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 318003מס'  ספורט ציוד והלבשת מכרז פומבי לאספקת

 הוראות, הנחיות והסברים למציעים -חלק א'
 כללי .1

" וינגייט מכון)"המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט  -מכון וינגייט .1.1
מגופים שעומדים  ("הטובין)" ציוד והלבשת ספורטאספקת להצעות  קבלל מבקש"(, המכוןאו "

 ."(המציע)כל אחד, " הזמנהבתנאי ה
המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הנחוץ לו  על .1.1

 ייראה, ההצעה הגשת עםלהכרת ההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. 
 נחוצה תהישהי בדיקה כל שערך וכמי, לו ונהירות ידועות והנסיבות העובדות שכל כמי המציע

, הטעיה, טעות בדבר טענה כל המציע של מצדו תישמע ולא, והגשתה ההצעה הכנת לשם
 . נספחיה על זו בהזמנה הקשור עניין כל לגבי כלשהו פרט של ידיעה אי או, פגם

 .הזמנה זועל פי דרישת המכון ובהתאם לצרכיו, הכל כמפורט ב הטובין לספק אתהזוכה יידרש  .1.1
 "(.סט)להלן: " לשתייה קלה חליפת טרנינג, תיק, בקבוק: חולצה,  יםכולל וביגודציוד  .1.1
, יהיו בצבע תואם נושאים את סמל המכוןהוהתיקים  ("הביגוד"החולצה וחליפת הטרנינג ) .1.1

 להזמנה.בנספח ג'  הטכניאשר ייבחר מבין האופציות כנדרש במפרט 
בייצוגה ו וינגייט למצוינות ספורטאקדמיית שימוש הטובין הנדרש לצורך הלבשת נבחרות  .1.1

 באירועי ספורט מקומיים ובינלאומיים. 

מהמכון להתקשר בהסכמים נוספים לקבלת כדי למנוע תקשרות המכון בעקבות הזמנה זו, אין בה .2
ביצוע ליה יהא רשאי להעניק את הזכי ור, המכוןמהאמ מבלי לגרועשירותים דומים או זהים. 

, שונים מציעים בין, ןחלק או ןכול, עבודותהלחלק את ו לפצל, ליותר ממציע אחד עבודותה
, כאמור שלישי צד או מציע כל בו באופן כלשהם שלישיים צדדים או מציעים מספר עם ולהתקשר

 .זו הזמנה מושא ותמהעבוד חלק יבצע

 מופנית ההזמנה )דרישות הסף(הגורמים אליהם  .3

 שקול הצעתו של מציע אלא אם עמד בכל התנאים המפורטים להלן:יוינגייט לא  מכון .1.1
 .בישראל כדין הרשום תאגידו בישראל כדין הרשום מורשה עוסק הינו המציע .1.1.1
 . 1971-על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .1.1.1
 בנספח ג'.לדרישות המפרט כפי שמפורט  התואם טוביןלמציע  .1.1.1
  בטווח התאריכים הנ"ל:הנ"ל  טוביןהמציע מתחייב לספק את ה .1.1.1

 11/11/1018-11/11/1018. 

מובהר בזאת, כי על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס למציע,  .1.1
 לצורך עמידה בתנאי הסף, כל נתון שמתקיים בגוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות
חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע, ולמעט גוף אשר 

, טרם 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 111בוצע לגביו מיזוג עם המציע על פי סעיף 
 המועד האחרון להגשת ההצעות להזמנה זו.

 
 'תנאי מתלה' .4

 כי הינו לבינו בין המכון ההתקשרות לאישור  מתלה תנאי כי ומסכים מצהיר מציע כל .1.1
 המפרט ודרישות תנאי בכל בהצלחה דויעמ, הנידון המכרז עבור ידו על המוצע טוביןה

ימי  1 של זמן מפרק יאוחר ולא בתוך זאת, המכון רצון לשביעותבנספח ג' כמפורט 
 "(.המתלה התנאי: "להלן) הצעתו של מותנת בחירה על לספק שהודיע מיוםעסקים 

 בהודעה וזאת, נוספות בתקופות או בתקופה זה מועד להאריך רשאי יהיה המכון
 .לספק בכתב שתשלח
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, המיטביותהן הצעות המחיר שלהם סה"כ ת המציעים אשר בשלב זה יידרשו שלוש .1.1

והדגם הנזכר  לספק למכון על חשבונם, בתוך פרק הזמן הנ"ל הטובין מן הסוג
 בהצעתם לצורך בדיקה. המציע יגיש דוגמאות כנדרש בדגמי נשים וגברים.

הצעות המחיר מהמחיר הנמוך לגבוה )לסה"כ  לסדר סדר בדיקת הטובין יהיה בהתאם .1.1
 הפריטים(.

 כמפורט והדרישות לכל התנאים הטובין של ההתאמה תיבחן, הבדיקה במסגרת .1.1
תיבדק איכות הטובין לרבות  -בנוסף, המכרז למסמכיג'  שבנספח הרלבנטי במפרט

 .'וכוגזרה נוחות, עובי, צפיפות בד, נראות, 

לסייע , מותנים כזוכים ייבחרו אם והיה הצעותיהם בהגשת, מתחייבים המציעים .1.1
 הבדיקה. את יערכו אשר מטעמו מי או/ו המכון עם מלא באופן פעולה ולשתף

רשאי  המכון יהא, המפרט ודרישות תנאי כל אחר מלא לא המציע כי קבע המכון .1.1
 בכתב רשאי לפרט יהא המכון, לחילופין. במכרז המציע של זכייתו ביטול על להורות

 לשקוד על למציע ולהורות בבדיקתו שיימצאו ההתאמות אי או/ו הליקויים את
 ובלבד שמחירו, טוביןה של יםמוצע דגמים להחליף למציע לאפשר, לרבות) תיקונם

 כל את המציע יבצע המכרז(. במסגרת המציע ידי על המוצע למחיר זהה יהיה
 תותנה המסירה בהם אשר או/ו, בדיקתו בעקבות שקבע המכון וההשלמות התיקונים

או /ו תיקון כל כי, האפשרי. מובהר בהקדם הבדיקה שלב בתנאי העמידה אישור של
 לצורך ועניין דבר לכל וייחשבו באחריותו, המציע חשבון על ייעשו, כאמור השלמה

 יישום גמר על למכון יודיע המציע, כאמור במקרה. הבדיקה שלב של הזמן חישוב משך
 בשנית יבוצע, לעיל כאמור, הבדיקה והליך המכון שקבע ההשלמות או/התיקונים ו

 (.המכון ידי-על יידרש ככל שהדבר)

 לצורך מימוש התנאי השתתפותו עם בקשר הוצאות להחזר זכאי יהיה לא המציע .1.7
 כנגד תביעה או/ו דרישה או/ו טענה או/ו עילה כל על מוותר בזאת והוא, המתלה

, למציע ידוע, לעיל האמור מהמכון לגרוע ומבלי, כן כמו .לעיל האמור עם בקשר המכון
 רצון לשביעות המתלה שלב ודרישות תנאי בכל לא יעמוד והוא היה כי, מסכים והוא

 מציע לכל ולפנות המציע של הצעתו קבלת את לבטל לאלתר רשאי יהא המכון, המכון
 בזה מוותר והמציע לכך להתנגד או לערער זכות כלשהי תהא שלמציע בלי וזאת, אחר

 נוספים זכות או סעד מכל לגרוע בלי וזאת ,כאמור התנגדות או ערעור זכות כל על
 .דין פי-על למכון הנתונים

 על שאושר כפי נדחה למועד עד או) לעיל האמור המועד עד המתלה תנאי התקיים לא .1.8
 תהא(, והמוחלט הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם הכל, בכתב בהודעה ידי המכון

