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 180028מס'  עבור מכון וינגייטמוצרים יבשים לאספקת  מכרז פומבי

 הוראות, הנחיות והסברים למציעים -חלק א'

 כללי .1
" וינגייט מכון)" (המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט .1.1

בתנאי  מגופים שעומדים, אספקת מוצרים יבשיםלמבקש להזמין הצעות "(, המכוןאו "
 , שנוסחו מצורף בזאת. ההתקשרות הסכם"(, לרבות המציעההזמנה )כל אחד, "

המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הנחוץ לו  על .1.2
, ההצעה הגשת עםלהכרת ההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. 

 בדיקה כל שערך וכמי, לו ונהירות ידועות נסיבותוה העובדות שכל כמי המציע ייראה
 בדבר טענה כל המציע של מצדו תישמע ולא, והגשתה ההצעה הכנת לשם נחוצה תהישהי

 על זו בהזמנה הקשור עניין כל לגבי כלשהו פרט של ידיעה אי או, פגם, הטעיה, טעות
 .נספחיה

. אין בשנה₪ אלף  250של מוערך בסכום  2017 במכון וינגייט לשנת השנתי הצריכה היקף .1.3
 מוצרים של כלשהי כמות לרכישת המכון את לחייב במידע הכללי בדבר ההיקף האמור  כדי

להזמין את המוצרים  מתחייב המכון כן, אין כמו בלבד. המציעים לצורך היערכות ניתנים והם
 בתדירות כלשהי.

יו, הכל כמפורט על פי דרישת המכון ובהתאם לצרכמוצרים יבשים לספק הזוכה יידרש  .1.4
 . הזמנה זו, לרבות הסכם ההתקשרותב

מהמכון להתקשר בהסכמים נוספים כדי למנוע תקשרות המכון בעקבות הזמנה זו, אין בה .1.5
יה יהא רשאי להעניק את הזכי מהאמור, המכון מבלי לגרועשירותים דומים או זהים. לקבלת 

 מציעים בין, ןחלק או ןכול, עבודותהלחלק את ו לפצל, ליותר ממציע אחד עבודותביצוע הל
 צד או מציע כל בו באופן כלשהם שלישיים צדדים או מציעים מספר עם ולהתקשר, שונים
 . זו הזמנה מושא ותמהעבוד חלק יבצע, כאמור שלישי

 .חודשים( עשר)שנים  12 -ל הינה ההסכם תקופת פי על ההתקשרות תקופת .1.6
 שנה בנות נוספות תקופות)ארבע(  4 -ב ההתקשרות תקופת את להאריך הזכות שמורה למכון .1.7

 התקופה או ההתקשרות תקופת תום לפני לספק המכון ידי על שתימסר בהודעה, אחת כל
 ההזמנה מסמכי הוראות כל יחולו, כאמור זכותו את המכון מימש. העניין לפני, שהוארכה

 .המוארכת ההתקשרות תקופת על גם וההסכם

 שות הסף(הגורמים אליהם מופנית ההזמנה )דרי .2
 שקול הצעתו של מציע אלא אם עמד בכל התנאים המפורטים להלן:יוינגייט לא  מכון .2.1

 ;בישראל כדין הרשום תאגידו בישראל כדין הרשום מורשה עוסק הינו המציע .2.1.1
. 1976-על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2.1.2

צעתו אישור בר תוקף על ניהול עמידה בדרישות אלה על המציע לצרף לה להוכחת
, 1976 –ות גופים ציבוריים, התשל"וחשבונות ורשומות לפי חוק עסקא פנקסי

 להזמנה.  דנספח בותצהיר בנוסח המצורף 
  :תנאי סף מקצועיים .2.2

 ן:להל המפורטים והתעודות הרישיונות בעל המציע .2.2.1
פי  מציע שהינו יצרן, יהיה בעל רישיון יצרן בתוקף ממשרד הבריאות, על .2.2.1.1

הנדרש בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון והחסנתו( התשכ"א 
. במידה ולמציע קבלן משנה שהינו יצרן המוצרים, תנאי זה חל גם 1960 –

 על קבלן המשנה מטעמו. 
מציע שהינו משווק או מפיץ יצהיר כי הוא משווק או מפיץ אך ורק מוצרים  .2.2.1.2

 יצרן.  מחברות להן רישיון יבואן ו/או רישיון
מציע שהינו משווק או מפיץ יצהיר כי הוא משווק או מפיץ אך ורק מוצרים  .2.2.1.3

מחברות להן תעודת כשרות מטעם הרבנות. במידה ולמציע קבלן משנה, 
 תנאי זה חל גם על קבלן המשנה עצמו.

זה,  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בסעיף  המפורטים סף בתנאי העמידה הוכחת לשם .2.2.2



- 2 - 
    

 
 

 תקפים כשהם בסעיף להוכחת תנאי הסף האישורים הנדרשים את המציע יצרף המציע
מובהר בזאת, כי על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס למציע, לצורך  .2.3

עמידה בתנאי הסף, כל נתון שמתקיים בגוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, 
רך כלשהי למציע, ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם חברת בת או כל גוף אחר הקשור בד

, טרם המועד האחרון להגשת ההצעות 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 323המציע על פי סעיף 
 להזמנה זו.

 ותיקונים למסמכי ההזמנה הבהרות, שאלות .3
למסמכי  , או השגה כלשהי ביחסזמנהמציע שיש לו שאלות, הערות והשגות בקשר לתנאי ה .3.1

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

 .מענו ומספרי הטלפון
 :שלהלןהפנייה תוגש בפורמט  .3.2

 חלק בהזמנה 
 )נספח(

מספר סעיף/ סעיף משנה 
 שאליו מתייחסת השאלה 

 או הבהרה מבוקשת שאלה

   
ולאחר  המכרז תחילה תופענה שאלות המתייחסות לגוףכאשר הסעיפים יסודרו בסדר עולה 

 .ומכן לנספחי
לתיבת  ,12:00 בשעהלישי יום ש 12.1840.וא המועד האחרון להעברת שאלות כאמור ה .3.3

ים המעוניינים מתבקש. הינתיענשתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא שאלות  .צעות מקוונתה
למייל:  03.12.18עד לתאריך נספח ג' המפורט בלשלוח את טופס הרישום 

alicef@mashik.com . 
 לכלבכתב לעיל, תישלחנה  3.3תשובות לשאלות שתגענה במועד הקבוע לכך בסעיף  .3.4

, וכן יפורסמו באתר מתוך תיבת המכרזים המקוונת שו שאלות הבהרהשהגי המציעים
. ממסכי ההזמנהחלק בלתי נפרד . עותק מהתשובות שיינתנו יהווה האינטרנט של המכון

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

 בכתב. 
ובין אם בתשובה  ורשאי להוציא הבהרות ותיקונים למסמכי ההזמנה בין אם ביוזמתמכון ה .3.5

 לשאלות הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן.

 המועד והמען להגשת ההצעות .4
אם להוראות ת הצעות מקוונת בהתלתיב ,12:00 בשעה רביעייום  12.1821.עד ליום ההצעה תוגש 

הצעות שתתקבלנה לאחר המועד שצוין לעיל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמו  .למציעשישלחו 
המפורט בנספח ג' למייל  קבלת ההוראות מותנת בשליחת טופס הרישום  שהן.

alicef@mashik.com  לב שאילת השאלות(.)וזאת באם לא הוגש בש 11.12.18עד לתאריך 

 שינויים במועדים ובתנאי המכרז .5
הודעה כאמור תשלח בהזמנה זו.  להאריך את כל או חלק מהמועדים הקבועיםהמכון רשאי  .5.1

 ההזמנה. בכתב לכל מי שקיבל את מסמכי 
בכתב על  , חלקם או כולם, בכל אופן שהוא. הודעההזמנהלשנות את תנאי ההמכון רשאי  .5.2

 רסם באתר האינטרנט של המכון.הזמנה תפושינוי תנאי ה

 סכם ההתקשרותה .6
זו מצורף הסכם ההתקשרות, הכולל, בין היתר, סעיפי אחריות, תנאי תשלום,  להזמנה .6.1

)"ההסכם" או  עם הזוכה המכוןביטוחים וערבויות וכן תנאים נוספים הנוגעים להתקשרות 
דים לכך במקומות המיוע המצאת הסכם ההתקשרות כשהוא חתום. "(הסכם ההתקשרות"

מהווה אישור להסכמת המציע לתנאיו והם  , בעת הגשת ההצעה,ובראשי תיבות בכל עמוד
 יחייבו אותו לכל דבר ועניין.  

