומרי ניקוי וכלי עבודה יצרף להצעתו דוגמה של מת .13.4.2

 הריח, סבון הידיים, סבון הכלים וסבון הרצפה. 

הצלחות החד  בקטגוריה כלים חד פעמיים יצרף להצעתו דוגמה של  מציע   .13.4.3

 סמ"ק.  180כוס שתיה קרה  ו OZ9כוס שתיה חמה פעמיות הגדולות, 

 –מסוימת נדרשות בקטגוריה  ה דוגמאות אחת או יותר מהמציע שלא יצרף  הצעתו של   .13.5

 תיפסל בנוגע לאותה הקטגוריה. 

 להכרעה במכרז ת המידה ואמ .ג

 הזוכה במכרז וקביעת   דירוג ההצעות .14

 ועדת המכרזים תדרג את ההצעות באופן הבא: .14.1

העומדים  ועדת המכרזים תעניק ניקוד למציעים  :  נקודות(  20איכות )עד   .14.1.1

  בהתאם לאמות המידה האיכותיות המפורטות בסעיפים   בתנאי הסף ניקוד

15-16.  

)עד   .14.1.2 בהתאם    :נקודות(  80מחיר  למציעים  ניקוד  תעניק  המכרזים  ועדת 

 . 0-19 םידם, כמפורט בסעיפי- למחיר המוצע על

 . מחיר+ ניקוד ה האיכותהציון המשוקלל = ניקוד  .14.2

הכשיר   .14.3 את  המציע  ביותרהמשוקלל  ציון  השייקבל  במכרז טגוריהבק  הגבוה  יזכה   , 

אם יותר מהצעה אחת תזכה בציון המשוקלל הגבוה ביותר  .בנוגע לאותה הקטגוריה

 . 7.5יחולו תנאי סעיף 



8 

 

   אמות המידה האיכותיות. 1ג

 נקודות(  15שביעות רצון לקוחות )עד  .15

 המציע יזכה לניקוד בהתאם לשביעות רצון לקוחותיו, כמפורט להלן:  

לשני לקוחות, אשר ייבחרו על ידם מבין רשימת הלקוחות שפורטו   נציגי המכללה יפנו .15.1

 ' למכרז.  דהצעה, ויציגו להם שאלות כמפורט בשאלון המצורף כנספח טופס ה ב

שירותים   .15.2 בעבר  העניק  המציע  תהיה  למכללהאם  הלקוחות    המכללה ,  משני  אחת 

 צעתו. לא צוינה ברשימת הלקוחות שצירף המציע לההמכללה  האמורים, וזאת גם אם  

)בין  .15.3 בניקוד, בהתאם להערכה שניתנה לו  אופן הניקוד: כל שאלה תזכה את המציע 

השאלון   במסגרת  המציע  שצבר  הניקוד  ממוצע  יהיה  לשאלון  הציון  לחמש(.  אפס 

שכל שאלון  כך  במסגרת הממוצע(,  לא תחושב  לגביה  תשובה  נתקבלה  )שאלה שלא 

ד שיינתן למציע בסעיף זה יהיה  יזכה את המציע בציון כולל של אפס עד חמש. הניקו

   .1.5כפול  סכום הציונים בשני השאלונים

יוענק למציע עבור כל לקוח חסר,   -   שני לקוחותלא תצליח ליצור קשר עם  אם המכללה   .15.4

הציון הנמוך ביותר שהעניק לקוח למי מהמציעים )לדוגמא, אם מסיבה כלשהי תצליח 

המציעים, הציון שיינתן למציע בגין ליצור קשר עם לקוח אחד בלבד של אחד    מכללה ה

 הלקוח השני יהיה הציון הנמוך ביותר שנתן לקוח למי מהמציעים בהליך(. 

תנסה ליצור קשר עם לקוח פעמיים לפחות, בהפרשים שלא יפחתו משלוש   המכללה  .15.5

 שעות בין פעם לפעם. 

תבוצע  השיחה עם הלקוח תתועד על גבי טופס המשוב, אולם פרטי הלקוחות שאליהם   .15.6

העיון  הליכי  במסגרת  האחרים  המציעים  בפני  או  המציע  בפני  ייחשפו  לא  הפניה 

במסמכי ההליך וההצעה הזוכה. זאת, על מנת לשמור על אמינות הסקר. התמודדות 

 בהליך מהווה הסכמה של המציע לאמור בסעיף זה. 

 נקודות(  5)עד   לקוחות רלוונטיים נוספים .16

למועד    2018רלוונטי שהוא סיפק לו, בין השנים    עבור כל לקוח  בנקודההמציע יזכה   .16.1

עמידה   לצורך  הנדרשים  ללקוחות  מעבר  משק,  ומוצרי  ניקוי  חומרי  ההצעה,  הגשת 

 . נקודות בסך הכל 5, וזאת עד לעיל  11בתנאי סעיף 

הספק לפרט בטופס ההצעה את: ]א[ שם הלקוח; ]ב[ פרטי איש קשר מטעם הלקוח;  על   .16.2

]ד[ ההיקף כספי ההשנתי  -]ג[ התקופה שבה סופקו המוצרים ללקוח )התחלה וסיום( ו

 של המוצרים שסופקו ללקוח. 

 הצעת המחיר . 2ג

 הצעת המחיר  .17

והקובץ   זלמכר  1' אורף כנספח  , המצמחירההצעת המחיר תוגש באמצעות טופס הצעת   .17.1

 .  2האלקטרוני המצורף כנספח א'
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המחיר   .17.2 הצעת  בטופס  יפרט  ידו  האלקטרוני  המציע  על  המוצע  המחיר  בשקלים את 

של  אריזה   עבור  חדשים מע"מ.   אחת  ללא  במפרט,  המפורטים  מהמוצרים  אחד  כל 

עבור   יהיה  בטופס המחיר  המפורטים  המוצרים  מספר  את  המכילה  אחת,  אריזה 

 האלקטרוני. ההצעה 

  המכללה לתשומת לב המציעים, יש לנקוב במחיר בשקלים חדשים בלבד.   .17.2.1

תהיה רשאית לפסול את הצעתו של מציע שינקוב במחיר במטבע אחר או  

  האחרון  מועד בהיציג    לשערואת הצעתו לשקלים חדשים בהתאם    להמיר 

 . למכרז  ההצעות להגשת

ר, יש להציע מתקן  בכל מקרה שבו מציעים מתקן לניי  -  1בקטגוריה מס'   .17.2.2

 תאים לנייר שמוצע על ידי הספק. המ

ב,  2א או עבור פריט  2יש להציע מחיר עבור פריט    –  1בקטגוריה מס'   .17.2.1.17.2.3

 .להלן( 30)ראו סעיף  אך לא עבור שניהם

 תוקפם של המחירים ואופן עדכונם מפורטים בחוזה.  .17.3

מציע שלא ינקוב במחירם   –הכלולים בקטגוריה    המוצריםיש לנקוב במחיר עבור כל   .17.4

כל   מסוימת    המוצרים של  בקטגוריה  הצעה   –המפורטים  הגיש  שלא  כמי  ייחשב 

 טגוריה זו. לק

 המחיר המשוקלל בקטגוריה .18

 לכל קטגוריה במפרט מחיר משוקלל, כמפורט להלן: , ייקבע השוואת ההצעותלצורך  .18.1

אחד   .18.1.1 כל  עבור  המחיר  תוכפל  יהמפורטמהמוצרים  הצעת  בקטגוריה  ם 

במקרה שהמציע יציע מתקן לנייר    במספר הרשום בטור "מקדם המכפלה". 

,  0.95-א(, המחיר המשוקלל לפריט זה יוכפל ב2טואלט עם חלונית )פריט  

זה על פני מתקן לנייר טואלט  כדי לשקף את העדפתה של המכללה לפריט  

 להלן(.  30)ראו סעיף  ללא חלונית

את   .18.1.2 יהווה  המכפלות  כלל  של  התוצאות  של  סכום  המשוקלל  המחיר 

 הקטגוריה.

במקרה של אי התאמה בין הצעת המחיר ליחידה לתוצאת המכפלה, יגבר   .18.1.3

ליחידה;   סכום  ל  המכפלה  תוצאות  בין  התאמה  אי  של  במקרההמחיר 

 . המכפלה  תוצאות תגברנה , התוצאות

למען הסר ספק, אין במספר הרשום בטור "מקדם המכפלה" בטופס הצעת המחיר כדי   .18.2

את   מוצרי   המכללהלחייב  של  מסוימת  כמות  מתחייבת   המכללה .  םלרכוש  אינה 

   המופיעים בטופס הצעת המחיר בכלל או בהיקף כלשהו.  םמוצריה לרכוש את 

 בקטגוריה   ציון המחיר .19

את   .19.1 שיציע  ביותרקלל  המחיר המשוהמציע  יזכה  "Px")  בקטגוריה  הנמוך    לניקוד( 

המירבי,   ש  שמוניםהמחיר  מציעים  ההנקודות.  יהיה   משוקללמחיר  ידם  על  המוצע 
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Pגבוה יותר יזכו לניקוד בהתאם לנוסחה הבאה:   =
Px

Pn
× 80  (Px  –  המשוקלל    מחירה

ב ביותר  מחיר   -  Pהמוצע;    המשוקללמחיר  ה  -  Pn;  קטגוריההנמוך  בגין  הניקוד 

 (. הקטגוריה

 בקטגוריה ההצעה הזוכה .20

 הציון המשוקלל בקטגוריה = ניקוד האיכות + ניקוד המחיר בקטגוריה. .20.1

ביותר  המציע   .20.2 הגבוה  יהיה  בקטגוריה  שלו  המשוקלל  בנוגע   –שהציון  במכרז  יזכה 

 לאותה הקטגוריה. 

 התנהלות המכרז אופן .ד

 קבלת מסמכי המכרז  .21

   מסמכי המכרז מאתר האינטרנט.ניתן להוריד את   .21.1

 הליך הבהרות  .22

 מציע פוטנציאליכל    רשאי  6.1.1המפורט בסעיף  המכרז ועד ליום    פרסוםהחל מיום   .22.1

, ולהעלות Tsipi.Edri@smkb.ac.ilקטרוני דואר אלבאמצעות  ,בכתב למכללהלפנות 

כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. יש  

 אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.    -  לוודא כי הפניה התקבלה

 טלפון, מס' פקסמס'    ו,, כתובתשל הפונה  הפונה לציין בפנייתו את מס' המכרז, שמועל   .22.2

 כתובת דואר אלקטרוני. ו

שיומצאו    תמתחייב  האינ   המכללה .22.3 לפניות  בסעיף  לאחר  אליה  לענות  המועד הקבוע 

6.1.1. 

 . 6.1.2עד למועד המפורט בסעיף שיב לפניות ת  המכללה .22.4

זאת, מבלי שיהיה בכך כדי  תישלח למציעים בדואר האלקטרוני.    ותההתייחסות לפני  .22.5

 לחשוף את זהותו של הפונה. 

 התייחסויות אלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  .22.6

רשאית לשנות את מסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה   המכללה  .22.7

 על השינוי תפורסם באתר האינטרנט. 

 מבנה ההצעה והגשתה  .23

 הבאים, בסדר הבא:ההצעה למכרז תכלול את המסמכים  .23.1

 טופס ההצעה )נספח א' למכרז(, כשהוא מלא וחתום כנדרש. .23.1.1

 התקן זיכרון נייד ובו קובץ אקסל המכיל את הצעת המחיר. .23.1.2

 כל המסמכים שצירופם נדרש, כמפורט במכרז ובטופס ההצעה.  .23.1.3

mailto:Tsipi.Edri@smkb.ac.il
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החוזה )נספח ב' למכרז(, כשהוא חתום על כל דפיו בראשי תיבות ובסופו   .23.1.4

 חתימה מלאה. 

