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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 
 הזמנה להציע הצעות לרכישה ואספקה של חומרי ניקוי

2018/8  מס' פומבימכרז   

 
 כללי

 

 פונה ["המכללה" :]להלן "רע המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות -סמינר הקיבוצים  .1
, בהתאם להזמנות ה של חומרי ניקויאספקרכישה ולהצעות  לקבל פומבי מכרזבזה בדרך של 

 הסכם, זה מכרז תנאי פי על ,["מוצריםה"]להלן:  שתועברנה מעת לעת כפי שיפורט להלן
 .("המכרז")להלן:  והנספחים ההתקשרות

 

 ג' -ב' ו שמצורפים כנספחים ,בהסכם ובמפרט והתנאים המבוקשים מפורטים מוצריםה .2
 . זה מכרז כילמסמ

 
בתוספת מע"מ ₪  200,000 -עומד על סך של כמוצרים האומדן השנתי המשוער של גובה ה

 יהיו הסופיות הכמויותוכי , קודמות שניםבסיס  על , כי מדובר באומדן בלבדיובהרכדין. 
 המכללה של כלשהי התחייבות להוות כדי באמור אין. ההזמנה הפקת במועד כמפורט
  .כלשהו היקףב מוצרים להזמנת

 
בכמות מסוימת או בכלל, ולזוכים, או למי מהם, לא  מוצריםהמכללה איננה מחויבת להזמין 

נשוא המכרז. כמו כן, המכללה רשאית להזמין מהזוכים  אספקת המוצריםתהיה בלעדיות ב
 זכו, לפי שיקול דעתה.שונים בין המציעים שמוצרים האו לפצל את ה מוצריםרק חלק מה

 

ההתקשרות הינה התקשרות לביצוע על פי הזמנות, מעת לעת, ואין בהוראות ההסכם או  .3
, כולם או לאספקת המוצריםמכרז זה בכדי לחייב את המכללה להוציא לזוכה/ים הזמנות 

 חלקם.

 

 לזוכים לא תהיה כל עילה לשינוי המחירים שהוצעו על ידם במכרז זה ו/או עילה לתביעה .4
שיוזמנו בפועל, ככל  מוצריםמכל מין וסוג, הנובעת ו/או הקשורה להיקף ו/או כמות ה

 שיוזמנו.

 

 הנקובים היחידות מחירי בסיס על תחושב ההתקשרות תקופת כל במשך במכרז התמורה .5
 ."ג"נספח המצ"ב ומסומן  והמחירים הכמויות כתב בסעיפי

 

 
 אופן עריכת המכרז

 
 6המציעים רשאים להגיש הצעה כספית לקטגוריה אחת בלבד או למספר קטגוריות או לכל  .6

למלא את כל המחירים בקטגוריה/ות   על המציעים'. למען הסר ספק, גהקטגוריות בנספח 
 הצעה שאינה מלאה עלולה להיפסל, לפי שיקול דעתה של המכללה.הרלוונטי/ות, ו

 
, אשר דורגו בדירוג הצעות זוכות 2לפחות  מכללהמבין ההצעות שתוגשנה להליך תבחר ה .7

קטגוריות של מוצרים. המכללה  6לשימת ליבכם של המציעים, בנספח ג' פורטו הגבוה ביותר. 
. כמו כן, המכללה רשאית לבחור זוכה לקטגוריה אחת או לכל קטגוריה אחד זוכהתבחר 

וע מזכותה של המכללה לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין באמור כדי לגרלמספר קטגוריות, 
לפי אספקת מוצרים הכלולים בקטגוריה אחרת, לפי הצורך, ובקטגוריה אחת ל הלפנות לזוכ

 שיקול דעתה הבלעדי.
 

, דנן במכרז הזוכים מספר השלמת לצורך משלים מכרז לפרסם זכותה על שומרת המכללה .8
 תקופת במהלך המכסה פחתה אם או זוכים 2 על להכריז בידה יעלה שלא במקרה

 ., שלישי ואילך לכל קטגוריהשני כשיר לקבוע רשאית המכללה, בנוסף. ההתקשרות
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 על, בזאת מוותר והוא, המכרז מסמכי הוראות פי על, ספק את המוצריםל חייב  יהיה הזוכה .9
 היקף לעניין טענות לרבות, מטעמה מיאו /ו המכללה כנגד תביעהאו /ו דרישה, טענה כל
 . מביצוען לו הצפוי הרווחמוצרים וה

 

ההתקשרות  את להאריך למכללה השמורה אופציה עם, שנהשל  לתקופה היא ההתקשרות .10
 תקופות כל סך. באותם תנאים, פעם בכלנוספת אחת  לשנה, נוספות פעמים ארבע

 ההסכם סיום על להודיע רשאית המכללה, זאתיחד עם . שנים חמש על יעלו לא ההתקשרות
 מראש ובכתב. ימים 30בהודעה של  

 
 הנקובים היחידות מחירי בסיס על תחושב ההתקשרות תקופת כל במשך במכרז התמורה .11

 ."ג"נספח המצ"ב ומסומן  והמחירים הכמויות כתב בסעיפי
 וכל בלהעלויות ההו ,"מ(מע)מלבד  המיסים, הביטוחים, ההיטלים כל את יכלול המחיר

 .  המכרז למסמכי בהתאם למכללה המוצרים לאספקת הנדרשות הנוספות העלויות
 

ת"א,    149דרך נמיר  –מכללת סמינר הקיבוצים  -מקום אספקת השירותים: קמפוס ראשי  .12
ו/או בכל קמפוס אחר של המכללה במרכז הארץ, ת"א   3רח' שושנה פרסיץ  -קמפוס אמנויות 

 .מראש המכללה להודעת בהתאםככל שיהיה, 
 
   . בכתב מנההזממועד קבלת  שעות 48 בתוך :המוצרים לאספקת הנדרש מועדה

  

המכרזים  תחוב קנותות 1992 –"ב התשנפי חוק חובת המכרזים,  על נערכת הפנייה .13
. הודעה זו מתפרסמת גם באתר 2010 –)התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה(, תש"ע 

 .http://www.smkb.ac.il/biddingהאינטרנט של המכללה שכתובתו: 
 

 מסמכי המכרז והבהרות
 

 :כדלקמןזה והמסמכים המפורטים מטה ייקראו להלן גם 'מסמכי המכרז',  מסמך .14

 

 ';א נספח -טופס הצעה למכרז  .14.1

 ;1-'א נספח המציע תצהיר .14.2

 ;'נספח ב –הסכם עם הזוכה על נספחיו  נוסח .14.3

 ;)מצ"ב גם בקובץ אקסל( 'נספח ג – ומחירים וכתב כמויות יםמוצרה מפרט .14.4

 'דנספח  –נספח אישור קיום ביטוחים  .14.5

 'הנספח  –תשלום לספקים בהעברה בנקאית  טופס .14.6

 

 149 נמיר בדרךהרכש של המכללה  יחידתבמשרדי המכללה ב המכרז מסמכי את לאסוף ניתן .15
 חג ערבי כולל)לא  8:00-14:00: השעות ביןה'  -בימים א' ,4.12.18 -ה שלישימיום  החל"א ת

 כן, ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר המכללה תחת כותרת "מכרזים".  כמו(. וחגים
 

 המכרז הכרת
 

ערוך את כל לבעיון את כל מסמכי המכרז, לרבות נספחיו, ו לקרואבמכרז  המשתתף על .16
, לרבות הצגת שאלות למכללה,  כדי להכיר ולהעריך יםלו נחוצ יםהבדיקות והבירורים הנרא

 והגשתה למכללה.  הצעתו הכנת בטרם והכל, םואת ההסכם על כל פרטיה ההתקשרותאת 
 

ייראה כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי  המציעלאחר הגשת ההצעות 
נחוצה לו לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע עוד טענה מצד  שהיתהשערך כל בדיקה 

טעות ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה ו/או אי הבנה של פרט  בדברהמשתתף 
 כלשהו לגבי כל העניין הקשור במכרז זה על נספחיו וכיו"ב טענות. 

 
 
 
 

 במכרז ושינויים הבהרה שאלות

http://www.smkb.ac.il/bidding
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פקס'  03-6902313מנהלת הרכש ]טל'  גב' ציפי אדריאשת הקשר למכרז מטעם המכללה היא  .17

עד לא [. ניתן להפנות שאלות והערות בכתב בלבד tsipi.edri@smkb.ac.ilמייל  6996168-03
ת הבהרה לאחר מועד זה. יתקבלו שאלו לא .12:00בשעה   20.12.18חמישי  יאוחר מיום

 אחריות .27.12.18 ליוםעד  בלבד באתרוהערות, ככל שיינתנו, יפורסמו  לשאלות תשובות
  .חתומים כשהםלוודא קבלת המענה לשאלות, ולצרפם למסמכי המכרז  המציעים

 

הסר ספק, מתן הבהרות על ידי עובדי המכללה או מי מנציגיה, או כל מצג אחר בין  למען .18
, 17בכתב ובין בעל פה או בכל אמצעי או אופן אחר, שלא בהתאם לדרך המפורשת בסעיף 

 .המכללה את מחייב ואינו תקף אינו
 

או /ו הערהאו /ו שאלה לכל להיענותאו /ו הבתשו ליתן מתחייבת אינה המכללה כי, יובהר .19
 מתנאי המכרז. מהם איזה או תנאי לשינוי בקשה

 
 ואו הנחה ו/א/ו סתירהאו /ו טעות המכרז במסמכי שיש כך על ועמד בו שעיין במכרז משתתף .20

 כל לתקןללא דיחוי. המכללה תהיה רשאית  למכללה כך על יודיע"ב, וכיו סבירה לא הוראה
 לתועלתו שימוש בו לעשות זכאי יהיה לא ומציע, מחד המכרז במסמכי כאמור שנפל שיבוש
 .מאידך

 

פרסום המכרז, להודיע על תיקונים, הבהרות,  לאחר, דעתה שיקולרשאית, על פי  המכללה .21
 יהוושינויים ותוספות בתנאי המכרז, ומעת שהודיעה על כך באתר האינטרנט של המכללה, 

אלה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. המציע יצרף למסמכי הצעתו את הודעת המכללה וכל 
 כשהם חתומים בחתימתו. מסמך שהוסף כאמור, 

 

 המכרז של הזמנים לוח .22
 

 12.184. כרזהמ פרסום מועד
 12:00 בשעה  20.12.18 שאלות הבהרה צגתלה אחרון מועד
 תשובות קבלתל אחרון מועד

 
27.12.18 

 
  הצעותה הגשתל אחרון מועד

 12:00  בשעה  3.1.19

 

 הסף למכרז:  תנאי .23

 
 :במצטבר, הבאים ףבכל תנאי הס בעצמולהשתתף במכרז רק מציע העומד  רשאי

 
קודם למכרז  השנים האחרונותשלוש לפחות ב, מוכחהמציע הינו בעל ניסיון קודם  .23.1

ובהיקף דומה  למכללה בסדר גודל דומה מוסדות/אספקת חומרי ניקוי  לגופיםב ,זה
להיקף נשוא מכרז זה. הוכחת הניסיון תעשה על ידי המצאת הסכמים ו/או אישורים 

 של הלקוחות, המלצות מהם ופרטים על איש קשר מטעמם. 
 

