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  וציוד צופים לרכישת מדי צופיםמכרז פומבי 
 
  

  

  

 8/2019מכרז פומבי מס' 

  

  

  

  שם המציע:________________

  איש קשר:_________________

  טלפון נייד:________________

  כתובת מייל:_______________

  

   2019 וסטאוג
  

  יש לחתום במקומות המסומנים וחתימה בר"ת בסוף כל עמוד כולל חותמת
  יש לכרוך את ההצעה

  

) במסמך זה 58-0014983העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים (ע"ר  –בלעדיות ללביא 

ובתוכנו כולו או חלקו, או מקצתו לא יעשה שימוש לכל מטרה שהיא למעט לצורכי מענה להליך 

  ה.ז

  מסמך זה הינו רכושה הבלעדי של עמותת לביא   ( להלן: "לביא" ו/או "העמותה") .

מסמכי ההליך ניתנים למתמודד לצורך קבלת מידע עליו. אין להשתמש או להעביר בכל צורה 

  שהיא את המידע בין בכתב ובין באמצעי אלקטרוני שלא למטרת מענה להליך דנא.
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  )0014983-58ח החינוך בירושלים (ע"ר העמותה העירונית לפיתו –לביא 
  

  8/2019מס' וציוד צופים  לרכישת מדי צופיםפומבי מכרז 
 כללי .1

 –) (להלן 58-0014983העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים (ע"ר  –לביא   .א
, מים, אשר מתקיימים בהם, בין היתרמזמין בזה מציעים מתאי), המזמין""

לרכישת מדי מחיר להלן, להציע הצעות  2ף התנאים המוקדמים כהגדרתם בסעי
 )"השירותים"(להלן:  בנספח א'המפורטת בהתאם לרשימה , צופים והכרוך בכך

מובהר כבר בפתח  .המצ"ב למכרזההתקשרות בהסכם  יםאמורתנאים הבכפוף ל
מכרז זה שכל מקום בו מפורט תיאור המציע בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן 

  להיפך.
  

  המזמין.האינטרנט של  להוריד מאתרסמכי המכרז ניתן את מ  .ב
  

המפורטים בחוזה ההתקשרות הרצ"ב ונספחיו. השירותים ההצעה תתייחס לכל סוגי   .ג
על המציע לערוך, על חשבונו ועל אחריותו , את כל הבירורים דרושים לו לשם קבלת 

 כל המידע הדרוש לו להכנת הצעתו ולהגשתה.
  

ע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כמי עם הגשת ההצעה יראה המצי  .ד
תה נחוצה לו לשם הכנת ההצעה והגשתה, וכי הוא לא הסתמך ישערך כל בדיקה שהי

על מצג כלשהו של המזמין או מי מטעמו. לא תשמע מצדו של המציע כל טענה בדבר 
צעה ו/או טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בה

 המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה.
  

ם בהתא מסמכי המכרז, ולהגיש את הצעתם המציעים מתבקשים לקרוא בעיון את  .ה
יה, שינוי או י. את דרישות המזמין במכרז זה יש למלא כלשונן, וכל סטהםלכתוב ב

  ") עלולים להביא לפסילת ההצעה. לעניין זה יובהר:היסטיחוסר (להלן יחדיו: "
i( ה מהותית מתנאי המכרז. ילאשר הצעה שיש בה משום סטי חייב לאן המזמי 

ii( ב להתעלם גם מסטיות שאינן מהותיות מתנאי המכרז, המזמין אינו מחוי
על פי  –וממילא גם סטיות שאינן מהותיות עלולות להביא לפסילת ההצעה 

 שיקול דעתו הבלעדית של המזמין. 
iii(  ירשה  –לא מהותית ה ייטסהחליט המזמין שלא לפסול הצעה על הסף בשל

ה תוך יהמזמין למציע לתקן את הצעתו תוך פרק זמן שיקבע. לא תוקנה הסטי
 יה מהותית ותביא לפסילת ההצעה. יתחשב לסט –פרק הזמן האמור 

  
המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במסמכי המכרז כולם או חלקם עד   .ו

בלתי נפרד ממסמכי המכרז וישלחו למועד הגשת ההצעות. שינויים אלה יהוו חלק 
לדחות או לבטל את המכרז המזמין שומר לעצמו את הזכות כמו כן,  לכל המציעים.

 בכל שלב וזאת מכל סיבה שהיא ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.
 

מצ"ב למכרז זה חוזה התקשרות המהווה חלק בלתי נפרד של תנאי המכרז (לעיל   .ז
  "החוזה"). ולהלן:

  
 דמים להשתתפות במכרזמוק תנאי סף .2

  
 בכל רשאים להציע הצעה, תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת הצעות, 

 : התנאים המפורטים להלן
 . במכירת מדי צופים והכרוך בכךשנים  3ניסיון של לפחות על המציע להיות בעל   .א

 .על המציע לצרף אישור מרו"ח/עו"ד המעיד על עמידתו בתנאי הנ"ל
  
  

 לי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף עליהם על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים:מב
  .   מכירת מדי צופיםשל  םהמלצות משני לקוחות להם נתן המציע שירותי  .ב

  נוסח המפורט כנספח ג' למכרז.   על המציע לצרף להצעתו המלצות ב
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לוונטית רישיון תקף לניהול עסק שניתן על ידי הרשות המקומית הרב מחזיקהמציע   .ג
 ., ככל שהדבר דרוש לפי חוק1968-י חוק רישוי עסקים , תשכ"חלפ

  .ף להצעתו העתק מרישיון ניהול עסקעל המציע לצר
  

להצעה יש לצרף תצהיר חתום כדין ע"י מורשי החתימה של המציע בנוסח המצורף   .ד
 . כנספח ב' למכרז

 
ד', להצעה יש לצרף את הסכם ההתקשרות המצורף לחוברת המכרז כנספח   .ה

עותקים של ההסכם, את שם המציע וכתובתו (במבוא   2 -: המציע ישלים בכדלקמן
להסכם), ויחתום על גבי כל עמוד מההסכם בראשי תיבות, וכן יחתום את חתימתו 
המלאה בסוף ההסכם במקום המיועד לכך, ויצרף את עותקי ההסכם, כשהם 

  חתומים במקור, להצעתו.
  

ית אחת. חל איסור מוחלט על הגשת הצעה אחת על ההצעה תוגש על ידי ישות משפט  .ו
 ידי שתי ישויות משפטיות. כל המסמכים והאישורים יהיו על שם המציע בלבד.

  
 אישורים  .3

  על המציע לצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים :   .א
i(  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים

  , על שם המציע.1976-יהול חשבונות) תשל"ואכיפת נציבוריים (
ii( .אישור תקף על ניכוי מס במקור, על שם המציע  

iii(  אישור רישום המציע ואישור עו"ד על זכויות החותמים בשם המציע
 וסמכותם לחייבו בחתימתם.

iv( .תעודת עוסק מורשה 
v( המציע נדרש להצהיר בכתב, בפני עו"ד, אם  -הצהרה בדבר קרבה משפחתית

בן זוג, הורה, בן או בת,  -לו קרבה משפחתית. לעניין זה "קרוב" יש לו או אין
  המזמין.לעובדי  –אח או אחות 

 . אי צירוף מסמכים אלה כולם או חלקם עלולה להביא לפסילת ההצעה  .ב
  
 ההצעה .4

  
האמורה  מהרשימה לרכישת מדי צופים והכרוך בכךעל המציע לתת הצעת מחיר   .א

  . בנספח א' למסמכי המכרז
  

עותקים, על גבי הצעת המציע  2 -רים תוגש במטבע ישראלי בלבד, בהצעת המחי  .ב
 (בעט). כל תיקון בהצעת המחיר על המציע לחתום על ידי התיקון בחתימה וחותמת.