 ספח ג' למכרז(, כשהוא מלא וחתום כנדרש. תצהיר )נ .23.1.5

העתק רישיון העסק של המציע או אישור מטעם הרשות המקומית לפיה   .23.1.6

 .המציע אינו נדרש לרישיון עסק

   המענה לשאלות ההבהרה. .23.1.7

ובה טופס הצעת המחיר  .23.1.8 ותדפיס של    למכרז(  1)נספח א'  מעטפה סגורה 

האקסל המחיר(  קובץ  הצעת  של  אלקטרוני  מ)טופס  כשהוא  וחתום  ,  לא 

. הצעתו של מציע שלא יפריד את טופס הצעת המחיר מיתר חלקי  כנדרש

 תיפסל. –ההצעה 

וכדו .23.2 מצגות  דיסקטים,  חוברות,  דפים,  ההצעה  לטופס  לצרף  רשאי  אינו  ,  מההמציע 

הותרה במפורש. ועדת המכרזים תתעלם ולא לא  שאינם נדרשים במפורש או שהגשתם  

 תתחשב בכל צירוף כאמור.

של הקבוע  טופס ההצע  .23.3 ומהווה השלמה  נפרד ממסמכי המכרז,  בלתי  ה מהווה חלק 

עם זאת, במקרה של סתירה בין טופס ההצעה לבין גוף המכרז יגבר האמור במכרז.  

 . בגוף המכרז

 למכרז   2נספח א'  – האלקטרוני טופס ההצעה  למילוי   הנחיות .24

אקסל(,   .24.1 )קובץ  הממוחשב  ההצעה  טופס  את  למלא  המפורסם  ,  למכרז  2'א  נספחיש 

 כדלקמן:   באתר האינטרנט,

 יש למלא בטופס את פרטי המציע בשדות המתאימים לכך. .24.1.1

לכך    המתאימים  השדות   מילוי  באמצעות  הפריטים  מחירי  את  להקליד  יש .24.1.2

 בטופס.  

דרשים )מחירי  אין לעשות בטופס כל שינוי פרט להקלדה של הנתונים הנ .24.1.3

 הפריטים ופרטי המציע(. 

בעמודת המחיר יש להקפיד להקליד בטופס ההצעה האלקטרוני מספרים   .24.1.4

 בלבד )לא אותיות או סימנים שאינם מספרים, כדוגמת "%" או "$"(. 

 , "מוצרי נייר", ניתן להציע אחד משני אלה:1בקטגוריה מס'   .24.1.5

ידי   .24.1.5.1 על  לנייר המוצע  לנייר טואלט תואם  וקל  מתקן  הספק  

הנייר   כמות  לבקרת  בחזית  שקופה  חלונית  עם  לשימוש 

 שנותרה מנגנון נעילה מוסתר, מאפשר נעילה גם ללא מפתח.

וקל   .24.1.5.2 ידי הספק   על  לנייר המוצע  לנייר טואלט תואם  מתקן 

 מנגנון נעילה מוסתר, מאפשר נעילה גם ללא מפתח.   ,לשימוש
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או גדלי  חיר  יש להקפיד ולהציע הצעת מחיר בהתאם ליחידות המ .4.1.4224.1.6.

בטופס הצעת המחיר. המציעים מופנים למפרט, שם   יםהמפורטהאריזות  

  טים האריזות המפור גדלי  יחידות המחיר או  מוסדר מנגנון ההתאמה בין  

 במכרז לאלה המסופקות בפועל.

המכיל את הקובץ הממוחשב, לאחר מילוי הפרטים התקן זיכרון נייד    לצרף להצעה  יש .24.2

למכרז( שצורף לו נספח   2)נספח א'  של הקובץ הממוחשבוחתום  תדפיס מלא  בו, וכן  

הצעה שלא   . יש לחתום על כל עמודי התדפיס בחתימה ובחותמת המציע.למכרז  1א'

 תיפסל.  –יצורף לה תדפיס 

 הגשת ההצעה  .25

ללא זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך    ,את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה .25.1

יאההבהרות,   מולא  בסעיף וחר  הקבוע  הנמצאת 6.1.3  המועד  המכרזים  בתיבת   ,

 .  אביב יפו-, תל149, דרך מרדכי נמיר ביחידת הרכש, במכללת סמינר הקיבוצים

לאספקה של חומרי ניקוי ומוצרי    04/2022מכרז מס'  על המעטפה יצויין " .25.1.1

 ". עבור מכללת סמינר הקיבוצים משק

הגשת ההצעה במועד המצויין לעיל היא על אחריות המציע לבדו. הצעה   .25.1.2

ותוחזר   המכרזים  ועדת  ידי  על  תיבחן  לא  יותר  מאוחר  במועד  שתוגש 

 לשולחה.

 בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס. .25.1.3

תכ  .25.2 ההצעה  בסה"כ  מעטפת  ההצעההעתקים    שנייל  המחיר   של  הצעת  טופס  , ואת 

 כדלקמן: 

בעותק זה יוחתם כל עמוד    -  הצעת המחיר  ללא,  עותק מקור של ההצעה .25.2.1

ההצעה  טופס  המחיר)ללא    של  הצעת  הנלווים    ( טופס  המסמכים  ושל 

ובחתימתו. המציע  בחותמת  כ"עותק    והנספחים  העותק  את  לסמן  יש 

 מקור". 

יש   –  והתקן הזיכרון הנייד  הצעת המחיר  תדפיס שלמעטפה נפרדת ובה   .25.2.2

כל  על  ולחתום    2לצרף תדפיס של נספח א'למכרז וכן    1נספח א' לחתום על  

 ובחתימתו. בחותמת המציע  בתדפיס הצעת המחיר העמודים 

בכל מקרה של   בכל מקרה של סתירה בין עותק המקור להעתקים, יגבר עותק המקור.  .25.3

 יגבר התדפיס.  –סתירה בין התדפיס לבין קובץ האקסל 

האמור  .25.4 כלל  את  קרא  שהמציע  לכך  חלוטה  ראיה  מהווה  החתומה  ההצעה  הגשת 

ך את  במסמכי המכרז והחוזה המצורף לו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכ

 הסכמתו הבלתי מסויגת. 

 תוקף ההצעה  .26
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ולמשך   .26.1 הזוכה  בדבר ההצעה  להחלטה  עד  בתוקפה  נוספים    60ההצעה תעמוד  ימים 

או   מהצעתו  בו  יחזור  במכרז  שזכה  מציע  שבו  למקרה  וזאת  ההחלטה,  מתן  לאחר 

אלה   בנסיבות  שהיא.  סיבה  מכל  זמנה  טרם  תסתיים  איתו  החוזית  שההתקשרות 

הכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה במכרז,  רשאית ועדת המכרזים ל 

שהיוו  הכשירות  תנאי  במציע  להתקיים  ממשיכים  ההחלטה  קבלת  שבמועד  ובלבד 

 תנאי סף להשתתפות במכרז. 

  60ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל, גם לאחר חלוף   .26.2

 נתן לכך את הסכמתו.  יום ממועד ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה, ובלבד שהמציע

)זוכה   בנוסף, תהיה ועדת המכרזים רשאית, במקרה של סיום ההתקשרות עם ספק .26.3

הספקים  מבין  תחרותי  בהליך  מחליף  ספק  תחתיו  לבחור  מסוימת(,  בקטגוריה 

 בקטגוריות האחרות. 

   עיון במסמכי המכרז .27

)כל מציע שלא זכה בכל הקטגוריות  ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז   .27.1

לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה  שאליהן הגיש הצעת מחיר מלאה(  

הפסיד(  הזוכה  הוא  שבו  בתקנה  )בקטגוריות  לקבוע  בהתאם  חובת 21,  לתקנות  )ה( 

ובהתאם להלכה    1998-, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח1993-המכרזים, התשנ"ג

 הפסוקה.  

סודות    ההצעות  .27.2 ללא  יוגשו  עסקיים  למכרז  סודות  או  המציע  מסחריים  )להלן:  של 

סודיים" זכה "(חלקים  שלא  שמציע  בזאת  מסכים  למכרז  הצעה  המגיש  מציע   .

כזוכה, יוכרז  הוא  שבו  בה  בקטגוריה  המחיר  במלואה  צעתויעניין  בהצעת  לרבות   ,

 . שהוגשה על ידו

 מימוש ההתקשרות  .28

ו .28.1 ההתקשרות  למימוש  יל כתנאי  כתנאי  החוזה  להמציא י חתימת  במכרז  הזוכה  דרש 

 :את  למכללה

תוך  .28.1.1 בחוזה  המפורטים  והאישורים  ההתחייבויות  המסמכים,  עשרה    כל 

 ;הי ם מיום שנמסרה לו הודעת הזכימיי

יידרש להביא לאישור המכללה את כל המוצרים   –  זוכה בקטגוריית הנייר .28.1.2

כללה, היא  . אם המוצרים לא יאושרו על ידי המשבכוונתו לספק למכללה

תהיה רשאית לאפשר לזוכה להביא לאישורה מוצרים אחרים או להודיע  

ביטול   בדירוג  על  יוכרז המציע הבא  הזכייה,  ביטול  של  הזכייה. במקרה 

 כזוכה במכרז. 

המבקש לקבל מהמכללה אישור למוצר שהוא שווה ערך למוצר שנדרש במסגרת    מציע .28.2

. לא אישרה המכללה את  בשלב זה  למכרז, יעשה זאת   2טופס הצעת המחיר, נספח א'

הספק יהיה רשאי להביא לאישור המכללה מוצר אחר. לא אישרה המכללה המוצר,  

אחר   מוצר  המציע  לא  והספק  ערך,  שווה  כמוצר  לספק  מבקש  שהספק  המוצר  את 
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שנמצא כשווה ערך, תהיה המכללה רשאית לבטל את זכייתו של המציע ולהכריז על  

 המציע הבא בתור כעל הזוכה במכרז. 

ערך שלא אושר טרם ההתקשרות  הוראות בדבר אספקת מוצר שווה   .2.1.8228.2.1.

 בין הצדדים מפורטות במפרט.

 

 כללי .ה

 פרשנות .29

 ת הפרשנות תהא המשמעות שיש להם בפקוד  3סעיף  במלים וביטויים שלא הוגדרו  ל .29.1

, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו 1981-או בחוק הפרשנות, התשמ"א

 מובן אחר.

ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו  .29.2

 המכרז או של תנאי אחר מתנאיו. של 

המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש  החוזה   .29.3

המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד המשלים זה את  החוזה  לראות את המכרז ואת  

 זה.

נוסח   .29.3.1 לבין  המכרז  נוסח  בין  סתירה  של  מקרה  מאמץ  החוזה  בכל  יעשה 

 הנוסחים. ליישב בין שני 

יגבר נוסח    החוזה בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח   .29.3.2

 . חוזהה

יחיד   .29.4 ולהיפך.  -כל האמור בלשון  רבים במשמע,  זכר    לשון  לשון    -כל האמור בלשון 

 נקבה במשמע, ולהיפך. 

לצרכי  .29.5 בהן  להשתמש  ואין  נוחות  למטרות  הן  ובנספחיו  במכרז  הסעיפים  כותרות 

 פרשנות. 

 הוראות מיוחדות  –(  1קטגוריה  ב ב2- א ו2ן נייר טואלט )פריטים מתק .30

המציע רשאי להציע אחד מבין הפריטים הבאים  לטופס הצעת המחיר,    1בקטגוריה   .30.1

 )אך לא את שניהם(: 

ידי    -א  2פריט   .30.1.1.1 על  המוצע  לנייר  תואם  טואלט  לנייר  מתקן 

הספק  וקל לשימוש עם חלונית שקופה בחזית לבקרת כמות  

רה מנגנון נעילה מוסתר, מאפשר נעילה גם ללא  הנייר שנות

 מפתח. 