. משנהו כלפי כלשהי טענה תהיה מהצדדים שלמי מבלי תומבוטל הבטל ההתקשרות
 .כלשהו פיצוי לקבלת הספק זכאי יהיה לא לעיל כאמור ביטול של כי במקרה מובהר

 ותיקונים למסמכי ההזמנה הבהרות, שאלות .5
למסמכי  , או השגה כלשהי ביחסזמנהמציע שיש לו שאלות, הערות והשגות בקשר לתנאי ה .1.1

מכרזים תיבת לכתב או כל חלק מהם, מוזמן להעלותן על הכתב ולשלוח אותן ב הזמנהה
המציע ושם הפונה מטעמו, כתובת דואר אלקטרוני, . בפנייה יצוין Wordכקובץ  ,מקוונת

 והפקסימיליה שלו.  ומספרי הטלפוןמענו 
 :שלהלןהפנייה תוגש בפורמט  .1.1

 חלק בהזמנה 
 )נספח(

מספר סעיף/ סעיף משנה 
 שאליו מתייחסת השאלה 

 שאלה או הבהרה מבוקשת

   
ולאחר  המכרז תחילה תופענה שאלות המתייחסות לגוףכאשר הסעיפים יסודרו בסדר עולה     

 .ומכן לנספחי
ת לתיב 11:00, עד השעה 1018באוקטובר   7הוא המועד האחרון להעברת שאלות כאמור  .1.1

הצעות מקוונת בהתאם להוראות שישלחו אליו לאחר שליחת טופס הרישום המפורט בנספח 
 . הינתיענשתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא שאלות . alicef@mashik.comלמייל:  ב'

mailto:alicef@mashik.com
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 המציעים לכלבכתב לעיל, תישלחנה  5.3 תשובות לשאלות שתגענה במועד הקבוע לכך בסעיף  .1.1

, וכן יפורסמו באתר האינטרנט של המקוונת מכרזיםמתוך תיבת  שהגישו שאלות הבהרה
ף דרש לצרנהמציע . ממסכי ההזמנהחלק בלתי נפרד . עותק מהתשובות שיינתנו יהווה המכון

-. יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעל, כשהוא חתום על ידוהצעתול את מסמך התשובות 
 רק תשובות או הבהרות שניתנו בכתב.  מכוןפה. בהתאם לכך, יחייבו את ה

ובין אם בתשובה  ורשאי להוציא הבהרות ותיקונים למסמכי ההזמנה בין אם ביוזמתמכון ה .1.1
 לשאלות הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן.

 המועד והמען להגשת ההצעות .6
ת הצעות מקוונת בהתאם לתיב 11:00השעה  , עד1018באוקטובר  11 עד ליוםההצעה תוגש 

למייל:  'בהמפורט בנספח  להוראות שישלחו אליו לאחר שליחת טופס הרישום
alicef@mashik.com. 

 שינויים במועדים ובתנאי המכרז .7
הודעה כאמור תשלח בהזמנה זו.  להאריך את כל או חלק מהמועדים הקבועיםהמכון רשאי  .7.1

 ההזמנה. בכתב לכל מי שקיבל את מסמכי 
בכתב על  שהוא. הודעה, חלקם או כולם, בכל אופן הזמנהלשנות את תנאי ההמכון רשאי  .7.1

 ההזמנה. שינוי תנאי המכרז תישלח לכל מי שקיבל את מסמכי 
 

 טבלת ריכוז המועדים במכרז .8
 המועד אירוע

 1018 בספטמבר 11 מועד פרסום המכרז

 11:00, עד השעה 1018 וקטוברבא 7  *המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים

 11:00, עד השעה 1018באוקטובר  11 המועד האחרון להגשת ההצעות 

 אופציונלי, יימסר מועד בהתאם *מועד הדרכות להתמחרות מקוונת*

 אופציונלי, יימסר מועד בהתאם מועד התמחרות מקוונת**
 

 למכרז. 11.* יבוצע לאחר מילוי טופס רישום )נספח ב'(, בהתאם למפורט בסעיף 
 למכרז. 18במידה ויבוצע, בהתאם למפורט בסעיף **
 

 התמורה .9
 זה, ישלם המכון לספק את התמורה, כדלקמן: מכרזבכפוף לביצוע מלוא התחייבויות הספק ע"פ 

 )הצעת המחיר(. 1א'המכון ישלם לספק עבור הטובין שיסופק, בהתאם למחיר המוצע בנספח  .9.1
עפ"י הטבלה המפורטת בנספח  מרביללא מע"מ לא יעלה על המחיר ה מחיר הטובין .9.1.1

 להזמנה. 1א'נספח  -הצעת המחיר
 ברכישתלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי התמורה לעיל כוללת את כלל ההוצאות הכרוכות  .9.1

 עד לאספקתם למכון.אריזה והובלה הדפסת לוגו, לרבות , טוביןה
ממועד אישור המכון חשבונית  10+שוטףתשלום התמורה הנ"ל תשולם לספק בתנאי  .9.1

 לתשלום אשר יגיש לו הספק. 
וכן  מכרז זההתמורה כאמור הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת את ביצוע כל הפעולות לפי  .9.1

, לרבות עלויות ישירות ועקיפות הכרוכות בכך טוביןכל עלות נוספת הנחוצה לצורך אספקת ה
ה זכאי ו החזר נוספים מן המכון ולא יהיוהספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/א

 יים בתמורה, אלא אם סוכם הדבר בכתב בין הצדדים.לתבוע כל העלאות ו/או שינו
מהווה הפרה יסודית של הוראות  טוביןמובהר בזאת כי במקרה של איחור באספקת ה .9.1

ר כפיצוי מוסכם ביחס לכל יום איחו ש"ח 700של סך  , יקוזז מהתמורה הסופית לספקמכרזה

mailto:alicef@mashik.com
mailto:alicef@mashik.com
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 כאמור, וזאת ללא כל צורך בהוכחת נזק כלשהו.

 משך הבדיקה ותקפות ההצעה .10
אינו מתחייב לסיים את הליכי ההזמנה תוך תקופה מסוימת. הצעות המציעים תהיינה  המכון .10.1

האחרון שנקבע ( ימים מהמועד 110) מאה עשריםבלתי הדירות ותעמודנה בתוקפן לתקופה של 
, וזאת אף לאחר בחירת הזוכה או משלוח הודעה על הבחירה כאמור. במקרה להגשת ההצעות

מהמועד הקובע, רשאים המציעים  ימים( 110) מאה עשריםשההליכים לא יסתיימו בתוך 
בכתב  למכון. הודעה על ביטול ההצעה בהתאם לסעיף זה תוגש הצעתם שיחפצו בכך לבטל את

 ולאלתר.
הא רשאי לפנות למציע י המכוןמכל סיבה שהיא,  במקרה שההתקשרות עם הזוכה תבוטל, .10.1

"(, וזאת בהתאם לתנאי ההזמנה הכשיר השנישדורג אחרי הזוכה בתהליך בחינת ההצעות )"
לפנות למי שדורג במקום הבא  רשאי המכוןהיה יהכשיר השני לכך,  סירבוהצעת הכשיר השני. 
היא סמכות  המכוןזו של  ההתקשרות. למען הסר ספק, סמכות להסדרתאחריו וכן הלאה, עד 

 שתמש בה בהתאם לשיקול דעתו הסופי והמוחלט, על פי נסיבות העניין. י והמכוןרשות 

 תנאים כלליים ,סמכויות נוספות של המכון .11
המכון שומר לעצמו את הזכות לראיין את המציעים, כולם או חלקם, וכן לקבל פרטים,  .11.1

הסברים ומסמכים נוספים, ככל שיידרש על ידו. המציע מתחייב לספק כל מידע או מסמכים 
 .לבחינת הצעתולצורך שיידרשו על ידי המכון 

על ידי מציע תוכל . הצעה שתוגש לקבלת השירותים המכוןהזמנה זו אינה מהווה הצעה מאת  .11.1
 שיקול לפי, החליט המכוןאך ורק במקרה בו  המכוןלהיחשב כהצעה שניתן לה קיבול על ידי 

ויחויב בקבלת הזמנת רכש הבלעדי, המוחלט והסופי, להתקשר עם המציע הרלוונטי  דעתו
  מטעם המכון לרכישת הציוד.