  
כולל  בהצעת המחיר של המציעוהנקוב מובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע   .ג

, מסמכי המכרז ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי
במתן הוצאות הדרושות  תכוללה השאלת הספריםלרבות ההוצאות הכרוכות בביצוע 

של ואיסוף מסירה , פריקה, רכש, העמסה, הובלה לשכר עובדים,השירותים ולרבות 
 .שנקבע בחוזההמציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר . המדים

  
החובה שיוטלו עליו (מס הכנסה, המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי   .ד

 ביטוח לאומי, וכו'), ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו (אם יזכה במכרז).
  

 יכללו מע"מ. לא הנקובים בחוזההמחירים   .ה
  
 הוצאות .5

  כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת והגשת ההצעה תחולנה על המציע.
  
 תוקף ההצעה .6

  יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. 90ופה של ההצעה תהא בתוקף לתק
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  הגשת ההצעות .7
עותקים  3 -יש להפקיד במסירה אישית, בהצעות בהתאם לדרישות המפורטות לעיל, 

בכתובת המזמין, בתיבת המכרזים של  8/2019נפרדים, במעטפה סגורה נושאת ציון מס' 
, קומת הכניסה, 42ריפס העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים בכתובת אג –לביא 

 –' גליום בצהריים וזאת עד  15:30בבוקר ועד  7:30ה' בלבד בין שעות  -ירושלים בימים א
  .תידון לא המכרזים בתיבת האמורה ובשעה במועד תהא שלא הצעה .12:00שעה   8.1920.

  
המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו, לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות; ואם 

יודיע הוא על כך לכל רוכשי חוברת המכרז, מיד עם קבלת החלטה  - ט לעשות זאת יחלי
  . , באמצעות פרסום באתר האינטרנט של העמותהבנושא

  
 בחינת ההצעות .8

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת   .א
ל ידי שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע

  בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
  

המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף   .ב
  מסעיפי המכרז שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי.

  
כרזים במועד האחרון המזמין ידון ויבדוק רק הצעות למכרז שנמצאו בתיבת המ  .ג

 להגשת ההצעות. 
 
על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות הסף   .ד

כפי שפורטו לעיל. הצעה שעומדת בדרישות הסף תיבדק עפ"י אמות המידה 
  המפורטות להלן:

 
i(  את איכות לפי שיקול דעתו הבלעדי איכות ההצעה: במסגרת המכרז יבחן המזמין

, 10% -  והערכת החברה המציעה התרשמות כללית מההצעה :הכוללת ההצעה
מהציון  100%איכות ההצעה תהווה . 10% - הערכת המוצרים, 80% - הצעת מחיר

ובהתאם  הכולל במכרז, והיא תבחן, בין השאר, בעזרת ההמלצות שייתן המציע
ציע בלעדי ובעצם הגשת ההצעה ע"י המציע, המ להתרשמות המזמין ושיקול דעתו

מוותר בזאת ויתור מוחלט על טענותיו כנגד שיקול דעתו של המזמין בקשר לניקוד 
ועדת המכרזים תמנה ועדה מקצועית מטעמה אשר תבחן את איכות . הנ"ל

 ההצעות ותעביר המלצותיה לוועדת המכרזים.
  

המזמין יהיה רשאי לדרוש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכל אחד מהמציעים פרטים   .ה
ים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או אישורים ו/או מסמכ

דקלרטיביים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, גם לאחר פתיחת 
ההצעות וזאת על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו 

 שפורטו לעיל.במסגרת שיקוליו, כאמור, לרבות עמידתו בתנאים המוקדמים 
 

מבלי לגרוע מזכות המזמין לבטל את המכרז או חלק ממנו, המזמין שומר לעצמו   .ו
י שיקול דעתו פל זכות לנהל מו"מ עם מציעים שהצעותיהם נראות לו מתאימות

. המו"מ ינוהל רק עם מציעים שעמדו בכל התנאים המוקדמים להשתתפות הבלעדי
 לעיל .  2במכרז המפורטים בסעיף 

  
אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הכוללת הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  המזמין  .ז

כזוכה. המזמין רשאי לפצל את הזכייה בין מספר מציעים בחלקים שווים או לא 
שווים ביניהם, לפי שיקול דעתו, והוא רשאי אף שלא לקבל אף אחת מההצעות ו/או 

מי מהמציעים כל לבטל את המכרז לגבי חלק מהשירותים ובכל מקרה לא תהיה ל
ובכל מקרה למזמין  טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתו של המזמין, באשר תהיה

שמורה הזכות להתקשר עם הזוכה שנראה לו המתאים ביותר לבצע את השירותים, 
  .נשוא המכרז, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי

  
  הודעה על תוצאות .9

 ציעמרשאי לבחור ביותר מהמזמין כאשר מובהר כי  לזוכה/ים תימסר הודעה בכתב  .א
 .אחד כזוכה במכרז
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  מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב אליה.   .ב

  
בתוקף הכוללות חבות מעבידים יטוחים בב מתחייב להחזיק ,מציע שהצעתו תתקבל  .ג

 .וצד ג'
  

מציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, יהא המזמין רשאי לבטל את   .ד
בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי המזמין בהודעה וזאת הזכייה בהודעה 

לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לתקן את ההפרה והמציע לא תיקן ההפרה 
בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה, אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות 

 המזמין על פי כל דין.
  

 ביטול המכרז . 10
יה המזמין רשאי לבטל את המכרז עפ"י דין, למזמין בנוסף לכל המקרים האחרים שבהם יה

  בכל אחד מהמקרים הבאים:גם תהיה זכות לבטל את המכרז גם לאחר הודעת זכייה, 
מצא המזמין שהתקיים פגם מהותי בהליך המכרז, או בהליך בחירת ההצעה   .א

 שהייתה אמורה להיות הזוכה.
 
אים המוקדמים במקרים בהם גילה המזמין טעות, או חוסר במפרט או בתנ  .ב

 להשתתפות. 
  

חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי המזמין באופן המצדיק לדעת המזמין ביטול הליך   .ג
 ההתקשרות.

  
דברות בין יאם לדעת המזמין קיים חשש סביר לתכסיס מכוון, או קרטל או לה  .ד

 המציעים.
  

לתשלום כלשהו בקשר לביטול הזמנה בנסיבות המפורטות  המזמין לא יהיה אחראי  .ה
 לעיל. 

  
 

  תקופת ההתקשרות: . 11
ההתקשרות תהיה  לתקופה קצובה מראש, של שלוש שנים, עם אופציה להארכה לתקופת 
זמן נוספת שתקבע על ידי המזמין בכפוף לאישור מראש של הגורמים המתאימים בעמותה. 