ידי    -ב  2פריט   .30.1.1.2 על  המוצע  לנייר  תואם  טואלט  לנייר  מתקן 

מנגנון נעילה מוסתר, מאפשר נעילה גם   ,הספק  וקל לשימוש

 ללא מפתח. 
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הפריטים .30.2 שני  את  יציע  שמציע  הפריטים  במקרה  שני  של  דוגמאות  להצעתו  , ויצרף 

א. נקב במציע במחיר עבור שני הפריטים וצרף דוגמא  2המכללה תשקלל רק את פריט  

 יט אחד, יובא בחשבון אותו הפריט. עבור פר 

המכללה מעדיפה מתקן נייר טואלט עם חלונית שקופה, המאפשר להעריך את כמות   .30.3

)כך שנוסחת   0.95-יוכפל ב  א2העדפה זו, המחיר של פריט    הנייר שנותרה. כדי לשקף

 . (0.95×מקדם המכפלה   × השקלול לפריט זה בלבד היא: המחיר המוצע 

 

 דרישה למידע נוסף והבהרות .30.31

מציע .1.0331.1. מכל  לבקש  חייבת(  אינה  )אך  של    ,ועדת המכרזים רשאית  שלב  בכל 

פה להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך  -הבהרות בכתב או בעל  ,המכרז

בלתי יתרון  לו  להעניק  או  הצעתו  את  לשנות  למציע  לאפשר  המציעים - כדי  על  הוגן 

 האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה. 

עדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר או המלצות  ולו .30.2.31.2

המת  אישורים  של  או  עמידתו  בחינת  לצורך  במכרז,  המפורטות  לדרישות  ייחסים 

 המציע בתנאי המכרז. 

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על   .3.0331.3.

הפגם, אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים וכי החלטה זו משרתת 

 ה.ואת תכליתו של מכרז ז  המכללהבאופן המרבי את טובת 

 הצעה תכסיסנית או הפסדית  .31.32

או הצעה שמניתוח שלה עולה כי מדובר בהצעה הפסדית    לב-סנית או חסרת תוםיהצעה תכס

 תיפסל.  -או בהצעה שאינה מבוססת על אדנים כלכליים ברורים ומוצקים 

 הצעה מסויגת או מותנית .2333.

חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה. ועדת המכרזים רשאית   .1.2333.1.

 ירשמו.י או להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים ש  ,לפסול הצעה מסויגת או מותנית

להסתייגות .2.2333.2. או  להתניה  ראויות  המכרז  דרישות  כי  הסבור  רשאי    , מציע 

שקול את  ת  המכללהו להעלות את השגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות,  

 לעיל.   22ף שיבו, הכל בהתאם לקבוע בסעיתפנייתו ו

 הצעה אחת  .33.34

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .33.1.34.1

 ועדת המכרזים תפסול את כל הצעותיו של מציע שהגיש יותר מהצעה אחת.  .33.2.34.2

 ביטול ודחייה  .34.35

למציעים לא תהיה זכות לדרוש  את המכרז בכל שלב, ואו לדחות  המכרזים רשאית לבטל    ועדת

 את אכיפתו. 
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 סמכות שיפוט .35.36

-בתללבית המשפט המוסמך    נתונהסמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה והחוזה המצורף לו  

 . בלבד אביב
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 ': טופס הצעהאנספח 

 כללי  .1

 יש למלא את הטופס ולהגישו כחלק מההצעה למכרז.   .1.1

רלוונטית למציע יש לציין במפורש "לא  אם השאלה אינה    -יש להתייחס לכל הסעיפים   .1.2

 רלוונטי" ולא להשאיר מקום ריק. 

בכל סעיף שבו הושאר מקום למילוי ההצעה, יש במקום שהושאר כדי להעיד על היקף   .1.3

 הפירוט המצופה מהמציע. ניתן להוסיף שורות או טבלאות לפי הצורך.  

ורשה החתימה  בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מ .1.4

 מטעם המציע. 

 פרטי המציע  .2

 שם המציע 

 

 כתובת המציע 

 טלפון  

 

 דוא"ל פקס

 פרטי איש הקשר מטעם המציע

 שם איש הקשר 

 

 

 דוא"ל תפקיד

 

 למכרז(  1616, 1111 פיםף)סעי אספקת חומרי ניקיון ומוצרי משקניסיון ב .3

יש למלא פרטים בנוגע ללקוחותיו של המציע, העונים על התנאים המפורטים בסעיף   .3.1

למכרז, בטבלה שלהלן: 1111
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מועד ההתחלה והסיום של   שם הלקוח  מס"ד

 השירותים ללקוח )חודש ושנה( 

המציע האם במהלך תקופה זו 

סיפק ללקוח חומרי ניקיון ומוצרי 

 חמישיםבהיקף של לפחות  משק

 אלש"ח בשנה? )כן/לא( 

 פרטי איש קשר מטעם הלקוח

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     
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 למכרז(   1313פירוט הדוגמאות שצורפו להצעה )סעיף  .4

או   המוצר הקטגוריה מס"ד מוצע  דגם 

אחרים   פרטים 

 לגבי המוצר 

לא   פהצור  /

פה צור

)סמן    דוגמה

 אם צורף( ✓

   טואלט נייר   מוצרי נייר   .1

   נייר מגבת   .2

   נייר צץ רץ   .3

   מתקן לנייר טואלט   .4

   מתקן לנייר צץ רץ   .5

וכלי    .6 ניקוי  חומרי 

 עבודה 

   מתקן ריח 

   סבון ידיים   .7

   סבון כלים   .8

   סבון רצפה   .9

   (  OZ9כוס שתיה חמה ) כלים חד פעמיים   .10

קרה    .11 שתיה    180כוס 

 סמ"ק 

  

 

 לטופס ההצעה פירוט המסמכים שיש לצרף  .5

צורף   המסמך מס"ד לא   / צורף 

 אם צורף(  ✓)סמן 

  אישור בדבר מורשי חתימה.  .12

  . 2022נסח תאגיד לשנת   .13

  אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.   .14

  נספח ג' למכרז.  –תצהיר חתום ומאושר על ידי עו"ד   .15
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צורף   המסמך מס"ד לא   / צורף 

 אם צורף(  ✓)סמן 

אישור מטעם הרשות  העתק רישיון העסק של המציע או    .16

 המקומית לפיה המציע אינו נדרש לרישיון עסק. 

 

  חוזה חתום.   .17

  חתום.   –קובץ הבהרות   .18

  במעטפה נפרדת.  –תדפיס חתום של הצעת המחיר   .19

20.  
( נייד  זיכרון  עותק  Disc on keyהתקן  המכיל   )

 אלקטרוני של קובץ הצעת המחיר. 

 

 

 __________________________  שם המציע:

 __________________________  בעלי זכויות החתימה:

 __________________________  חתימה וחותמת: 

 __________________________  תאריך:
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   ת המחירטופס הצע –למכרז  1א'נספח 

 עליו, כמפורט במסמכי המכרז. יש למלא את קובץ האקסל שפורסם באתר האינטרנט, להדפיסו ולחתום   .1

למלא את הצעת המחיר   .2 קטגוריהיש  ריק    בכל  הותרת מקום  תיחשב  בקטגוריה מסוימת  בשלמותה. 

 כוויתור על ההשתתפות במכרז לגבי אותה קטגוריה. 

 בכל מקרה של סתירה בין מילים לבין ספרות, יגברו המילים. .3

 , שיחול כשיעורו ביום התשלום.מס ערך מוסף  ללא צעת המחיר הינה בשקלים חדשים;ה .4

מהזוכה   .5 הנדרשים  השירותים  כל  את  כולל  ידו  על  המבוקש  שהמחיר  לכך  ומסכים  לכך  מודע  המציע 

במכרז בהתאם למכרז ולחוזה, לרבות כל עלות או הוצאה הכרוכה בהם לרבות כל מס ישיר או עקיף,  

   למעט מע"מ.

. המכללה תהיה רשאית להזמין ממוצר  מקדם מכפלהאלא    מובהר כי בטופס זה לא מפורטות כמויות .6

 כל כמות שהיא או לא להזמינו כלל.   מסוים

, בכפוף למתן  הצעה שתלקה בסבסוד צולב תיפסל  חל איסור על סבסוד צולב בין פריטים שונים בטבלה. .7

 זכות טיעון למציע. 

התקיימות של איזו מהערכות  -איהמציע מודע לכך ומסכים לכך שהצעת המחיר שלו הינה סופית, וכי   .8

התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תוכניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי  -המציע או אי

 הצעתו או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז והחוזה. 

 

 __________________________  שם המציע:

 __________________________  בעלי זכויות החתימה:

 __________________________  חתימה וחותמת: 

 __________________________  תאריך:
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 חוזה - למכרז  'בנספח 

 

 2022ביום__ בחודש________ בשנת  אביב-בתל שנערך ונחתם 

 

 

 

לטכנולוגיה   בין: לחינוך  המכללה  הקיבוצים  סמינר 

 ( "המכללה")להלן: ולאמנויות ]ע"ר[ 

 _______ מס' ישות:  

 , תל אביב יפו145מדרך נמיר  

 

 

 
 מצד אחד  

 ___________ _________________ לבין:

   ______מרחוב _________________

 הרשום ברשם ה ________________ 

 __ _________________שמספרו/ה 

 על ידי מורשי החתימה _______________ 

 ( "הספק")להלן: 

 

 

 

 

 

 
 מצד שני  

 

 

 ;חומרי ניקיון ומוצרי משקמעת לעת מבקשת לרכוש  המכללהו הואיל:

 

והמוצריםלרכש  פרסמה מכרז    המכללהו והואיל: שבו פירטה את הדרישות  ,  האמורים  החומרים 

  שבהן על הספק לעמוד;

 

 ;בקטגוריות: _________________ת חומרים ומוצרים והספק זכה במכרז לאספק והואיל:

 

הסכים   והואיל: את  והספק  והמוצריםלספק  לעיל  החומרים  המפורטות  רשאי  ,  בקטגוריות  והוא 

 .להתקשר בהסכם זה על פי כל דין או הסכם

 

 

 פיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:ל

 מבוא .1

 הנספחים והמבוא להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.1

המפורטים הסכם זה ונספחיו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים   .1.2

 בו. 

 הנספחים להסכם זה הם כמפורט להלן:  .1.3
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 מפרט השירותים; – ( 1נספח ) .1.3.1

 הצעת הספק למכרז; -(  2נספח ) .1.3.2

 אישור עריכת ביטוחים.  -(  3נספח ) .1.3.3

 הגדרות .2

 : תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצידםבחוזה זה, 

 . סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ]ע"ר[ –" המכללה " .2.1

מס'    -"  המכרז" .2.2 ומוצרי משקל  04/2022מכרז  ניקיון  חומרי  כל אספקה של  , לרבות 

 .  מכרז זההפיצה המכללה בקשר עם הבהרה ש

 ( לחוזה.1כרז, נספח )הצעתו של הספק למ  –" ההצעה" .2.3

 או מי מטעמו.   ______ - " המכללה נציג" .2.4

בקטגוריות שבהן הספק זכה  או חומרי הניקיון    , הכליםכל המוצרים  –"  םמוצריה" .2.5

 במכרז.

 אספקת המוצרים בהתאם לנדרש בחוזה זה. –" השירותים" .2.6

קמפוס    ; יפו- אביב- תל  149דרך נמיר    -   סמינר הקיבוצים  קמפוס   – "  מתקני המכללה " .2.7

   , תל אביב יפו.9אחד העם   –אמנויות 

 ה' שאינם ימי חג או ערב חג. - ימי א' -" יום עבודה" .2.8

 תקופת ההתקשרות .3

_______  החל מיום  ,  לשנהצדדים על פי הסכם זה הינה  תקופת ההתקשרות בין ה .3.1

יום ______ עד ל( ו המכללהידי המורשים להתחייב בשם  - על  מועד חתימת ההסכם)

 .("ההתקשרות המקורית")להלן: 

שמורה זכות הברירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך    למכללה   לעיל,על אף האמור   .3.2

עד לתקופה   של שנה בכל פעם,  את תקופת ההתקשרות המקורית בפרקי זמן נוספים

 ההתקשרות המקורית(.  בסך הכל )כולל  ניםש חמש שלמצטברת 

המכללה תהיה רשאית לבטל הסכם זה בכל מועד במהלך תקופת ההתקשרות ומכל   .3.3

ימים קודם   מוקדמת שתימסר לצד השני בכתב שישים  וזאת בהודעה  סיבה שהיא, 

למועד כניסת הביטול לתוקף. הספק מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה בגין  

שסיפק   המוצרים  עבור  תשלום  למעט  כאמור,  ההסכם  למועד ביטול  עד  למכללה 

 הביטול.   