הליך זה, בכל עת מבלי  המכון לא מתחייב להתקשר עם מי מהמציעים והוא יהיה רשאי לבטל .11.1
 החלטה זו.  שתהיה למציעים כל רשות או זכות לערער על שיקוליו או לטעון כנגד

 לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת, ולא לקבל את ההצעההמכון רשאי ש .11.1
אינן סבירות,  הזכות לפסול הצעות אשרכון שזכתה לניקוד הגבוה ביותר. למען הסר ספק, למ

אינו יכול לבצע את  לפסול מציע אם התעורר חשש ממשי או ספק סביר אחר כי הואאו 
 .בפני המכון דבריו ההתקשרות, לאחר שניתנה למציע האפשרות להשמיע את

עצם הגשת ההצעה מהווה הצהרה של המציע כי יש לו את כל היכולות, הידע, הכלים,  .11.1
ההיתרים וכל דבר נחוץ אחר כדי לבצע  המומחיות, הניסיון, המשאבים, כוח האדם, הרישיונות,

 .המכוןהמלא של  ואת הפרויקט לשביעות רצונ
ימים ממועד פרסום תוצאות המכרז, לעיין בכל המסמכים העומדים  10כל מציע רשאי, בתוך  .11.1

, על תנאיה וסייגיה כמפורט שם, 1991 –המכרזים, תשנ"ג )ה( לתקנות חובת11לעיון לפי תקנה 
אין לעיין בו על פי דין. עיון של משתתף כאמור ייעשה תמורת תשלום ולמעט כל מסמך אחר ש

 ₪.  )שלוש מאות( 100למכון וינגייט לכיסוי העלות הכרוכה בהעמדת המסמכים לעיונו, בסך 
עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך  .11.7

הצעה והגשתה, ולא תישמע מצדו של המציע כל טענה תה נחוצה לשם הכנת היכל בדיקה שהי
בדבר טעות, הטעיה, פגם, או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהזמנה זו על 

 נספחיה. 
הם רכושו הבלעדי של המכון, ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת  ההזמנהמסמכי  .11.8

 ההצעות.
ומבלי לגרוע מכל מחויבות,  ,על פי כל דין המכוןהמציע מתחייב כי בנוסף לכל סעד לו זכאי  .11.9

התחייבות או אחריות, מכל מין וסוג שהם, המוטלים או שיהיו מוטלים על המציע, במפורש או 
בגין כל נזק, הוצאה, עלות, אובדן או הפסד, מכל  המכוןמכללא, על פי כל דין, יפצה המציע את 

וצאה מאי עמידה או אי קיום של איזו מין וסוג שהם, שייגרם או שעלול להיגרם להם כת
מההצהרות או ההתחייבויות המיוחסות למציע, במפורש או מכללא, על פי הזמנה זו או על פי 
הצעת המציע, או כתוצאה ממעשה או מחדל, מכל מין וסוג שהם, שנעשה על ידי מי מבין 

הנחזים להיות העובדים או הנציגים או הסוכנים או המנהלים או השלוחים, הפועלים, או 
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 פועלים, מטעם או ברשות או בשם המציע. 

 כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה יהיו ויחולו על חשבון המציע וזאת ללא כל קשר .11.10
 לתוצאות המכרז.

יפו סמכות שיפוט בלעדית לדון בסכסוך או מחלוקת הנובעים -לבית המשפט המוסמך בת"א .11.11
 מהזמנה זו.  
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 ההצעות להגשת והנחיות דרישות  -חלק ב 

 כללי:  .12
 אחראימכון בלבד, ואין ה כאינדיקציהנועדו לשמש המסופקים על ידי המכון במסגרת הזמנה זו הנתונים 

של כל מציע לבחון את  . כמו כן אין בהם כדי לגרוע מאחריותו הבלעדיתוואין הם מחייבים אות להם
היערכותו. למציע לא תהיה כל טענה הכנת הצעתו או  מכלול הנתונים, אשר הוא סבור שחשובים לצורך

  כלשהו שחסר לו בכדי להכין את הצעתו. בשל נתוןמכון או דרישה או תובענה כנגד ה
 

ו/או להגיש הצעות בעבור מכרז זה מתבקשים לשלוח את להגיש שאלות נשוא מכרז זה מציע המתבקש 
 .alicef@mashik.com' למייל: בטופס הרישום המפורט בנספח 

  והנחיות להגשתה ההצעהמבנה  .13
 המפורטים להלן:כל המסמכים הצעתו בצירוף את על המציע להגיש  .11.1

חתימה על הצעות והצהרת המציע כמפורט  – 1.1.1 -ו 1.1.1להוכחת תנאי סף בסעיפים  .11.1.1
 להזמנה. בנספח א'

 .הזנת המחיר בתיבת המכרזים המקוונת וכן להזמנה זו 1א'נספח הצעת המחיר, על גבי  .11.1.1
למען הסר כל ספק יובהר כי התמורה או כל תשלום אחר שישולמו למציע בהתאם 

 ;בשיעורו הקבוע בחוק במועד התשלום, ישולמו בתוספת מע"מ, המכרזלהוראות 
  להזמנה; ב'נספח במלאים על המציע, על פי הנוסח המצורף  פרטים .11.1.1
  -1.1.1להוכחת תנאי סף בסעיף  .11.1.1

 ; תעודת עוסק מורשה; רישום ומסמכי התאגדות של המציע עודתת .11.1.1.1
 10 –קדם משהופק לא מו, מרשםעדכני נסח חברה ; ואישור ניכוי מס במקור .11.1.1.1

   ;יום מיום הגשת ההצעות
 -1.11.להוכחת תנאי סף בסעיף  .11.1.1

עסקאות גופים אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות רשומות לפי חוק  .11.1.1.1
 .1971-ציבוריים, התשל"ו

  ד'.בנספח תצהיר חתום בנוסח המצורף  .11.1.1.1
אישור ותצהיר לפי  ומעוניין בכך, המציע יצרף אם המציע הוא עסק בשליטת אישה .11.1.1

, המצורף ב. לחוק חובת המכרזים ביחס ל"עסק בשליטת אישה", כהגדרתו שם1סעיף 
 . להזמנה זו ה'נספח כ

 לבעלי זכות חתימה בשם המציעעורך דין על כך שהחותמים על הצעת המציע אישור  .11.1.7
או בנוסח  להזמנה 'בנספח והמצורף  חעל פי הנוס – מחייבים את המציע בחתימתם

 זהה.
 מסמכי ההזמנה לרבות שאלות הבהרה ותשובות הבהרה; .11.1.8
 והתמחויותיו.תיאור כללי של הגוף הפונה, השירותים שהוא מעניק : פרופיל של המציע .11.1.9

 כל מסמך אחר, כנדרש במסמכי הזמנה זו. .11.1.10
נוספים, שאינם נכללים בדרישות מסמכי המכרז  ניתן לצרף מידע ונספחים רלוונטיים .11.1.11

 או הנספחים.
או כל מסמכי ההזמנה, שיש להגישם על פי הוראות  או טופסההצעה, הנספחים וכל תצהיר  .11.1

י המורשים להתחייב ולחתום בשם יד ייחתמו עלבמסגרת הזמנה זו,  מסמך אחר שהוגש
מלאה במקומות הנדרשים, כמצוין בטפסים  המציע בראשי תיבות בכל עמוד ובחתימה

 להזמנה זו. המצורפים 
או העתק  כל מסמך או אישור מאת רשות מוסמכת שעל המציע לצרף להצעתו, יהיה במקור, .11.1

למקור מאושר על ידי  מתאים למקור מאושר על ידי הרשות שהוציאה אותו, או העתק מתאים
 עו"ד.