בין אם תוך כדי תקופת ההתקשרות, יובהר כי העמותה תהיה רשאית שלא להמשיך את 
בתום התקופות שיאושרו אחריה  ובין אםבתום תקופת ההתקשרות  ין אםבההתקשרות, 

 המזמין.בהתאם להחלטת 
 

 שאלות ובירורים . 12
 מפגש בין המציעים למזמין. לא יתקיים   .א

 
 מר, באמצעות למזמיןיהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות  8.8.19 – ה' ליוםעד   .ב

בכתב. העתק השאלות שאלות הבהרה  harel@lavy.org.ilבמייל:  רחמני  הראל
ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  יפורסם באתר האינטרנט של המזמיןוהתשובות 

 ג'ליום עד  יפורסמו באתר האינטרנט של המזמיןהמכרז. תשובות לשאלות ההבהרה 
חובה על המציעים לוודא כי שאלה ו/או בקשת הבהרה  .16:00בשעה  13.8.19 –

אוג לקבלת אישור המזמין על כך. לא ששלחו אכן התקבלו אצל המזמין ולד
תישמענה טענות בדבר אי מתן תשובה לשאלה ו/או בקשת הבהרה כאמור, מציע 
שאין בידו אישור של המזמין בדבר קבלתה של השאלה ו/או של בקשת ההבהרה 

למזמין שיקול הדעת הבלעדי האם להשיב לבקשות ולהבהרה או לכל חלק כאמור. 
 מהן או שלא להשיב כלל.

  
אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתם של המציעים לערוך בעצמם ועל חשבונם את כל   .ג

 הבירורים הדרושים להם לשם הגשת הצעתם למכרז.
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עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שהצהיר כי כל העובדות והנסיבות, בכל הכרוך   .ד
ת שהיו והקשור במכרז זה, ידועות ונהירות לו, וכמי שערך את כל הבירורים והבדיקו

וכי ברור לו שלמזמין שמור שיקול דעת בלעדי בנוגע  נחוצים לו לשם הגשת ההצעה
- . לא תישמענה טענות מפי מציע כלשהו, בדבר טעות, הטעייה או אילבחירת הזוכה

ידיעה ביחס לפרט כלשהו הקשור במכרז ו/או בהצעה או מופיע בהם, או שאינו 
למציע מטעם המזמין, פרט לאמור מופיע בהם, או בדבר מצגים כלשהם שהוצגו 

במסמכי המכרז ופרט לתשובות לשאלות ההבהרה אשר נמסרו בהתאם לנוהל 
 .הקבוע בתנאי מכרז זה

  
      

  בכבוד רב ,        
  

  ארנון איקן
העמותה  –עמותת לביא מנכ"ל 

       העירונית לפיתוח החינוך בירושלים
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  8/2019מכרז מס'  - לרכישת מדי צופיםהמציע מחיר של הצעת  -ספח א' נ
  

  ירושלים 42אגריפס רח'  - )580014983(ע"ר  העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא אל: 
  )המזמין" (להלן : "

  מאת : ________________________________________________________
  

רכישת מדי צופים עבור מחיר  מציעיםאנו , המכרז ואת תנאי החוזה על נספחיו כילאחר שקראנו את מסמ
  כדלקמן:  יםהמחיר כאמור במסמכי המכרז וההסכם המצ"ב, את ,והכרוך בכך

 עמוד זה יש לצרף מודפס למסמכי המכרז

 פריט 
מחיר כמות  

  יחידה

 מכנס חאקי  1
1 

  

 חולצה חאקי 2
1 

  

 סמל צופי בית הספר 3
1 

  

 סמל צופים עולמי 4
1 

  

 צעיף ירוק 5
1 

  

 כובע 6
1 

  

 חגורה צופית 7
1 

  

 דגל ארגון  8
1 

  

 מקל אלומיניום מתפל 9
1 

  

 כולל מנשא 14תוף  10
1 

  

 כולל מנשא  24תוף  11
1 

  

 מצילות  12
1 

  

 חוטי מקרמה 13
1 

  

 חבל סנפלינג 14
1 

  

  1.5מקל מטאא  15
1 

  
  
  

כפי  יםתוך שמירה על מספרי הפריטהרשימה לפי  פריטעל המציע להציע הצעות לגבי כל כי מובהר 
   .שמופיע ברשימה

  
  

נספח א' תצורף גם כבנפרד,  ציודנדרשת הצעת מחיר, לגבי כל  שלגביהם ציוד הצופיםרשימה מפורטת של 
  להסכם ההתקשרות. 
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צעה הזוכה תיקבע בין היתר וך בחינת ההצעה והה בנפרד פריטלכל הינו המוצע מובהר בזאת כי המחיר 
וכל הנובע והכרוך מכל מין וסוג שהוא שירותים  תכולל . הצעת המחירהכספים הכוללת של כלל הפרטים

  .ברכישת מדי הצופים והציוד המופיע ברשימה
  

הצעתנו לעיל מבוססת על התנאים שבמסמכי המכרז וכוללת את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם  .1
 התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות.של כל 

 
 :לעיל כולליםאנו מצהירים כי  המחירים  .2
  

, לרבות אך רכישת מדי הצופים והציודאת כל החומרים, הכלים והאמצעים הדרושים לשם   .א
בהתאם לאמור  והשימוש בהםהובלתם, פריקתם, איסופם  ,אחסונםרכישתם, לא רק, 

 דין.במסמכי המכרז ועל פי כל 
 
את כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עובדים לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם   .ב

 לאמור במסמכי המכרז ועל פי כל דין.
  

עד למקום היעד ואת כל ההוצאות הובלת מדי הצופים והציוד את העלות הכוללת של   .ג
ו, ר, לרבות העסקת עובדים לשם הובלתכאמומדי הצופים והציוד הכרוכות בהובלת 

 .ואיסופו לרבות תיאומים מול מנהל המוסד החינוכי העמסתו ופריקתו
  
, אשר תנאי המכרז מחייבים אותנו במפורש ו/או א, מכל סוג שהוכל הוצאותיו האחרות  .ד

 מכללא , לרבות על פי כל דין.
  

ובכפוף לאמור בהסכם ( בירושלים לרכישת מדי הצופים והציודידוע לנו כי הצעתנו מתייחסת  .3
 .)למכרזהמצ"ב 

  
  

_________________             __________________  
  חתימת המציע                     תאריך          
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  נספח ב'
  הצהרות המציע

  
  לכבוד 
    42אגריפס רח'  העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא 

  ירושלים
  

  נ.,ג.א.

  

  רשומה כתובת  מס' חברה  התאגיד שם

      

  "המציע") - (להלן 
  

  8/2019מס'  ,רכישת מדי הצופיםהצהרת המציע במסגרת מכרז 
  

  
__________, ומר ,  ת.ז. ________________מר  של המציע, אנו מורשי החתימה

  :כי המציע,מצהיר/ים בזאת, בשם _________ ____________________, ת.ז. _
  
  

הירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה ז
  כדלקמן:

  
המציע מבין את כל  האמור במסמכי המכרז והגיש את הצעתו בהתאם. המציע מסכים לכל  .1

האמור במסמכי המכרז, ולא יציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי 
 הבנה, והוא מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

 
יע עומד בכל התנאים הנדרשים מהמציעים, והצעתו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המצ .2

בהתאם לתנאים שבמסמכי מדי הצופים והציוד את רכשת המכרז. המציע מקבל על עצמו 
 המכרז וחוזה ההתקשרות.