)לא כולל מע"מ(, בתחום ₪  1,000,000המציע היה בעל מחזור כספי שנתי של לפחות  .23.2
(, והמציא 2015-2017האחרונות ) , בכל אחת משלוש השניםאספקת חומרי ניקוישל 

 על כך אישור של רואה החשבון שלו. 

 

 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל את המציא המציע .23.3
 ניהול עלעוסק מורשה של מע"מ, אישור כ רישום, התאגדות)תעודת  1976"ו התשל
 חוק זה.ניכוי במקור של מס הכנסה( וכל מסמך נוסף הנדרש ע"פ ו ספרים

 

הצעת המציע תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים יהיו  .23.4
 על שם המציע בלבד. אין להגיש הצעות משותפות של מספר תאגידים.

 

 כל חלקיה בזמן ובמקום, בהתאם לתנאי המכרז. עלהגיש הצעתו  המציע .23.5

mailto:tsipi.edri@smkb.ac.il
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 ההצעות דירוג אופן .24
  

 –מרכיב המחיר  במכרז, בין המשתתפים שיעמדו בתנאי הסף, תהיה על  התחרות .24.1
 .   להלן שיפורטו( 10%) האיכות מרכיבי( וכן על 90%הצעת המחיר המוצעת  )

 

 אופן שקלול מרכיבי האיכות והמחיר בהצעה יהיה כדלקמן : .24.2
 

עם  המציע. ההצעהמהציון הסופי של הצעת  90%יהווה   מרכיב המחיר בהצעה א.              
תזכה לניקוד המקסימלי, ויתר ההצעות תנוקדנה באופן  -ביותר   המחיר הנמוך

המכללה רשאית לבחון את מרכיב המחיר בנוגע לכל קטגוריה  .אליהיחסי 
 וקטגוריה, המופיעות בנספח ג', באופן נפרד. 

 לא יובא בחשבון לצורך בחירת הקבוע לשימת ליבם של המציעים, אחוז ההנחה
 נספח ג'.ההצעה הזוכה, אלא אך ורק המחירים בטבלה 

 
במרכיב  – מהציון הסופי של הצעת המציע 10%מרכיב האיכות בהצעה יהווה  ב.

התרשמות מהמציע היקף ניסיונו של המציע,  , בין היתר,האיכות יובאו בחשבון
 , איכות חומרי הניקוי של המציע. )לרבות על סמך המלצות שיוצגו(

שומרת לעצמה את הזכות לפנות גם ללקוחות שלא ניתנו ברשימת המכללה 
 הממליצים וכן לקיים ריאיון אישי עם המציע.

 
 עדיפותהמכרזים תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לתת, במקרה של שוויון בהצעות,   ועדת .25

 .יותר גבוה ציון איכות בעל למציע
 

 כלליות וראותה .26
 

 להלן, 72 יףלעיל וסע 23 -ו  41 פיםבסעיההצעה תכלול את כל המסמכים כמפורט  .26.1
 והמציע ימלא בדייקנות ובשלמות את כל הטעון מילוי על ידו.

 

וכאשר נדרש על פי תנאי המכרז, אין  )נספח ג'( במקומות המיועדים לכך למעט .26.2
להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו. כל שינוי ו/או 
תוספת ו/או השמטה שייעשו בכל דרך שהיא באחד או יותר ממסמכי המכרז, עלול 

 .המכללהלהביא לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעתה של 
 

מילוי פרט כלשהו במסמכי המכרז על ידי המציע, עלול להביא לפסילת ההצעה, -אי .26.3
. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המכללה תהיה המכללהלפי שיקול דעתה של 

רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להרשות למציע כלשהו להשלים 
ו/או הבהרות למסמכים פרטים כלשהם בקשר להצעה, בכל מועד, לרבות השלמות 

 הנדרשים להוכיח את עמידת המציעים בתנאי הסף במכרז זה.
 

המציע למלא בקפדנות בהדפסה או בכתב יד ברור את כל הפרטים הדרושים  על .26.4
בהצעה למכרז, ולחתום כדין על כל אחד ואחד מהעמודים של ההצעה ושל כל אחד 
ואחד ממסמכי המכרז. הצעה שלא נחתמה כנדרש עלולה להיפסל, לפי שיקול דעתה 

 .המכללהשל 
 

 .שבונאיותח טעויות יופיעו בה המחיר בהצעת תיקונים לבצע רשאית תהיה המכללה .26.5
 
 
 
 
 
 
 

 מסמכים להצעה צירוף .27
 

 מסמכים הבאים:הפרטים וה אתיצרף להצעה   המציע
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 

פרטי איש קשר מטעם המציע הכוללים שם מלא, תפקיד, טלפון, טלפון נייד  .27.1
 וכתובת מייל. 

 

. המציע יצרף פלט {מציע מאוגד יצרף מסמכי התאגדות מעודכנים ]תעודת התאגדות .27.2
עדכני מרשם החברות )העמותות וכיוב'(, רשימת בעלי המניות והמנהלים של 

 התאגיד, ואישור של רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד. 

 

מסמכים המוכיחים את נסיונו של המציע בביצוע שירותים דומים לשירותים נשוא   .27.3
 ים האחרונות.השנ שלושמכרז זה, לרבות אישורים והמלצות, ב

 

תמציתי של המציע, הרקע העסקי שלו, פעילויותיו, ניסיונו, ונושאי והיקף  תיאור .27.4
 עסקיו ]להלן 'דיוקן המציע'[. 

 
 , מוצרים: אקונומיקה, סבון כלים, סבון לשטיפת רצפות וסבון ידייםשל ת אודוגמ .27.5

, HD 75/90שקיות אשפה  ,נייר לניגוב ידיים ,טישונייר טואלט נייר טואלט קרפ, 
מפיות , חד פעמי )כולל מתכלה( , כפיותשתיה חמה חד פעמי )כולל מתכלה( כוסות

 . נייר לידיים )כולל מתכלה(

 

 ."דעו ידי על ומאומת חתום 1' א נספח תצהיר .27.6
 

 .23עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף  חיםהמוכי מסמכיםה כל .27.7
 

 .14מסמכי המכרז כאמור בסעיף  כל .27.8

 

 –תשובות המכללה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  כל .27.9
 חתומות על ידי המציע.

 
 להצעתו לעיל 27הצעה של מציע שלא יצרף את כל המסמכים והאישורים המפורטים בסעיף  .28

 .המכללה של הבלעדי דעתה שיקול לפי, להיפסל עלולה

 

במכרז בכל שלב של המכרז  מציע/משתתףה את הזכות לדרוש מכל עצמשומרת ל המכללה .29
 לפי, ו/או הבהרות להצעתו לשאלות מענהנוספים,  חסרים ו/או משלימים ו/או מסמכים

 .המכללה של הבלעדי דעתה שיקול
 

שמכיל הוראות מפורטות  'ב נספחהמציע שייבחר יצטרך לחתום על הסכם ההתקשרות  .30
מבטחת שלו על אישור קיום בקשר לאחריותו ולביטוחים שעליו לעשות, וכן להחתים את ה

 ביטוחים. 

 
  .בהסכם[ 11 ]סעיף הביטוח לסעיף מופנית המציעים של ליבם שימת

 
 בדרישות ולרבות ההתקשרות הסכם בהוראות היטב לעיין בזאת נדרשיםכמו כן, המציעים 

 ההתקשרות הסכם מהוראות כלשהן הסתייגויות מציעיםל שקיימות ככל. הביטוח
 להסתייגות להיעתר מחויבת אינה המכללה. ההצעה למסמכי לצרפן יש, הביטוח ומדרישות

להמציא אישור ביטוחים אשר יניח את  יםחייב ויהי ושייבחר המציעים, כן כמו. כלשהי
 דעת המכללה. 

 
 
 
 

 תבוצע כמפורט להלן: ההצעהחתימת  .31
 

עמוד מעמודי מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות על  כלהמציע לחתום על  על .31.1
 החתימה מטעמו. מורשינספחיו, בחותמתו ובחתימת 
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 

ההצעה המוגשת על ידי יחיד, תיחתם על ידי המציע בצירוף שמו המלא, מס' ת.ז.,  .31.2
 כתובת  מלאה, ומספרי טלפון, נייד, דוא"ל ופקס'.

 

אחד מהשותפים בצירוף שמו הצעה המוגשת על ידי שותפות, תיחתם על ידי כל  .31.3
המלא, מס' ת.ז. וכתובתו המלאה, ומספרי הטלפון, הנייד, הדוא"ל והפקס' שלו; או 
שיחתום עליה אחד השותפים, שיצרף ייפוי כוח מיתר השותפים, ויציין את פרטי כל 

 השותפים, כמפורט לעיל.
 

ה בשם ההצעה מוגשת על ידי חברה בע"מ או עמותה תיחתם על ידי מורשי החתימ .31.4
בנוסף, יימסר גם שמו המלא, מס' ת.ז., כתובת מלאה, ומספרי . העמותה/החברה

 טלפון, נייד, דוא"ל ופקס' של אחד המנהלים.
 