 
 
 
 

mailto:alicef@mashik.com
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 ההצעה צרופות ונספחי .14
שר יצורף לתיבת א 11בהתאם לפירוט בסעיף אחד חתום  עותקבההצעה תוגש בשפה העברית  .11.1

 המכרזים המקוונת.
 בין מקרה של סתירהובכל , החתום שיצורףהעותק  העותק המחייב לצורך בדיקת ההצעות הוא .11.1

חתום ה יגבר האמור בעותקהצעת המחיר בתיבת הצעות המקוונת לבין  חתוםהאמור בעותק ה
 )כצרופה(.
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 ההצעות בדיקת הליך -חלק ג 

 בחירת ההצעה הזוכה .15
ההצעות ידורגו בהתאם ייבדקו הצעות המחיר, בתנאי הסף. לאחר מכן  ראשית תיבחן עמידת ההצעה

, בכפוף , תיבחר כהצעה הזוכה)לסה"כ הפריטים( ביותר הנמוךשלה יהיה  המחיראשר  , וההצעהמחירל
 ועמידה בתנאי המתלה. לסמכויות המכון על פי הוראות מסמכי ההזמנה

 שלמות ההצעה .16
 תנאי מהווה שלמה הצעה הגשתהמכון על פי מסמכי ההזמנה וכל דין,  מסמכויות לגרוע מבלי .11.1

 או טעות בה נפלה כי ראה אם היתר בין הצעה לפסול שלאהמכון , רשאי אולםבהליך,  לזכייה
 בתום הינה תהיא הטעו כי נעששוכ בלבד, וחשבונאית או סופר טעות כגון , מטיבם טכניים פגם

 ימן.להשל למציע ולאפשר שלמות שאינן הצעות לפסול שלא  . כמו כן, המכון לב
 תוספת או השמטה או שינוי של במקרה לרבות ,המכרז מתנאי הסתייגות של מקרה בכל  .11.1

"( המכון יהיה הסתייגותההזמנה )" במסמכי הנדרש לעומת בהצעתו המציע ידי על שייעשו
 רשאי: 

 ;המציע הצעת את לפסול .11.1.1
 ;ממנה ולהתעלםכלל,  נכתבה לא כאילו בהסתייגות לראות .11.1.1
 ו.להכשיר שניתן בלבד טכני פגם מהווה כאילו בהסתייגות לראות .11.1.1

 1ניהול משא ומתן .17
המכון יהיה רשאי  ,מזכויותיו של המכון על פי הוראות מסמכי ההזמנה או כל דין מבלי לגרוע .17.1

ממוכן  זה לקיים הליךובכלל מצא זאת לנכון, יומתן עם המציעים או מי מהם, אם  לנהל משא
ובנוסף או במקום זאת לדרוש מהמציע , Best & Final או הליך מתפתח )להלן: התמחרות(

, או מכולם לשפר את ההצעה וה ביותר, או מחלק מהמציעיםשהצעתו קיבלה את הציון הגב
 או את שתיהן כתנאי לזכייה במכרז.ת או חלק אחר בהצעתם, או את שניהם יחדיו, הכספי

 .'זבנספח יחולו ההוראות המפורטות  אם החליטה ועדת המכרזים לקיים הליך ממוכן מתפתח, .17.1
 , יחולו ההוראות הבאות: Best & Finalלקיים הליך אם החליטה ועדת המכרזים  .17.1

ההצעות  שהצעתם הכוללת דורגה בין שלוש עם שלושת המציעיםההליך ינוהל  .17.1.1
 ועדת המכרזיםזאת,  הגבוהות ביותר והינה בתוקף במועד ההחלטה על ההליך. עם

עם פחות משלושה מציעים, אם  לנהל ההליך גם עם מציעים נוספים או תרשאי
קים זאת, בשים לב לכלל נסיבות העניין, ההצעות מצדי כי הפערים ביןסבור ת

בציוני הצעות שהובילו לפערים ביניהן, ההסתברות כי ההשתתפות  לרבות הרכיבים
 תביא להצעות תחרותיות, שיקולים הנוגעים לקידומו היעיל והמהיר של בהליך

 . השגת מירב היתרונות למכוןולים נוספים הנוגעים לטובת ושיק הליך ההזמנה
ת מחיר ם בלבד, תינתן האפשרות להציע הצעשישתתפו בהליך, ולהלמציעים  .17.1.1

מחיר הצעות  .הזמנהמשופרת, ביחס לזו שהוצעה על ידם בשלב הגשת ההצעות ל
  של המציעים שישתתפו בהליך, תוגשנה עד למועד שייקבע.

ההצעות האמורות,  את דירוגהמכון יבחן שוב לאחר הגשת ההצעות המשופרות  .17.1.1
המציע שהצעתו דורגה  המציעים. יר הוגשו מלכתחילה על ידיכאילו ההצעות המח

שיוכרז, בכפוף לכל סמכויות  ראשונה לאחר קבלת ההצעות המשופרות יכול
 , כזוכה.המכון

                                                           
( מיזם עם מורכבות טכנולוגית 1אפשרי רק ב:  –המאפשר ניהול משא ומתן במכרז סעיף , לתח"מ 7על פי תקנה  1

( 1( רכישת זכויות במקרקעין, 1(, מיזם משותף של בניה, 1( מיזם הדורש איתנות פיננסית משמעותית 1מיוחדת, 
( 7( מתן אשראי/השקעת כספים/קבלת שירותים בנקאיים/מכירה או רכישה של ניירות ערך, 1מחקר ופיתוח, 

( 9( רכישת זכות במקרקעין לשימוש התאגיד, 8א((, 11)1קעין )בכפוף לתנאי סעיף מכירת/רכישת זכויות במקר
התכנון, העיצוב, הגרפיקה, ההנדסה,  התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות במקצועות 

בוררות,  ( עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים )עו"ד, ראיית חשבון,10. האדריכלות, מדידה, או שמאות המקרקעין
( רכישת טובין או 11( רכישת השכלה או הכשרה מקצועית, 11( עבודה מדעית או ספרותית, 11ייעוץ, ביצוע מחקר(, 

 ( פרסום או יח"צ.11( ביטוח, 11שירותים בעלי תכונות מיוחדות )ציוד רפואי, תרופות(, 
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לעיל, או מציעים אחרים שהגישו  ליידע את המציעים הנזכרים המכון אינו מחויב .17.1.1

ו בדבר ניקודם, למשנהו או בדירוג הכולל, א הצעה, ביחס למיקומם האחד ביחס
ליידעם האם ההליך מתנהל עם מציעים  מחויב וואף אינ הערכתם המקצועית וכד',

 או לא. אחרים מלבדם
ישתתפו בהליך, עם  לערוך פגישה או פגישות עם המציעים אשרהמכון יהיה רשאי  .17.1.1

ההצעות המשופרות, כאמור  כל אחד מהם בנפרד או עם כולם יחד, לפני שלב הגשת
 ל.בסעיף זה לעי

, אלא ת המחירלערוך הליך כאמור לא רק ביחס להצעמכון יהיה רשאי יובהר כי ה .17.1.1
או לחלקים אחרים בהצעת המציע, אם הדבר רלבנטי בנסיבות העניין,  גם ביחס 

 הבלעדי. ושיקול דעת לא לערוך הליך כאמור כלל, לפי
 הצעה יחידה. ואו נותרה בפני משא ומתן גם אם הוגשהנהל להמכון יהיה רשאי  .17.1.7
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 מקצועיות הגדרת הדרישות ה -חלק ד' 
 