  
 . במכירת מדי הצופים והציודשנים  3ניסיון של לפחות המציע בעל  .3
  

בבקרת מכון התקנים  איכות מאושרתעל תו תקן המציע ב שלמדי הצופים והציוד  .4
 . , ככל שנדרשהישראלי

  
המציע הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים, ההסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל דין  .5

לביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרז, ולא ידוע לו על כל מניעה על פי דין אשר מונעת 
 ממנו התקשרות בהסכם על פי  המכרז. 

  
עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז  המציע .6

וההסכם הנלווה לו (אם יזכה); ויש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים לצורך ביצוע 
 התחייבויותיו האמורים.

  
המציע קיבל את מלוא המידע הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו, ההתקשרות בהסכם (אם  .7

על עצמו בחוזה (אם יזכה במכרז).  לוביצוע ההתחייבויות שהוא ייטו יזכה), ולצורך קבלת
 מבלי לגרוע מכך, מוצהר כי:

  
 המציע קיבל את מלוא המסמכים, הנתונים וההסברים שביקש בקשר למכרז;  .א
המציע בדק את כל הנהלים, החוקים, התקנות וכל דרישה אחרת של הרשויות   .ב

 רטים במכרז;המוסמכות, אשר חלים על מתן השירותים המפו
 

על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל, המציע רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה  .8
מלאה והוגנת בעבור כל הנדרש ממנו במכרז ובחוזה (אם יזכה), ובעבור כל חלוקת סיכון 

  בין המזמין לבין הספק הזוכה, כפי שזו מופיעה בחוברת המכרז.
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גוף אחר בהתחייבות כלשהי (לרבות התחייבות  המציע אינו מחויב כלפי אף אדם או .9

כרת עימו (אם יזכה), או העלולה לשים ימותנית) המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם שי
 אותו במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.

  
מס הכנסה, ביטוח המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו ( . 10

 לאומי, וכו'), ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו (אם יזכה במכרז).
 

 ר זוכים(או מספאנו מצהירים כי ידוע לנו שלמזמין יש שיקול דעת בלעדי בבחירת הזוכה  . 11
לפי ) בין מספר ספקים/מציעים הזכייהאו לפצל את לרכישת מדי הצופים והציוד בנוגע 

) למכרז, המשמשים כקווים מנחים 1ד' ( 8, כאמור בסעיף ההצעהיכות הפרמטרים של א
 לבחירתו וכי לא נשמיע כל טענה בנוגע לעניין זה.

  

לא מתנהל נגד המציע, ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו, כל הליך פירוק, מחיקה,  . 12
ות לא מתנהלות נגדו תביעות משפטיכינוס נכסים, הקפאת הליכים וכיוצ"ב. כמו כן, 

ים לפגוע ביכולתו של המציע למלא את התחייבויותיו כלפי לולבהיקפים כספיים אשר ע
 .(אם יזכה בו) על פי המכרז זמיןהמ

  
 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.  . 13
  

יום  90הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, והיא תהא תקפה במשך  . 14
 .ן להגשת הצעותמהמועד האחרו

  
אנו מצהירים כי ההצעה הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו  . 15

מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל 
 דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

  

בזמן והמזמין רשאי  לא קצובה המזמיןמול אני מצהירים שידוע לנו שההתקשרות  . 16
 מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה בכתב., להפסיקה בכל עת

  
  

  
  אישור עו"ד

  
 - אני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני ה"ה ______________________ ו
 - _____________________, נושאי ת"ז מספר ____________________, ו 

_____, בהתאמה, ולאחר שהזהרתי כל אחד מהם כי עליו להצהיר את _______________
האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרו את נכונות הצהרתם הנ"ל, 

  וחתמו עליה בפני. 
  ______________________, עו"ד            
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  נספח ג'
  טופס חוות דעת ממליצים:

  

  : ניתן בנוגע למציע חוות הדעת

  מציע:ה שם

  

  (להלן: "המציע")                  

  

  

  שם נותן חוות הדעת: 

  רשומה כתובת  מס' חברה  התאגיד שם

      

  (להלן: "הלקוח")
  
  

 הריני מורשה לתת חוות דעת זו בשם הלקוח.  .1
 

 לפחות. שנים שלושבמשך רכשנו מדי הצופים והציוד  .2
  

  
  ציע?הממ מדים ו/או ציוד נרכשואיזה סוג 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
________________________  

  
  

  ?   ו ע"י המציעשסופק מהשירותיםנהנו  הצרכניםהאם 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________  
  
  

  ?, מסירתם או איסופםהמדים ו/או הציודהאם במהלך השירות היו תקלות עם 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________  
  
  
  

  מהי חוות דעתך על המציע באופן כללי? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

  
  
  

 
דקות, על מנת  20אני נותן בזאת הסכמתי שנציגי המזמין יפנו אלי לשיחה טלפונית של עד  .3

 לשאול שאלות ולברר פרטים בקשר לחוות הדעת, ולניסיון שיש לי עם המציע.  
  
  

 ה לפנות ללקוח לקבלת פרטים נוספים, פרטי ההתקשרות הם:במידה שהמזמין ירצ
  

    כתובת:

    מס' טלפון: 

    מס' פקס:

שם איש קשר לקבלת מידע 
  נוסף על המציע: 

  

    תפקיד איש הקשר:

מהות הקשר בין איש הקשר 
  למציע:

  

    טל' של איש הקשר:

    דוא"ל של איש הקשר:

   

 
 

       
  

      ____________________________ 
  הלקוח              
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  צופים ציודרכישת מדי הצופים ולהסכם התקשרות 
  

  2019ביום _________ בחודש ___________   בירושליםשנערך ונחתם 
  

  ) 580014983(ע"ר  העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא 
  , ירושלים42מרח' אגריפס 
  

  ")העמותהו/או ""המזמין" (להלן : 
  מצד אחד:

  
  לבין 
  

  ________________ ח.פ. _______________      
  

  מרחוב ______________________________                                       
  טל': __________, פקס: ___________      

  
  ")הקבלןו/או " "הספק"(להלן : 

  מצד שני:
  
  

  . ברכישת מדי הצופים וציוד צופים ןמעונייוהמזמין       הואיל

לרכישת מדי הצופים  מספקיםהצעות  ןובו הזמי 8/2019מכרז מס'  םפרסהמזמין ו  הואיל:

בהתאם למסמכי המכרז המצורפים  )"הציודו/או " "השירותים(להלן: "וציוד צופים 

  להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

כולה או עות הצעתו של הספק התקבלה, הגיש הצעתו ולאחר בחינת ההצ והספק  :והואיל

  ;חלקה

בתנאים לרכישת מדי הצופים והציוד החליט לקבל את הצעתו של הספק  והמזמין  והואיל:

  ים להעלות הסכמותיהם על הכתב.דהאמורים בהסכם זה, וברצון הצד

  

  :הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

  
 מבוא נספחים וכותרות הסעיפים  .1

 ה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  המבוא להסכם ז .1.1

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן למטרת נוחיות בלבד, ואינן מהוות חלק מההסכם ולא  .1.2

 תהא להן משמעות לפרשנותו.  