 הצהרות הספק .4

 :כי הספק מצהיר בזאת

 זה.  חוזה מושאהשירותים את על פי כל דין לבצע מורשה הוא  .4.1
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הדרושים   .4.2 והכישורים  המומחיות  הניסיון,  המקצועי,  הידע  את  לו  לביצוע יש 

הדרושים לכך וכי  , הכלים והמכשירים  כי עומדים לרשותו כל האמצעיםו  ,השירותים

זה,    חוזהל כושר ויכולת מתאימים מכל הבחינות למילוי התחייבויותיו על פי  הוא בע 

 במלואן ובמועדן. 

וכי כל הצרכים    חוזההקשורים לביצוע    הודרישותי  המכללה הוא הבין את צרכי   .4.3 זה 

 והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות ההצעה שהוגשה על ידו. 

שהזמנת   .4.4 לו  ממנו ידוע  בצרכי    השירותים  כי  ללההמכתלויה  חייבת    המכללה,  אינה 

רשאית להזמין    היאבכלל או מסוג או בהיקף כלשהו, וכי  שירותים  להזמין מהספק  

 מצדדים שלישיים, על פי שיקול דעתה המוחלט. את השירותים 

הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את נוסח המכרז על נספחיו ועל ההבהרות   .4.5

לו    את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים  כללההמשניתנו לו, הבין אותם, קיבל מנציגי 

בקשר    המכללהלו כל טענה כלפי    איןלגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פי הסכם זה, ו

עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות 

 במתן השירות. 

עמו על בסיס הצעתו, על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו    התקשרה   המכללה שידוע לו   .4.6

 זה, לעיל ולהלן.  ובחוזהבהצעתו  

תאם לחוזה זה, ידוע לו שאם לא יעניק את השירותים במועדים ובאיכות הנדרשים בה .4.7

מעניק   הוא  שבה  מהקטגוריה  מוצרים  להזמין  להחליט  רשאית  תהיה  המכללה 

 שירותים, מספק אחר; והוא מוותר על כל טענה הקשורה בעניין זה.

 השירותים .5

 .המכללה תזמין מהספק, מעת לעת ובהתאם לצרכיה, מוצרים .5.1

מהספק .5.2 השירותים  את  תזמין  השירותים;    המכללה  במפרט  עניק יהספק  וכמפורט 

 למכללה את השירותים בהתאם להוראות המפרט. 

לספק   .5.3 להציע  רשאית  תהיה  מוצרים לה  לספק  המכללה 

הצעת   למכללה  יציע  הספק  זה  במקרה  זכה.  הוא  שבהן  בקטגוריות  נכללים  שלא 

  למכללה יעמוד שיקול הדעת מחיר למוצרים אלה בלוחות הזמנים המפורטים במפרט ו 

האם להזמין את המוצרים מהספק. הזמינה המכללה את המוצרים האמורים מהספק, 

 הוראות המפרט על הזמנה זו. יחולו 

 תוצרי השירותים  .6

בסטנדרטים   .6.1 מקרה  ובכל  טובה  מאיכות  גבוהה,  ברמה  יהיו  השירותים  תוצרי 

 . ההדפסה המקובלים בתחום

זכות    המכללה  .6.2 כל  תהיה  לא  לספק  השירותים.  תוצרי  של  היחידי  הבעלים  תהיה 

 בתוצרים. 

ובכתב   הספק .6.3 מראש  אישור  לקבל  מבלי  התוצרים,  של  העתק  כל  לעצמו  ישמור  לא 

 . המכללהמנציג 
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הספק לא יעביר את התוצרים, את חומר המקור או כל העתק של אלה, לכל גורם שאינו  .6.4

לא אישר במפורש, בכתב ומראש, להעביר אליו את    המכללהאו שנציג    המכללהנציג  

 המידע האמור.  

 נציג הספק .7

 .  המכללההספק ימנה עובד מעובדיו, אשר ישמש כנציג הספק אל מול  .7.1

של חוזה    ובכל נושא הנובע והכרוך בביצוע  המכללהם  יהיה אחראי לקשר ענציג הספק   .7.2

בכל שעות העבודה, בכל   המכללהיהיה זמין לפניות  . הספק מתחייב כי נציג הספק  זה

מחוץ לשעות   המכללהאף יהיה זמין לפניות  הזמנה דחופה  ובמקרה של    ימי העבודה

 . העבודה

 הספק  אחריות .8

שעלולים   למנוע כל פגיעה, אובדן או נזקהספק ינקוט את האמצעים הדרושים על מנת   .8.1

 . להיגרם עקב ביצוע השירותים או התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה

נזק,    הספק .8.2 או  אובדן  פגיעה,  כל  שמתקיימים בהם התנאים  יהיה אחראי לתוצאות 

 "(:הספק באחריות נזקיםשלהלן )להלן: "

ל הספק  או התחייבויותיו שתוך כדי או עקב ביצוע השירותים  הם נגרמו   .8.2.1

 בהתאם לחוזה זה; 

כתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה או מחדל של הספק או של מי  הם נגרמו   .8.2.2

 מטעמו, לרבות עובדיו ומועסקיו. 

, עובדיה והבאים מכוחה לא ישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל  המכללה .8.3

מור  אם חובה כאאם הנזק נגרם בזדון או סוג, שייגרם לספק או לעובדי הספק, למעט 

 . או מכוח חיקוק בחוזה זה במפורש המכללהמוטלת על 

  ופיצוי שיפוי .9

את    הספק .9.1 מטעמם  המכללה  נציג,  המכללהיפצה  מי  נזקים הזכאים)"  וכל  בגין   )"

הספק   באחריות 

להם    ספק שה אחראי 

כאמור, וישפה אותם בגין כל סכום ששילמו או חויבו לשלם בגין פגיעה, אובדן או נזק  

 . ושכ"ט עו"ד כאמור, לרבות הוצאות משפט

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:  .9.2

דרישה    המכללה  .9.2.1 ו/או  תביעה  טענה,  כל  על  בכתב  לספק  בקשר  תודיע 

בתוך זמן סביר מקבלתה ותמציא לו, במידה    מור,לפגיעה, אובדן או נזק כא

בהליכים משפטיים בקשר    השהספק יבקש זאת, יפויי כוח מתאים לייצג

בהליכים אלה, אלא    המכללה עם ההפרה הנטענת. הספק לא יתפשר בשם  

 בכתב ומראש.  המכללהבהסכמת 
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בהליכים  .9.2.1.1 הכרוכות  ההוצאות  בכל  ישא  בלבד  הספק 

 ומומחים(.  טרחת עו"ד שכרהמשפטיים דלעיל )לרבות 

  המכללה  -קיבל על עצמו הספק לנהל את ההליכים כאמור   .9.2.1.2

 ,לא תתפשר עם התובע אלא אם התקבלה לכך הסכמת הספק

ומראש של    , בכתב  המשפטי  היועץ  אם  חיווה    המכללהאו 

הסכמת  בלא  גם  מתחייבת  כאמור  פשרה  כי  בכתב  דעתו 

 . כרשות ציבורית המכללההספק בשל מעמדה של 

רשאית  המכללה  .9.2.2 ה   תהיה  את  כנגד    ספקלצרף  שתוגש  תביעה  לכל  כצד 

אחראי להם כאמור, או לייפות    ספקהזכאים בגין פגיעה, אובדן או נזק שה

 לייצג בתביעה האמורה את הזכאים לשיפוי.   ספקאת בא כוח ה

  בקשר לכל תביעה שתוגש כנגד הזכאים  המכללהישתף פעולה עם    הספק .9.2.3

שהספק נזק  או  אובדן  פגיעה,  ימציא  אחרא  בגין  זה  ובכלל  כאמור,  לו  י 

יד   מכללהל על  שיתבקשו  או  לתביעה  הרלוונטיים  מסמך  או  נתון  י  כל 

 . המכללה

, יוצא כנגד הזכאים צו כלשהו מבית משפט,  ספקאם כתוצאה ממעשה או מחדל של ה .9.3

 ההליכים הדרושים להסרתו של הצו מוקדם ככל האפשר.את האמצעים ו   הספקינקוט  

 ביטוח .10

ו/או על פי דין,    זה  הסכםעל פי    הספק  של  אחריותו או  /ו  מהתחייבויותיומבלי לגרוע   .10.1

כדין   ביטוח מורשית  ולקיים, על חשבונו, אצל חברת  לערוך    לעריכת מתחייב הספק 

ידבישראלביטוחים   על  שיקבעו  ביטוחים   דעתוו  ו,  שיקול  פי  לרבות   ,הספקשל    על 

המוצרים ו/או  השירותים  עם  יפחתו    ,בקשר  שלא  ומהתנאים  ובלבד  מהביטוחים 

 והמהווה,  (3)  כנספחהמפורטים בטופס אישור על קיום ביטוחים המצורף להסכם זה  

"(, ומהביטוחים והתנאים הספקאישור קיום ביטוחי  לן: "ה חלק בלתי נפרד ממנו )ל

  הספק  ביטוחי "(.  הספק  ביטוחיהביטוחים יחדיו ייקראו להלן: "המפורטים להלן )כל  

ביטוחים הנערכים על בסיס תביעה כל   לעניין ו  ההסכם יהיו בתוקף במשך כל תקופת  

 :   ההסכםפי דין ו/או על פי   עלאחריות  הספק יות קיימת כלפי ה ל  יכולהעוד 

זיקין  , על פי פקודת הנהספקאחריותו של    ביטוח–  מעבידים  אחריות  ביטוח .10.1.1

תש"ם פגומים  למוצרים  האחריות  חוק  ו/או  חדש[  כלפי  1980-]נוסח   ,

עובדיו, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה  

יפחתו   לא  אשר  אחריות  בגבולות  עבודתם,  עקב  ו/או  כדי  תוך  מקצועית 

₪ למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח    20,000,000מסך של  

  אם,  הו/או מנהלי   העובדי או  /ו   המכללהכמבוטח נוסף את    כלולרחב למו

  נושא  מהם  מי  כי נקבע או/ו  הספקמי מעובדי    של  כמעביד  ייחשבמי מהם  

 .  עובדיו כלפי הספק חבות לעניין שילוחית באחריות

, על פי דין,  הספקאחריותו של    ביטוח  -אחריות כלפי צד שלישי    ביטוח .10.1.2

, בגבולות אחריות  כלשהובגין נזק ו/או אובדן לגוף ו/או רכוש לצד שלישי  

של   מסך  יפחתו  לא  לתקופת    למקרה  ₪  4,000,000אשר  ובסה"כ  אחד 
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רכוש   שלישי.    המכללההביטוח.  צד  לרכוש  חבות    חלופה) יחשב  לביטוח 

ו/או מי מטעמו לא יחשבו כרכוש    הספקכל מוצר אשר סופק על ידי  -המוצר

המוצר(.   חבות  חריג  יבוטל  זה  ולעניין  הספק  מחזקת  יצא    הביטוחאשר 

עובדי  לכלול  מורחב ו/או  נוסף את המכללה  מנהלי  הכמבוטח  כן  ו   הו/או 

עובדי  הביטוח ו/או  המכללה  את  לשפות  מנהלי  ה מורחב  מי    הו/או  ו/או 

מעש  המטעמ עקב  מהם  מי  אחריות  מחד  יבגין  מי    הספק  י ל ו/או  ו/או 

כאילו   הביטוח  ייחשב  לפיו  צולבת  סעיף אחריות  יכלול  הביטוח  מטעמו. 

 נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.   