כל מסמכי המכרז הינם רכושה של המכללה והם נמסרים למציע אך ורק לצורך הכנת הצעתו.  .32
לצורך הכנת עותק נוסף להגשה  למעטהמציע אינו רשאי להעתיק את המסמכים או חלקם, 

 ]וכן לצורך שמירת עותק בתיקיו[, ואין הוא רשאי להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 
שם המכרז  מובמעטפה סגורה, עליה יירש מלאים וזהים, עותקים ניהצעה למכרז תוגש בשה

( תוגש 'גהכספית )דהיינו נספח  ההצעהסימן זיהוי של המציע.  כלומספרו בלבד, ללא 
 תמודפס ההצעה הכספיתיש להגיש את  .במעטפה חתומה נפרדת שתוכנס למעטפת ההצעה

  י.דקובץ האקסל על גבי דיסק און קי או סי. ב+  מהוחתו
 

 הרכש מחלקתב המכרזים תיבתל ,בלבד ידנית במסירה, לעיל כמפורט, יש להגיש את ההצעות
או  הדוארלהגיש הצעה באמצעות  אין  .12:00 בשעה 3.1.19 -ה חמישי לא יאוחר מיום

  הדוא"ל או בפקסימיליה, והצעה כאמור תיפסל.
 .לדיון תובא לא, זה מועד לאחר שתוגש הצעה

 
 להגשת שנקבע האחרון המועד את לדחות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית המכללה
 .תפורסם כך על שהודעה ובלבד, ההצעות להגשת האחרון המועד חלוף לפני עת בכל ההצעות
  

לשימת ליבכם, המציעים רשאים להגיש הצעה כספית לקטגוריה אחת בלבד או למספר  .33
הקטגוריות בנספח ג'. למען הסר ספק, יש למלא את כל המחירים  6קטגוריות או לכל 

למוצרים שאינם  עאחוז הנחה המוצ. כמו כן, יש למלא את בקטגוריה/ות  הרלוונטי/ות
שאינה מלאה עלולה להיפסל, לפי שיקול דעתה של  הצעה. כלולים במפרט נספח ג'

 המכללה.
 

 )בתוך קטגוריה( יחד עם זאת, במידה שמי מהמציעים לא יציע מחיר לפריט אחד או יותר .34
בלבד, לפי שיקול דעתה רשאית המכללה תהיה  "ההצעה החסרה"(,במסגרת הצעתו )להלן: 

את  משתתף עבור אותו פריטהבלעדי, ולצורך בחינת ההצעה, לראות כאילו הציע אותו 
שהוצע על ידי מי מהמציעים המשתתפים בפנייה. אולם יודגש: זכתה  המחיר הגבוה ביותר

המחיר הזול ההצעה החסרה, תחושב התמורה המגיעה לבעליה בגין אותו פריט על בסיס 
שהוצע לפריט זה על ידי מי מהמשתתפים, ואף משתתף בפנייה, לרבות הזוכה, לא  ביותר
 .רשאי להעלות כל טענה בקשר עם כךיהיה 

 

 דעתה שיקול לפי המכרז נשוא מוצריםה אספקת את לחלק רשאית תהיה המכללה, ובהרי .35
 .מציעים מספר בין, המוחלט

 
יום מהמועד האחרון להגשת  90כך שהצעתו תקפה למשך  עלמגיש הצעה ייראה כמי שהצהיר  .36

 ההצעות.
 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע, בעת בדיקת הצעתו, את כל ההסברים,  .37
הפרטים הנוספים וההשלמות שייראו לה דרושים לבחינת ההצעה והערכתה. המציע יהיה 

אשר נמנע  מציעפרטים והסברים אלו כתנאי להמשך בדיקת הצעתו.  למכללהחייב למסור 
רשאית  –לא נכון ו/או מידע חלקי בלבד או מטעה  מלמסור את המידע הדרוש או מסר מידע

 המכללה שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

לאמור לעיל, למכללה שמורה הזכות להזמין את מציעים, כולם או חלקם, לפגישה עם  בנוסף .38
 חברי ועדת המכרזים של המכללה, או מי שיוסמך על ידה לכך, לשם בירור פרטים משלימים.

 
כשירים, והיא תהיה רשאית  מציעיםרשאית לבחור, בנוסף לזוכה, גם  תהיההמכללה  .39

להלן  40 יףבסעלהתקשר עם מי מהם במקרה בו הזוכה לא ימלא אחר התחייבויותיו כמפורט 
יובהר כי, בכפוף לכל  תחליט לעשות כן בנסיבות שיחייבו זאת גם לאחר מכן.ש במידהו/או 

 דין, המכללה תהיה זכאית אך לא חייבת להתקשר עם מציע כשיר כאמור.

 

  :כזוכה במכרז, יהיה חייב בין היתר שייקבע מציע .40
 

על הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז בשינויים  לחתום .40.1
תקשרות עם המחוייבים, וכן על יתר המסמכים המתחייבים מהזכייה במכרז ומהה

 ממשלוח ההודעה אליו על דבר זכייתו במכרז; וכן, יום 14 בתוךהמכללה, 

 

להמציא למכללה אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח בעלת מוניטין  .40.2
 מיום ממשלוח ההודעה אליו  על דבר זכייתו במכרז. ימים 14בתוך , 'דנספח בנוסח 

 

פטורה מכל  המכללה תהיה, אלה בהתחייבויות כזוכה שנקבע המציע יעמוד לא אם .40.3
 התחייבות כלפי המציע.

 

הצעתו מביע המציע את הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני משתתפים אחרים, אם  בהגשת .41
 המכללה תידרש לעשות כן, פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי.

 

מתחייבת לקבל  אינההמכללה תבחר את ההצעה המיטיבה עמה ביותר לפי דעתה.  המכללה .42
או את /ואת ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה אחרת, ונתונה בידה הזכות לדחות כל הצעה 

כל ההצעות כולן, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. למציע לא תהיה כל עילה 
לתביעה כלשהי בקשר להכנת הצעתו ולהגשתה, ובקשר לכל הוצאה שנגרמה לו עקב 

 ו במכרז.השתתפות

 

מכללה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי ו/או תיקון, כפי שתמצא לנכון במכרז ובתנאיו, ה .43
, והכול לפי שיקול דעתה בכל שלב שהוא לרבות שינויים בלוח הזמנים שלו, וכן לבטלו

הבלעדי. המציעים מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או פיצויים במקרה של ביטול 
 המכרז כאמור.

 
[ ו/או לנהל משא best & finalשומרת לעצמה את הזכות לבקש הצעה/ות משופרות ] המכללה .44

ומתן ו/או לערוך הליך/הליכים של התמחרות בין מציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, 
 כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה, והכול על מנת לבחור את ההצעה המיטיבה עמה ביותר. 

 
או /ו יותר מפורטות הצעות להגיש שיידרשו ייתכן, מתאימות נמצאו שהצעותיהם המציעים

 .הזוכה ההצעה בחירת טרם, המכללה ידי על שייקבע כפי, נוסף מידע
 

המכללה רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים אשר יאושרו  – המציעים עם ומתן משא ניהול .45
לתקנות חובות המכרזים )התקשרויות של מוסדות  12על ידי ועדת המכרזים, בהתאם לתקנה 

 .2010 –להשכלה גבוהה(, תש"ע 

 

המכללה תיחשב כמי שהתחייבה התחייבות כלשהי כלפי מציע כזוכה במכרז, אך ורק לאחר  .46
שעליו חתמו מטעם המכללה מורשי החתימה  ,הזמנה/מציע הסכםשנחתם בינה לבין אותו 

מסמך אחר ו/או החלטה אחרת של גוף כלשהו, לרבות של ועדת המכרזים, לא יחייבו  שלה.
 את המכללה באופן כלשהו.

 
 ההסכם הוראות פי על, עות רצון המכללהלשבי  מוצריםה את לספק, כי על הזוכה מודגש .47

. מובהר בזאת כי המכללה תהא זכאית לבצע בכל עת כל ונספחיו המכללה לבין בינו שייחתם
 לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב באילוצי התקציב שלה.  מוצריםה אספקתשינוי בהיקף 
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 ג'. נספחו ההסכם נספח ב' הוראות יגברו, המכרז מסמכי בין סתירה של מקרה בכל .48
 

ההצעות שהוגשו במכרז או בכל המציעים לא יוזמנו ולא יורשו להשתתף בישיבת פתיחת  .49
 ישיבה אחרת שלה.

 
 

    
 בכבוד רב,               

 
 

 סמינר הקיבוצים המכללה 
 ע"ר לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 נספח א'
 

 
 ה צ ע ה

 
 אל

    - סמינר הקיבוצים
 לטכנולוגיה ולאמנויות , לחינוך המכללה 

 , 149דרך נמיר 
 ...............תאריך         תל אביב

 
 

 א.ג.נ.,
 

 8/2018 הנדון: מכרז מס'
 

מספר רישום  ...................................... החתימה של התאגיד מורשיאני/אנו הח"מ,  .1
 לקבלת הפנייהבעיון את  נובזאת, כי קרא יםמצהירו מאשרים]להלן 'המציע'[  ___________

 הצעות למכרז ואת כל מסמכי המכרז שנלוו אליה, לרבות הנספחים ]להלן 'מסמכי המכרז'[. 

 

את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, שאלנו את השאלות כפי שמצאנו לנכון וקיבלנו עליהן  והבנ .2
אם  נוועל התחייבויותי הצעתנואת כל הנושאים שיש בהם כדי להשפיע על  נותשובות, ובדק

רות למכרז הבות הכדאיות הכלכלית של ההתקשרות, וכן את מסמכי ההבזכה במכרז, לרנ
 ה בתנאיו בגדר ההליך.שוכל שינוי שנע

 

 את לשנות, והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על וזכאית רשאית שהמכללה לכך מודעים אנו .3
 .שהוא פיצוי לכל זכאים נהיה ולא, דרך בכל ההתקשרות היקף

 

 ידועים, המכרז נשוא השירותים ביצוע על המשפיעים האחרים הגורמים וכל המכרז תנאי .4
 .הצעתנו את קבענו לכך בהתאם וכי, לנו ומוכרים

 
  '.ג בנספחהנדרשת על ידי המציע הינה כמפורט  התמורה .5

 
מכללה רשאית להקטין או להגדיל את הכמויות והמוצרים, בהתאם לצרכיה הידוע לנו כי  .6

הבלעדי. כמו כן, המכללה רשאית להוסיף מוצרים נוספים מעל לעת ועל פי שיקול דעתה 
 בהתאם לצרכיה מעת לעת.