 הגדרות   .1.3

האדם שנתמנה מטעם המזמין להיות נציג המזמין לפקח על ביצוע  –"המפקח"  .1.3.1

 התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה.

בנספח א' למסמכי  יםהמפורטהצופים ציוד מדי הצופים ו–" מדי הצופים והציוד" .1.3.2

 המכרז ולהסכם ההתקשרות שהצעת המחיר לגביו זכתה כהצעה הזוכה במכרז.

זה, המפרט הטכני, מפרטים  הסכם, תנאי הספקפירושו: הצעתו של  – "החוזה" .1.3.3

 , וכן כל מסמך אחר המצורף לחוזה זה.הפרטי הציודרשימת , אחרים
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   מהות ההסכם: .2

נשוא הסכם זה וכמפורט  יםהנדרשמדי הצופים והציוד  את כל למזמיןהספק יספק  .2.1

   ., לפי בחירתו של המזמיןבתנאי המכרז, ובתנאים המפורטים להלן בהסכם זה

   הצהרות והתחייבויות של הספק: .3

ובעל  מדי הצופים והציודבמכירת שנים  3ניסיון של לפחות בעל ר כי הינו הספק מצהי .3.1

 .שיידרש ע"י המזמיןבהיקף די הצופים וציוד מלספק יכולת 

איש קשר שיטפל מידית בהזמנות המזמין  לצורך השירותיםלהעמיד הספק מתחייב  .3.2

לבצע . כמו כן מתחייב הספק ויהיה זמין בשעות העבודה לשאלות, בירורים, וכדומה

היו עבור כל הזמנה ליקוט, אריזה והפצה לכתובת המצוינת ע"ג ההזמנה. מחירי ההפצה י

לבית מדי הצופים והציוד כלולים במחיר המוצע במסגרת המכרז (הובלה והכנסת 

 ).הספר

(שמספר הטלפון שלו רשום על גבי  מוסד חינוכילתאם מראש עם נציג  הספק מתחייב .3.3

דות להפיק תעו . הספק מתחייבההזמנה) את זמן המשלוח ולוודא קליטתו על ידי הנציג

מקור מס ובמקביל לשלוח חשבונית ), וכמויותמק"ט  משלוח לכל נקודה (הכוללת

 חשבונית מפורטת לכל בית ספר בנפרד. –למזמין 

שהוזמנו בהזמנה המקורית ולא מדי הצופים והציוד תחייב להשלים אספקת מ הספק .3.4

של מדי איסוף הספק מתחייב לבצע  .סופקו (המזמין לא יחויב בעלות המשלוח הנוסף)

 נוספת. ללא עלות  -ת כן ככל שיידרש לעשוהצופים והציוד 

, האמצעים וכוח האדם ןהכישורים, הניסיו כי הוא בעל הידע היכולת, הציוד, המומחיות, .3.5

הדרושים והמתאימים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, ובידיו כל הרישיונות 

, ותווי התקן המתאימים (מקומיים ו/או בינלאומיים) וההיתרים הנדרשים על פי חוק

, והוא מתחייב לדאוג לכל היתר ו/או רישיון לשם ביצוע השירותיםיצוע לצורך ב

העבודות על חשבונו הוא, וזאת בטרם ביצוע אותו מעשה הדורש רישיון ו/או היתר 

 כאמור.

כי הוא קרא את החוזה על נספחיו והבינם והוא מתחייב לעמוד בכל תנאי חוזה זה ולבצע  .3.6

 י החוזה במלואן. על פי תנא –את העבודות נשוא הסכם זה 

, המפרטים והכמויות וערך את כל העמותהכי הוא ראה ובדק את תנאי ודרישות  .3.7

הבדיקות הנחוצות לו לשם ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה ונספחיו, וכי הם מקובלים 

עליו וביכולתו לבצעם תוך עמידה בלוח הזמנים בהסכם זה, ברמה ובמיומנות מקצועית 

וכי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה,  עמותהת רצונו המלאה של הגבוהה ביותר, ולשביעו

 וכי הוא מסוגל לבצע את העבודות בהתאם לאמור לעיל. 

והנחיות בהתאם להוראות מדי הצופים והציוד את  לספקהספק מצהיר ומתחייב,  .3.8

  .התקנות והנהלים המחייביםהחוק,  ,ובהתאם לדרישות מכון התקנים עמותהה

ל יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי המחיר הכולל שהוצע על ידו לביצוע כל כי הוא שוכנע ע .3.9

 העבודות נשוא מכרז זה, מהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי חוזה זה. 



15 
 

כי הוא קבלן עצמאי וכי כל העבודות שיבצע בהתאם להסכם זה ייעשו על ידו בהיותו  .3.10

  מעביד. –סי עובד יח עמותהקבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו לבין ה

בעובדים, הרי שעובדים אלו יחשבו עובדיו בלבד, והוא בלבד ידאג  הספקבאם ייעזר  .3.11

לא יהיה כל קשר ו/או אחריות ו/או  למזמיןלשלם להם את המגיע להם ע"פ דין, וכי 

  .הספקיחסי עבודה עם עובדי 

כדין ועל ניכוי  כי הוא מנהל ספרים כדין וכי יש לו אישור מרשויות המס על ניהול ספרים .3.12

 עמותההיה התאישור על ניכוי מס במקור,  עמותהללא ימציא  הספקמס במקור. היה ו

  יש להעבירו לרשויות המס.ה , לנכות מכל סכום שלדעתה, ע"פ שיקול דעתתרשאי

כי הוא נושא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, על ידו ו/או בקשר  .3.13

דרש תבגין כל סכום שהיא  עמותהם זה וכי הוא ישפה את העם עבודתו על פי הסכ

עפ"י  הספקלשלם, למאן דהוא, בקשר ישיר או עקיף להסכם זה ו/או לעבודתו של 

 ההסכם.  

מתחייב המזמין להחזיק מבלי לגרוע מאחריות המזמין עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין,  .3.14

 .בתוקף הכוללות חבות מעבידים וצד ג'ביטוח  בפוליסות

ספק מצהיר בזאת כי העובדים שיועסקו מטעמו יהיו עובדים מקצועיים ומיומנים ה .3.15

ויבצעו עבודתם לשביעות רצונו המלאה של המזמין, וכי ישתמש בחומרים ובכמויות 

 .מתאימים

הספק מתחייב לבצע את כל העבודות וכל מחויבויותיו מכוח ההסכם בנאמנות, שקדנות,  .3.16

 מהימנות, ובדייקנות. 

המוצעים למדי הצופים והציוד ר כי יש בידו אישור מכון התקנים הישראלי מצהי הספק .3.17

 על ידו.

 ביצוע העבודות .4

, וכל , תעודות האחריותממנו שיוזמנומדי הצופים והציוד מתחייב לספק את  הספק .4.1

והשימוש בהם, על מדי הצופים והציוד  א מן הכלל, לצורך אספקתהדרוש, ללא יוצ

 חשבונו הוא.

לתוכניות ו/או המפרטים להזמנות עבודה ממהו ו/או העבודות בהתאם יבצע את  הספק .4.2

  ו/או בהתאם להוראות שיינתנו לו על ידי המפקח מטעם המזמין, מעת לעת.