על מכון וינגייט לתוקף רק לאחר ובכפוף להוספת חתימת  ייכנס הזוכהעם  ההתקשרותהסכם  .6.2

mailto:alicef@mashik.com
mailto:alicef@mashik.com
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ה שתשלח לזוכה . הודעת הזכיימורשי החתימה של מכון וינגייט באמצעות ,ההתקשרות הסכם
מכון קיבול ולא תחשב בשום צורה ואופן כמחייבת או כמגבילה את  לא תהווההליך זה ב

הודעת הזכייה כדי נוסחה של הודעת הזכייה. כמו כן מובהר, כי אין ב , יהא אשר יהאוינגייט
לשוב ולבחון את ההצעה הזוכה וזאת בין אם ביוזמתה ובין אם ו של המכון לגרוע מזכות

 מציעים אחרים שלא זכו.  פניות בעקבות

 היעדר ניגוד עניינים .7
אין להגיש הצעה המשותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל 

. גופים זו להזמנההסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות 
הם מספר ח.פ. נפרד(, היוצר או עלול ליצור משפטי )הגם שלכל אחד מ אואשר יש להם קשר עסקי 

בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות,  ניגוד עניינים או לפגוע
 . זו להזמנהלא יגישו שתי הצעות נפרדות 

 משך הבדיקה ותקפות ההצעה .8
המציעים תהיינה אינו מתחייב לסיים את הליכי ההזמנה תוך תקופה מסוימת. הצעות  המכון .8.1

האחרון שנקבע ( ימים מהמועד 120) 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( 120) מאה עשריםשההליכים לא יסתיימו בתוך 
בכתב  למכון. הודעה על ביטול ההצעה בהתאם לסעיף זה תוגש הצעתם לבטל אתשיחפצו בכך 

 ולאלתר.
במקרה שיבוטל הסכם ההתקשרות או במקרה שלא ייחתם או שההתקשרות עם הזוכה  .8.2

הא רשאי לפנות למציע שדורג אחרי הזוכה בתהליך בחינת י המכוןתבוטל, מכל סיבה שהיא, 
הכשיר  סירבלתנאי ההזמנה והצעת הכשיר השני. "(, וזאת בהתאם הכשיר השניההצעות )"
לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכן הלאה, עד שייחתם  רשאי המכוןהיה יהשני לכך, 

שתמש י והמכוןהיא סמכות רשות  המכוןהסכם ההתקשרות. למען הסר ספק, סמכות זו של 
 בה בהתאם לשיקול דעתו הסופי והמוחלט, על פי נסיבות העניין. 

 
 חור ההצעהית .9

בין  לתיבת הצעות מקוונת )שלושה( חודשים, יבצע המזמין הליך קבלת הצעות מחיר 3בכל  .9.1
  .2בסעיף כמפורט  הסףהספקים העומדים בתנאי 

 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. הפנייה המזמין יהיה רשאי לשנות את תדירות הליכי  .9.2
כאמור, ולהציע הצעות הצעות הליך קבלת מתחייב להשתתף בכל  הסף, כל מציע העומד בתנאי .9.3

 ת מחיר למירב המוצרים.יגיש הצעהעדפה תינתן למציע ש .מחיר למוצרים שיש ברשותו
 .ע"י המזמין  ותחוזר פניותלרבעון יבוצעו  אחת .9.4
יובהר לספק כי המזמין רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לא לאפשר לספק לקחת חלק  .9.5

של אי עמידתו בדרישות המכרז, ובפרט בדרישות בקבלת ההצעות בהליך ואף להוציאו מסבב 
עמידה בלוחות הזמנים ו/או עמידה בדרישות לאיכות המוצרים. אין בסעיף זה בכדי לגרוע כל 

 סער או פיצוי אחת המגיע למזמין בהתאם להוראות המכרז.

 תנאים כלליים ,סמכויות נוספות של המכון .10
, כולם או חלקם, וכן לקבל פרטים, המכון שומר לעצמו את הזכות לראיין את המציעים .10.1

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

. הצעה שתוגש לקבלת השירותים /לביצוע העבודות המכוןהזמנה זו אינה מהווה הצעה מאת  .10.2
 המכוןאך ורק במקרה בו  המכוןה שניתן לה קיבול על ידי על ידי מציע תוכל להיחשב כהצע

הבלעדי, המוחלט והסופי, להתקשר עם המציע הרלוונטי בהסכם  דעתו שיקול לפי, החליט
 . המכוןובתנאי שהסכם כזה נחתם בפועל על ידי 

המכון לא מתחייב להתקשר עם מי מהמציעים והוא יהיה רשאי לבטל הליך זה, בכל עת עד  .10.3
שתהיה למציעים כל רשות או זכות לערער על צדדים על הסכם ההתקשרות מבלי לחתימת ה

 החלטה זו.  שיקוליו או לטעון כנגד
 לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת, ולא לקבל את ההצעההמכון רשאי ש .10.4
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, אינן סבירות הזכות לפסול הצעות אשרכון שזכתה לניקוד הגבוה ביותר. למען הסר ספק, למ
אינו יכול לבצע את  או לפסול מציע אם התעורר חשש ממשי או ספק סביר אחר כי הוא

 .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,  .10.5

ונות, ההיתרים וכל דבר נחוץ אחר כדי המומחיות, הניסיון, המשאבים, כוח האדם, הרישי
 .המכוןהמלא של  ולבצע את הפרויקט לשביעות רצונ

ימים ממועד פרסום תוצאות המכרז, לעיין בכל המסמכים העומדים  30כל מציע רשאי, בתוך  .10.6
, על תנאיה וסייגיה כמפורט שם, 1993 –המכרזים, תשנ"ג )ה( לתקנות חובת21לעיון לפי תקנה 

עיון של משתתף כאמור ייעשה תמורת תשלום אחר שאין לעיין בו על פי דין. ולמעט כל מסמך 
)במילים: שלוש  ₪ 300למכון וינגייט לכיסוי העלות הכרוכה בהעמדת המסמכים לעיונו, בסך 

 מאות שקלים(.
עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך  .10.7

ה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצדו של המציע כל טענה תיכל 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  .10.8

 ההצעות.
על פי כל דין או על פי הסכם ההתקשרות,  המכוןף לכל סעד לו זכאי המציע מתחייב כי בנוס .10.9

ומבלי לגרוע מכל מחויבות, התחייבות או אחריות, מכל מין וסוג שהם, המוטלים או שיהיו 
מוטלים על המציע, במפורש או מכללא, על פי כל דין או על פי הסכם ההתקשרות, יפצה 

, אובדן או הפסד, מכל מין וסוג שהם, שייגרם בגין כל נזק, הוצאה, עלות המכוןהמציע את 
או שעלול להיגרם להם כתוצאה מאי עמידה או אי קיום של איזו מההצהרות או 
ההתחייבויות המיוחסות למציע, במפורש או מכללא, על פי הזמנה זו או על פי הצעת המציע, 

עובדים או או כתוצאה ממעשה או מחדל, מכל מין וסוג שהם, שנעשה על ידי מי מבין ה
הנציגים או הסוכנים או המנהלים או השלוחים, הפועלים, או הנחזים להיות פועלים, מטעם 