 השירותים הנדרשים .18
באקדמיית וינגייט  הספורטאיםעבור  ציוד והלבשת ספורט פונה לקבלת הצעת מחיר לאספקתמכון ה

 :ואופן אספקתם הספורט  ציוד והלבשתן ילהלן תיאור הדרישות הנדרשות בעני .למצוינות ספורט
סטים של ציוד והלבשת ספורט. החלוקה תתבצע  110היקף ההתקשרות הוא לאספקת  .18.1

המכון שומר לעצמו הזכות לשנות את הכמות   סטים לגברים. 81-סטים לנשים ו 111-ל
 מכמות זו. 11%הסופית עד 

 לספק לאחר קבלת הודעת זכייה.חלוקת המידות תימסר  .18.1
 .1.1.1בסעיף לנציג המכון באתרי המכון, במועד המצוין  יסופק הטובין .18.1
)בהתאם ללוגו תיקי הגב יודפס לוגו המכון ו חולצה, טרנינג )חלק עליון בלבד(העל  .18.1

ס"מ ויותאם בפרופורציות  8 -בחלק הקדמי העליון, גודל הלוגו לא יקטן מ (ג'שבנספח 
 התואמות למידת הפריט.

חדש  טוביןשיסופק למכון ע"י הספק יהיה  הטוביןלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  .18.1
 בדרישות המפרט הטכני. העומד

 
 

 
    
 בברכה, 

 
 מכון וינגייט המכון הלאומי לספורט           
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 להזמנה א'נספח 

 הצעת המציעו המציע הצהרות
 

 לכבוד:
 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט(     

 11901נתניה, , מכון וינגייט
 

 ספורט ציוד והלבשתאספקת להזמנה להציע הצעות הנדון: 
 
בהזמנה להציע הצעות  הצעה"(, מגיש בזה המציעהח"מ ____________________________ )" .1

 שבנדון.
אנו מציעים לבצע את העבודות  ,במסמכי המכרזשוא ההזמנה, כמתואר נ השירותיםתמורת ביצוע  .1

בהתאם לתנאי  ישלוםלהצעה זו, אשר  1א' נספחכ פתהמצור הסכום המפורט בהצעת המחירתמורת 
  .במכרזהתשלום כמפורט 

מסמך להעביר כל "( הקובע המועד)" ימים קלנדריים 1 לזוכהקבלת הודעת הזכייה, יהיו  לאחר .1
 במכרז.ואישור שנדרש 

 בטווחהינו הוא:  ההזמנה, כמתואר בהסכם המצ"בנשוא  השירותיםאספקת לוח הזמנים ל .1
 .11/11/2018-15/11/2018 התאריכים:

 :כדלקמן ומתחייב מצהיר המציע, ההזמנה ובמסמכי לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1
לצרכים המיוחדים  מודע והוא, וונספחי המכרזמאשר ומצהיר כי הוא בקיא במסמכי  המציע .1.1

 הנדרש. השירותיםולהיקף מכון השל 
אשר בנספח ג'  דרישות המפרטבתכונותיו ל צהיר כי הטובין המוצע על ידו זהההמציע מאשר ומ .1.1

 .להזמנה
( ימים מהמועד 110) עשרים מאהזו הינה, בלתי חוזרת, והיא תהא בתוקף, עד חלוף  ההצעת .1.1

 מציע אחר.יודיע המכון על בחירתו של האחרון להגשת ההצעות, אפילו בינתיים 
את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח  יש למציע .1.1

, והכל בהתאם לתנאים ולדרישות התחייבויותיו העבודה המיומן והציוד הדרוש לביצוע
 שבמסמכי ההזמנה.

 זו מוגשת ללא קשר או תאום עם משתתפים אחרים. הצעה כי .1.1
 הקשור וכל הסודי המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור מתחייב המציע .1.1

 או הנובע ממנו, לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל
 מוגבלת. האמור לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויבלתקופה בלתי 

 מכוןעל פי דין )במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת ה
" הנו מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, סודי מידעלגילויו, מראש בכתב, ובמידה שניתנה. "

ל הקשורים עמו, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של המכון ושל כ
 של סודי מידע ולרבות, שירותיםה עם בקשר למכון הוגש או, ידי על או עבור הוכן אשר חומר

 .המכון
 אם, אחרת הצעה כל או ביותר הנמוכה ההצעה לרבות כלשהי הצעהאינו מחויב לקבל  המכון .1.7

 רשאי לנהל מו״מ עם המציעים כולם או עם חלקם בלבד וכי כל האמור המכון וכי, בכלל
 , והכל בהתאם לאמור בכתבהמכוןלעיל נתון לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של 

 ההזמנה להציע הצעות.
הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך  עם .1.8

הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצדו של המציע כל טענה  תה נחוצה לשםיכל בדיקה שהי
בדבר טעות, הטעיה, פגם, או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהזמנה זו על 

 נספחיה.
, על כל הזמנהכוללות את כל האמור והמפורט במסמכי הו התחייבויותינהמציע מסכים כי  .1.9

שירות אחרים גם אם לא פורטו במפורש ואשר  , וכן כל התחייבות ו/אוהוצרופותיה נספחי
במלואן, במועדן וברמה ואיכות  ועל יד וישיר או עקיף לביצוע התחייבויותי קשורים באופן

 הוצאה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או מס. מעולות, ובכלל זה כל
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ציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על יולא הזמנה לכל האמור במסמכי ההמציע מסכים  .1.10

מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה הוא בהירות, חוסר התאמה ו/או אי ידיעה ו-הבנה, אי-אי
טענות כאמור, מציע דרישה כאמור, מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל. ככל שיש ל ו/או

כמי  ואותן יש לראות ןבטרם מועד הגשת ההצעה והיה ולא טע ןאות ההעל  כיהמציע מתחייב 
כל טענה בקשר עם שיטת בחינת ההצעות  וכי אין להמציע מצהיר ומתחייב ן ויתר עליהן. כוש

 .ו, וכי היא מובנת ומוסכמת עליהזמנהמפורטת במסמכי ה ובחירת הזוכה כפי שהיא
שינוי מהותי  , בכל עת ובאופן מיידי, על כללמכוןלאחר הגשת ההצעה, מתחייב המציע להודיע  .1.11

במציע או בבעל עניין בו שינוי כלשהו, בכל פרט  חלשבמידה   שחל בכל פרט מפרטי ההצעה.
וועדת המכרזים של הנדרשים על פי המכרז, והשינוי לא אושר על ידי  מפרטי הצעתו או בנתונים

י העניין, והוא להשתתף או להיבחר כזוכה במכרז, הכל לפ בכתב, לא יורשה המציע המכון
 .מהצעתוו ייחשב כמי שחזר ב

  
 
 

 "דעו וחותמת חתימה תאריך המציע וחותמת חתימה
מצהיר ומאשר בחתימתי, כי  הריני

מורשי החותמים בשם המציע הינם 
 חתימה מטעמו, ורשאים לחייב

 למטרות הליך מושא הזמנה זו.

 תאריך
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 להזמנה 1א'נספח 

 המחיר  הצעת 
 

 
____________  באמצעות נציגי המוסמך מר/גב׳________________  אני הח״מ

. יש המכרזהנ"ל, בהתאם לתנאי  המכרזאת השירותים נשוא  לספקמתכבד להציע בזה 

המובנים לנו היטב, והצעתנו נעשית לאחר ו , המוכרים לנוהמכרזבידינו את כל מסמכי 

 ששקלנו אותם היטב על השלכותיהם.