בהתאמה קפדנית למפרט, הספק יספק מדי הצופים והציוד הספק מתחייב בזה לספק את  .4.3

 .עמותהלשביעות רצון המדי הצופים והציוד את 

ייצור, אריזתם, הובלתם, אספקתם, לרבות הכרוכות בשירותים לויות הספק יישא בכל ע .4.4

פינוי הפסולת והאריזות, לרבות עלויות חומרי הגלם והעבודות המושקעים בייצור 

מדי , מסים ותשלומי חובה אחרים, לרבות וכל יתר הפעולות הקשורות בהספקת ציודה

 .העמותלספקתם א, ובכל הוצאה אחרת הקשורה בהצופים והציוד

הספק יבצע את כלל האמור לעיל על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, באופן שיבטיח  .4.5

שמירה על הוראות כל דין, שמירה על איכותם ותקינותם של המוצרים שבמשלוח, וכן 

יינקטו על ידי הספק מירב האמצעים לשמירת הבטיחות, הבריאות ואיכות הסביבה. 
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, עד לקבלתם על ידי למדי הצופים והציודרמו הספק יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייג

 .ןהמזמי

אחריותו של הספק על פי הסכם זה תחול על כל פריט שסופק על ידיו בין אם הוא ייצרו  .4.6

ובין אם רכש אותו מצד שלישי, והספק לבדו יהיה חייב לוודא התאמתו לדרישות 

 ועמידתו בכל יתר הדרישות על פי דין או על פי הסכם זה. עמותהה

כל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה, לבין כל הוראה המצוי בכל מסמך ב .4.7

לגבי ההוראה  עמותהאחר מבין המסמכים המהווים את החוזה, יהא כוחה של החלטת ה

 הקובעת בלבד.

 לספקסתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת, או שהיה  הספקגילה  .4.8

 לספקתן ת עמותההו עמותהלבכתב  הספקוראה, יפנה ספק בפירוש נכון של מסמך או ה

 תהא סופית ומחייבת. עמותההוראה בכתב. הוראת ה

 לוחות זמנים .5

מדי הצופים והציוד את  עמותהלספק ול עמותההעמיד לרשות ההספק מתחייב ל .5.1

הגשת )) ממועד ים(קלנדרי שבעה ימים(ימים  7 בתוך עמותהלשביעות רצונה המלא של ה

   .הזמנת עבודה

 בדיקה ופסילת מוצרים  .6

) לבצע בדיקה פרטנית ו/או ת(אך לא חייב תרשאיבאמצעות המפקח מטעמה  עמותהה .6.1

 כולם או חלקםמדי הצופים והציוד כי  עמותהה ה. מצאמדי הצופים והציודמדגמית, של 

אינם עומדים בדרישות המפרט או הינם פגומים או בלתי ראויים לשימוש מסיבה אחרת, 

מסור על תאת המשלוח או לדרוש את החזרתו ו הלסרב לקבל לידי תאירש עמותההא הת

 .  ציודכך הודעה לספק, תוך ציון הסיבה לסירובה לקבל את ה

כי  ה,הודיע ושלגביולא תשלם עבורו מדי הצופים והציוד בפריט שתמש תלא  עמותהה .6.2

מדי "(להלן:  לשימוש או בלתי ראוי םפגואו  מקולקלעומד בדרישות המפרט או  ואינ

מיד  חלופימדי הצופים וציוד לספק "), והספק ידאג על חשבונו, םמיהפגוהצופים והציוד 

 . עמותהלאחר הודעת ה

, מדי הצופים והציוד, לאחר הספקת עמותהגלה התבו  המבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקר .6.3

ות ביחס לדריש ואו בתפקוד בוו/או בטי ופגם או ליקוי, בייצור וו/או בחלק וכי קיים ב

מדי הצופים ו/או ציוד  ןמוצר פגום, מתחייב הספק לספק למזמי והמפרט, או בשל היות

ולאסוף לפנות  עמותהעל כלל דרישות המכרז והמפרט, או לפי דרישת ה החלופי, העונ

 ות. ר, על חשבון הספק, ולבטל את ההתקשםמיהפגומדי הצופים ו/או הציוד את 

תהיה רשאית  עמותהה םמיפגופים ו/או ציוד מדי הצוים חוזרים של במקרה של ביטול .6.4

לזכות מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד זאת ו מול הספקההתקשרות לבטל את 

 .עמותהה
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 עמותהמחויב הספק, אם ה עמותההבלעדי של ה החרף האמור לעיל, ולפי שיקול דעת .6.5

, זההמדי הצופים ו/או ציוד פרטי , ה, מיד לאחר דרישתעמותהל רצה בכך, לספקת

 .מוצר פגום, ללא כל תמורה נוספת ובדרישות המכרז והמפרט שאינ עומדה

   תנאי התשלום –תמורה ה .7

שלם לספק כנגד מילוי כל התחייבויותיו כמפורט בהסכם ת עמותהההתמורה המלאה ש .7.1

בהתאם להצעת בכפוף ובתנאי לקבלת הכסף מעיריית ירושלים וזה על נספחיו, הינה 

   המחיר של הספק.

: בתנאיבכפוף ולאחר קבלת הכסף מעיריית ירושלים ום לולעיל תש התמורה כאמור .7.2

מדי הצופים והציוד שירכשו יום ממועד הגשת החשבון בצירוף דו"ח פרוט  60שוטף + 

  בפועל.

עפ"י חוזה זה,  הספקתמורת ביצוע מלוא העבודות ותמורת ביצוע כל יתר התחייבויות  .7.3

במסגרת  הספקת המחיר שהגיש ישלם המזמין לקבלן את הסכומים הנקובים בהצע

לפי אספקה וביצוע התחייבויות הספק  עמותההמכרז בכפוף לאישור החשבון על ידי ה

מכרז, למסמכי השצורף  בנספח א'הקבועים ים בפועל. התמורה תשולם בהתאם למחיר

המזמין רשאי שלא להזמין מה מבין הפריטים שברשימה כולם או לפי הוראות המכרז. 

 .ו להזמנת פריטים בפרקי זמן שוניםש את זכותמקצתם וכן לממ

הנם סופיים  (הצעת המחיר) כי המחירים שבכתב הכמויות ,למען הסר ספק מובהר .7.4

לא יהיה זכאי לכל תוספת כלשהי על המחירים  הספקומחייבים ואינם ניתנים לשינוי, ו

 בגין התייקרויות בשכר עבודה ו/או בחומרים ו/או מכל סיבה אחרת.

המפקח יבדוק את החשבון הסופי ויעבירו לאישור המזמין והמזמין ישלם  מובהר, כי .7.5

 .האמורים לעיללקבלן בתנאי תשלום 

תשולם לקבלן כל תוספת חריגה ו/או שונה לעבודה נוספת כלשהי או  לאמובהר, כי  .7.6

לעבודה חריגה כלשהי, אלא אם ביצוע העבודה והסכום המגיע עבורה יאושרו פרטנית 

 בכתב ומראש. עמותהה וספציפית על ידי

הספק יעביר : תקופתיחשבון סופי  חשבונות חלקיים: לא ישולמו חשבונות חלקיים. .7.7

 .אחת לחודש כאמור לעילחשבון למזמין 

אלא אם ביצוע העבודה מובהר כי לא תשולם לקבלן כל תוספת לעבודה נוספת כלשהי,  .7.8

 .בכתב ומראש – עמותההידי והסכום המגיע עבורה יאושרו פרטנית וספציפית על 

יום לא  30מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום שיש לשלם לספק, ואשר לא יעלה על  .7.9

יהווה הפרה של חוזה זה והספק לא יהא זכאי לכל סעד או תרופה, כספיים או אחרים, 

 בגין איחור, כאמור.