 או ברשות או בשם המציע. 
 כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה יהיו ויחולו על חשבון המציע וזאת ללא כל קשר .10.10

 לתוצאות המכרז.
כסוך או מחלוקת הנובעים יפו סמכות שיפוט בלעדית לדון בס-לבית המשפט המוסמך בת"א .10.11

 מהזמנה זו.  
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 ההצעות להגשת והנחיות דרישות  -חלק ב 

 כללי:  .11
מכון בלבד, ואין ה כאינדיקציהנועדו לשמש המסופקים על ידי המכון במסגרת הזמנה זו הנתונים 

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

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

  והנחיות להגשתה ההצעהמבנה  .12
 המפורטים להלן: בצירוף כל המסמכים הצעתו את על המציע להגיש  .12.1

 להזמנה זו וכן הזנת המחיר בתיבת במכרזים המקוונת זנספח צעת המחיר, על גבי ה .12.1.1
למען הסר כל ספק יובהר כי התמורה או כל תשלום אחר שישולמו למציע בהתאם 
להוראות הסכם ההתקשרות, ישולמו בתוספת מע"מ, בשיעורו הקבוע בחוק במועד 

 התשלום.
)חתימה וחותמת  של המציעל ידי מורשי החתימה ע חתום ,הסכם ההתקשרות .12.1.2

 ;כנספח אבתחתית כל עמוד ובמקומות המיועדים לכך( 
 להזמנה; בנספח בחתימה על הצעת והצהרות המציע כמפורט  .12.1.3
  להזמנה; גנספח בטופס פרטי המציע כמפורט  .12.1.4
אישור ניכוי מס ; תעודת עוסק מורשה; רישום ומסמכי התאגדות של המציע עודתת .12.1.5

   ;יום מיום הגשת ההצעות 30 –קדם משהופק לא מו, שםמרעדכני נסח חברה ; ובמקור
 לבעלי זכות חתימה בשם המציע עורך דין על כך שהחותמים על הצעת המציעאישור  .12.1.6

 ;מחייבים את המציע בחתימתם
על פי הנוסח המצורף  1976-תצהירים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .12.1.7

אות גופים ציבוריים, תאם לחוק עסקאישורים נדרשים ומעודכנים בהולהזמנה זו, 
 .1976-התשל"ו

אישור ותצהיר לפי  ומעוניין בכך, המציע יצרף אם המציע הוא עסק בשליטת אישה .12.1.8
, המצורף ב. לחוק חובת המכרזים ביחס ל"עסק בשליטת אישה", כהגדרתו שם2סעיף 

 . להזמנה זו דנספח כ
 מסמכי ההזמנה לרבות שאלות הבהרה ותשובות הבהרה; .12.1.9

תיאור כללי של הגוף הפונה, השירותים שהוא מעניק : פיל של המציעפרו .12.1.10
 והתמחויותיו.

 כל מסמך אחר, כנדרש במסמכי הזמנה זו. .12.1.11
נוספים, שאינם נכללים בדרישות מסמכי המכרז  ניתן לצרף מידע ונספחים רלוונטיים .12.1.12

 או הנספחים.
או כל י ההזמנה, מסמכשיש להגישם על פי הוראות  או טופסההצעה, הנספחים וכל תצהיר  .12.2

ידי המורשים להתחייב ולחתום בשם  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, .12.3

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

 ההצעה צרופות ונספחי .13
אשר יצורף לתיבת  12בהתאם לפירוט בסעיף אחד חתום  ההצעה תוגש בשפה העברית בעותק .13.1

 המכרזים המקוונת.
כל מקרה של סתירה העותק המחייב לצורך בדיקת ההצעות הוא העותק החתום שיצורף, וב .13.2

בין האמור בעותק החתום לבין הצעת המחיר בתיבת הצעות המקוונת יגבר האמור בעותק 
 החתום )כצרופה(.
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 ההצעות בדיקת הליך -חלק ג 
 

 תהליך בדיקת ההצעה .14
 הצעות שעמדו בכלל תנאי הסף לבקשה זו ייבדקו באופן הבא:

יועמדו בתנאי הסף, והם בלבד, יעברו בשלב ראשון תיבחן עמידת ההצעה בתנאי הסף. מציעים ש
ההצעה אשר המחיר שלה יהיה הנמוך תיבת ההצעות המקוונת. לשלב המסחרי שיבוצע בדרך 

  .ביותר, תיבחר כהצעה הזוכה, בכפוף לסמכויות המכון על פי הוראות מסמכי ההזמנה
 

 שלמות ההצעה .15
 תנאי מהווה שלמה הצעה הגשתהמכון על פי מסמכי ההזמנה וכל דין,  מסמכויות לגרוע מבלי .15.1

 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

 ן. ימלהשל למציע ולאפשר שלמות שאינן הצעות לפסול שלא  . כמו כן, המכון רשאילב
 תוספת או השמטה או שינוי של במקרה לרבות ,המכרז מתנאי הסתייגות של מקרה בכל  .15.2

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

 ;המציע הצעת את לפסול .15.2.1
 ;ממנה ולהתעלםכלל,  נכתבה לא כאילו בהסתייגות לראות .15.2.2
 ו.להכשיר שניתן בלבד טכני פגם הווהמ כאילו בהסתייגות לראות .15.2.3
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 מקצועיות הגדרת הדרישות ה -חלק ד' 
 

 השירותים הנדרשים .16
המציע הזוכה מתחייב לספק את המוצרים  -מפרט טכני של המוצרים  -אספקת מוצרים יבשים

 .כנספח ז'מצורף הטכני שלמפרט בהתאם 
 

 המוצרים אספקת .17
 ליום להזמנות(ותוספות  הספק. שינויים מול המכון החלטת פ"ע תתבצע הזמנת המוצרים .17.1

המכון  בין המוסכמת לשעה עד בתיאום מראש לספק המכון נציג ידי על יועברו )המחרת
 לספק. 

 של הכספי וההיקף כמות את תפרט ראש משלוח תעודת עם ביחד תסופק הזמנה כל .17.2
 תותנה מכוןל הזמנהה מסירת המזמין.  הוראות לפי אחר מידע וכל המוצרים שסופקו

 המכון. מטעם מוסמך בחתימת גורם
פעם   קויסופ המוצרים ,המזמין נציג ידי על אחרת נקבע ולא במידה :פקהאס זמני .17.3

וככל לספק.  המכון בין כמויסו אשר השעות בין , קבוע ביוםבשבועיים / אחת לחודש 
 הספק בין שנקבע מועד האספקה אם כי יובהרשיידרש על פי דחיפות לבקשת המכון. 

 יהיה לא האספקה ביצוע מאפשר את אינו אשר אחר מועד בכל או חג בערב למכון יתרחש
 שנקבעה. כלומר, המוצרים בתדירות את לספק הספק של ממחויבותו להפחית כדי בכך

 .השבוע באותו אחר במועד המוצרים את פקלס עליו יהיה
 לא תתבצע אספקתה אשר דחופה הזמנה לבצע הזכות תישמר מכוןל :דחופה אספקה .17.4

 הכמות על המוזמנת הכמות תעלה לא כזה . במקרהההזמנה ממועד שעות 24-מיאוחר 
 .למכון המסופקת היומית הממוצעת

 ,משבוע למעלה במשך ,כולם או חלקם ,המוצרים את לספק יכול לא והספק במידה .17.5
 מקור אל לפנות הספק ידאג ,זה שהציע במסגרת בל"מ המשנה קבלן או באמצעות בעצמו
 באישור טעון יהיה החלופי "( המקורהחלופי המקורהמוצרים )" לצורך אספקת חלופי

 .של המזמין מוקדם
בעל  להיות הספק נדרש ,ישראל מדינת בגבולות נמצא לא החלופי המקור בו במקרה .17.6

או /ו הארצי המזון שירות מטעם המסופק למוצר יבוא היתר ובעל בתוקף שיון יבואןרי
 .המזמין דרישת לפי ל"הנ הרישיונות העתקי את למזמין ימסור הספק .החקלאות משרד

 ,המחיר בהצעת המפורטים המוצרים מתוךלספק,  מסוים מוצר חסר בו בנוסף, במקרה .17.7
 החוסר נמצא שבה הזמנה אחר לביצוע לספק לפנות ותהזכ את לעצמו שומר המכון

 במוצר. 
 