 

 כלכי המחירים המפורטים בהצעתנו מהווים תמורה מלאה, סופית ומוחלטת למילוי  מוסכם .7
, מכל מין וסוג שהוא העלויות בכל נשיאה ולרבות, זה הסכם פי על המציע התחייבויות

 עבודהלעובדים,  תשלומים ,ביטוחיםהובלה,  לרבות, במלואם המוצרים אספקתבהכרוכות  
 לרבות, ואחרות כלליות, מיוחדות הוצאותתקורה והנהלה,  מוצרים, תשומותוחומרים, 

 אחרת עלות וכל, רישיונות, אישורים, אחרים חובה תשלומי וכל היטליםאו /ו אגרות, מיסים
 וכיו"ב.   המוצרים אספקתעם  בקשר אחרת הוצאהאו /ו
 

,  לעצמנו שקבענו הוגן רווח כוללים אחר מקום בכלאו /ו בהצעתנו הנקובים המחירים כל .8
 אחת כל ולמילוי השירותים כל למתן הדרוש כל ואת דרישותינו כל את וממלאים

 .המכרז ממסמכי אחד כל לפי מהתחייבויותינו
 

 לתשלום זכאי יהיה לא והוא, התמורה עם בקשר כלשהן טענות לו תהיינה ולא למציע אין .9
. אנו מאשרים כי לא נציג כל תביעה ולא נטען כל לתמורה נוסף המוצרים אספקת בגין אחר

טענה לכל תוספת, בכל עניין הקשור לשירותים ולהיקפם ולא נטען לכל תוספת למחירי 
בהסכם  מצויין, מכל סיבה, לרבות עקב אי הבנה או אי ידיעה שלנו, אלא אם וצריםהמ

 .ההתקשרות במפורש אחרת
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

ממועד יום " 30התשלום: התשלום בתוספת מע"מ יתבצע בתנאי תשלום "שוטף +  תנאי .10
מדור ספקים  –בחשבות  החשבונית קבלת ממועדו/או  המכללה לידי המוצרים אספקת

 לפי המאוחר מביניהם., ואישורה מכללהב

 

ו/או  מוצריםהמכללה תהא זכאית לבצע בכל עת כל שינוי )לרבות צמצום היקף הש לנו ידוע .11
לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב באילוצי התקציב  המוצריםביטולם בכל עת( בהיקף 

 שהוא סוג מכל דרישהאו /ו טענה כל לנו תהא ולא לנו אין כי ומצהירים מאשרים ואנושלה, 
 . המכללה כלפי זה בעניין

 
   בכתב.  ממועד קבלת הזמנה שעות 48בתוך   – מוצריםה אספקת מועד .12

 

 :כי בזאתמאשרים ומצהירים  אנו .13
 

 המציע הוא בעל ידע, ניסיון ומומחיות הדרושים לביצוע השירותים נשוא המכרז.  .א

 

ברשותו של המציע כל הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים על פי כל דין  .ב
לביצוע השירותים, לפי חוק וכל התקנות הרלוונטיות שהותקנו על פיו, והמציע יבצע את 

שירותים באמצעות עובדים שהינם בעלי הרישיונות, ההיתרים, הסיווגים והניסיון ה
 הדרושים לביצוע השירותים על פי הוראות החוק והתקנות.

 
ברשותו של המציע כל כוח האדם והציוד הנדרשים על מנת לבצע את   השירותים נשוא  .ג

 המכרז.

 

על פי תנאי המכרז,  הבהצע , הכל כפי שנרשם על ידיהמציע המחירים שמפורטים בהצעת .ד
 כוללים תקורה ורווח קבלני. 

 
 בין ספקים, לפי שיקול דעתה. המוצרים אספקתכי המכללה זכאית לחלק את  נוידוע ל .ה

 
 .אחרים מציעים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת זו צעהה .ו

 

יום מהמועד האחרון שנקבע  90במשך תקופה של  נוזו תהיה בתוקף ותחייב אות נוהצעת .14
 להגשת ההצעות. 

 
 .לו צפוי שהמציע אחר או כלכלי או כספי קושי כל על נול ידוע לא .15

 
עד  וו/או במצב עסקי המציע או שינוי מהותי כלשהו במצב נואם יחול שינוי בהצהרותי .16

דע נלהודיעכם על שינוי זה מיד כאשר  יםמתחייב ולחתימת ההסכם עם הזוכה במכרז, הננ
בגדר הצעה זו ו/או כל  נומכל התחייבות של נועליו. אין באמור בסעיף זה כדי לפטור אות

 הסכם.
 

, כן לעשות תידרש המכללה אם, אחרים משתתפים בפני הצעתנו לגילוי מראש מסכימים אנו .17
 את מראש מציינים אנו .שזכתה בהצעה לעיין לבקש רשאים זה בהליך זכו שלא מתחרים וכי

: החיסיון סיבת ואת למתחרים הצגה בפני החסויים בהצעתנו הסעיפים
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

.__ 
 

 ד מסחרי. בזאת, כי פרטי ההצעה הכספית הזוכה, לא יהוו בכל מקרה סו מובהר
 

 העיון זכות מתן בדבר הסופית וההכרעה הדעת שיקול כי בזאת מובהר, ספק הסר למען
 .המכרזים ועדת של הינו, העיון של והיקפו למציעים
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

לחתום על ההסכם וכל  יםמתחייב אנוזכה במכרז, י המציעתתקבל ו המציע אם הצעת .18
 נוימים מיום שתישלח ל 14תוך ב , לרבות אישור קיום ביטוחים חתום,המסמכים הנלווים לו

, כמפורט בהסכם ובנספחיו ועל פי נו, ולמלא אחר כל התחייבויותיהמציע ההודעה על זכיית
 המציע עשה כן ידוע לי, כי המכללה תהא רשאית לבטל את זכייתנהוראות כל דין. במידה שלא 

 במכרז.
 

סב את כל או חלק מתחייב שלא לה המציעכה במכרז, יז המציעתתקבל ו המציע אם הצעת .19
בעקבות הזכייה במכרז,  ו, מכוח הזכייה במכרז ו/או מכוח ההסכם שייחתם איתומזכויותי

 לצד ג' כלשהו, ללא קבלת הסכמתכם מראש ובכתב.
 

המציע מצהיר כי בשום מקרה השכר שישולם לעובד מטעמו לא יפחת מהקבוע בחוק שכר  .20
 , כפי שיהיה מעת לעת.1987 –המינימום, התשמ"ז 

 
 
 
 

 ולראייה באתי/באנו על החתום:
 

.................................................................. 
 ]חותמת/חתימה/חתימות לפי העניין[

 
 
 
 
 

 פרטי המציע:
 
 

 ' מס ...................... מס' טל': כתובת ..................................
 

 ...............................פקס
 

 דוא"ל .............................. .............................. .............................. כתובת
 

  ח.פ./ת.ז.: ......................... שם: ....................................
 
 

 חתימה..............................
 
 
 
 

 [שותפות או לחברהאישור ]
 

אני הח"מ .....................................עו"ד מ......................................... מאשר בזה כי 
ההצעה הנ"ל, ויתר מסמכי המכרז, נחתמו על ידי ה"ה ...............................בעל ת"ז מס'  

.....................בעל ת"ז מס' ..................................... שמוסמכים .......................... ו..
לחייב בחתימתם את החברה / השותפות .................................. וזאת לאחר קבלת 

 החלטה שמחייבת אותה, להגיש את ההצעה למכרז.
 
 
 

       ................................... 
 חתימה וחותמת       
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

  1א'  נספח
 

 תצהיר
 

 [מאשר"ד עו בפני וחתום המיותר את]מחק 
 

 לא אם וכי האמת את להצהיר שהוזהרתי לאחר, בזה"מ ..........................מצהיר החאנו /אני
 :כי, בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה כן אעשה

 
 .אמת הם המציע בהצעת ידי על שנמסרו הפרטים כל .1

 

 1976-התשל״ו, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו ההתקשרות מועד עד .2
 משתי ביותר אליו זיקה ובעל במכרז המציע הורשע לא/  הורשע(, ׳׳החוק׳׳)להלן: 
 אחת שנה חלפה ההתקשרות במועד כי - עבירות משתי ביותר הורשע ואם, עבירות
 בסעיף כמשמעותם יהיו זה בסעיף המונחים כל. האחרונה ההרשעה ממועד לפחות

 .לחוקב)א( 2
.................................................................................................... 

 

 אזרחיות תביעות על לי ידוע ולא, מתנהלותלא /מוגשות להיות צפויותאו /ו מתנהלות .3
 המציע נגד מוגשות להיות שעומדות[ משפט בבית מהותיים הליכים]או  מהותיות

 .במכרז

 

 להיות עומדות או שמתנהלות[ משפט בבית מהותיים הליכים]או  אזרחיות תביעות .4
 :להלן כמפורט הן מוגשות

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

.......................................................................................................... 
או /ו מיוחד מנהלאו /ו מפרקאו /ו נכסים כונס מונה לא למציע כי, בזאת מאשר אני .5

 הוטלו לא וכן, המציע של פרעון חדלות חשש על להעיד כדי בו יש אשר אחר מינוי כל
, דא כגון נסיבות כל ולא משפטיים הליכים כנגדו ננקטו ולא המציע נכסי על עיקולים

 .חי כעסק המציע התאגיד של קיומו להמשך חשש על להעיד בהן יש אשר
 

 נוספות: ................................................................................... הערות .6
 
 

 אמת  –שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי זה  זהו
 
 

 באתי על החתום:  ולראיה
 

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

 
 אישור

 
 בפני...............................התייצב/ה  היום כי בזה מאשר"מ, .....................................עו"ד, הח אני
, אישית לי' ........................המוכר/ת מס"ז ת בעלתגב' ................................................. /מר

 לעונשיםה /צפויתהיה /י כןתעשה /י לא אם וכי אמת להצהיר עליה כיה /אותו שהזהרתי ולאחר
 .בפני עליוה /וחתמ זהה /תצהירו את בפניה /אישר, בחוק הקבועים

...........................................   ................................................. 
   חותמת
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 'בנספח 
 

 ה ס כ ם
 

 שנערך ונחתם בתל אביב ביום ..........................
 