 

 עוסק מורשה וניהול ספרים .8

אישור בהתאם,  עמותהלור הספק מצהיר בזאת כי הוא עוסק מורשה והוא מתחייב למס .8.1

 מדי שנה בשנה.
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מעת לעת, אישורים בני תוקף על ניהול ספרים כחוק  עמותההספק מתחייב למסור לה .8.2

    .1976-בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 

 אחריות פיצוי ושיפוי 10

הספק יהא האחראי היחיד והבלעדי ונושא באחריות מלאה ומוחלטת לכל מעשה ו/או  10.1

 עמותההלוהשירותים ולהספקתם מדי הצופים והציוד שור ו/או הנוגע לאיכות מחדל הק

וכן לקיום יתר התחייבויותיו על פי ההסכם ומסמכי המכרז וכן בגין כל תאונה, חבלה או 

ו/או למי  וו/או שלוחי וו/או לעובדי עמותהלנזק, איזה שהוא, בלי יוצא מהכלל, שיגרמו 

לגוף ו/או לרכוש, בשל מחדל של הספק ו/או עובדיו  ו/או לאדם אחר כלשהו, ושבא מטעמ

ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע במישרין או בעקיפין מביצוע 

ו/או מי  עמותההשירותים ו/או מביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. ידוע לספק כי ה

ו/או  ציודספקת המטעמה אינם אחראים בכל צורה שהיא, בעקיפין ו/או במישרין, לא

העבודות ו/או השירותים ו/או לכל פעולה אחרת שבאחריותו של הספק. הספק יפצה את 

 ו/או את הניזוקים לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו להם. עמותהה

הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם  10.2

נזק כל שהוא תוך כדי ביצוע השירותים ו/או  הנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או

ממעשה או מחדל הקשור, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה 

 זה.

הספק יהיה אחראי כלפי המזמין באחריות בלעדית, מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה  10.3

ו/או בקשר לביצוע ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או נזק איזה שהוא שיגרמו לעובדיו בזמן 

 השירותים על פי חוזה זה.

על כל נזק וכנגד כל תביעה או  עמותההספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את ה 10.4

ו/או  וו/או נגד מי מעובדי ודרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגד

 10.1יפים ו/או כל מי שבא מטעמם, בגין כל תאונה חבלה או נזק שמפורט בסע ושלוחי

. לספק ולכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו ל 10.3 –ו  10.2

 תנתן הודעה על תביעה ו/או דרישה כאמור.

הספק ינקוט בכל האמצעים הדרושים והיעילים להבטיח מניעת נזק ו/או אובדן ויהא  10.5

 .האו לפי הוראותי  תהעמומנוע מלטעון כל טענה לגבי נזק או אבדן, שנגרמו בהסכמת ה

הספק מתחייב למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלים על עבודתו לפי  10.6

 הסכם זה, וכן על הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על העבודה.

המובא על ידי הספק  ציודלמכל אחריות  עמותההספק מצהיר כי הוא פוטר את ה 10.7

ילוי התחייבויותיו, לרבות אך לא רק כלים וציוד במסגרת מ הו/או עבור למוסדות החינוך

 אשר ישמשו את הספק במילוי התחייבויותיו ובביצוע טיפולים תקופתיים.
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 קיזוז 11

פי חוזה -לספק על תהיה חייבת עמותהלקזז מכל סכום או תמורה שה תרשאי עמותהה 11.1

אחרת  אם בגין חוזה זה ואם מכל סיבה ,עמותהלזה, כל סכום אשר הספק יהיה חייב 

 נגד הספק או למו"מ משפטי כלשהו.   וזאת מבלי להזדקק לתביעה משפטית או לפסק דין

להם,  תהיה זכאית עמותהבמידה וכל הסכומים שיגיעו לספק לא יכסו את הסכומים שה 11.2

לגבות את ההפרש באמצעות הליכים משפטיים, הכל לפי שיקול  תרשאי עמותהה תהיה

 .עמותההדעת של ה

לא יבצע התחייבויותיו בהתאם לאמור בהסכם זה ובנספחיו ו/או לא  בכל מקרה שהספק 11.3

היה יתוך פרק זמן שנקבע בהודעות, ב עמותהימלא אחר הודעות בכתב מטעם נציג ה

ו ו/או באמצעות מי מטעמ ורשאי לבצע את השירותים ו/או איזה חלק מהם בעצמ המזמין

 ו של הספק. על חשבונ  , וזאת או ע"י קבלן או ספק אחר או מציע אחר

מהכספים שיגיעו  ובהקשר לכך ובצירוף הוצאותי ונכה את הסכום ששולם על ידי המזמין 11.4

 לספק.  וממנ

עפ"י החוק ועפ"י שאר סעיפי החוזה  עמותהאין האמור בסעיף זה בא לגרוע מזכויות ה 11.5

 הנ"ל.

  אי הסבה 12

ביצוע העבודות אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את ההסכם או את  הספקמוסכם בזאת, כי 

 בכתב.מראש ובכל דרך שהיא,  אלא אם נתקבלה לכך הסכמת המזמין 

 הפרות וסעדים, סיום חוזה או ביטולו 13

הנם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה  3-13 פיםמוסכם בין הצדדים כי הוראות סעי 13.1

 והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.

ל, לא עמד הספק התחייבויותיו לפי הסכם זה, במועדים מבלי לגרוע מכלליות האמור לעי 13.2

אחר, והספק  מספקמדי צופים ו/או ציוד  להזמין את המזמיןהקבועים בהסכם, רשאי 

היה י המזמין. עמותה, בהערכה מצטברת של עלויות ה20%יחוייב בעלות תוספת של 

 א חייב לספק. ורשאי לקזז את הפיצוי מכל סכום שה

ות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף זה מכל כלנהיה זכאי י המזמין 13.3

 הבלעדי.  ותשלום שיגיע לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת הכל לפי שיקול דעת

ספק חילוט הפיצויים המוסכמים מניכויים מתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו את ה 13.4

  .מהתחייבויותיו על פי חוזה זה

 סיום ההתקשרות 14
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לבטל ו/או להביא לידי סיום הסכם זה, כולו או חלקו, על פי שיקול  תשאיהיה רת עמותהה

יום מראש, ולספק לא תהיה  30הבלעדי בכל עת, על ידי מתן הודעה מוקדמת לספק של  הדעת

בכל הקשור לכך ו/או הכרוך בביטולו ו/או הבאתו של  עמותהכל טענה ו/או תביעה נגד ה

 ההסכם לידי סיום.