ובהתאם לנספח ג'  בפרק ד' למכרז, בהתאם למפורט הטוביןאספקת הצעת המחיר עבור 

על מחיר מרבי ליחידה כמפורט יובהר כי מחיר ליחידה לא יעלה  ,)דרישות מפרט( למכרז

 בטבלה מטה:

 

 כמות שם הפריט

 מרבימחיר 

 ליחידה

 )לא כולל מע"מ(

מחיר מוצע 

 ליחידה

 )לא כולל מע"מ(

 יח'  210-מחיר מוצע ל

 )לא כולל מע"מ(

    ₪ 11 110 חולצה 

   ₪  110 110 חליפת טרנינג

      ₪ 80 110 תיק

   ₪ 11 110 בקבוק מים

  סטים )לא כולל מע"מ( 210 -סה"כ עלות ל

 

 

, לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום או הטבה כאמור בנספח זהלמעט תשלום התמורה 

אחרת בגין מתן השירותים לרבות הוצאות השכירות, הציוד, התפעול, תשלומים בגין 

 דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל וכיו"ב.הוצאות טלפון, 
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 להזמנה ב'נספח 

 פרטים לגבי המציע
 
 

  שם המציע

 סוג התאגדות
 (אדם/חברה בע"מ/ שותפות/ אחר)

 

  מספר זהות/ תאגיד

  תאריך ההתאגדות

  /שותפים )שם ות.ז(בעלי מניות

  מנהלי המציע

  ורשי חתימהמ

  נציג מציע

  טלפון

  נייד

  דואר אלקטרוני

 
  

 
 
 
 

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך חתימה וחותמת המציע
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
החותמים בשם המציע הינם מורשי 
חתימה מטעמו, ורשאים לחייב 

 למטרות הליך מושא הזמנה זו.

 תאריך
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 להזמנה ג'נספח 

 דרישות מפרט
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רכיב נדרש #  

 תיק גב

 ליטר 30-40נפח :  1

 תא תחתון נפרד לנעליים 2

 סגירה באמצעות רוכסן 3

 התיק יכיל שני תאים מרכזיים 4

 שני כיסי רשת בצדדים לבקבוק 5

 רחבות מרופדות+ רשת לנידוף זיעהכתפיות  6

 ידית אחיזה 7

 בחזיתכיס עמוק  8

 מערכת גב נושמת ומנדפת 9

 חולצה

 פוליאסטר 100%בד  10

11 
מורכבת מסיבים קלים ונושמים לנידוף  -דרייפיטחולצת 

 זיעה וחום

 שרוול קצר 12

 גזרות שונות לגברים/נשים 13

14 
 וב כחול( / כחול ולבן )ר –צבע 

 כהים כחולצבע אחיד גווני 

 XS- XXL קיים בטווח מידות  15

חליפת 
 טרנינג

 פוליאסטר 100%בד  16

 גזרה צרה 17

 גזרות שונות גברים/נשים 18

19 

 חלק עליון:
 רוכסן לכל האורך

 שני כיסים צדדיים עם רוכסן
 צווארון 

20 

 חלק תחתון:
רצועה אלסטית הממוקמת באזור המותן וכוללת גומי 

 ושרוך להצרה
רוכסנים בתחתית המכנס המיועדים  2 

 להצמדה/הרחבה
 שני כיסים צדדיים

21 
 וב כחול( / כחול ולבן )ר –צבע 

 כהים כחולצבע אחיד גווני 

  XS-XXL קיים בטווח מידות  22

בקבוק 
 שתייה

 בקבוק מפלסטיק לשתייה קלה 23

 מ"ל 500-700 –נפח  24

 לחיץ עם פיה 25

 הדפסה

 אחיד על פי הצבע שייבחרהדפסה בצבע  26

27 
 8 -גודל הלוגו יהיה בהתאם למידת הפריט ולא יקטן מ

 ס"מ.

 גודל לוגו המותג לא יעלה על גודל הסמל של המכון 28

 צד שמאל בגובה החזה -חולצה 29

 צד שמאל בגובה החזה –חלק עליון  –טרנינג  30

 בחזית התיק –תיק  31
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 לוגו המכון להדפסה:

      

 הערות כלליות :

 לאומי.-על המותג המוצע להיות מוכר בעולם הספורט הבין 

מותג ספורט מוכר בזירה הבינלאומית אשר המציע  – מותג מוכר לסעיף זה
ת המותגים המפורטים בנספח רשימהמותג יהיה מתוך הוא נציגו המקומי. 

 .1ג'

  זה כפופה לאישור המכון נספחע במותג אחר שאינו מופיהצעת. 

 בשאר הפריטים ניתן להציע מותגים שונים בכפוף הביגוד והתיק יהיו מאותו מותג ,
 לאישור המכון.

 הצבע שייבחר מבין האופציות יהיה אחיד לכל פריטי הלבוש והתיק. 
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 להזמנה 1ג'נספח 

 פירוט מותגים
 

 :המותגים המוכריםלהלן רשימה מפורטת של 
 

Adidas 

Arena 

ASICS 

Diadora 

Fila 

Kappa 

Lotto Sport Italia 

Mizuno 

New Balance 

Nike 

Puma 

Reebok 

Saucony 

Under Armour 
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 נספח ד' – תצהירים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976

 ת צ ה י ר
    , מורשה חתימה מטעם    , נושא ת.ז. מס'     אני הח״מ 

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא :״המציע״( )להלן
 אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

 . הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:1
עובדים זרים עד למועד חתימת  בעבירה לפי חוקעו בפסק דין חלוט המציע ו/או בעל הזיקה אליו, לא הורש .1.1

 . תצהיר זה
ההרשעה לא הייתה  -עובדים זרים  עו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוקאם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורש .1.2

 .הגשת ההצעהשקדמו למועד שלוש השנים ב
 . הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:2

 ליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכרהמציע ו/או בעל הזיקה א .2.1
 .מינימום עד למועד חתימת תצהיר זה

 אם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר .2.2
 .הגשת ההצעהשקדמו למועד שלוש השנים האחרונות ההרשעה לא הייתה ב -מינימום 

 -לעניין תצהיר זה
גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  -מי שנשלט על ידי המציע, ואם המציע הוא חבר בני אדם  -״בעל זיקה״ 

 בעל השליטה בו.
 .1991 -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ״א -״חוק עובדים זרים״ 

 .1987 -חוק שכר מינימום, התשמ״ז -״חוק שכר מינימום״ 
 1981 -כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ״א -שליטה״ ״

 בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקאות המיותרת[ כמו כן, הנני מצהיר כי: ]סמן  .1

     שוויון חוק" להלן: (1998 –,התשנ"ח  עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 
  –או על המציע;  חלות לא )"זכויות

    100אותן; וככל שהמציע מעסיק  מקיים חלות על המציע והוא זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 
עובדים או יותר, הנני מתחייב כי המציע יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים 

כויות, לחוק שיוויון ז 9"( לשם בחינת יישום חובות התאגיד לפי סעיף המנהלהחברתיים )להלן: "
ובמידת הצורך לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וככל שהמציע התחייב כבר בעבר לפנות למנהל 
כאמור לעיל, הנני מצהיר כי הוא פנה כנדרש ממנו, וככל שקיבל המציע הנחיות ליישום חובותיו לפי 

 הוא אף פעל ליישומן. –לחוק שוויון זכויות  9סעיף 

ימים מיום ההתקשרות עמכם, ככל  10המציע יעביר העתק מתצהיר זה למנהל בתוך  כמו כן, הנני מצהיר ומתחייב כי
 שתהיה התקשרות כזו.