 תאיכו דרישות .18
 הפיקוח )עבור מוצרי מכולת(  צו הוראות לפי יםהמוצר את למכון לספק מתחייב הספק .18.1

 בגודל אינם שסופקו המוצרים כי וגילהמכון ה בדק בו מקרה . בכלגבוהה ובאיכותוכל דין 
 המוצרים את להחזיר האפשרות לזכותו תעמוד ,מספקת אינה ותםאו איכ/ו המוזמן

 .ההזמנה על מלא זיכוי לקבל או שעות 24 מ יותר לא בתוך מוצרים חלופיים ולקבל לספק
 .המזמין מצד עלות כל ללא הספק ידי על יתבצע של המוצרים החוזר האיסוף כי יובהר

 חוק לפי לו המגיע אחר סעד לכל המזמין של מזכותו להפחית כדי זה סעיף בהוראות אין .18.2
 .זה מכרז הוראות לפיאו /ו

 
 המוצרים ושינוע המוצרים איכותהמוצרים ובדיקות מעבדה,  טיב .19

המוצרים יעמדו בדרישות הרבנות הראשית לישראל, בדרישות משרד הבריאות, משרד  .19.1
 החקלאות ובכל דרישה אחרת לפי כל צו וחוק רלוונטיים. 

קורת טכנולוגית תברואתית בכל אתרי הייצור והאחסנה )גם של קבלי תתאפשר בי .19.2
המשנה(, יש להציג ע"פ דרישה דו"ח ביקורת של גופי ההסמכה, רשויות הבריאות 

 והרישוי ומנה"ר.
חומרי הניקוי והחיטוי יעמדו בדרישות משרד הבריאות ותבוצענה בדיקות מתאימות  .19.3

 .1944ם לת"י להוכחת סילוקם לאחר תהליכי הניקוי ובהתא
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 חומרי הגלם יהיו מספקים שעומדים בחקיקה ותקינה רלוונטיים. .19.4
 או על פי התקן הקיים למוצר. 1118ות"י  1059המשקל והתכולה יעמדו בדרישות ת"י  .19.5
 כל המוצרים יעמדו בדרישות כל דין )חקיקה, תקנים והנחיות(. .19.6
ות חומרי כל המוצרים יעמדו בדרישות משרד הבריאות ומשרד החקלאות לשארי .19.7

 הדברה.
כל המוצרים יעמדו בדרישות משרד הבריאות ומשרד החקלאות לנוכחות מתכות  .19.8

 כבדות.
 כל המוצרים יעמדו בדרישות משרד הבריאות ומשרד החקלאות לנוכחות דיאוקסנים. .19.9

כל המוצרים יעמדו בדרישות משרד הבריאות ומשרד החקלאות לשאריות תרופות  .19.10
 .מעודכן( MRLבמוצרים מהחי )לפי 

לכל המוצרים המיובאים יהיה רישיון יבואן )התוקף( + היתר יבוא למוצר המסופק  .19.11
 מטעם שירות המזון הארצי ו/או משרד החקלאות.

כל המוצרים שיסופקו יהיו ממפעלים עם רישיון יצרן מטעם שרות המזון במשרד  .19.12
 הבריאות.

כל המוצרים יעמדו בדרישות משרד הבריאות ומשרד החקלאות לנוכחות  .19.13
 קוטוקסינים ואפלטוקסינים.מי

 המוצרים יעמדו בדרישות הרבנות הראשית לישראל ויהיו בעלי תעודת כשרות כדין. .19.14
חומרי  5113חומרי האריזה יעמדו בדרישות התקן הישראלי המחייב, לדוגמא ת"י  .19.15

 פלסטיק ומוצרים ומרכיביהם העשויים פלסטיק, הבאים במגע עם מזון ומשקאות.
ותקנות סימון תזונתי וכן כל דרישת סימון  1145תקן ישראלי  סימון המזון יהיה לפי .19.16

 אחרת על פי דין. הן על גבי האריזה החיצונית והן על גבי האריזה המשנית.
 על גבי כל אריזה חיצונית יסומן בנוסף למשקל הכולל ומספר היחידות באריזה: .19.17
ור על כל סימון תאריך תוקף "תאריך אחרון לשימוש: "קוד אצווה" או תאריך ייצ .19.18

 יחידת אריזה חיצונית ופנימית.
מערך הפסטור / עיקור של היצרנים יהיה בעל רשם רציף, ימצאו בקרות נפרדות  .19.19

 לטמפרטורת הפסטור והקירור.
 אזהרת אלרגנים יסומנו על גבי כל אריזה ע"פ חוק. .19.20
 לא ימצאו במוצר חיידקים פתוגנים או טוקסינים מכל סוג שהוא. .19.21
 צר סימני עובש.לא יראו או ימצאו במו .19.22
 למוצר יהיה ריח ומרקם אופייני וכן לא יהיו עדויות לסימני קלקול או ריקבון. .19.23
הנחיות משרד הבריאות, השירותים הווטרינריים והגנת הצומח במשרד החקלאות הינן  .19.24

 מחייבות לכל עניין ודבר.
ל למזמין נשמרת הזכות לביצוע בדיקות מעבדה ו/או כל בדיקה אחרת שימצא לנכון בכ .19.25

 עת בה יבחר.
בדיקות מעבדה במהלך כל שנה משנות ההתקשרות  12המזמין יהיה רשאי לבצע עד  .19.26

 )ללא מגבלה לפרקי זמן בין בדיקה לבדיקה(.
בכל מקרה בו ייבדקו המוצרים ויתגלה כי איכותם אינה מספקת, יחויב המזמין בעלות  .19.27

תאם להוראות סעד על פי חוק ובההבדיקה. במקרה זה, שמורה למזמין הזכות לכל 
 מכרז זה ובכלל לקנוס את הספק ו/או להתיר עמו את ההתקשרות.

הספק יארוז את המוצרים כראוי, כך שישמרו על שלמותם שינוע המוצרים: אריזה ו .19.28
תוך כדי שינועם למכון. בכל מקרה בו יגיעו המוצרים שבורים ו/או סדוקים ו/או חלודים 

ביל לשבירת המוצרים בתוך המכון תעמוד למכון ו/או ייארזו בצורה בלתי נאותה שתו
לזכות המזמין האפשרות להחזיר את המוצרים לספק ולקבל מוצרים חלופיים בתוך לא 

שעות או לקבל זיכוי מלא על ההזמנה. אין בהוראות סעיף זה כדי להפחית  24 -יותר מ
 מזכותו של המכון לכל סעד אחר המגיע לו לפי חוק ו/או לפי הוראות מכרז זה.

 ל איסור לשנע מזון במיכלים שאינם מיכלים ייעודיים.ח .19.29
 הארגזים בהם יימסרו המוצרים יהיו ניתנים לשימוש חוזר או מחומרים ברי מחזור.  .19.30
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 חדשים מוצרים הוספת .20

 יהיו הספקים"(. חדשים מוצרים)"יוכל להוסיף מוצרים לרשימה לפי שיקול דעתו  המכון .20.1
 אישור את קיבלו כן אם אלא, החדשים ריםהמוצ עבור מחיר הצעות להציע מחויבים
 .כן לעשות שלא מראש המזמין

יובהר כי כל הדרישות המנויות בבל"מ זה יחולו על המוצרים אותם יספקו הספקים  .20.2
 במאגר, לרבות מוצרים חדשים.