  כלשהו  נזק  בגין  דין  פי  על,  הספק  של  אחריותו  לכיסוי   -מוצר  ה  חבותביטוח   .10.1.3

  או/ו  בקשר ,  תוצאתי  נזק   לרבות   משפטי  גוף  או/ו   אדם  של   רכוש  או/ו  לגוף

  או/ ו הספק ידי על סופקו או/ו  שווקו או/ו  טופלו או/ו  שיוצרו מוצרים עקב

   ₪   2,000,000  של  מסך   יפחתו  לא  אשר  אחריות   בגבולות ,  מטעמו  הבאים

  את  לשפות  מורחב  הביטוח.  הביטוח  לתקופת  כ"ובסה  אחד  למקרה

  מי   אחריות   בגין  ה ו/או עובדי  ה או מנהלי/ ו  הו/או הבאים מטעמ   המכללה 

  הספק   ידי   על  סופקו  או/ו   שווקו  או /ו  טופלו  או/ ו  שיוצרו  מוצרים  עקב  מהם

  ייחשב  לפיו  צולבת  אחריות  סעיף  יכלול  הביטוח.  מטעמו  הבאים  או/ו

  כולל  הביטוח .  המבוטח  מיחידי  אחד  כל   עבור  בנפרד   נערך   כאילו  הביטוח

  לא   יהיה  בפוליסה  הרטרואקטיבי  התאריך.  חודשים   12  בת  גילוי  תקופת

 . לראשונה המוצרים סופקו  בו מהמועד  מאוחר

 כוללים תנאים מפורשים כדלקמן: הספק  ביטוחי כל .10.2

  הפוליסות   נוסח  פי   על  הניתן  מהכיסוי   נופל   אינו  בביטוחים  הכיסוי  היקף .10.2.1

 . לו מקביל נוסח או כלל חברת של"ביט"   כפוליסת הידוע 

לא קיים/מבוטל חריג רשלנות רבתי, אולם אין בביטול החריג    ות בפוליס .10.2.2

כאמור בכדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות הספק על פי חוק חוזה ביטוח  

 .  1981  -התשמ"א 

מיחידי    לב  בתום   קיום  איאו  /ו  הפרה .10.2.3 מי  ידי  על  הפוליסות  תנאי  של 

 המבוטח לא תפגע בזכויות לקבלת שיפוי על פי הפוליסות כאמור לעיל. 

ידי    הביטוחים .10.2.4 על  הנערך  ביטוח  לכל  וראשוניים  קודמים    המכללה הינם 

מוותר    הספק, ומבטחו של  הו/או עובדי   הו/או מנהלי  הו/או הבאים מטעמ 

 "ל.  והנ המכללה זכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי  כלעל 

זכות    ויתור   בדבר  מפורש  סעיף   כוללים  הביטוחים .10.2.5 כלפי    התחלוףעל 

עובדי   הו/או מנהלי  האו מי מטעמ /ו  המכללה או  /ו   תלמידיהאו  /ו  הו/או 

כל הנ"ל,    מטעם  מי או  /ו  המכללה  שלמבנים/חצרים  בסוג    מכל  זכויותבעלי  

 שגרם   אדם  לטובת  יחול  לא  התחלוף  זכות  על  הוויתור  בדבר  שהאמור  ובלבד

 . בזדון  לנזק
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לרעה, אלא אם כן    םאינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנות  המבטח .10.2.6

יום לפני    60על כוונתו לעשות כן    רשום   בדוארהודעה    למכללהשלח המבטח  

 כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה של הכיסוי הביטוחי. 

זה, מתחייב    הסכםהספק ו/או מאחריותו על פי דין ו/או    מהתחייבויותמבלי לגרוע   .10.3

, ההסכם חשבונו, למשך תקופת    על,  מטעמו  מי  ידי  עלאו  /ו  ידו  עללערוך ולקיים,    הספק

  השירותים  מתן למקום יובאו אשר, סוג מכל הרכב כלי כלהביטוחים הבאים בגין  את

 :  המוצרים אספקתאו /ו

 חובה כנדרש על פי דין.   ביטוח .10.3.1

רכב מנועי  ביחס לכלי רכב מנועי כהגדרתם בפקודת התעבורה ו/או כל כלי   .10.3.2

ביטוח    -פי דין  -אחר, שאין חובה חוקית לבטחם בביטוח חובה כנדרש על

הכלים   עקב  ו/או  משימוש  הנובעים  גוף  נזקי  בגין  ג'  צד  כלפי  אחריות 

 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.  2,000,000בגבולות אחריות של  

ביטוח אחריות בגין רכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב שלא יפחת   .10.3.3

₪ וביטוח מקיף לכלי הרכב. למרות האמור , מוסכם    1,000,000מסך של  

רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף )למעט צד ג'(, במלואו או בחלקו,   הספקכי 

 להלן במלואו. 10.4אולם גם במקרה כזה יחול הפטור בסעיף 

או  /ו   דרישהאו  / ו  טענהאו למי מטעמו כל  /ולא תהיה לו    כי  ומתחייבמצהיר    הספק .10.4

או  /ו  התלמידיאו  / ו  הו/או עובדי   ה ו/או מנהלי  האו מי מטעמ /ו  מכללהה  כנגד  תביעה

 נזק  בגין  כל הנ"ל,ו/או מי מטעם    של המכללה  חצרים/מבניםזכויות מכל סוג בבעלי  

עבורו  /ו  מטעמו   מי  או/ו  הספק  ידי   על   יובא   אשר  רכוש  לכל   שייגרם  אובדן   או/ו או 

 ישמש  אשר רכוש    כל ו/או    סביבתם  או/ו  המוצרים  אספקתאו  /ו  השירותים  מתן  למקום

עקב   תוצאתי   אובדן  נזק  כל  ולרבות  המוצרים  אספקתאו  / ו  השירותים  מתן  עם  בקשר

אבדן   ו/או  או  /ו  השירותים  מתן  למקום  גישה  מניעתו/או    לעיל  כאמור  לרכושנזק 

הוא פוטר    וכי)בין אם הנזק ו/או האובדן מבוטחים ובין אם לאו(,    המוצרים  אספקת

 .  בזדון לנזק שגרם אדם כלפי יחול  לא הפטוראת הנ"ל מאחריות לנזק כאמור, 

  השירותים   עם  בקשר  הספק  ידי   על   שייערך   ככלבכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים   .10.5

או  /ו   המכללהף כלפי  ויתור על זכות התחלו   בדברו/או אספקת המוצרים, ייכלל סעיף  

מטעמ  מנהלי  המי  עובדי  ה ו/או  בעלי  /ו   התלמידי או  /ו  ה ו/או  סוג  או  מכל  זכויות 

  אדם  כלפיהויתור לא יחול    אך   כל הנ"ל,ו/או מי מטעם    של המכללה   חצרים/מבניםב

 .  בזדון לנזק שגרם

ללא צורך בכל דרישה מצד המכללה, הספק מתחייב להמציא למכללה אישור קיום   .10.6

  -, חתום על ידי מבטחו, עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ הספקביטוחי  

מידי    שוב ולהמציאו    המוצרים  אספקתימים לפני מועד תחילת מתן השירותים ו/או    7

ופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף  תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם בתוקף )או לתק 

וכתנאי מוקדם   לעיל(, ולא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור,   10.1

, הספק ימציא את אישורי הביטוח  ספק  הסר  למען.  לכל תשלום על חשבון התמורה

  באמור  אין  אך על הביטוח או כל רשות ממשלתית אחרת,    הפיקוחבהתאם להוראות  

 מאת. על פי דרישה  זה  הסכםלעריכת הביטוחים על פי    הספקכדי לגרוע מהתחייבות  
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על פי   להתחייבויותיו   בהתאם  הספק   י, ימציא הספק העתק פוליסות ביטוח המכללה

 ימי עסקים מיום הבקשה.  5וזאת תוך   זה הסכם

תה .10.7 אישור    יהלמכללה  את  לבדוק  החובה,  לא  אך  ו/או   הספק ביטוחי    קיוםהזכות, 

שינוי,    כלעל ידי הספק  כאמור לעיל, ועל הספק לבצע    והספק, שיומצא  ייסות ביטוחפול

תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות 

  ביטוחי   קיום  באישור   האמור  בין   התאמה  אי   של   מקרה  בכלהספק על פי הסכם זה.  

  לגרום   הספק  מתחייב,  זה  בהסכםור  לבין האמ  הספק  שהמציאאו בפוליסות  / והספק  

העניין   לפי  מתוקנים  בחוזר  ולהמציאם  הביטוחים  מ  ולא לשינויי  ימים   3  - יאוחר 

 זה.  הסכםלהוראות  להתאימםמנת   על  וזאת,  המכללהמדרישת 

להיות מבוטל או    עומד  הספק, כי מי מביטוחי  למכללה  יודיע  הספקפעם שמבטח    בכל .10.8

ו/או בפוליסות ביטוחי   הספקאישור קיום ביטוחי  בעומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור 

חדש,    ביטוחים  קיוםאת אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור    ערוךל  הספק, על  הספק

 לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.  

 .  הספק יביטוח  מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות  הספק .10.9

ב   הספק .10.10 עצמיות  השתתפויות  לתשלום  וכן  הביטוח,  דמי  לתשלום   קשראחראי 

 שלעיל.   םלביטוחי

וכן    הביטוחיםכי    מובהר .10.11  הינם,  זה  בהסכם  המפורטים  האחריות  גבולותהנדרשים 

או  /ו  חבותו   ממלוא   אותו  פוטרתשאינה    הספק   על  המוטלת  מזערית   דרישה  בבחינת 

  או/ו  תביעה  או/ו  טענה  כל  תהיה   לא  ולספק  דין  פי  על  או /ו  זה  הסכם  לפיאחריותו  

 .  היקפםאו  /ו   הנדרשים  הביטוחים  למהות  בקשר  המטעמ  מי   או/ו  המכללה  כנגד  דרישה

ו/או פוליסות    הספק  יאין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת אישור קיום ביטוח  .10.12

המכללה    הספקביטוחי   ידי  על  מהם  מי  בדרישת  מט/וו/או  הבאים  או  /ו  ה עמאו 

כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או    לשינוים  בדרישה

 . המטעמ הבאיםכלשהי על המכללה ו/או על  אחריותטיל הל

בו  .10.13 ובמקרה  ההסכם,  הסבת  לעניין  זה  הסכם  מהוראות  הוראה  מכל  לגרוע  מבלי 

משנה מטעם    אואו אספקת המוצרים  /ו השירותים   קבלני  ידי  על  יינתנו  חלק מהם 

ו/או על פי    זה  הסכםו/או התחייבויותיו על פי    הספקלגרוע מאחריות    ומבליהספק,  

ו/או   לשירותים  קשר ב  עמומטכל קבלני המשנה    לידיעת  להביא  מתחייב  הספק,  דין

הביטוח   סעיפי  בכל  האמור  את  המוצרים,  את זה  להסכםאספקת  בכתב  ולקבל   ,

אלו ואת   הוראות סעיפים אלו   התחייבותםהסכמתם לאמור בסעיפים  פי  על  לפעול 

הפטור   האמור,  מכלליות  לגרוע  ומבלי  במפורש  והמצאת    10.4  בסעיף)לרבות  לעיל 

 (.  יםאישור עריכת ביטוח 

את  הציגזה, לרבות לא   לסעיףבקשר  מהתחייבויותיו או יותר /ואחת  הספק אמיל  לא .10.14

,  זה  הסכם בחתימת המבטח, יהווה הדבר הפרה יסודית של    הספקאישור קיום ביטוחי  

 "ל.    הנ  הביטוחיםכלשהי בקשר עם   מהתחייבות הספקאולם לא  יהיה בכך לפטור את 
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אישור הביטוח במועד   לא תהווה    הביטוח  תקופת  בתום על אף האמור, אי המצאת 

  בנספח   כאמור  אישור  להמצאת  שנקבעמועד  הימים מ  10הפרה יסודית, אלא אם חלפו  

 .זה

 ביצוע עצמי .11

הספק אינו רשאי להמחות, לשעבד או למשכן את זכויותיו או את חובותיו לפי חוזה  .11.1

 מראש ובכתב.  ,המכללהזה לצד שלישי כלשהו, אלא אם כן ניתן על כך אישור 

מחייב,  .11.2 תוקף  חסרי  יהיו  אישור,  ללא  שנעשו  כאמור,  משכון  או  שיעבוד   המחאה, 

 פיהם. -סופק עלשלם כל תמורה בגין שירות שת כבדם ולא תלא   המכללהו

מהתחייבו קבלני  העסקת   .11.3 גורעת  אינה  כלפי   הבלעדיתאחריותו  מוהספק  ת  יומשנה 

הספק פטור את  ילא  כלפי הספק,  לעמוד בחיוביו  מ  משנה  קבלןכשלון של  .  המכללה

 .  פי חוזה זה-על מחיוביו

 חידוש אישורים ורשיונות   .12

,  שהיוו תנאי לזכייתו במכרזלחדש כל אישור או רישיון,  להחזיק ועל הספק חלה חובה   .12.1

חידוש האישור  - איאי החזקה או  .  כך שאלה יהיו בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות

 או הרישיון כאמור יהווה הפרה יסודית של החוזה. 