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם התאגיד, אשר הסמיך אותי 
 למסור הצהרה זו.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת,
 חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, להלן 

 

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 

 אישור
  בפני מר הופיע    עורך דין, מאשר בזה כי ביום     החתום מטה  אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת     שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' 
 כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 
 

  
 
 

  

 וחותמת  חתימה "דעו של מלא שם תאריך
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 1992-התשנ"בב לחוק חובת מכרזים 2תצהיר ואישור רו"ח לפי סעיף  –ה' נספח 

 

 תצהיר
 

אני גב' __________, מספר ת.ז _____________, מצהירה בזאת כי החברה/השותפות ____________  .1
 , לעניין עידוד נשים בעסקים.1001-( התשס"ג11נמצאת בשליטתי בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' 

 נכון.אני מצהירה כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי האמור בתצהירי זה  .1
 

_________________ 
 שם וחתימה         

 
 אימות עו"ד

 
גב' בפניה הופיע  ____________ ביום כי בזה מאשר, דין עורך _______________ מטה החתום אני

 ולאחר _________ 'מס זהות תעודת פי על השזיהיתי ___________________________ 
 בחוק הקבועים לעונשים הצפוי היהת וכי כולה האמת ואת בלבד האמת את לומר העלי כי השהזהרתי

 .בפני עליה וחתמה דלעיל ההצהרת נכונות האישר, כן עשהת לא אם
 

 
 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד  תאריך
 

 
 אישור רו"ח

 
 "( הנני מאשר כדלקמן:המציעהחשבון של ___________ )" לבקשתכם וכרואה

 
אני רו"ח ____________, מספר ת.ז ___________, מספר רישיון _________ מאשר בזאת כי  .1

___________ הינה עסק בשליטת אישה, בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' החברה/השותפות 
 , לעניין עידוד נשים בעסקים.1001-( התשס"ג11

 המחזיקה בשליטה בחברה/בשותפות ___________, הינה גב' __________ ת.ז ___________ .1
 

 
 

 בכבוד רב
___________ 

 רואי חשבון
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 עו"ד בדבר מורשי חתימהאישור  –נספח ו' 

 

 אני  _______________  מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף שהגיש את ההצעה כמפורט להלן:

 עו"ד )שם מלא(

 שם הגוף כפי שהוא רשומה במרשם: _______________ .1

 ח.פ/ ע.מורשה/ אחר )יש לציין(:     _______________ .1

ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הגוף  .1

 תוספת חותמת, אם יהיו:

 

  שם: ______________   ת"ז: _____________

   ת"ז: _____________  שם: ______________    

 דרישות נוספות, אם יש )לדוג', חותמת או שם חברה מודפס(: ____________________

 

 בכבוד רב:

 

______________               ______________ ______________ 

 טלפון             כתובת                                    שם עו"ד      

 

______________               ______________ ______________ 

 חתימה וחותמת                          מספר רישיון        תאריך                                       
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 (מקוונתנספח מכרז ממוכן מתפתח )התמחרות  – 'זנספח 

 
 דון.נבמכרז הלנהל את הליך ההתמחרות ( להלן: "הספק")מינתה את חברת משיק מכון וינגייט  .1
 .SourcingVisionבשם  של הספק ליין-און הליך ההתמחרות יתבצע דרך מערכת .1
ההליך יוצר מו"מ דינמי הנערך ביום אחד, כאשר המשתתפים מציעים הצעות בזמן אמת תוך קבלת  .1

הצעה  ולא יקבל מכון וינגייטכל עוד הליך ההתמחרות בתוקף,  (. להלן "הליך ההתמחרות)משוב מיידי 
 .אלא במסגרת הליך ההתמחרות למכרז הנדוןאחרת מכל גורם אחר ככל הנוגע 

דואר  ן: אליס פוגלהינה כדלקמ תפעול המערכת המכרזים המקווניםבנושא ית לתמיכה טכנהכתובת  .1
 . 1111198-011בטלפון  alicef@mashik.comאלקטרוני: 

 :תתיאור הליך ההתמחרו .1
נספח טופס ) 'בנספח בצירוף  alicef@mashik.com מציע המעוניין להגיש הצעתו, יפנה למייל .1.1

 (.פרטי המציע
 שלב הגשת הצעות  .1.1

 תו.מציע שם משתמש וסיסמא להגשת ההצעספק להספק י .1.1.1
לשלוח באמצעות תיבת את כל השאלות ו/או הבקשות להבהרה בקשר להליך ההתמחרות יש  .1.1.1

למען הסר ספק  מענה בכתב יינתן במרוכז לכל המציעים המשתתפים.  .המכרזים המקוונת
  .מובהר כי כל מידע שיוחלף, אם בכלל, בשיחות בע"פ לא יחייב

, או מי מטעמו ידריך טלפונית אישית את כל המשתתפים שהגישו את מסמכי הספק  .1.1.1
ההצעה. המשתתפים יאשרו את קבלת ההדרכה באמצעות חתימתם בשולי טופס ההדרכה 

 .טיים להליך ההתמחרותהמצ"ב המעידה על קבלת ההדרכה בכל הנושאים הרלבנ
המציעים יקראו את מסמכי הליך ההתמחרות, יאשרו את הסכמתם לתנאים המפורטים בו  .1.1.1

  :ואת הסכמתם להשתתף בהליך ההתמחרות, באמצעות
 המצורף ועל נספחיו יצורפו לתיבת ההצעות המקוונת מסמכי המכרזחתימה על 

 .11:00 , עד השעה1018 קטוברבאו 11ליום ת עד הגשת הצעה כספית בתיבת ההצעות המקוונ
 שלב  התמחרות .1.1

, יבוצע הליך התמחרות מקוון בדרך של מו"מ המכרזלאחר המועד האחרון להגשת מסמכי  .1.1.1
עמדת אינטרנט (דינמי. המציע נדרש להיערך על מנת שהאמצעים להשתתפות בהליך זה 

 .יהיו ברשותו במועד ביצוע הליך ההתמחרות המקוון (ומעלה 11כרום/אקספלורר  ודפדפן
ת מקוונת תבוצע התמחרו לאחר שלב הגשת ההצעות הראשונית לתיבת מכרזים מקוונת .1.1.1

  לספקים שעמדו בתנאי הסף )אופציונאלי, ייקבע בהתאם להחלטת המכון(.
ייקבע לאחר  מועד ההתמחרות, משך ההתמחרות יקבע בהתאם לכללים המפורטים להלן

 מועד הגשת ההצעות ויופץ למציעים.
לאתר ההתמחרות דקות לפני תחילת ההתמחרות  10 -כביום ההתמחרות, יתחברו המציעים  .1.1.1

Sourcingvision שם משתמש וסיסמא, אשר יסופקו על ידי  -באמצעות כתובת האתר
הספק. לא תתאפשר כניסה של מציע אחד לאתר ההתמחרות ממחשבים שונים. מציעים 

כנס לאתר ההתמחרות באמצעות סיסמא ושם משתמש ייחודיים לכל מציע. יורשו להי
מדיניות זו שומרת על סודיות והוגנות ההתמחרות. לא תתאפשר כל חריגה מכללים אלה 

בכדי למנוע צפייה בהתמחרות ממספר מחשבים שונים. כניסה לאתר ההתמחרות תתאפשר 
ישר כי קיבל את ההדרכה כמפורט רק למי שהגיש את כל מסמכי ההצעה חתומים על ידו וא

 .לעיל
 . Sourcingvisionמשלוח ההצעות בהליך המקוון יתבצע דרך אתר ההתמחרות  .1.1.1
ביותר ו/או  הנמוךהמציע יקבל משוב מהמערכת בזמן ההתמחרות. המשוב יהיה המחיר  .1.1.1

 .המזמיןמיקום המשתתפים בהליך ההתמחרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי של 
 .יוכלו המציעים לשפר את הצעותיהםחר קבלת המשוב, לא .1.1.1
, ים המקוונתמכרזתיבת הכל מציע יחל את ההתמחרות מהמחיר שהגיש במסגרת הצעתו ל .1.1.7