 
 ההאריז גבי על תזונתי סימון .21

 מידע שלהלן: סימון המוצרים יהיה כנהוג ויכלול לכל הפחות את ה .21.1
 שם המוצר; .21.1.1
 תכולה )משקל(; .21.1.2
 תאריך יצור ותאריך פג תוקף; .21.1.3
 הוראות החסנה, הובלה ושימוש; .21.1.4
 שם יצרן וכותבתו; .21.1.5
 אזהרת לנוכחות אפשרית של אלרגניים )במידת הצורך(; .21.1.6

)הערה: רשימת האלרגנים תכלול: גלוטן, מכולת ומוצריו, סויה ומוצריה, 
אגוזים לסוגיהם, בוטנים לסוגיהם, מכולת ומוצריהם, דגים ומוצריהם, 

 (, תורמוס.SO2שומשום, חרדל ומוצריו, סלרי, ביסולפיט )
ותקנות סימון תזונתי וכל כל  1145סימון המזון יהיה לפי תקן ישראלי  .21.1.7

אחרת על פי דין. הן על גבי האריזה החיצונית והן על גבי דרישת סימון 
 האריזה המשנית.

 

 :באריזה דופי בעליאו /ו מועד קצרי מוצרים, אריזה .22

 עשה בהתאם לכל התקנות והחוקים.יאירוז המוצרים י .22.1
חומרי  5113חומרי האריזה יעמדו בדרישות התקן הישראלי המחייב, לדוגמא ת"י  .22.2

 העשויים פלסטיק, הבאים במגע עם מזון ומשקאות. פלסטיק ומוצרים ומרכיביהם
 על גבי כל אריזה חיצונית יסומן בנוסף למשקל הכולל ומספר היחידות באריזה. .22.3
סימון תאריך תוקף "תאריך אחרון לשימוש:            " וקוד אצווה או תאריך ייצור על כל  .22.4

 יחידת אריזה חיצונית ופנימית.
 

 
 

 בברכה,   
 

 וינגייט לחינוך גופני וספורט מכון           
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 ח אנספ
 ]מצורף כמסמך נפרד[ הסכם ההתקשרות
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 נספח ב להזמנה 
 הצעת המציעו המציע הצהרות

 
 לכבוד:

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

 42902, נתניה
 
 

 לאספקת מוצרים יבשיםמנה להציע הצעות הזהנדון: 
 
בהזמנה להציע הצעות  הצעה"(, מגיש בזה המציעהח"מ ____________________________ )" .1

 שבנדון.
אנו מציעים   –בהסכם הרצ"בבמסמכי המכרז ושוא ההזמנה, כמתואר נ השירותיםתמורת ביצוע  .2

להצעה זו, אשר  ז נספחכ תפהמצור הסכום המפורט בהצעת המחירלבצע את העבודות תמורת 
לצרף  יש, המחיר הצעת, ז נספח את בהתאם לתנאי התשלום כמפורט בהסכם ההתקשרות. ישלום

 לתיבת המכרזים המקוונת ולסווגו כמסמך "כמותי".
מסמך להעביר כל "( הקובע המועד)" יםיימים קלנדר 5 לזוכהקבלת הודעת הזכייה, יהיו  לאחר .3

 , אם נדרשו בהסכם. ערבות או ביטוחלרבות ואישור שנדרש על פי ההסכם, 
 :כדלקמן ומתחייב מצהיר המציע, ההזמנה ובמסמכי לעיל מהאמור לגרוע מבלי .4

 מודע והוא, לרבות ההסכם, וונספחי המכרזמאשר ומצהיר כי הוא בקיא במסמכי  המציע .4.1
 הנדרש.  השירותיםמכון ולהיקף הלצרכים המיוחדים של 

( ימים מהמועד 120) עשרים מאהוהיא תהא בתוקף, עד חלוף  זו הינה, בלתי חוזרת, ההצעת .4.2
 מציע אחר.יודיע המכון על בחירתו של האחרון להגשת ההצעות, אפילו בינתיים 

את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח  יש למציע .4.3
תאם לתנאים ולדרישות , והכל בההתחייבויותיו העבודה המיומן והציוד הדרוש לביצוע

 שבמסמכי ההזמנה.
 זו מוגשת ללא קשר או תאום עם משתתפים אחרים. הצעה כי .4.4
או הנובע  הקשור וכל הסודי המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור מתחייב המציע .4.5

 לתקופה בלתי מוגבלת. ממנו, לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל
על פי דין )במגבלות חיוב  הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב על מידע האמור לא יחול

 מידעלגילויו, מראש בכתב, ובמידה שניתנה. " מכוןהגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת ה
" הנו מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של המכון ושל סודי

 הוגש או, ידי על או עבור הוכן אשר חומרבהווה, או בעתיד וכן כל כל הקשורים עמו, בעבר, 
 .המכון של סודי מידע ולרבות, שירותיםה עם בקשר למכון

 אם, אחרת הצעה כל או ביותר הנמוכה ההצעה לרבות כלשהי הצעהאינו מחויב לקבל  המכון .4.6
 ההזמנה להציע הצעות. , והכל בהתאם לאמור בכתבבכלל

אה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך הגשת ההצעה, ייר עם .4.7
תה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצדו של המציע כל טענה יכל 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  .4.8
, וכן כל התחייבות ו/או שירות אחרים גם אם לא פורטו במפורש ואשר הוצרופותיה נספחי

במלואן, במועדן וברמה ואיכות  ועל יד וישיר או עקיף לביצוע התחייבויותי קשורים באופן
 ו/או מס.הוצאה ו/או עלות ו/או תשלום  מעולות, ובכלל זה כל

ציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות יולא הזמנה לכל האמור במסמכי ההמציע מסכים  .4.9
מוותר מראש על כל טענה ו/או הוא בהירות, חוסר התאמה ו/או אי ידיעה ו-הבנה, אי-על אי

טענות מציע דרישה כאמור, מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל. ככל שיש ל תביעה ו/או
אותן יש  ןבטרם מועד הגשת ההצעה והיה ולא טע ןאות ההעל  כיתחייב המציע מכאמור, 

כל טענה בקשר עם שיטת  וכי אין להמציע מצהיר ומתחייב ויתר עליהן. כן וכמי ש ולראות
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, וכי היא מובנת ומוסכמת הזמנהמפורטת במסמכי ה בחינת ההצעות ובחירת הזוכה כפי שהיא
 .ועלי

שינוי מהותי  , בכל עת ובאופן מידי, על כללמכוןלהודיע לאחר הגשת ההצעה, מתחייב המציע  .4.10
חל במציע או בבעל עניין בו שינוי כלשהו, בכל פרט שבמידה  שחל בכל פרט מפרטי ההצעה.

וועדת המכרזים הנדרשים על פי המכרז, והשינוי לא אושר על ידי  מפרטי הצעתו או בנתונים
י העניין, והוא חר כזוכה במכרז, הכל לפלהשתתף או להיב בכתב, לא יורשה המציע של המכון

 .מהצעתוו ייחשב כמי שחזר ב
  
 
 

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

מורשי חתימה מטעמו, בשם המציע הינם 
 למטרות הליך מושא הזמנה זו. ורשאים לחייב

 תאריך
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 -להזמנה 1בנספח 
 המחיר  תהצע

 לצרף לתיבת המכרזים המקוונת ולסווגו כמסמך "כמותי" יש
 

 בהתאם השירותים במתן הכרוכות העלויות כל את כוללים להלן המפורטים המחירים. 1

 הוצאות ,סוציאליים תנאים ,לעובדים עבודה שכר לרבות ההזמנה במסמכי המופיעות לדרישות

 הצעת כי יובהר ספק הסר למען. התפעולו הספק חורוו מנהלה הוצאות, מיסים, הובלה ,ביטוחים

הדרוש לאספקת המוצרים )אם ישנו( והן את המוצרים  הציוד את הן כוללת הספק של המחיר

 .בגינם נוספת תמורה לתשלום זכאי יהיה לא והספק עצמם,

 .כחוק מ"מע תוספת מלבד, המוצג למחיר תוספת כל ישלם לא המזמין. 2

 .מ"מע ללא המחיר יהיה צרמו לכל ליחידה המחיר .3

מתכבד ____________  באמצעות נציגי המוסמך מר/גב׳________________  אני הח״מ. 4

. יש בידינו את כל המכרזהנ"ל, בהתאם לתנאי  המכרזאת השירותים נשוא  לספקלהציע בזה 

טב המובנים לנו היטב, והצעתנו נעשית לאחר ששקלנו אותם היו , המוכרים לנוהמכרזמסמכי 

 על השלכותיהם.