 

 לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות )ע"ר(סמינר הקיבוצים המכללה  בין
 9-003885-58, ת"א ע"ר 149דרך נמיר  
 ['המכללה' או 'המזמין']להלן  
 מצד אחד,            

 
 . _____________.פח  _________________ לבין 

 ע"י המוסמכים לחתום בשמה:
 ________________________  

______________________ 
 ['ספק'הלהלן ] 
 מצד שני,            

 
 

מכללה אקדמית לחינוך, המחזיקה ובעלת הזכויות, בין היתר בקמפוס  ווהמזמין הינ הואיל
ברמת אביב, ובקמפוס צפון הממוקם ברחוב   149הראשי של המכללה בדרך נמיר 

 , תל אביב ]להלן ' הקמפוסים' [;3שושנה פרסיץ 
 

)להלן:  אספקת חומרי ניקויות לוהמכללה ערכה הליך של פנייה לקבלת הצע והואיל
 (; "מוצרים"ה

 
 ;כספק עצמאי מצהיר כי הינו עוסק באספקת חומרי ניקויוהספק  והואיל

 
ונבחר לתת למכללה , בחירה שהתקייםהבהליך  , יחד עם זוכים נוספים,והספק זכה והואיל

 בתקופת תוקפו של הסכם זה; ים בקמפוס מוצריםאת ה
 

לו את כל הידע, הניסיון, הכישורים, המיומנות וכל האמצעים  והספק מצהיר כי יש והואיל
נשוא הסכם זה למכללה, בתקופת תוקפו של הסכם  מוצריםה אספקתהדרושים, ל

 זה;
 

והספק מצהיר כי הוא זכאי להתקשר בהסכם זה, וכי אין בהתקשרותו בהסכם זה  והואיל 
הי המוטלת עליו עם המכללה משום הפרה של חובה חוקית או של חובה אחרת כלש

 כלפי צד שלישי; 
 

ועל בסיס הצהרות הספק והתחייבויותיו בהסכם זה ונספחיו, הסכים המזמין  והואיל
 , וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה ונספחיו;זה בהסכם הספק עם התקשרל

 
והצדדים מצהירים כי התקשרותם עפ"י הסכם זה נעשית על בסיס תנאי מפורש  והואיל

אין ולא  ,ורד לשורשו של הסכם זה כי בכל הנוגע להסכם זה והנובע הימנוויסודי הי
מעביד בין המכללה ובין הספק ו/או בין המכללה לבין מי מעובדי -יהיו כל יחסי עובד

הספק ו/או שלוחיו ו/או נציגיו וכל גורם אחר מטעמו, וכי מעמדו של הספק יהיה ספק 
 עצמאי על כל המשתמע והנובע מכך;

 
וברצון הצדדים להסדיר ביניהם את זכויותיהם וחובותיהם האחד כלפי משנהו, הכול  והואיל

 כמפורט בהסכם זה על נספחיו וע"פ תנאיו;
 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם, בין הצדדים כדלקמן:
 

 

המבוא להסכם זה, ההצהרות הכלולות בו והנספחים להסכם זה, מהווים חלק בלתי נפרד   .1
 הצדדים באותה מידה. מההסכם ומחייבים את
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 

 בהסכם זה .2
 

, ובנספחיו זה בהסכם שלהלן למונחים תהא, זה להסכם במבוא המוגדרים למונחים בנוסף
 :אחרת מחייב הדברים הקשר אם אלא, לצידם הרשומה המשמעות

 
[ המצורף לו 'גנספח בהסכם זה ובנספח המוצרים ]כמפורט  חומרי ניקוי – 'מוצרים'ה

 .לעת מעת המכללה להזמנת ובהתאםוהמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, 
 בכל מקרה של סתירה בין ההסכם לבין נספח המוצרים יגברו הוראות הנספח.

 
ת"א,    149דרך נמיר  –מכללת סמינר הקיבוצים  -קמפוס ראשי  - "המוצרים אספקת"מקום 

ו/או בכל קמפוס אחר של המכללה במרכז ת"א   3רח' שושנה פרסיץ  -קמפוס אמנויות 
 .מראש המכללה להודעת בהתאםהארץ, ככל שיהיה, 

 
   הספק הצהרות .3

 
 :כדלקמן, ומתחייב מצהיר הספק

 
 לשם הנדרשים האמצעים וכל היכולת, המיומן האדם כוח, הניסיון, הידע בעל הינו כי .א

 .זה הסכם פי על התחייבויותיו כל מילוי

 
 .זה בהסכם לאמור ובהתאם דין כל פי על, בזהירות, במקצועיות יפעל כי .ב

 
 כל ולביצוע זה בהסכם להתקשרותו אחרת או חוזית, חוקית מניעה כל אין כי .ג

 שלו התחייבות של הפרה כל אין זה בהסכם המזמין על בהתקשרותו וכי, הוראותיו
 .כלשהם שלישיים צדדים כלפי

 
או /ו שעבודאו /ו משכון מכל וחופשיים נקיים, ומקוריים חדשים המוצרים כל כי .ד

 .שלישי צד לטובת כלשהי זכותאו /ו חובאו /ו עיקול
 

בתקנים הישראליים שיסופקו על ידו יהיו תקניים, איכותיים ויעמדו  כי כל המוצרים ה.
יספק את המוצרים  במיכלים סגורים ומסומנים, שייבדקו  ספקה על פי כל דין.

 ויאושרו מראש על ידי מחלקת התפעול של המכללה.
 
 או שווה ערך.  סולו/כי כל חומרי הניקוי יהיו מתוצרת סנו .ו

 
, ע"י הספק תהווה הפרה יסודית ואו חלק ו, כולועיקרי שהפרת ףדלעיל ייחשב כסעי 3 ףסעי

 של הסכם זה.
 
 

 ספק-מזמיןיחסי  .4
 

אין ולא יהיו כל יחסי  ,מוצהר ומוסכם מפורשות כי בכל הנוגע להסכם זה והנובע הימנו .4.1
מעביד בין המזמין לספק ו/או בין המזמין ובין מי מעובדי הספק ו/או מנהליו ו/או -עובד
 ן.יעצמאי לכל דבר ועני קבלןו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו, וכי הספק הינו ינציג

 
על חשבונו הבלעדי, בכל התשלומים הישירים והעקיפים הכרוכים בהעסקת ישא, הספק  .4.2

, ולרבות שכר, עובדיו ומי מטעמו ובלעדי לקיום כל חובה המוטלת על מעביד עפ"י כל דין
משכורת, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, תשלום לקרן פיצויים, 

בות הפרשות סוציאליות בהתאם לכל דמי חופשה, נסיעות, דמי מחלה ודמי לידה, לר
דין, וכל תשלום לעובד או בגינו שהספק חייב בתשלומו על פי הוראות כל דין ו/או הסכם 

 .ו/או הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי בענף זה
 

הספק מתחייב לשלם לעובדים מטעמו שכר שלא יפחת משכר מינימום על פי החוק, וכן  .4.3
 תוספת יוקר.

לדרוש מהספק, בכל מועד ומכל סיבה,  תהיה רשאיתהמכללה מוסכם מפורשות כי  .4.4
להפסיק עבודתו של מי מעובדי הספק ו/או כל גורם אחר מטעמו בכל הקשור למתן 
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השירותים למכללה עפ"י הסכם זה, והספק מתחייב לקיים דרישה זו לאלתר ולא יבוא 
ראות סעיף זה בכל דרישה ו/או תביעה כלפי המכללה בעניין זה והנובע מכך. אין בהו

 לעיל כדי לגרוע מהצהרות הצדדים והסכמתם בדבר מעמדו של הספק כספק עצמאי.
 

 ההסכם תקופת .5

 

  __________ועד ליום  __________ יוםמ שנה לתוקפו של הסכם זה הינו לתקופה ש .5.1
 (."תקופת ההסכם")להלן: 

 

ארבע תקופות המכללה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך הסכם זה לעוד  .5.2
בנות שנה כל אחת, באותם תנאים. הארכת ההסכם תיעשה על ידי מתן הודעה מראש 

, בחודש שלפני תום ההסכם. הוארך ההסכם לשנה נוספת כאמור, יחתמו הצדדים ספקל
 על תוספת להסכם.

 

לבטל הסכם זה בכל מועד  תהיה רשאית המכללהלעיל,  5.2 -ו  5.1על אף האמור בס"ק  .5.3
 השני צדת ההסכם ומכל סיבה שהיא, וזאת בהודעה מוקדמת שתימסר לבמהלך תקופ

( יום קודם מועד כניסת הביטול לתוקף, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או שלושים) 30בכתב  
, למעט תשלום עבור המוצרים שסיפק דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההסכם כאמור

 .  למזמין עד למועד הביטול
 

 ההתקשרות .6
 

, זה להסכם 'ג בנספח כמפורט ובהיקף בכמות, המוצרים את למזמין ימכור הספק .6.1
 כשהם, המוצרים את למזמין ימסור הספק. לעת מעת המזמין של לדרישתו ובהתאם

 .שלישי צד של אחרת זכות או עיקול, שעבוד מכל נקיים
 

 רכישת ובהיקף בכמות שינוי כל עת בכל לבצע זכאית תהא המכללה כי, בזאת מובהר .6.2
 המכללה, כן כמו. שלה התקציב באילוצי ובהתחשב הבלעדי דעתה שיקול לפי, המוצרים

 דעתה שיקול לפי, מהספק' ג בנספח כמפורט המוצרים כל את לרכוש לא רשאית תהיה
 .כך בגין תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה כל לספק תהיה ולא, הבלעדי

 
 רישוי הספק   .7
 

הספק מצהיר כי יש לו ולכל אחד מעובדיו ומהעובדים שיועסקו במתן השירותים את כל  .7.1
הרישיונות וההיתרים התקפים הדרושים עפ"י כל דין למתן השירותים וכל חלק מהם 

 למזמין. 
 

הספק מתחייב לבצע הסכם זה וכל הנובע הימנו בהתאם להוראות כל דין וכל רשות  .7.2
ני כוח אדם, לתנאי העסקתם של עובדים, לרבות מוסמכת, לרבות בכל הנוגע לקבל

 שכרם.
 

הספק ישא בתשלום כל קנס אשר יושת עליו ו/או על מי מעובדיו ו/או מי מטעמו בגין  .7.3
הפרת איזה מהתחייבויותיו עפ"י הוראות סעיף זה לעיל והנובע הימנו, וישפה את 

להפרת הוראות המזמין ומי מטעמו בגין כל קנס שיושת על המזמין ומי מטעמו בקשר 
, ובלבד שהמזמין כל דין ו/או רשות מוסמכת  ע"י הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו

עדכן את הספק תוך זמן סביר ממועד קבלת הדרישה וניתנה לספק אפשרות להתגונן 
 .בפניה

 
 
 
 
 

 התמורה .8
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מלוא התחייבויותיו של הספק כאמור בהסכם זה,  ולקיום המוצרים אספקתל בתמורה .8.1
להסכם זה, בתוספת מע"מ, כנגד  'גבנספח ישלם המזמין לספק את הסכומים כמפורט 

 "התמורה"(.חשבונית מס כדין. )להלן: 

 

 המוצרים אספקתממועד יום " 30התשלום בתוספת מע"מ יתבצע בתנאי תשלום "שוטף +  .8.2
, ואישורה מכללהמדור ספקים ב –בחשבות  וניתהחשב קבלת מועדו/או מ המכללה לידי

 לפי המאוחר מביניהם.