 .ללא מע"מ
 צעה יימסר למשתתפי ההתמחרות בהמשך.ההפרש המינימאלי בין הצעה לה .1.1.8
 הצעות המחיר צריכות להיות מוגשות ללא מע"מ.  .1.1.9

mailto:alicef@mashik.com
mailto:alicef@mashik.com
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 .הבחירה בהצעה הזוכה בהתאם לתנאי המכרז .1.1.10
מציע לא יהיה רשאי לשנות את הצעתו לאחר גמר הליך ההתמחרות, לא יתקיים מו"מ על  .1.1.11

 .המכרזהמחיר ו/או על תנאי 
להצעה במהלך ההתמחרות לא תינתן אפשרות לאף אחד מן המציעים להשוות את הצעתו  .1.1.11

 .יותר נמוךביותר, אלא רק לשפרה בסכום ההפרש המינימאלי שנקבע, או בסכום  נמוכהה
וגם  למזמיןמכיוון שמדובר בהצעה עסקית אמיתית ומשמעותית, גם  -ארכהללי הכ .1.1.11

למציעים, גובש מנגנון גמיש לקביעת שעת סיום ההליך. המנגנון שגובש "עוצר" את השעון 
 (שלוש) 1במהלך ומשיב אותו לאחור, מקום בו הוצעה הצעה נוספת על ידי אחד המציעים 

הדקות האחרונות לפני תום הליך ההתמחרות. מנגנון זה גובש על מנת לאפשר למציע 
לאובדן ההובלה אם תתרחש,  דקות נוספות להגיב 1המוביל בכל עת, ארכה מינימאלית של 

 .ו/או על מנת לאפשר למציעים האחרים לשפר את הצעותיהם
 ך.ש הצעותיהם עד דקה לפני תום ההליהמציעים מתבקשים להגי .1.1.11
ו/או הספק רשאים לפי שיקול דעתם להתחיל את הליך ההתמחרות מחדש אם  המזמין .1.1.11

קיים יסוד סביר להניח שארעה תקלה טכנית לאחד המציעים, אשר מנעה את שיפור הצעתו. 
ו/או הספק לא יהיו אחראים לכל נזק כתוצאה מתקלות טכניות, ו/או אם מציע  המזמין

ה ו/או כתוצאה מתקלה טכנית וכל אחד מן הפסיד בהתמחרות כתוצאה מאי קבלת הצע
המציעים אשר החליט להשתתף בהליך ההתמחרות, בחתימתו על מסמכי ההתמחרות 

ו/או  למזמיןמתחייב כי הוראה זו מובנת לו ומקובלת עליו והוא לא יבוא בטענות כלשהן 
 .לספק כתוצאה מכל תקלה כאמור

או  (טעויות בסדרי גודל)ויות בעליל להסיר הצעות שג (לספק בלבד)קיימת אפשרות טכנית  .1.1.11
כל הצעה כזאת  .להגיש הצעות בשם מציע ,במקרה של תקלה טכנית במחשב של אותו מציע

 .תרשם במערכת בצורה מסודרת וכן יתבצע רישום על אירוע כזה ביומן הליך ההתמחרות
תהליך ההתמחרות ימשך עד למועד בו יעברו הדקות האחרונות של התמחור הדינאמי  .1.1.17

 .לא קבלה של הצעה כלשהיל
,עפ"י שיקול דעתו המוחלט  11:00במידה וההליך ביום ההתמחרות יתארך מעבר לשעה  .1.1.18

או \, יוחלט אם להפסיק את ההליך באותו יום ו/או אם לחדשו ו/או באיזה מועד והמזמיןשל 
 באילו תנאים

 .בנספח זה בכל מקרה של סתירה בין האמור בהצעה לבין האמור בהוראות אלו יגבר האמור .1.1
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 נספח ח' - התחייבות המציע בהליך ההתמחרות

 
ציוד והלבשת ש אספקת מציע מתחייב שכל הצעה שתוגש על ידו במסגרת הליך ההתמחרות לרכה .1

באתר ההתמחרות של  (,הליך ההתמחרות"להלן " ההליך" או "( 180011 מספר מכרז ספורט
 .הספק, היא הצעה מחייבת

במהלך ההליך באתר ההתמחרות,  למזמיןהמציע מתחייב כי בסמכותו להציע את הצעת המחיר  .1
  .בין אם בעצמו ובין אם בשם הישות המשפטית שאותה הוא מייצג

מציע וכל גוף הקשור אליו ו/או הפועל מטעמו לא יפעלו לתאום בקשר עם תנאי ההצעה עם מציע  .1
 .אחר

  .הוצאות הליך זה ואינו זכאי לכל שיפוי ו/או החזר כספי שהואהמציע יישא על חשבונו במלואו  .1
 הפריטאת  לספקהמציע מתחייב כי במהלך התהליך לא יגיש הצעות שאינן תואמות את יכולותיו  .1

 .כמתואר במסמכי ההליך
המציע מתחייב כי במהלך התהליך לא יגיש הצעות שקריות או מניפולטיביות שאינן תואמות את  .1

 .כוונותיו
 .ההצעות אשר המציע יגיש במהלך התהליך הן סופיות ואינן ניתנות לשינויכל  .7
 .אינו אחראי להצעות שהוגשו ולא התקבלו כתוצאה מקשיים טכניים המזמין .8
המציע מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי  -מבלי לפגוע בכל התחייבויות המציע . .9

 .רשאי לסגת מהצעתו כזוכה, הוא לא יהא המזמיןבמקרה והוא ייבחר ע"י 
ההליך יכול להתארך עקב הגשת הצעה נוספת לפני תום המועד של סגירת הליך התיחור הדינמי  .10

שומר לעצמו את הזכות להאריך את ההליך בכל זמן לפי שיקוליו  המזמין. המזמיןעבור 
 .הבלעדיים

 מהמזמיןר בכתב כל המידע במסמך זה הינו סודי ואין להפיצו, לפרסמו או למסור אותו ללא אישו .11
. כל הספקים מתבקשים להחזיר במזמיןכל המסמכים הקשורים למסמך זה יישארו רכושו של   .11

, עפ"י בקשתו בסיום ההתמחרות. מציעים שלא למזמיןאת כל המסמכים הנוגעים להתמחרות 
, וכמו כן תמנע  המזמיןיכבדו דרישה זו לא יורשו להשתתף בהתמחרויות עתידיות של 

 .תמחרויות שמנהל הספקהשתתפותם בה
אספקת לאנו החתומים מטה מאשרים כי קראנו בעיון את ההזמנה להשתתפות בהליך התמחרות  .11

על כל פרטיה והמסמכים המצורפים אליה, מצהירים כי הבנו את דרישותיה ומסכימים  הטובין
  .לכל תנאיה וכי בהתאם יוגשו הצעות מחיר בהליך הדינאמי

 
   :בחתימתי על מסמך זה

הנני מתחייב להגיש לפחות הצעת מחיר אחת במסגרת מחיר הפתיחה שהוגש על ידי במסגרת הגשת 
 .מסמכי המכרז

הנני מתחייב לתשלום של פיצוי קבוע ומוסכם מראש של סך השווה לסכום גובה הערבות הבנקאית 
ה בלתי בכל מקרה שלא אסכים ו/או לא אוכל לקיים את הצעתי כפי שהתחייבתי. התחייבות זאת הינ

הנני מסכים לתנאים   .יהיה זכאי לקבלה מיד מבלי לפגוע בזכותו לכל סעד נוסף והמזמיןחוזרת, 
 המכרז.המופיעים במסמך זה ובשאר מסמכי 

  .הנני מתחייב להגיש הצעות קבילות ואמיתיות בהתאם למסמכי ההתמחרות והחוזה 
 

  חתימה  שם

  תאריך  תפקיד בחברה

  וחותמתשם חברה   טלפון

 
 

נא לא לצרף הערות ו/או לבצע כל שינוי בכתב ההתחייבות. רק הודעות בכתב ממנהל ההתמחרות  * 
 .ייחשבו לעדכון רשמי להתמחרות