 

 כמצורף בנספח ז
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 נספח ג להזמנה
 פרטים לגבי המציע

 

  שם המציע

 סוג התאגדות
 אדם/חברה בע"מ/ )

 (שותפות/ אחר
 

  מספר זהות/ תאגיד

  תאריך ההתאגדות

 שותפים  /בעלי מניות
 )שם ות.ז(

 

  מנהלי המציע

  ורשי חתימהמ

  נציג מציע

  טלפון

  נייד

  דואר אלקטרוני

 
  

 
 

 תאריך תאריך חתימה וחותמת המציע
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 1976 -תצהירים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – דנספח 

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

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

 
 -לעניין תצהיר זה

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

 -ר העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ״אחוק עובדים זרים )איסו -״חוק עובדים זרים״ 
1991. 

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

 
 . הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:1

עובדים  עבירה לפי חוקהמציע ו/או בעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט ב .1.1
 . זרים עד למועד חתימת תצהיר זה

עובדים  אם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק .1.2
 .הגשת ההצעהשקדמו למועד שלוש השנים ההרשעה לא הייתה ב -זרים 

 . הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:2
 יו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכרהמציע ו/או בעל הזיקה אל .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 

 סקה הרלוונטית, ומחק את הפסקאות המיותרת[בפ כמו כן, הנני מצהיר כי: ]סמן  .3

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

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

 9"( לשם בחינת יישום חובות התאגיד לפי סעיף המנהלוהרווחה והשירותים החברתיים )"
זכויות, ובמידת הצורך לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וככל שהמציע  שוויוןלחוק 

ני מצהיר כי הוא פנה כנדרש ממנו, וככל התחייב כבר בעבר לפנות למנהל כאמור לעיל, הנ
הוא אף פעל  –לחוק שוויון זכויות  9שקיבל המציע הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן.

ימים מיום  30כמו כן, הנני מצהיר ומתחייב כי המציע יעביר העתק מתצהיר זה למנהל בתוך 
 ההתקשרות עמכם, ככל שתהיה התקשרות כזו.

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

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 
 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

   
 

 
 
 
 

 אישור
 בפני מר  הופיע    עורך דין, מאשר בזה כי ביום     החתום מטה  אני
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ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את     שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'    

האמת בלבד ואת האמת 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



- 17 - 
    

 
 

 1992-התשנ"בב לחוק חובת מכרזים 2יר ואישור רו"ח לפי סעיף תצה – הנספח 
 

 תצהיר
 

אני גב' __________, מספר ת.ז _____________, מצהירה בזאת כי החברה/השותפות  .1
, 2002-( התשס"ג15____________ נמצאת בשליטתי בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' 

 לעניין עידוד נשים בעסקים.
 זהו שמי, זוהי חתימתי וכי האמור בתצהירי זה נכון.אני מצהירה כי  .2

 
_________________ 

 שם וחתימה         
 

 אימות עו"ד
 

  ___________ ביום כי בזה מאשר, דין עורך _______________ מטה החתום אני
'מס זהות תעודת פי על השזיהיתי _______________ גב' בפניה הופיע

 בלבד האמת את לומר העלי כי השהזהרתי ולאחר ___________________________ 
 נכונות האישר, כן עשהת לא אם בחוק הקבועים לעונשים הצפוי היהת וכי כולה האמת ואת

 .בפני עליה וחתמה דלעיל ההצהרת
 

 
 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד  תאריך
 

 
 
 

 אישור רו"ח
 

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

שיון _________ מאשר בזאת אני רו"ח ____________, מספר ת.ז ___________, מספר רי .1
כי החברה/השותפות ___________ הינה עסק בשליטת אישה, בהתאם לחוק חובת המכרזים 

 , לעניין עידוד נשים בעסקים.2002-( התשס"ג15)תיקון מס' 
המחזיקה בשליטה בחברה/בשותפות ___________, הינה גב' __________ ת.ז  .2

___________ 
 

 
 בכבוד רב

___________ 
 ואי חשבוןר
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 תיבת הצעות מקוונתהתחייבות המציע בהליך  - ונספח 
 

מוצרים יבשים לאספקת  המכרזמציע מתחייב שכל הצעה שתוגש על ידו במסגרת ה .1
של הספק, היא  sourcingvisionבאתר  (,""המכרז" או "ההליך"( 180028מס'  מכרז

 .ייבתהצעה מח
במהלך ההליך באתר  למזמיןחיר המציע מתחייב כי בסמכותו להציע את הצעת המ .2

sourcingvisionבין 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  .3

 עם מציע אחר
החזר  המציע יישא על חשבונו במלואו הוצאות הליך זה ואינו זכאי לכל שיפוי ו/או .4

  .כספי שהוא
 לספקהמציע מתחייב כי במהלך התהליך לא יגיש הצעות שאינן תואמות את יכולותיו  .5

 כמתואר במסמכי ההליך הפריטאת 
המציע מתחייב כי במהלך התהליך לא יגיש הצעות שקריות או מניפולטיביות שאינן  .6

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

 .כזוכה, הוא לא יהא רשאי לסגת מהצעתו המזמיןכי במקרה והוא ייבחר ע"י 
ודי ואין להפיצו, לפרסמו או למסור אותו ללא אישור בכתב כל המידע במסמך זה הינו ס .10

 מהמזמין.
. כל הספקים מתבקשים מזמיןהכל המסמכים הקשורים למסמך זה יישארו רכושו של   .11

. מציעים ההליך, עפ"י בקשתו בסיום למזמיןלהליך  להחזיר את כל המסמכים הנוגעים 
 המזמיןשל  םעתידי בהליכיםשלא יכבדו דרישה זו לא יורשו להשתתף 

לאספקת  אנו החתומים מטה מאשרים כי קראנו בעיון את ההזמנה להשתתפות בהליך  .12
על כל פרטיה והמסמכים המצורפים אליה, מצהירים כי הבנו את  מוצרים יבשים

 .דרישותיה ומסכימים לכל תנאיה וכי בהתאם יוגשו הצעות מחיר בהליך
 

  :בחתימתי על מסמך זה
 

חות הצעת מחיר אחת במסגרת מחיר הפתיחה שהוגש על ידי במסגרת הנני מתחייב להגיש לפ
 .זהגשת מסמכי המכר

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

יהיה זכאי לקבלה מיד מבלי לפגוע בזכותו לכל  ןוהמזמיהתחייבות זאת הינה בלתי חוזרת, 
 המכרזהנני מסכים לתנאים המופיעים במסמך זה ובשאר מסמכי  .סעד נוסף

  וההזמנה. המכרזהנני מתחייב להגיש הצעות קבילות ואמתיות בהתאם למסמכי 
 

 חתימה_________________________ שם _________________________
 

 ___________            תאריך _________________________תפקיד בחברה ______
 

 שם חברה וחותמת_________________ טלפון _______________________
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 מפרט המוצרים – זנספח 
 

יחי'  שם המוצר מס"ד
 הערות למוצר מידה

תוקף 
מינימום 
 לאספקה

מחיר ליחידה 
 )לא כולל מע"מ(

         אבקות מרק  

 יוניליוור / אוסם -קת מרק בצל  אב 1

 ק"ג 1
 ללא גלוטן

 חודשים 12

  