 התמורה .13

לספק    המכללה  .13.1 בפועל,    ם מוצריעבור  תשלם  הציע  שיספק  שאותו  לתעריף  בהתאם 

  –   אינו מפורט בקטגוריה מסוימתלמוצר ש  בהצעתו למכרז ואם התבקשה הצעת מחיר

 בהתאם למחיר שאושר על ידי המכללה.  

 למחיר יתווסף מע"מ כחוק.  .13.1.1

 מסכום זה ינוכה מס במקור כדין.  .13.1.2

 הצמדה  .13.2

 , ויתעדכן אחת לשנה. המחירים לצרכןהתעריף יהיה צמוד למדד  .13.2.1

 . התעריף לא יעודכן רטרואקטיבית .13.2.2

, הובלתם ואספקתם למתקני המכללההתמורה כוללת את המוצרים,  למען הסר ספק,   .13.3

   לגורם המזמין במכללה. פריקתם ומסירתם

( יום מהראשון לחודש שלאחר 30בתוך שלושים )המוצרים  תשלם לספק עבור    המכללה  .13.4

(. זאת בכפוף לכך שהספק קיבל אישור מאת 30מועד קבלת דרישת תשלום )שוטף +  

ן סופקו לשביעות רצונו  המפורטים בדרישת התשלום אכ  מוצריםכי ה  המכללהנציג  

וכי הנתונים המופיעים בדרישת התשלום נכונים. כנגד תשלום החשבון, יוציא הספק  

 חשבונית מס.    מכללהל

  תוספות ט  , למעעל הקבוע בסעיף זהנוספים    סכומים לא יהא זכאי לתשלום    הספק .13.5

לא תישא בכל תשלום שאינו נובע   המכללהמובהר כי    הנזכרות במפורש בהסכם זה.

  .ובכתב  מראש ,לא ניתן עליו אישוראשר  קבוע בהסכם זה, מה
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לקבל תמורה או    ,מוסכם בזאת כי הספק או מי מטעמו לא יהיה זכאי, בשום מקרה .13.6

 שירותים מכל צד שלישי בקשר לביצוע ה  ,בעקיפין  או במישרין  ,  טובת הנאה כלשהי

יסודי  הפרה  הדבר  יהווה  כאמור,  הנאה  טובת  ותתקבל  היה  זה.  חוזה  של  מושא  ת 

 החוזה.  

 העדר יחסי עבודה   .14

קבלן עצמאי, ובשום מקרה  - הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין .14.1

  ספק ה  עובדי   ,ספקלבין ה  המכללהלא ניתן לפרש חוזה זה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין  

  , תביעה שעניינה יחסי עובד ומעביד  המכללהתוגש נגד  שאו הפועלים מטעמו. במקרה  

נגד    ושיפסק או חבות אחרת,  חיוב    ,ספיבגין כל תשלום כ  המכללהאת    ספקישפה ה

 והצגת הפסק המחייב.  המכללהיד עם דרישת ימ  , אם ייפסקו,המכללה

שעניינה יחסי  תודיע לספק בכתב על כל טענה, תביעה ו/או דרישה    המכללה  .14.1.1

בתוך זמן סביר מקבלתה ותמציא לו, במידה שהספק  עובד ומעביד כאמור,  

לטענה זו.  הליכים משפטיים בקשר יבקש זאת, יפויי כוח מתאים לייצגה ב

  המכללהבהליכים אלה, אלא בהסכמת    המכללההספק לא יתפשר בשם  

 בכתב ומראש. 

בהליכים  .14.1.1.1 הכרוכות  ההוצאות  בכל  ישא  בלבד  הספק 

 המשפטיים דלעיל )לרבות שכר טרחת עו"ד ומומחים(. 

  המכללה  -קיבל על עצמו הספק לנהל את ההליכים כאמור   .14.1.1.2

אם התקבלה לכך הסכמת הספק   לא תתפשר עם התובע אלא

חיווה דעתו    המכללהבכתב ומראש או אם היועץ המשפטי של  

בכתב כי פשרה כאמור מתחייבת גם בלא הסכמת הספק בשל 

 כרשות ציבורית.  המכללהמעמדה של  

מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו, וכי הוא היחיד הנושא בכל    ספקה .14.2

עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, לרבות בתשלומי שכר או  אחריות, חבות או חוב שמעביד  

 זכויות סוציאליות מכל מין וסוג. 

 קיזוז .15

תהא רשאית לקזז מהתמורה שעליה לשלם   המכללההספק מסכים ומצהיר בזאת כי   .15.1

פי כל חוזה אחר או  -על  ,פי חוזה זה-פי חוזה זה כל סכום המגיע לה מהספק על -לו על

 פי דין.  -על

מועד הקיזוז אחר  כאמור, תינתן לספק בתכוף ל  המכללה  ההודעה על סכומים שקיזז  .15.2

 שבגינם נעשה הקיזוז. הסכומים  של  ותכלול פירוט 

להג יהיה  הספק   .15.3 נציג  השגותיו  את  יש  רשאי  על    המכללהבפני  או  כאמור  קיזוז  על 

 לטענתו.  ומגיעים לו תשלומים שלא שולמו לו 

מיום קבלת התשלום החסר  יום    (90תשעים )לא יאוחר מ  מכללה להשגה כאמור תועבר   .15.4

 ין. יהקיזוז, לפי הענ  ת או מיום קבלת הודע
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 ביצוע הקיזוז. העברת השגה בתוך המועד האמור, משמעה הסכמה של הספק ל-אי .15.5

 עיכבון .16

לספק או מי מטעמו לא תהיה זכות עיכבון כלפי המזמין או מי מטעמו, לרבות לגבי   .16.1

הטובין, וכן לגבי מסמכים או נכסים אחרים הקשורים לשירותי הספק או השייכים 

 למזמין או למי מטעמו. 

לא הספק מתחייב כי בכל התקשרות שתיערך בינו לבין ספק משנה, ייכלל תנאי לפיו   .16.2

 תהיה לספק המשנה זכות עיכבון כאמור. 

 וסיום ההתקשרות תרופות ,הפרות .17

-על הפרת הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א  .17.1

1970  . 

 כל אחד מהמקרים המפורטים להלן ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם:  .17.2

זה, אשר נקבע לגביה שהינה מעיקרי   הסכםהוראה מהוראות אי קיום של  .17.2.1

 ההסכם, וכי הפרתה תהווה הפרה יסודית.  

של  .17.2.1.1 יסודית  הפרה  תהווה  שהפרתם  הסעיפים  הם  אלה 

 . 8-12,  6, 5.2 :ההסכם

אי קיום של הוראה מהוראות הסכם זה, אף אם לא נקבע לגביה שהינה   .17.2.2

  הלא תוקן בתוך המועד שנקבע לכך בהודעה שמסר מעיקרי ההסכם, אשר  

לא  לספק    המכללה זמן  ואם  שחלפו    -נקבע  )לאחר  עשר  יום    (14ארבעה 

 על דבר ההפרה.  לספק  המכללהה ע ימיום שהוד

 קרות אחד מאלה:   .17.2.3

על   .17.2.3.1 החלטה  התקבלה  או  לפירוק  בקשה  הספק  נגד  הוגשה 

פירוקו מרצון או ניתן כנגדו צו פירוק או צו כינוס, זמני או  

קבוע, או הוגשה נגדו או על ידיו בקשה להסדר נושים או ניתן  

ם מיי  (90תשעים )צו למינוי נאמן לספק, והצו לא הוסר בתוך  

 . הינתנומועד מ

עיקול או בוצעה פעולת הו .17.2.3.2 רוב  הוטל  צאה לפועל אחרת, על 

הדרושים  נכסים  או  שלו  מהותיים  נכסים  או  הספק  נכסי 

תשעים  לצורך ביצוע שירותי הספק, והעיקול לא הוסר בתוך  

 יום מהטלתו.  (90)

 . הספק נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה .17.2.3.3

, ת רשאי  המכללהתהיה  הפר או צפוי להפר הספק את התחייבויותיו על פי הסכם זה   .17.3

 ע מכל זכות או סעד אחר הנתונים לה: מבלי לגרו

את   .17.3.1 את  ם  מוצריהלרכוש  ולחייב  אחר,  ידי הספק מספק  על  סופקו  שלא 

בהפרש   לבין    והשירותים  מוצרהבין  העלות  הספק  האחר  הספק  אצל 
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חמישה עשר    בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של  ,על פי ההסכם  םמחיר

 אחר. הפק  סהשנרכשו אצל  כם כפי מער (15%אחוזים )

  ת זכאי  המכללההיה  תהפר או צפוי להפר הספק הסכם זה הפרה יסודית,   .17.3.2

 .ש"ח 20,000לפיצוי מוסכם על סך של 

, תוך  17.3.2או לפי סעיף    17.2.3.1  לפי סעיף  פיצוי  מכללהלהספק ישלם   .17.3.3

 . המכללהקבלת דרישה בכתב על כך מאת )שבעה( ימים ממועד  7

הצדדים מצהירים ומאשרים, כי סך הפיצויים המוסכמים האמורים לעיל,   .17.3.4

נקבע על ידיהם לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים הצפויים להיגרם  

ידי    מכללה ל על  בדרישתם  אין  וכי  הספק,  כתוצאה מהפרת התחייבויות 

או    המכללה  לגרוע מהתחייבויות הספק  כדי  ידי הספק  על  או בתשלומם 

 , על פי הסכם זה ועל פי דין. מכללהל סעד הנתונים  מכל זכות או

יסודית,  הספק  הפר   .17.4 הפרה  ההסכם  ההסכם    זכאית  המכללה תהיה  את  את  לבטל 

. זכות זו  הלאלתר בהודעה בכתב, מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים ל

 ם מוצריהגם בכל מקרה שבו ימנע מהספק לספק את   מכללהללביטול ההסכם תעמוד  

 . הספקבנסיבות שאינן בשליטת או השירותים 

, ויחזיר  המכללהכל דבר המהווה קניין    מכללה עם סיום ההתקשרות ימסור הספק ל .17.5

 תמורה עבורו.   הלא קיבל  המכללה כל סכום ש  מכללהל

 כללי  .18

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל התחייבות הכלולה בהצעתו של הספק תיראה ככלולה  .18.1

 בחוזה זה, והיא מחייבת את הספק כאילו נכתבה בחוזה זה במפורש.  

כל חריגה של הספק מהקבוע בהצעתו תיחשב כהפרה של החוזה, אלא אם כן התקבל   .18.2

 מראש ובכתב.  ,המכללהעליה אישור  

פי כל דין אלא  -על זכות המוקנית לו לפי חוזה זה או על  צד לחוזה לא יחשב כמוותר .18.3

 אם נעשה הדבר בכתב ובחתימתו של המורשה מטעמו.  

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות   .18.4

 הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו. 

 פרשנות .19

שון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים  ביטויים המופיעים בל .19.1

 בלשון זכר, משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך. 

 שלימים זה את זה ומהווים מסמך אחד. זה המצורף לו )על נספחיו( מהמכרז והחו .19.2

נוסח החוזה .19.2.1 לבין  המכרז  נוסח  בין  יעשה מאמץ    ,בכל מקרה של סתירה 

 ליישב בין שני הנוסחים. 