 

התמורה תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, אשר יעודכן אחת לשנה, במועד חידוש  .8.3
ההסכם, ככל שההסכם יחודש, כאשר מדד בסיס הוא המדד הידוע במועד חתימת 

 ההסכם.   

 

 

  למוצרים אחריות .9

 

על פי כל דין, הספק ישא באחריות או /זה ו הסכםבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי מ .9.1
, מתחייב הספק מוצר. במקרה בו יימצא פגם בם של המוצריםתקינותל בלעדיתהו המלאה

 . בפריט זהה תקין וחדש פגם,ממועד מסירת הודעה על ה שעות 48להחליפו בתוך 
 המזמין יהיה, התמורה מלוא תשלום לפני נתגלו הנזקאון /ו הקלקולאו /ו שהפגם במידה

 . החלפהזכאי לעכב את תשלום יתרת התמורה לספק כנגד ביצוע ה
 
 ל ההוצאות בקשר לאספקת האחריות יהיו על חשבון הספק. כ
 

 .למוצרים האחריות בגין נוספת כלשהי לתמורה זכאי יהא לא הספק כי מובהר .9.2
 

 אחריות הספק .10

 

או /ופגיעה ו/או הפסד  אוישירה, מלאה ובלעדית, לכל נזק ו/ הספק יהיה אחראי, אחריות .10.1
או לרכוש, שיגרמו בכל מועד שהוא, במישרין ו/או בעקיפין, לכל גורם  שהוא /ואובדן, לגוף 

לרבות למזמין ו/או למי מעובדיו ו/או מנהליו ו/או תלמידיו ו/או שלוחיו ו/או הספקים 
שר ו/או כתוצאה מכל מעשה בקהוא, אשר אירעו שלו ו/או מוזמניו, ו/או לכל צד ג' אחר ש

, בכל הקשור לביצועו של הסכם זה והנובע הימנו, מטעמוו/או מחדל של הספק ו/או מי 
ולרבות בגין כל פגם ו/או קלקול ו/או כשל במוצרים לאחר  המוצרים אספקת לרבות

 אספקתם. 

 

ובדן ו/או הוצאה, לרבות מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין בגין כל נזק ו/או א הספק .10.2
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, שייגרמו למזמין כתוצאה מאירוע שבאחריות הספק בהתאם 

 להוראות הסכם זה ועל פי כל דין, וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין.

 

 ביטוח .11

 

על פי כל דין ו/או הסכם זה, מתחייב  ספקמבלי לגרוע מהתחייבויות ו/או אחריותו של ה .11.1
לערוך ולקיים, בידיו ועל חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים  ספקה

, בסכומים ובגבולות אחריות מזמיןובעלת מוניטין בישראל, ביטוחים לטובתו ולטובת ה
, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים ספקשיקבעו על ידו על פי שיקול דעתו של ה

המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  ד'נספח טוחים הקבועים בטופס אישור על קיום בי
"(. הביטוחים יהיו בתוקף במשך כל ספק"ביטוחי ה -)להלן: "אישור קיום ביטוחים" ו

( כל  claims madeתקופת מתן השירותים, ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס תביעה  ) 
הסכם זה ולא פחות עוד יכולה להיות קיימת כלפיו אחריות שבדין ו/או אחריות בקשר ל

 שנים לאחר תום תקופת ההסכם. 3-מ

 

מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  ספקה .11.2
, בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש אשר יובא על ידי ומזמין ו/או מי מטעמכנגד ה

 נזקכל מתן השירותים לרבות ו/או מי מטעמו ו/או עבורו אשר ישמש בקשר עם  ספקה
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אובדן תוצאתי, וכי הוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור, וזאת בין אם ערך  ו/או
ו/או מי מטעמו ביטוח לרכוש כאמור ובין אם לאו )הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם  ספקה

ו/או מי מטעמו ביטוח לרכוש כאמור, ו/או חלקו,  ספקלנזק בזדון(. אם ערך/יערוך ה
, וו/או מי מטעמ מזמיןכי הביטוח יכלול ויתור על זכות התחלוף כלפי ה ספקתחייב המ

 למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

 

ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, הקבלן מתחייב להמציא למזמין את טופס האישור  .11.3
, חתום על ידי מבטחו, עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא 'דנספח על קיום ביטוחים, 

ימים לפני מועד תחילת ביצוע השירותים ולהמציאו מידי תום תקופת הביטוח  7 -יאוחר מ
לעיל(, ולא יאוחר  11.1וכל עוד ההסכם בתוקף )או לתקופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף 

של אי התאמה בגין האמור ממועד תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור. בכל מקרה 
באישור קיום הביטוחים שהמציא הקבלן לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום 

ימים מדרישת המזמין, על מנת להתאימם  3 -לשינויי הביטוחים באופן מיידי ולא יאוחר מ
להוראות הסכם זה. הקבלן לא יתחיל לבצע את השירותים ו/או באספקת המוצרים לפני 

 האישור הנ"ל למזמין כשהוא חתום כראוי על ידי חברת ביטוח מטעמו.  שיומצא

 

יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד  ספקבכל פעם שמבטח ה .11.4
לחול בו שינוי לרעה, כאמור באישור קיום הביטוחים, על הקבלן לערוך את אותו הביטוח 

לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח  מחדש ולהמציא אישור קיום ביטוחים חדש,
 כאמור. 

 

 ספקיהיה חייב לעדכן בכל עת את סכומי הביטוח ואת גבולות האחריות בביטוחי ה ספקה .11.5
יש צורך בעריכת ביטוחים  ספקבהתאם לצרכי הביטוח הנובעים מפעילותו. היה ולדעת ה

ים אלו כנדרש, כאשר, לערוך ביטוח ספקנוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, רשאי ה
בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי 

, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון ולעניין ביטוחי חבויות, יורחב וו/או מי מטעמ מזמיןה
 , בגין אחריות מי מהם למעשי ו/או מחדליוו/או מי מטעמ מזמיןשם המבוטח לכלול את ה

 , וזאת בכפוף לקיומו של סעיף אחריות צולבת.ספקה

 

. ביטוחי ספקמתחייב לשמור ולקיים בדייקנות את כל הוראות פוליסות ביטוחי ה ספקה .11.6
אחראי לתשלום דמי  ספק. המזמיןיהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי ה ספקה

  .ספקהביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות בקשר לביטוחי ה

 

סר ספק, מוסכם, כי גבולות האחריות המפורטים באישור קיום הביטוחים, הינם למען ה .11.7
שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם  ספקבבחינת דרישה מזערית המוטלת על ה

מצהיר ומתחייב, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה  ספקזה ו/או על פי כל דין וה
בקשר לגבולות האחריות האמורים ו/או לגבי  ועממזמין ו/או מי מטו/או דרישה כנגד ה

 מהות הביטוחים הנדרשים והיקפם. 

 

ו/או  מזמיןאין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת האישור ו/או בדרישתו על ידי ה .11.8
על פי הסכם זה ו/או  ספקו/או בדרישה לשינויו כדי לגרוע מאחריותו של ה והבאים מטעמ

 ו/או על הבאים מטעמה.  מזמיןריות כלשהי על העל פי כל דין ו/או להטיל אח
 
 
 
 
 

 ספקו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ה ספקמבלי לגרוע מאחריות ה .11.9
מתחייב להביא לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו בקשר לשירותים, את האמור בכל סעיפי 
הביטוח להסכם זה, ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם 
לפעול על פי הוראות סעיפים אלו )לרבות במפורש ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפטור 

יהא אחראי כלפי  ספקת ביטוח(. למען הסר ספק, הלעיל והמצאת אישור עריכ 11.2בסעיף 
 ספקו/או צד ג' בקשר לשירותים במלואם, בין אם השירותים ניתנו על ידו ו/או  מזמיןה

 משנה מטעמו.
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

זה, לרבות לא הציג את אישור  לסעיףאחת ו/או יותר מהתחייבותו בקשר  ספקלא מילא ה .11.10
ה הדבר הפרה יסודית של הסכם קיום הביטוחים המצ"ב המקורי בחתימת המבטח, יהוו

מהתחייבות כלשהי בקשר עם פוליסות הביטוח  ספקזה, אולם לא  יהיה בכך לפטור את ה
 הנ"ל.   

 

 ההסכם הסבת .12

 

 או ימחה, יסב ולא, מקצתו או כולו, לאחר זה הסכם יעביר ולא ימחה לא, יסב לא הספק .12.1
 .מקצתה או כולה, זה הסכם לפי התחייבות או זכות כל לאחר יעביר

 
 אספקה מועדי .13

 
ממועד קבלת הזמנה שעות  48 -לא יאוחר מ בתוךמתחייב לספק את המוצרים  הספק .13.1

 בכתב.

 

 הפרת ההסכם .14

 

מוסכם בזה כי במקרה והספק יפר איזו מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה )לרבות אי עמידה  .14.1
וכיו"ב( ולא  , איכות המוצרבדרישות הטכניות שנדרשו בהסכם, אי עמידה בלוחות זמנים

 על המזמין מאת הודעה שקיבל מיום)שבעה( ימים  7בתוך  כאמוריתקן את ההפרה 
, יהיה  המזמין רשאי לבטל הסכם זה לאלתר, וזאת בנוסף לכל סעד שיעמוד ההפרה

 למזמין כלפי הספק עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין. 

 

המוצרים עפ"י הסכם זה,  אספקתכמו כן מוסכם כי בכל מקרה בו יפר הספק התחייבותו ל .14.2
 הודעה שקיבל מיום ימים)שבעה(  7 בתוך כאמור ההפרה את יתקן ולאלכל פרק זמן שהוא, 

, וזאת על שהוא אחר גורם כל עם להתקשריהיה המזמין רשאי , ההפרה על המזמין מאת
לצורך  המזמיןחשבון הספק. בנוסף לכל ישיב הספק למזמין, לאלתר, כל סכום בו נשא 

בתקופת ההפרה, וזאת בנוסף לכל סעד שיעמוד למזמין כלפי הספק עפ"י  המוצריםקבלת 
 הסכם זה ו/או כל דין.