   יוניליוור / אוסם -אבקת מרק עוף  2

   יוניליוור / אוסם -אבקת מרק עוף )דגש(  3

     יוניליוור / אוסם -אבקת מרק פטריות  4

יחי'  קוסקוס ואטריות  
 הערות למוצר מידה

תוקף 
מינימום 
 לאספקה

חידה מחיר לי
 )לא כולל מע"מ(

 אטריות אורז דקות 5

 מוסדית אריזה ק"ג 1

  

  

   אטריות אורז עבות  6

   אטריות למרק 7

   עלי לזניה 8

פסטה חצי סהר / פוזילי / פטוצ'יני / פנה  9
 ק"ג 1 יוניליוור / אסם -ריגטה / צורות שונות 

קמח  70%לפחות 
 -מחיטת דורום 

 אריזה מוסדית
  

   יוניליוור / אסם -פסטה ספגטי  10

 יוניליוור / אסם -פתיתים אפויים קוסקוס  11
   אריזה מוסדית ק"ג 1

   יוניליוור / אסם -קוסקוס  12

יחי'  יבשים, קטניות ואורז   
 הערות למוצר מידה

תוקף 
מינימום 
 לאספקה

מחיר ליחידה 
 )לא כולל מע"מ(

 אורז יסמין 13

 ק"ג 1

ארוך שלם  לבן,
ולא שבור. אריזה 

 מוסדית

 חודשים 9

  

   אורז להכנת סושי 14

     אפונה יבשה  15

     בורגול עבה 16

     גריסים 17

     חיטה 18

     כוסמת 19

     סוכר 20

     עדשים אדומות 21

     עדשים ירוקים 22

     עדשים שחורים 23

     דומהקינואה א 24

     קינואה לבנה 25

     קמח חיטה לבן בהיר 26

     קרוטונים למרק 27

     שיבולת שועל  עבה 28

     שקדי מרק 29
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יחי'  שימורים ושונות  
 הערות למוצר מידה

תוקף 
מינימום 
 לאספקה

מחיר ליחידה 
 )לא כולל מע"מ(

 אננס חתוך 30
 ק"ג  1

לפי 
משקל 
 מסונן

יזה מוסדיתאר  

 חודשים 12

  

 גמבה קוביות 31
  

     ק"ג 1 גרנולה צימוקים ושקדים 32

מנות אישיות  -גרנולה צימוקים ושקדים  33
 יחי גרם 40

סימון תאריך 
תוקף על כל 

   יחידה

 ק"ג  1 זיתים טבעות ירוק 34
לפי 

משקל 
 מסונן

 אריזה מוסדית
  

   זיתים מגולענים 35

   זית סנטה -סורי  זיתים 36

   אריזה מוסדית ליטר 1 5%חומץ  37

 ק"ג 1 טונה נתחים "סטרקיסט" בשמן 38

ללא  נקיהטונה 
תוספות. אריזת 
וואקום. אריזה 

 מוסדית
  

 ק"ג 1 טונה נתחים "ויליגר" בשמן 39

ללא  נקיהטונה 
תוספות. אריזת 
וואקום. אריזה 

 מוסדית
  

 ק"ג 1 טחינה גולמית   40

שומשום  100%
טהור, עשיר 

בסידן וברזל ללא 
גלוטן וללא שומן 

טרנס. אריזה 
 מוסדית

 חודשים 6 

  

 כרוב כבוש 41

 ק"ג  1
לפי 

משקל 
 מסונן

הערות כלליות 
לשימורים 

וקטשופ, מפרט 
קבלה כללי: 

האריזה שלמה, 
בלי נפיחות בלי 

חלודה, בלי 
קימוט, בלי 

 חורים.
 אריזה מוסדית

 חודשים 12

  

   ליטר 1 יץ לימון משומרמ 42

  51-65גודל  9מלפפון במלח  43
 ק"ג  1

לפי 
משקל 
 מסונן

  

   מלפפון קוביות 44

   עגבניות קוביות 45

   עלי גפן 46

   פטריות חתוכות  47

 פירורי לחם 48
     ק"ג 1

     קורנפלור 49

 750 םיוניליוור / אס -דגני תירס  -קורנפלקס  50
   גרם

 חודשים 6

  

בשקית אישית של  -דגני תירס -קורנפלקס 51
 יחי יוניליוור / אוסם -גרם  30

סימון תאריך 
תוקף על כל 

   יחידה

יוניליוור  -קורנפלקס דגני תירס ללא גלוטן  52
 אסם /

500 
     גרם
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קורנפלקס דגני בוקר מצופים בטעם קינמון  53
   יוניליוור / אוסם -

  

קורנפלקס דגנים מלאים ועשירים בסיבים  54
   יוניליוור / אסם -תזונתיים 

  

הערות כלליות  ק"ג 1 28%רסק עגבניות  55
לשימורים 

וקטשופ, מפרט 
קבלה כללי: 

האריזה שלמה, 
בלי נפיחות בלי 

חלודה, בלי 
קימוט, בלי 

 חורים.
 אריזה מוסדית

 חודשים 12

  

 ק"ג  1 תירס גמדי חתוך 56
 לפי

משקל 
 מסונן

  

 תירס גרעינים 57

  

יחי'  תבלינים  
 הערות למוצר מידה

תוקף 
מינימום 
 לאספקה

מחיר ליחידה 
 )לא כולל מע"מ(

 אורגנו 58

 ק"ג 1

על כל מה 
שמוגדר כתבלין 

ו/או תערובות של 
תבלינים חל 

. 1359התקן 
אריזה שלמה, 
בלי פגיעות, 
חורים, שבר 
וכד'. כמות 

באריזה: לפי 
שקל המסומן המ

בתווית, פלוס 
. כל 1%מינוס 

התבלינים 
יסופקו מעוקרים 

עם מדבקת 
סימון לעיקור 

מראה ללא גופים 
זרים, תווית יצרן 
על כל אריזה. כל 

התבלינים 
 100%יסופקו 

תהורים, בהכשר 
בד"צ וכשל"פ 
לפסח. תכולה 
תהיה בכפוף 

חלק  1118לת"י 
ובהתאם  3

לסיבולת משקל 
 1059"י בת

 חודשים 6

  

   גרגירי חרדל 59

   גרגירי כוסברה 60

   גרעיני חמניות 61

   כורכום 62

   כמון טחון 63

   כמון שלם 64

   מלח לימון 65

   יחי גרם 1.1מלח מנות אישיות  66

 מלח שולחן דק 67

 ק"ג 1

  

   מלח שולחן גס 68

   עלי דפנה 69

   ה גרוס פלפל שאט 70

   פלפל שחור גרוס 71

   פלפל שחור טחון 72

   יחי גרם 0.15פלפל שחור מנות אישיות  73

 פלפל שיפקה 74

 ק"ג 1

  

   פפריקה מתוקה 75

   קייג'ין 76

   קינמון טחון 77

 קינמון מקלות 78
  

 רסק פלפל 79
  

   תבלין לשווארמה 80
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יחי'  ממרחים מתוקים וחטיפים מתוקים  
 הערות למוצר מידה

תוקף 
מינימום 
 לאספקה

מחיר ליחידה 
 )לא כולל מע"מ(

 אריזה מוסדית ק"ג 1 דבש 81

 חודשים 9

  

יוניליוור /  -גרם  20דבש במנות אישיות  82
 יחי אוסם / שטראוס

סימון תאריך 
תוקף על כל 

   יחידה

   אריזה מוסדית ק"ג 1 חלבה 83

 יחי רגיל וללא סוכר -גרם  25חלבה קטן אישי  84
סימון תאריך 
תוקף על כל 

   יחידה

 ממרח חלבה 85

 ק"ג 1
 אריזה מוסדית

  