החוזה .19.2.2 נוסח  לבין  המכרז  נוסח  בין  ליישב  ניתן  לא  שבהן  יגבר    ,בנסיבות 

 נוסח החוזה. 
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 סמכות השיפוט .20

 .בלבד בתל אביבבית המשפט המוסמך של סמכות השיפוט המקומית לגבי חוזה זה הינה 

 הודעות .21

כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הינן כמפורט בראש חוזה זה, בכפוף לכל שינוי בהן,  .21.1

  שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר בדרך המפורטת בחוזה זה.

  פי כל דין - פי הוראות הסכם זה או על-כל הודעה שיש לתיתה מצד אחד למשנהו על  .21.2

בדואר   או  הפקס,  קבלת  אישור  עם  בפקס  או  רשום,  בדואר  ותישלח  בכתב  תיעשה 

 חוזה.  ה  שבראפי כתובות הצדדים המופיעים -אלקטרוני עם אישור קבלתו, וזאת על 

 . שעות משעת המסירה בבית הדואר  72מכתב רשום ייחשב כנמסר לתעודתו כעבור   .21.3

הודעת פקסימיליה או הודעה בדואר אלקטרוני תיחשב כמתקבלת עם קבלת האישור 

 על קבלתה.

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

  ___________________  ___________________ 

 הספק המכללה

 

 

 הספקאישור חתימת 

 

כי    מאשר בזאת  ,_______________________רח'  אני הח"מ,______________, עו"ד/רו"ח, מ

 ין.ילכל דבר וענ מחייבת את הספק כמופיע לעיל  _______________ה"ה חתימתו של 

 

 _______________ _____ _______________ 

 עו"ד/רו"ח  תאריך 
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 מפרט השירותים  –( לחוזה  1נספח ) 

 כללי  .1

 הספק יעניק למכללה את השירותים באופן ובמועדים המפורטים להלן.  .1.1

 ומאפייניהם איכות המוצרים .2

כל המוצרים יהיו איכותיים, יעמדו בתקנים הישראליים )אם קיים תקן כאמור( ואם   .2.1

 בארה"ב. בתקנים מקבילים באיחוד האירופי או   -לא קיים תקן ישראלי 

יספק הספק את אותו המוצר   –סיפק הספק במסגרת הצעתו דוגמאות ממוצר מסוים  .2.2

ביקש הספק  למכללה, אלא אם המכללה אישרה לספק לספק מוצר אחר, שווה ערך.  

להחליף מוצר שלגביו הוצגה דוגמה במוצר אחר, יעביר למכללה דוגמאות של המוצר  

כללה תהיה רשאית שלא לאשר את המוצר המ  האחר ויספק לה כל מידע רלוונטי לגביו.

 המוצר שאושר במסגרת הליך המכרז. לספק את  במקרה זה הספק ימשיך  –החליפי 

מוצר מסוים כמוצר שווה ערך    ,החוזהטרם החתימה על    ,במקרה שהמכללה אישרה .2.3

 יראו את המוצר כשווה ערך לכל דבר ועניין.  –  למכרז( 28.2)בהתאם לתנאי סעיף 

טופס הצעת  ספק המבקש לספק מוצר שווה ערך )כלומר מוצר שאינו מהסוג שפורט ב  .3.22.4.

לא שלא צורף כדוגמא ו  , אלא מוצר שהספק סבור שהוא שווה ערך אליו( המחיר למכרז

, יעביר את המוצר שווה הערך לבדיקת  אושר על ידי המכללה טרם החתימה על החוזה

המכללה. שיקול הדעת היחיד בקביעה האם מוצר מסוים הוא שווה ערך נתון למכללה 

אם המכללה לא תאשר את המוצר בלבד, והספק מוותר מראש על כל טענה בנוגע לכך.  

 . המותג שפורט בטופס ההצעהממוצר הספק יספק את ה  –המוצע כמוצר שווה ערך 

במיכלים סגורים ומסומנים, שייבדקו ויאושרו מראש    חומרי הניקויהספק יספק את   .2.4.2.5

 על ידי מחלקת התפעול של המכללה. 

מתאים,  .2.5.2.6 מפתח  לו  יספק  נייר(,  מתקן  )למשל,  אותו  לנעול  שניתן  מוצר  הספק  סיפק 

 ידי הספק.    שניתן לפתוח איתו את כל המוצרים מאותו הסוג שסופקו על

 .השירות יכלול אריזה מותאמת השומרת על איכות המוצר .2.6.2.7

 כל המוצרים יהיו בתוקף של לפחות שישה חודשים ממועד האספקה.  .2.7.2.8

 הובלה ואספקה הזמנה,  .3

או   .3.1 אלקטרוני  דואר  הודעת  באמצעות  בכתב  מהספק  המוצרים  את  תזמין  המכללה 

 הספק למכללה. באמצעות אתר האינטרנט של הספק, באופן שיוסכם בין  

 הספק יספק את המוצרים תוך חמישה ימי עבודה ממועד ההזמנה.  .3.2

 בקמפוס שתגדיר המכללה.  –הספק יוביל את המוצרים אל מתקני המכללה  .3.3

הספק יפרוק את המוצרים במקום עליו תורה המכללה. הספק לא יהיה זכאי לתשלום   .3.4

 נוסף עבור פריקה בקומות גבוהות וכיוצא באלה. 

 החזר מוצרים  .4
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כשהם  .4.1 שהיא,  סיבה  מכל  מוצרים  רצונה  על  לספק  להודיע  רשאית  תהיה  המכללה 

 ימי עבודה.  14סגורים באריזתם המקורית, תוך 

משישה   .4.2 קצר  שלו  שהתוקף  מוצר  או  פגום  מוצר  להחזיר  רשאית  תהיה  המכללה 

 . חודשים ממועד האספקה, בכל מועד שבו יתגלה הפגם

ה ימי עבודה מהמועד שבו הודיעה לו  הספק יאסוף את המוצרים המוחזרים תוך שבע  .4.3

 המכללה בכתב על רצונה להחזיר את המוצרים. 

המכללה תבחר האם הספק יזכה   – במקרה של החזר מוצר שהמכללה שילמה עבורו   .4.4

 אותה על התשלום או שהסכום יקוזז מהתשלום הבא המגיע לספק עבור השירותים. 

 גודל הזמנה מינימלי  .5

שאינה  יספק כל הזמנה  ש"ח )לא כולל מע"מ(. הספק    500הוא  ההזמנה המינימלי    גודל .5.1

 בהתאם לתנאי החוזה והמפרט. ש"ח  500-נמוכה מ

למען הסר ספק, התעריף אותו הציע הספק בהזמנתו תקף לכל מספר של פריטים ולכל  .5.1.5.2

 .  ש"ח )לא כולל מע"מ( 500העולה על  סכום של הזמנה

כי   .5.2.5.3 הזמנהמובהר  להיקף  מחויבת  אינה  של  המכללה  מסוים,   כלשהו  פריט  או  רכיב 

או בכל היקף היא רשאית להזמין בכל כמות  מינימלי  ולמעט מחויבותה להיקף הזמנה  

 כספי, בהתאם לשיקול דעתה.

 גודל אריזה מסופק  .6

באריזה שונה מזו שפורטה בטופס הצעת   במקרה שהספק יהיה מעוניין לספק מוצרים  .6.1

 המחיר: 

יחסי .6.1.1 באופן  יחושב  האהמחיר  לגודל  שווה  יהיה  שישולם  המחיר  ריזה  : 

 , לחלק לגודל האריזה הישן, כפול המחיר המוצע לאריזה. החדש

ללא   .6.1.2 במכרז  המפורט  האריזה  מגודל  קטנה  אריזה  לספק  רשאי  הספק 

במתקן כלשהו )במקרה שיש  , למעט אם הדבר מחייב שינוי  אישור מראש

צורך במתקן כלשהו, למשל מתקן לסבון ידיים, יש לקבל אישור מראש של  

 .  המכללה(

הספק אינו רשאי לספק אריזה גדולה מגודל האריזה המפורט במכרז ללא   .6.1.3

 אישור מראש של המכללה. 

הקיים   .6.1.4 מהמתקן  שונה  מתקן  נדרש  באריזה  שינוי  עקב  שבו  מקרה  בכל 

יחליף הספק  ועלות    במכללה,  המתקן  )עלות  חשבונו  על  המתקן  את 

 ההתקנה וכל עלות אחרת הכרוכה בהחלפה(.

)  למען הסר ספק, .6.2 יהיה   ,כמפורט לעיל(מלבד לחישוב המחיר באופן יחסי  הספק לא 

מזו שפורטה במסמכי   שונה  באריזה  מוצר  של  בגין אספקה  נוסף  תשלום  לכל  זכאי 

 המכרז.
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 קנים לנייר התאמה של מת .7

שונה מהגודל שפורט בטופס 1מס'    ספק בקטגוריה .7.1 בגודל  נייר  נייר, שהציע  , מוצרי 

למכרז(, נדרש להחליף על חשבונו את מתקן הנייר הרלוונטי    2)נספח א'הצעת המחיר  

 המותקן במכללה למתקן נייר המתאים לנייר המוצע. 

ר ספק, הספק יישא במלוא העלות הנובעת מהחלפת המתקנים, לרבות עלות  למען הס .7.2

 המתקן ועלות ההחלפה. 

 יישארו בבעלות המכללה. המתקנים הישנים  .7.3

  

  

עיצב

'נק :אחרות 12   ',נק גופן עבור עברית ושפות  :גופן 12   :עיצב  

112H,111112H,11112H,1112H,112H,12H,כותרת 2, תו :מעוצב  

,2212H,11212H,1212H,212H,4112H,3112H,12112H,2112H,21
22H,2122H,11122H,1122H,122H,22H,512H,412H,1312H,312H
,1142H,142H,42H,232H,1132H,132H,32H,422H,322H,1222H,2

,2א,2  gnidaeh,22h,112h,12h,2h,72H,62H,152H,52H,242H
:שורות  ',נק מרווח בין  :אחרי  0   ,מ''ס רווח  :אחרי  0   ,שמאל 

בודד
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 הצעת המציע  - (  לחוזה 2נספח ) 

 ]תצורף הצעת המציע[ 
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 אישור עריכת ביטוחים  -( לחוזה  3נספח ) 

  הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 : האישור

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  ביטוח  פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין  

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה האישור מבקש

 האישור
  שם

סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך 
ו/או לטכנולוגיה ולאמנויות ]ע"ר[ 

 עובדיה ו/או מנהליה 

  שם

 נדל"ן ☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☒

אספקת  : אחר☒
חומרי ניקוי ומוצרי 

  שירות וכל משק
 בקשר נלווה

 .לאמור
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

מזמין  ☒
 שירותים

מזמין  ☒
 מוצרים

אחר: ☐
 ______ 

 

 .ז./ח.פ. ת
580038859 

 .ז./ח.פ. ת

 מען
 , תל אביב יפו145מדרך נמיר 

 

 מען

 

 כיסויים

 סוג
 הביטוח

 
לפי   חלוקה

  גבולות
אחריות או  

  סכומי
 ביטוח

  מספר
 הפוליסה 

 נוסח
  ומהדורת
 הפוליסה 

  תאריך
 תחילה 

  תאריך
 סיום

  /האחריות גבול
 ביטוח סכום

  בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים וביטול

  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 ' ד

 מטבע  סכום 

 'ג צד
 
 

חלופה ***
לביטוח 

חבות 
- המוצר
ביטוח 

צד ג' 
כולל  

ביטול 
חריג  

חבות 
 המוצר

של  ביט 
חברת 

כלל או 
נוסח 

 מקביל לו
 מהדורה
 _____ 

 אחריות צולבת – 302 ₪  4,000,000  
 הרחב שיפוי – 304
ג'    הרחבת–  307 קבלנים    –צד 

 וקבלני משנה  
ויתור על תחלוף לטובת    –  309

 מבקש האישור 
 "להמלכיסוי לתביעות  – 315
מעשי    –  321 בגין  נוסף  מבוטח 

המבוטח   מחדלי  מבקש    –או 
 רוהאיש

מבקש האישור מוגדר כצד  -322
 ג' בפרק זה 

)המבטח    ראשוניות  –  328
מוותר על דרישה או טענה מכל  

 מבטח של מבקש האישור( 
האישור    –  329 מבקש  רכוש 

 ייחשב כצד ג'