 

 כללי .15
 

חשבונות המזמין כרשום בספרי הנה"ח שלו וכל המסמכים הקשורים בהם בכל הנוגע  .15.1
ן להוראות הסכם זה יהוו ראיה לנכונותם, ודינו של כל סכום המגיע למזמין מהספק כדי

 חוב קצוב.

 

 לפי לספק המגיע סכום מכל ,מהספק לו המגיעים הסכומים את לקזז רשאי המזמין .15.2
 .זה הסכם

 

 .זה הסכם פי על מזכויותיו איזו על ויתור תחשב לא הסכםל זה צד של התנהגות שום .15.3
 
 
 
 
 

 נציגי הצדדים לצורך ביצוע הסכם זה הם: .15.4
 

 נציג המזמין: 
 

 .......................................... נציג הספק:
 

 
 ולראיה באנו על החתום:
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

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

 הספק        המזמין          
 
 
 

 אישור
 

החתימה של הספק, כי אני הח"מ ...........................עו"ד מאשר בזה כי ההסכם נחתם על ידי מורשי 
 נתקבלו אצל הספק כל ההחלטות הדרושות לצורך ההתקשרות, וכי ההסכם מחייב את הספק.

 
 

 ............................., עו"ד
 מ"ר ..................................
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 התמורה נספח - 'ג נספח
 

 
 התעריפים המוצעים במסמך זה.  כל להלן הצעת המחיר מטעם המציע. יש למלא את 

 
  י.דקובץ האקסל על גבי דיסק און קי או סי. ב+  מהוחתו תמודפס הכספית ההצעהיש להגיש את 

 
יפרט את גובה המציע  – המצ"ב כאמור בטבלה בנוסף, לגבי מוצרים שאינם כלולים במפרט הטכני

אחוז  (."המחירון")להלן: הסיטונאי העדכני של הספק מהמחירון  מכללהל יתןשהקבוע אחוז ההנחה 
ההנחה שהציע כל זוכה יהיה קבוע ואחיד למשך כל תקופת ההסכם. לשימת ליבם של המציעים, אחוז 
 ההנחה לא יובא בחשבון לצורך בחירת ההצעה הזוכה, אלא אך ורק המחירים כאמור בטבלה המצ"ב.

 
כוללת את כל הוצאות ועלויות הספק, מכל מין וסוג שהם,  בגין אספקת  הצעת המחירלמען הסר ספק, 

, לרבות אספקה, הובלה, נסיעות, רווח קבלני, ביטוחים, הוצאות ישירות ועקיפות, מוצריםמלוא ה
 מיסים ישירים ועקיפים וכיו"ב.

 .מוסכם בזאת, כי מלבד התמורה לעיל, המציע לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו מהמכללה
 

 לפי הפירוט להלן.  שונות קטגוריות( שש) 6 -ל מחולקים המוצרים
 

המציעים רשאים להגיש הצעה לקטגוריה אחת בלבד או למספר קטגוריות או לכל הקטגוריות. יש 
  ת.ונטי/והרלו ות/למלא את כל המחירים בקטגוריה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22 

 

 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 
 '   מפרט הציודגנספח 

 החומרים הנם מסוג סנו/סולו או שווה ערךכל 
 
 

 שם מס'

כמות יחידות 
באריזה 

 אחת

 
 

 מחיר )ללא מע"מ(

 
 

מוצרי  - 1 מס' קטגוריה. 1
  נייר

 

 
 

 שכבתי חד קרפנייר טואלט 
 12 ס"מ 9.5יחידות רוחב  12ק"ג ל  5

 

 נייר טואלט טישו דו שכבתי רך 
 12 מטר 150מינימום 

 

 
 1 יח'   100טישו ממחטות אף 

 

 ס"מ 19.5תקן גליל נייר מגבת לבן למ 
 6 מטר בגליל   חד שכבתי 115מינימום  

 

 
 4000 קרפ  21/20י"ח    4000מגבת נייר צץ רץ 

 

 –למתקן  מגבוני רך ונעים בודד ספרינט בלבד 
 1 מטר בגליל 200נשלפים מינימום 

 

 
 1 על הקיר מתקן לנייר ידיים מתכת לבן לתלייה

 

 
 1 מתקן לנייר טואלט בודד עם נעילה

 

 
  סה"כ מוצרי נייר )ללא מע"מ(

 

  
 
חומרי  - 2 מס' קטגוריה. 2

  ניקוי

 

 
 E 12 ויטמיןסמ"ק  300 ג'ל נ.ידיים

 

 
 1 סמ"ק פלסטיק  500מתקן סבון 

 

 

 1 ליטר ריחני  1סבון לשטיפת ידיים  

 

 

 4000 דלי מגבונים לניקוי מיוחד

 

 
 1 ליטר 1 18%נוזל כלים 

 

 
 1 ליטר 1 12%נוזל כלים 
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 

 1 ק"ג 3.5 20%משחת כלים 

 

 
 1 גרם 500חול ניקוי 

 

 
 
 

 שם מס'
כמות יחידות 
 באריזה אחת

 
 

 מחיר )ללא מע"מ(

 
 1  3.5%  ליטר 4אקונומיקה 

 

 

 1 ליטר  4שמפו כלים 

 

 
 1 ליטר 2פוליוויקס פרקט   

 

 
  חומר ריח לרצפה 

 

 
 1 ליטר  4ניקוי חלונות ומשטחים 

 

 
 1 ליטר )תמצית ריח לשטיפה( 1מבשם אביב 

 

 
 1 בקרטון 4ק"ג  5א. כביסה  

 

 
 1 ליטר 4 כביסה מרכך 

 

 
 1  'ל 4נוזל רב תכליתי ג'ט 

 

 
 1 'ל 1נוזל חלונות מתז 

 

 
 1 מטהר אויר למתקן קוקו וניל

 

 
 3 סנובון תות תליה שלישיה 

 

 
 3 נוזלי שלישיהסבון לחצן 

 

 
 6 יחידות 6מ"ל מתקן  500סבון קצף 

 

   K-400 '1 1יח  

  1 1יח'  K-300 יס תרס 

סה"כ חומרי ניקוי )ללא  
 מע"מ(

  

 

  
 
 
 
מגבים  - 3 מס'  קטגוריה. 3

  מטאטים דליים יעים ופחים
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

  1 מברשת אבק 

  1 מברשת טלסקופ לתקרה 

  1 רותים עם מתקןימברשת ש 

  1 ליטר 10שטיפה שחור  דלי 

  1 שחור + מכסה 60פח אשפה  

  1 ליטר ירוק 50פח אשפה  

  1 ליטר 25פח שובך אפור שיש  

  1 ליטר 50פח שובך אפור שיש  

 
 1 ליטר + ידית מתכת 25פח אשפה 

 

  1 ליטר 50פח שובך לבן  

  1 ליטר 10פח דוושה  

  1 ליטר 50מכסה לפח  

  
 ס"מ 40מגב פלסטיק 

 
1 

 

  1 ס"מ 60מגב כחול מתכת  

  1 יעה פלסטיק +ידית ארוכה 

  1 גב פלסטיק 60מטאטא משרד  

  1 ס"מ 28מטאטא שיער מעורב  

  1 ס"מ גב פלסטיק 40מטאטא משרד  

  1 ס"מ גב פלסטיק +הברגה 30מטאטא כביש  

  1 ס"מ גב פלסטיק 40מטאטא כביש  

  1 מטאטא קש + פלסטיק אדום 

  1 מטר + הברגה 1.5מקל עץ  

  1 עם הברגה 1.8מקל עץ  

מגבים מטאטים דליים סה"כ  
 )ללא מע"מ( יעים ופחים

  

 

  
מוצרים  - 4 מס' קטגוריה. 4

  לניקוי שוטף

 

 כפפות לטקס עם אבקה ח"פ  
S/M/L  100 

 

  זוג כפפות גומי עבות 

  1 כרית הפלא 

  24 ממרקות ברזל  

  1 גרם 100צמר פלדה  

  1 מטר 1סקוטש בום צבעוני  

  1 לא דיגיטלי-מתקן ריח חשמלי חדש 

  200 שקית מזון L.D  בקופסא       

  50 שקית L.D 50/70 בגליל  

  1 בגליל שחור L.D 76/85שקית  

  10 יחידות 1מטליות ריצפז פרש  

  1 סחבת מיקרופייבר לרצפה 
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

  60 בקרטון 60     לבן סופר 50/70סחבה  

  1 מטלית מיקרופייבר 

  3 שלישייה 38/38מטלית  

   1 מ' 50ס"מ  אורך  45נייר כסף רחב  

  6 סושי מגבת הפלא למטבח שישייה 

  
 
כלים חד  - 5קטגוריה מס' . 5

  פעמיים

 

  50 צלחת ח.פ גדולה 

 

 25  צלחת ח.פ ללפתן

 

 

 25  צלחת ח.פ למרק

 

 

 1000  1/100מפיות 

 

 

 4000  1/4000כפיות שק 

 

 

  100 1/100כפיות חד פעמי 

 

 

  100 1/100מזלג חד פעמי 

 

 

  100 1/100סכין חד פעמי 

 

 

 9OZ  50כוס שתיה חמה 

 

 

 סמ"ק 180כוס שתיה קרה 
100 

 

 

 1/8מפת שולחן ניילון חד פעמי 
8 

 

 

 כוסית ח.פ ליין
50 

 

 

 מטר לבן 100בד -מפת שולחן אל
 מטר 100

 

 

 מטר צבעוני 100בד -מפת שולחן אל
 מטר 100

 

 

 מטר 25  מטר צבעוני 25בד -מפת שולחן אל

 

 

 3 סט פלסטי לאחסון תה קפה סוכר
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 

 12 1/12כפית מנירוסטה לקפה 

 

 

 גרם 100 גרם 100צמר גפן 

 

 

 מטר 50 ס"מ 45מטר רוחב  50נייר אלומיניום 

 

סה"כ כלים חד פעמיים )ללא  
 מע"מ(

 
  

 

)אופציה  6קטגוריה מס' . 6 
לים חד פעמיים כ -בלבד( 

  מתכלים

 

 

 25 כוסות מתכלות מנייר ידידותיות לסביבה

 

 

 50 כפיות מתכלות

 

 

 50 מזלגות מתכלות

 

 

 50 סכינים מתכלים

 

 

 100 20/20מפיות מתכלות 

 

 

 10 צלחת אליפטית מתכלה קטנה

 

 

 10 צלחת אליפטית מתכלה גדולה

 

חד פעמיים  סה"כ כלים 
  )ללא מע"מ( מתכלים

 

 
 
 

 אחוז הנחה למוצרים שאינם כלולים במפרט הטכני לעיל:
 

 אחוז(. __________: במילים) % _______הוא   הסיטונאי מחירוןהההנחה המוצע על ידי מ אחוז
 . הנלוות ההוצאות כל את  כוללו, וקבוע סופי והינ אחוז ההנחה

 
 כללי:

 
 או שווה ערך. סולו /מסוג סנוחומרי הניקוי יהיו  .1
 
 9.5הטואלט יהיה באיכות שוות ערך לנייר הנרכש כיום מחברת דאלאס. נייר קרפ רוחב  נייר .2

 .יחידות 12 ל ג"ק 5 משקל. ס"מ 
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 
יספק את המוצרים  במיכלים סגורים ומסומנים, שייבדקו ויאושרו מראש על ידי  ספקה .3

 מחלקת התפעול של המכללה.
 