   ממרח שוקולד 86

   ממרח שוקולד השחר 87

   ליטר 1 סילאן 88

 יחי גרם 20סילאן מנות אישיות  89

תמרים.  100%
ללא חומרים 

משמרים. סימון 
אריך תוקף על ת

   כל יחידה

 600 סירופ מייפל 90
 גרם

    

     סירופ שוקולד 91

 יחי גרם 10ריבה מנות אישיות בטעמים  92
סימון תאריך 
תוקף על כל 

   יחידה

יחי'  רטבים  
 הערות למוצר מידה

תוקף 
מינימום 
 לאספקה

מחיר ליחידה 
 )לא כולל מע"מ(

 וסם/ תנובהיוניליוור / א -דיזון  חרדל 93

 אריזה מוסדית ק"ג 1

 חודשים 3

  

   יוניליוור / אוסם/ תנובה -חרדל רגיל  94

   יוניליוור / אוסם/ תנובה -מיונז  95

   יוניליוור / אוסם/ תנובה -מיונז לייט  96

יוניליוור / אוסם/  -מיונז ללא כולסטרול  97
   תנובה

 -גרם   9-10ספייסי מיונז מנות אישיות  98
 יחי יוניליוור / אוסם/ תנובה

סימון תאריך 
תוקף על כל 

   יחידה

 עמבה נוזלית 99
   אריזה מוסדית ק"ג 1

 יוניליוור / אסם/ תנובה -קטשופ  100

 חודשים 5

  

יוניליוור  -גרם   9-10קטשופ מנות אישיות  101
 אסם/ תנובה /

 יחי
סימון תאריך 
תוקף על כל 

 יחידה

  

 -גרם  10רוטב אלף האיים מנות אישיות  102
   יוניליוור / אסם/ תנובה

 יוניליוור / אסם/ תנובה -רוטב ברביקיו  103

 אריזה מוסדית ק"ג 1

   חודשים 12

   חודשים 3 יוניליוור / אסם/ תנובה -רוטב וויניגרט  104

 יוניליוור / אסם/ תנובה -רוטב טריאקי  105
   חודשים 12

   יוניליוור / אסם/ תנובה -רוטב נפאלי  106



- 23 - 
    

 
 

   יוניליוור / אסם/ תנובה -רוטב נפוליטנה  107

יוניליוור / אסם/  -רוטב סויה קלאסי  108
   תנובה

   יוניליוור / אסם/ תנובה -רוטב סצ'ואן  109

יוניליוור /  -רוטב עגבניות חתוכות דק  110
   אסם/ תנובה

   יוניליוור / אסם/ תנובה -ב צ'ילי מתוק רוט 111

   חודשים 3 יוניליוור / אסם/ תנובה -רוטב שום לייט  112

 יוניליוור / אסם/ תנובה -רוטב שזיפים  113
   חודשים 12

   יוניליוור / אסם/ תנובה -רוטב שקשוקה  114

  

יחי'  פירות יבשים
 הערות למוצר מידה

תוקף 
מינימום 

 פקהלאס

מחיר ליחידה 
 )לא כולל מע"מ(

 אגוזי מלך 115

 ק"ג 1

  

 חודשים 12

  

     חמוציות חתוכות 116

     משמש יבש ענק 117

     צימוקים חומים 118

     שזיף יבש ללא חרצן 119

     שקדים פרוסים 120

     שקדים שלמים 121

     תמרים 122

יחי'  שמן  
 למוצר הערות מידה

תוקף 
מינימום 
 לאספקה

מחיר ליחידה 
 )לא כולל מע"מ(

 ליטר 4שמן זית טהור )כתית(  123

 ליטר 1

קרה עד  כבישה
חומציות %2  

 חודשים 12
  

 שמן זית מעורב 124

 מוסדית אריזה
  

   שמן סויה 125

   ליטר 4שמן סויה  126

יחי'  אחר  
 הערות למוצר מידה

תוקף 
מינימום 

 קהלאספ

מחיר ליחידה 
 )לא כולל מע"מ(

   יחי אצות נורי לסושי 127

 חודשים 3

  

יוניליוור /  -גר'  10מרגרינה מנות אישיות  128
 יחי אוסם

תאריך  סימון
תוקף על כל 

   יחידה

   חודשים 12   ק"ג 1 שומשום 129

 / יוניליוור / אוסם -שמנת צמחית לבישול  130
 חודשים 3 אריזה מוסדית ק"ג 1 תנובה

  

 יח'( 100תה בלי מעטפה ) 131

 יחי

  

 חודשים 9

  

     יחידות באריזה 20 -תה חליטות במעטפה  132

יחידות  20 -תה ירוק בטעמים שונים  133
   באריזה

  

     יחידות 2000 -תה שקיות עם סרט  134

יחי'  מרקים  
 הערות למוצר מידה

תוקף 
מינימום 
 לאספקה

ה מחיר ליחיד
 )לא כולל מע"מ(
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 יוניליוור / אוסם - בטטהמרק  135

 ק"ג 1

  

 חודשים 6

  

     יוניליוור / אוסם -מרק גריסים  136

     יוניליוור / אוסם -מרק ירקות כתומים  137

     יוניליוור / אוסם -מרק עגבניות 138

יחי'  קפה  
 הערות למוצר מידה

תוקף 
מינימום 
 לאספקה

דה מחיר ליחי
 )לא כולל מע"מ(

גרם  1.8נס קפה מגורען מנה אישית  139
 ליחידה

 יחי

סימון תאריך 
תוקף על כל 

יחידה. אריזה 
 מוסדית

  חודשים 9

  

   גרם 5סוכר חום מנות אישיות בשקיות  140

   גרם 5.5סוכר מנות אישיות בשקיות  141

   גרם 1סוכרזית מנות אישיות  142

     פטריה סוכרזית  143

     יחי 100סוכרזית קופסא אישית  144

     עלית -גרם  200קפה נמס  145

טסטר צ'ויס  -גרם  200קפה נמס מגורען  146
   רגיל

  

 -גרם יחידה  1.8קפה נמס מנות אישיות  147
 עלית 

סימון תאריך 
תוקף על כל 

יחידה. אריזה 
   מוסדית

     ק"ג 1 זת וואקוםק"ג בארי 1קפה שחור  148

 גרם 100קפה שחור  149

 יחי

    

   עלית -גרם  100קפה שחור  150
  

 עלית -גרם  7קפה שחור מנות אישיות  151

סימון תאריך 
תוקף על כל 

יחידה. אריזה 
   מוסדית

   אריזה מוסדית ק"ג 1 שוקולית  152

יחי'  מים  
 הערות למוצר מידה

תוקף 
מינימום 

 הלאספק

מחיר ליחידה 
 )לא כולל מע"מ(

 ליטר 1.5 -מים מינראליים  153

 חודשים 12 תוצרת ישראל יחי

  

   ליטר 0.5 -מים מינראליים  154

 ליטר 1.5 -מיץ לימונדה  155
  

 ליטר 1.5 -מיץ תפוזים  156
  

יחי'  עוגיות  
 הערות למוצר מידה

תוקף 
מינימום 
 לאספקה

מחיר ליחידה 
 ולל מע"מ()לא כ
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 יחי קלוריות 99-130חטיפי אנרגיה בין  157

חטיף דגנים 
בתוספת טעמים 
שונים במשקל 

גרם  20של 
 ליחידה, לפחות. 

 חודשים 2

  

 ארוז אישי -חטיפי בוטנים  158

 מוסדית אריזה ק"ג 1

  

   ארוז אישי -חטיפי חמניות  159

   ארוז אישי -חטיפי שומשום  160

   תמרים מעמול 161

   מקלות מלוחים 162

   מקלות מרוקאי 163

   עוגיות גרנולה 164

   עוגיות וניל 165

   עוגיות חצי ירח 166

   עוגיות שוקוצ'יפס 167