הזכות להביא חוזה  ןהא למזמיילהביא חוזה זה לידי סיומו,  עמותהה מבלי לגרוע מזכות  14.1

 זה לידי סיום, באופן מיידי, בכל אחד מן המקרים הבאים:

 .ו לעילבמקרה שהספק יפר את החוזה הפרה יסודית כהגדרת 14.1.1

 ניתנו לספק שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים. 14.1.2

ה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשת 14.1.3

הספק, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו 

 ימים ממועד ביצועם. 7לחלוטין תוך 

הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם  14.1.4

מציע שהוא תאגיד או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של 

נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן 

נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או  

  233שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 

 .1983לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג 

 כי הספק הסתלק מביצוע החוזה. המזמיןשל  והוכח להנחת דעת 14.1.5

, כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן ההוכחות, להנחת דעת עמותהכשיש בידי ה 14.1.6

או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או 

 בקשר לחוזה זה או ביצועו. 

נה במכרז או בקשר עם חתימת חוזה התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שנית 14.1.7

עובדה מהותית אשר, לדעת  עמותהל זה אינה נכונה, או שהספק לא גילה

 , היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.עמותהה

ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק  ווחשבונותי מזמיןספרי ה  14.2

 ומועדיהם.

 עמותהמסמכי המכרז כביטול החוזה על ידי ה על פי הבזכויותי עמותהלא יראו בשימוש ה 14.3

על כך לספק במפורש ובכתב, והספק יהיה חייב לעמוד בכל  ההודיע עמותהאלא אם ה

 התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא נתנה לו הודעה על ביטול החוזה.  

 סיום חוזה או ביטולו תתוצאו 15

, מכל סיבה שהיא, לפי בתום תקופת החוזה, או מיד עם ביטולו, המלא או החלקי 15.1

 המוקדם, יחולו בין היתר הוראות אלה:
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בגין אובדן רווחים או  עמותההמהספק לא יהא זכאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו  15.1.1

טובות הנאה מסוג כלשהו, הנובעים מסיומו או ביטולו של חוזה, והספק פוטר 

 בכל חבות כאמור.  עמותהבזה את ה

ה, או ביטולו של החוזה במועד מוקדם סיומו של חוזה זה בתום תקופת החוז 15.1.2

יותר, לפי העניין, לא יפגע בחיוב כספי שנוצר על פי החוזה לפני תום תקופת 

החוזה או ביטולו כאמור, והצד החייב ימלא את חיוביו במועד שעליו למלאו על 

 פי הוראו חוזה זה.

היה יהובא ההסכם לידי סיום בשל הפרה של הספק, לפני תום תקופת האחריות,  15.1.3

מדי הצופים והציוד ממחיר  10%לפיצוי מוסכם בשיעור של  ןזכאי המזמי

. הובא ההסכם לידי סיום בשל הפרה של הספק לאחר תום תקופת שהוצע

זכאית לפיצוי מוסכם בשיעור  עמותההיה התהאחריות, הנוגעת למתן השירות, 

 מהמחיר שהציע הספק. 10%של 

 שלעיל לגבי החלק שבוטל.  היה הביטול ביטול חלקי, יחולו ההוראות 15.1.4

 פיצוי מוסכם 16

את העבודות במועד בהתחשב בהארכה או בקיצור כאמור בהסכם זה,  הספקלא השלים  16.1

לכל יום ₪,  300 –למזמין פיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש בסך השווה ל  הספקישלם 

  יום מחתימה 14על פי הגדרת המזמין  איחור, החל מן המועד שנקבע להשלמת העבודות

רשאי המזמין אך לא חייב לגבות את סכום הפיצוי לשיקול דעתו  ועד להשלמתם בפועל.

 בלעדית של המזמין.

לקזז את סכום הפיצוים המוסכמים מכל סכום שיגיע אך לא חייב /המזמין יהיה ראשי  16.2

 לקבלן.

מהתחייבויותיו להשלים את העבודות, או  הספקתשלום הפיצוי אין בו כשלעצמו שחרור  16.3

 תחייבות אחרת לפי הסכם זה.מכל ה

ומבלי  –הפיצוי המוסכם הינו בנוסף לכל סעד אחר הנתון למזמין על פי כל דין לרבות  16.4

 פיצויים בגין נזקים ו/או ביטול חוזה זה ו/או כל סעד אחר.  –לפגוע בכלליות האמור 

 יחסי הצדדים 17

הם יחסים של  על פי חוזה זה עמותהמוסכם ומוצהר בזה, כי היחסים בין הספק, לבין ה 17.1

קבלן עצמאי ומזמין, בהתאמה, וכי אין בחוזה זה כדי ליצור, ושם דבר בהוראות חוזה זה 

מעביד, יחסי שותפות או יחסי סוכנות בין הספק, עובדיו,  -לא יתפרש כיוצר, יחסי עובד

 .עמותהפקידיו, שלוחיו וכל הפועלים בשמו או מטעמו לבין ה

יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי  הספק מתחייב בזאת כי לא יטען ולא 17.2

ובין מי מעביד בינו  - ואת העדר יחסי עובד  עמותהלשנות את מעמדו כקבלן עצמאי כלפי ה

 .עמותהלבין המטעמו 
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 עמותהלבגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו  עמותההספק מתחייב לשפות ולפצות את ה 17.3

לבין הספק ו/או מי מעובדי  עמותההעקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על כך שבין 

מעביד ו/או הנובעת מביצוע השירותים השוטפים וזאת מיד עם  -הספק שררו יחסי עובד 

 .עמותההראשונה של ה הדרישת

הספק יהיה אחראי באופן בלעדי, לקיום כל החיובים החלים עליו על פי כל דין כלפי  17.4

מי מסים, ותשלומי חובה אחרים עובדיו, לרבות תשלום שכר, זכויות סוציאליות, תשלו

בגינם, הבטחת תנאי בטיחות בעבודה ושמירת בריאותם ורווחתם. הספק אחראי 

למסירת מידע מלא והדרכה לעובדיו, לרבות בכל הנוגע לסיכונים הקשורים בייצור 

וביצוע טיפולים שוטפים, אם וככל שהם קיימים וידועים לו,  עמותהלהמוצרים הספקתם 

 צעי המנע הסבירים למניעת סיכונים אלה. ולנקיטת כל אמ

 ויתור או ארכה 18

שום ויתור, ארכה או הימנעות של צד לחוזה זה מעמידה על זכות או ברירה העומדת לו על פי 

חוזה זה, או מדרישה כי הצד השני ימלא התחייבויותיו על פי חוזה זה, בין בכלל ובין במועדה, 

צד  ובכתב, ולא יחשבו כויתור על זכויותיו של אותולא יהיו בני תוקף אלא אם נעשו במפורש 

 על פי חוזה זה או על פי דין.

 שונות 19

מוסכם בין הצדדים כי הוראות חוזה זה משקפות נכונה את המוסכם והמותנה בניהם   19.1

לא תהה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים,  עמותהבמלואו, וכי ה

, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה

קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף 

יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין  הספקאלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, ו

 שלא נעשה בדרך האמורה. 

וזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי ח 19.2

 רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה.

שעות לאחר הישלחה מבית דואר  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה  19.3

 בישראל.

סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל עניין הנובע מחוזה זה תהיה לבתי משפט המוסמכים  19.4

 בלבד.  ירושליםבעיר 

צאות ביול חוזה זה ובהוצאות ביול מסמכים אחרים הקשורים או נובעים ישא בהו הספק 19.5

  מחוזה זה.

  ולראיה באו הצדדים על החתום :                                          
  
  

____________________                                       _______________  
  העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא                           הספק             

  



23 
 

  
  
  

  נספח א'
  הפריטיםרשימת 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