, לרבות לפי על פי כל דין יעמדו בתקנים הישראלייםיהיו תקניים, איכותיים וכל המוצרים  .4

 הפירוט כדלקמן:

אבקות לניקוי כלים למדיח כלים:  - 1417נבדקת לפי תקן ישראלי  אבקה למדיח כלים .א
התקן מפרט דרישות בהיבט של איכות   דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון.

 הסביבה. 

נוזל על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים  - 139נבדק לפי תקן ישראלי  נוזל כלים .ב
הן: חומר פעיל, הגבה, ילניקוי ידני של כלי אוכל. התקן מפרט דרישות שונות בינ

 סימון אריזה ועוד. 
 

תמיסות נתרן תת כלורי. התקן מפרט  - 261נבדקת לפי תקן ישראלי  אקונומיקה .ג
 הן: חומר פעיל, הגבה, סימון אריזה ועוד. ידרישות שונות בינ

 
פותח סתימות בצנרת ניקוז  - 1חלק  2250נבדק לפי תקן ישראלי  פותח סתימות .ד

המיועד לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, אריזה וסימון. התקן מפרט דרישות שונות 
 סימון ואריזה ועוד.  הן: חומר פעיל,יבינ

 
סיווג, אריזה, תיווי  - 1חלק  2302תקן ישראלי  נבדקים לפי שאר חומרי הניקוי .ה

 הן: סימון ואריזה. יוכנים. התקן מפרט דרישות שונות בינסוסימון של חומרים מ
 
 )כלים חד פעמיים מתכלים( הינה אופציה בלבד של המכללה, לפי  6ה מס' קטגורייובהר,   .      5

   .מוצרים שהם מקטגוריה זו, והמכללה אינה מתחייבת להזמין כל דעתה הבלעדיקול שי
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

 אישור עריכת ביטוחי הספק -נספח ד'
   תאריך:

 לכבוד:

 580038859מכללת סמינר הקיבוצים  ע"ר  מס' 

 , תל אביב 149דרך נמיר 

 )להלן: ״המזמין"(                                                                  

 אישור עריכת ביטוחהנדון: 

 

חברה לביטוח בע"מ מצהירים, כי ערכנו עבור   אנו החתומים מטה 

״( את הביטוחים המפורטים להלן, בקשר עם הסכם הספק)להלן: ״ ______________________

 , מגבים מטאטים דליים יעים ופחים מוצרי נייר, חומרי ניקוי,שנחתם בין המזמין לספק לאספקה של: 

" , "המוצרים"(, וזאת לתקופה המתחילה השירותיםנלווה )להלן : "מוצר וכל  מוצרים לניקוי שוטף

 "(:תקופת הביטוחשני התאריכים נכללים )להלן: "       ועד ליום    ביום 

 

 פוליסה מספר _________________.  –ביטוח אחריות מעבידים  .1

ביטוח אחריותו של הספק, על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים 

, כלפי כל עובדיו וכל מי שייחשבו כעובדיו, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק שכלי ו/או 1980-תש"ם

ות נזק נפשי ו/או מחלה מקצועית תוך כדי ו/או עקב עבודתם, לרבות בקשר לשירותים, בגבול

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח ₪  20,000,000אשר לא יפחתו מסך של אחריות 

לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר ל: פיתיונות ורעלים, חבות כלפי קבלנים, קבלני משנה 

ועובדיהם, היה וייחשב המבוטח למעבידם. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או 

נושא  כי מי מהם נטען ו/או ען כי מי מהם נושא בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הספקעובדיו אם נט

 עובדיו.  כלפי הספק חבות לעניין שילוחית באחריות

 

 פוליסה מספר _________________.  -אחריות כלפי צד שלישי  ביטוח .2

ביטוח אחריותו של הספק, על פי דין, בגין כל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או רכוש, שנגרם ו/או ייגרם 

לצד שלישי לרבות למזמין ו/או מי מטעמו בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים ו/או 

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ₪  2,000,000אשר לא יפחתו מסך של המוצרים, בגבולות אחריות 

יטוח. הביטוח לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר ל: אש, עשן, התפוצצות, זיהום תאונתי הב

פתאומי ובלתי צפוי, כל דבר מזיק במזון או במשקה, פריקה וטעינה, חבות בגין וכלפי קבלנים 

קבלני משנה ועובדיהם, הרעלה, שביתות והשבתות, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

לא יחשבו כרכוש אשר יצא מחזקת הספק ולעניין  ופק על ידי הספק ו/או מי מטעמוכל מוצר אשר ס

. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין זה יבוטל חריג חבות המוצר

אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו. הביטוח 

  צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.  יכלול סעיף אחריות

 

 

 ________________.   מספר פוליסה -ביטוח אחריות מוצר  .3
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 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

   

 

לכיסוי אחריותו של הספק, על פי דין בגין נזק כלשהו לגוף ו/או רכוש של אדם ו/או גוף משפטי 

ו/או טופלו ו/או שווקו ו/או סופקו על ידי  לרבות נזק תוצאתי, בקשר ו/או עקב מוצרים שיוצרו

אשר הספק ו/או הבאים מטעמו, לרבות בכל הקשור למוצרים נשוא אישור זה, בגבולות אחריות 

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות ₪   1,000,000לא יפחתו מסך של 

בקשר ו/או עקב המוצרים. הביטוח את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין אחריות מי מהם 

יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, 

חודשים.  12מבלי לגרוע מביטוח חבותו של הספק כלפי המזמין. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 

המוצרים אך לא לפני התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו סופקו 

._______________ 

 
 כל הביטוחים כוללים תנאים מפורשים כדלקמן:

 

היקף הכיסוי בביטוחים אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט"  .1

בהתאמה לכיסוי הביטוח המפורט מהדורה ___________ על כל ההרחבות הכלולות בפוליסות, 

 .לעיל

אולם אין בביטול החריג כאמור , לא קיים/מבוטל חריג רשלנות רבתי ותמאשרים כי בפוליסאנו  .2

  .על פי הדין הספקבכדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 

הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות ו/או החבות המוטלות על הספק לא תפגע בזכויות  .3

 המזמין לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. 

חים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין, ומבטחו של הספק מוותר הביטו .4

 על הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי המזמין. 

הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחים  .5

 המפורטים לעיל. 

ויתור זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או עובדיו ו/או מנהליו  הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר .6

, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי ו/או תלמידיו ו/או מי מטעמו

 שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנות לרעה, אלא אם כן שלח המבטח למזמין  .7

יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה  60רשום על כוונתו לעשות כן  הודעה בדואר

 של הכיסוי הביטוחי.

 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 

 באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

__________________________________________________________________ 

 שם החותם             תפקיד החותם           חתימת המבטח               חותמת המבטח              תאריך

 

  בנקאית בהעברה לספקים תשלום טופס –' ה נספח
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: תאריך

_____________ 

 לכבוד

____________________ 

 .ג.נ.,א

 בנקאית בהעברה לספקים תשלום: הנדון

 !!!בלבדהתשלומים לספקים יבוצעו ע"י העברות בנקאיות  כל

 .בלבד מקור מס חשבוניתיתבצע כנגד  התשלום

 הנה"ח-ספקים למחלקת לפנות נא לבירורים

 בכבוד רב,             03-6902329/  03-6901210/  03-6902346:  טל

 יקותיאל יעקב"ח רו

 חשב המכללה   

************************************************************************************************* 
 (בפקס ולא העתק לא המקוריות החתימות ובו מקורי כשהוא אלינו יוחזר זה)טופס              ספח

 לכבוד

 ולאומנויות לטכנולוגיה לחינוך המכללה הקיבוצים סמינר

 62507 אביב תל, 149 נמיר דרך

 )ספקים( חשבונות הנהלת מחלקת

 

 אני הח"מ _______________________________________   מס' עוסק מורשה / עמותה / ת.ז. ______________  

 ________________________________________ החשבונית"ג ע שמופיע כפי, ספק/  שותפות/  עמותה/  החברה שם

 : __________________________טלפון: _______________________________________________________  כתובת

 :הכספים העברת את לבצע יש אליו הבנק חשבון פרטי

 __________ הבנק' מס__________________________________________   הבנק שם

 _____________________________________________________ וכתובתו הסניף שם

 __________________________________ חשבון' מס_______________    הסניף' מס

_______________                   .שהות ללא נחזירם בחשבוננו כספים בטעות ויופקדו במידה כי מתחייבים הננו

______________________                           ___________________              ________________________________ 

 תאריך                                                     שם מורשה חתימה                                חתימה  וחותמת          
 
 

 _________________________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל,  מס יועץ"ח / רו "ד /עו אני

 ספק/  יחיד/  שותפות/  עמותה/  החברה של( ______________________________________________  החתימה מורשה)תפקיד  חתימת הינה

 .הספק/  היחיד/  השותפות/  העמותה/  החברה את מחייבת שחתימתו

                                                                                                         .החברה של חתימה זכות בעל"ד עו"ח / רו של אישור לצרף ניתן לחילופין
________________________ 

 חתימה וחותמת                                                                                                                                           
 

 הבנק אישור

 "ל.הנ הלקוח של הבנק חשבון כפרטי לעיל הפרטים את מאשרים הננו

                                                                                                                                                       חשבון ניהול על מהבנק אישור לצרף ניתן לחילופין

________________                  _________________________________                   ___________________________ 

 תתאריך                                                       שם מורשה חתימה                                       חתימה  וחותמ          

 

 

        