 אחריות
 מעבידים

של  ביט 
חברת 

כלל או 
נוסח 

 מקביל לו
 מהדורה
 _____ 

 הרחב שיפוי - 304 ₪  20,000,000  
ויתור על תחלוף לטובת    –  309

 מבקש האישור 
היה וייחשב  -מבוטח נוסף  –  319

מעובדי    םמעבידכ מי  של 
 המבוטח 

)המבטח    ראשוניות  –  328
מוותר על דרישה או טענה מכל  

 מבטח של מבקש האישור( 
 אחריות
 המוצר

של  ביט 
חברת 

כלל או 
נוסח 

 מקביל לו
 מהדורה
 _____ 

  ______ 
 

תאריך  
רטרו: 
 ____ 

 אחריות צולבת – 302 ₪  2,000,000
 הרחב שיפוי – 304
ויתור על תחלוף לטובת    –  309

 מבקש האישור 
)המבטח    ראשוניות  –  328

מוותר על דרישה או טענה מכל  
 מבטח של מבקש האישור( 

גילוי    –  332   12  – תקופת 
 חודשים

 

 (: האישור  למבקש  המבוטח בין  בהסכם  המפורטים לשירותים )בכפוף,  השירותים  פירוט
 

 מכירת/רכישת/השכרת ציוד-046
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 שינוי הפוליסה  /ביטול
הודעה   משלוח  לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 

 האישור חתימת
 :המבטח
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 תצהיר - ' למכרז גנספח 

   08/2022  מס'אני_____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ נותן תצהירי זה בקשר למכרז  

 . עבור מכללת סמינר הקיבוצים לאספקת חומרי נקיון וציוד משקי

 ]ככל שיש צורך בחתימתו של יותר ממורשה חתימה אחד, ניתן לשנות את התצהיר בהתאם[

נותן   .1 הוא  הנני  המזהה  שמספרו   ,___________________ תאגיד  בשם  זה  תצהירי 

 "(. המציע________________ )להלן: "

 הנני מכהן במציע בתפקיד ___________________.  .2

 הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע.  .3

 שמירה על דיני העבודה  .4

חוק "   :)להלן  1991- עובדים זרים, תשנ"אהנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק   .4.1

 "(.עובדים זרים

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:  .4.2

חוק   .4.2.1 לפי  בעבירה  חלוט  דין  בפסק  הורשעו  לא  אליו  הזיקה  ובעל  המציע 

 עובדים זרים בשנה שקדמה למועד החתימה על ההצהרה.

פסק דין חלוט בשתי עבירות או  אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ב  .4.2.2

ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים    - יותר לפי חוק עובדים זרים  

 שקדמו למועד החתימה על ההצהרה. 

 לעניין סעיף זה: .4.2.3

זיקה " .4.2.3.1 המציע  -"  בעל  שבשליטת  אצל ,  תאגיד  משרה  נושא 

השליטה  המציע שבעל  אחר  תאגיד  במציע,  שליטה  בעל   ,

 .במציע הנו בעל השליטה גם בו

 . 1968- כמשמעותה בחוק ניירות, התשכ"ח -"  שליטה" .4.2.3.2

חוק "  -)להלן    1987-הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז .4.3

מינימום מחוקי שכר  כמתחייב  ובמועד  בקביעות  לעובדיו  עבודה  שכר  ומשלם   ,)"

 עליו. העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים 

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:  .4.4

 או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.  המציע .4.4.1

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך   .4.4.2

 במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה. 

בעל   .4.4.3 או  שכר  המציע  חוק  לפי  יותר  או  עבירות  בשתי  הורשעו  אליו  זיקה 

ממועד   לפחות  שנים  שלוש  חלפו  ההצהרה  חתימת  במועד  אך  מינימום, 

 ההרשעה האחרונה. 
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 לעניין סעיף זה: .4.4.4

 כל אחד מאלה: -" בעל זיקה " .4.4.4.1

משרה  4.4.4.1.1 נושא  המציע,  שבשליטת  תאגיד 

אצל המציע, בעל שליטה במציע, תאגיד  

הנו   במציע  השליטה  שבעל  בעל  אחר 

 השליטה גם בו. 

תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו,   4.4.4.1.2

להרכב   במהותו  דומה  העניין,  לפי 

כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של  

לתחומי  במהותם  דומים  התאגיד 

 פעילותו של המציע. 

תשלום  4.4.4.1.3 על  המציע  מטעם  שאחראי  מי 

 שכר עבודה.

שליטה   4.4.4.1.4 הנשלט  תאגיד  הנו  המציע  אם 

שנ  -מהותית   אחר  שליטה תאגיד  שלט 

מהותית בידי מי ששולט במציע; שליטה 

החזקה של שלושה רבעים או    -מהותית  

שליטה  אמצעי  של  מסוג  בסוג  יותר 

 בתאגיד.

בפסק   -"  הורשע" .4.4.4.2 שכר -הורשע  חוק  לפי  בעבירה  חלוט,  דין 

התשס"ג   בחשון  כ"ה  יום  לאחר  שנעברה  מינימום, 

(31.10.2002 .) 

 ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .5

 : מאלה אחד  מתקיים במציע .5.1

  1998-ח"התשנ ,  מוגבלות  עם   לאנשים  זכויות   שוויון   לחוק   9  סעיף  הוראות  .5.1.1

 ; עליו חלות  לא( זכויות שוויון  חוק :להלן)

 . אותן מקיים והוא  עליו חלות זכויות   שוויון לחוק 9 סעיף  הוראות  .5.1.2

  למנהל   לפנות  התחייבותו  על  בזאת  צהירמ  הוא,  לפחות  עובדים  100  מעסיק  המציע  אם .5.2

  חובותיו   יישום  בחינת  לשם  החברתיים   והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי

; ליישומן  בקשר  הנחיות  קבלת  לשם  -  הצורך  ובמידת,  זכויות  שוויון  לחוק  9  סעיף  לפי

התחייב   שהמציע    הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  בעברככל 

הוא    החברתיים   והשירותים  כי  מצהיר  הוא   קיבל  ואם ,  ממנו  כנדרש  פנהכאמור, 

 ; ליישומן פעל גם הוא,  זכויות שוויון לחוק  9 סעיף  לפי חובותיו ליישום הנחיות
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יעביר   .5.3 הוא  במכרז,  יזכה  המציע  זה    העתקאם  תצהיר    משרד  של   הכללי  למנהלשל 

 . ההתקשרות ממועד  ימים  30  בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה  העבודה 

 העדר תיאום  .6

 מציע   עם  אחר  קשר  או  הסדר,  התייעצות  וללא  עצמאי  באופן  הצעתו  את  הגיש  המציע .6.1

 .  למכרז אחר

  נציגו  בפני  או  במכרזאחר    מציע  שהוא  מי  בפני  הוצגו  לא  למכרז  המציע  של  הצעתו  פרטי .6.2

   .כאמוראחר,  מציע של

 . זה במכרז הצעות  מלהגיש אחר  מציע להניא בניסיון מעורב היה לא  המציע .6.3

  מכל   תחרותית  בלתי  הצעה  להגיש   אחר  למציע  לגרום  בניסיון  מעורב  היה  לא  המציע .6.4

 . שהוא סוג

 ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשתה  ולא  לב  בתום  מוגשת  למכרז  המציע  של  צעתוה .6.5

 . אחר מציע כלשהו

 . בפועל מאסר  שנות חמש  עד  להגיע יכול  מכרז תיאום על  שהעונש לכך  מודע המציע .6.6

 ללי כ .7

 ללא סייג. המכרז , הבנתי אותם ואני מסכים לדרישות המכרזקראתי את מסמכי  .7.1

לגורמים  .7.2 ייעוץ  מתן  )כגון,  ועניינים  תפקידים  על  לי  ידוע  לא  כי  בזאת,  מצהיר  הנני 

מסוימים, חברות בדירקטוריונים, בעלות בנכסים ובגופים עיסקיים וכד'( של המציע  

בו,   החתימה  מורשי  של  לאו  עניינים    םעמידהשעלולים  ניגוד  של  חשש  של  במצב 

 במסגרת מתן השירותים מושא המכרז. 

ניגוד  נ .7.3 לרבות  כלשהי,  מניעה  של  קיומה  על  לי  ידוע  לא  זו  הצעה  הגשת  למועד  כון 

- עניינים, שיש בה כדי להפריע למציע לזכות במכרז או לקיים איזו מהתחייבויותיו על

 פי דין. -ו עלפי ההצעה, המכרז, החוזה המצורף א

 הנני מצהיר כי כל הנתונים המפורטים בהצעה נבדקו על ידי והם נכונים ומדוייקים.   .8

 הו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ז .9

        _________________ 
 חתימה         

 אישור
בפני    אני הח"מ,   הופיע/ו   __________ ביום  כי  מאשר  מ.ר.__________  עו"ד,   ,

___________ נושא ת.ז. שמספרה _________ ומר/גב' ___________ נושא ת.ז. שמספרה  מר/גב'  

_________,  החתומ/ים לעיל, המורשה/ים לחתום בשם המציע ואשר חתימתם מחייבת את המציע  

לעונשים   צפוי/ם  יהיה/ו  וכי  האמת  את  לומר  עליו/הם  כי  שהזהרתיו/הם  ולאחר  ועניין  דבר  לכל 

לא יעשה/ו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/הצהרותיהם דלעיל וחתמ/ו עליה בפני.הקבועים בחוק אם  

        ____________________ 

   ____________, עו"ד        
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 שביעות רצון שאלון  - ' למכרז דנספח 

 נא הקף את המספר המהווה את הערכתך לגבי הקריטריונים הבאים:

האם השירות שניתן על ידי המציע עמד בדרישות ההתקשרות    : עמידה בתנאי ההתקשרות .1

 עמו? 

1 2 3 4 5 

במידה  במידה מעטה כלל לא 
 בינונית

במידה רבה   במידה רבה
 מאוד 

 האם המציע עמד בלוחות הזמנים שנקבעו במסגרת ההתקשרות עמו?  עמידה בלוחות זמנים:   .2

1 2 3 4 5 

במידה  במידה מעטה כלל לא 
 בינונית

במידה רבה   במידה רבה
 מאוד 

 ? סיפק המציעש המוצריםהאם אתה שבע רצון מאיכות  :מוצרי הניקיוןאיכות  .3

1 2 3 4 5 

במידה  במידה מעטה כלל לא 
 בינונית

רבה  במידה  במידה רבה
 מאוד 

 ? שסיפק המציע תוקף המוצריםאתה שבע רצון מהאם   :איכות מוצרי המשק .4

1 2 3 4 5 

במידה  במידה מעטה כלל לא 
 בינונית

במידה רבה   במידה רבה
 מאוד 

 האם אתה שבע רצון מטיפול המציע בהחזרות מוצרים?  טיפול בהחזרות: .5

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא 
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה רבה   רבהבמידה 
 מאוד 

האם המציע נתן מענה לבעיות שהתעוררו במסגרת ההתקשרות עמו    פתרון בעיות או תקלות: .6

 באופן יעיל?  

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא 
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה רבה   במידה רבה
 מאוד 
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 האם אתה שבע רצון מזמינות המענה שניתן לפניותיך?   זמינות שירות: .7

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא 
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה רבה   במידה רבה
 מאוד 

אנוש:   .8 של יחסי  לחשיבותה  מודעות  למציע  יש  ואדיב? האם  נעים  יחס  הפגין  האם המציע 

 איכות השירות שהוא מעניק ללקוחותיו? 

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא 
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה רבה   במידה רבה
 מאוד 

הלקוח:  .9 עם  פעולה  במהלך    שיתוף  שהתעוררו  שונים  לצרכים  קשוב  היה  המציע  האם 

 האם המציע נענה לצרכים אלו באופן יעיל ומספק?   ?ההתקשרות

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא 
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה רבה   במידה רבה
 מאוד 

 ? חומרי ניקיון ומוצרי משקאספקת להתקשר עם המציע להאם היית ממליץ  .10

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא 
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה רבה   במידה רבה
 מאוד 

 

 


