
 

1 

 

מס'    :הנדון ל   –2021/53הזמנה  אורד    ספקים מאגר  רישום  שם  על  בספורט  למצוינות  הלאומי  המכון  של 
 צ'ארלס וינגייט 

 כללי  .1

  "(, מכון וינגייט" ו/או "המכון)"  המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט  .1.1
מזמין בזאת    ,2017-הלאומי למצוינות בספורט, תשע"זחוק המכון  תאגיד סטטוטורי הפועל מכח  

  -, תשנ"ג לתקנות חובת המכרזים  16, בהתאם לתקנה המכון  של   ספקיםמאגר  ל  להירשםמציעים  
   ."(המאגרוכמפורט בהזמנה זו )"   1993

ל  המכון .1.2 שונים  מתקני יאגד  אשר  ספקים  מאגר    הקיםמתעתד  מסוגים  לצורך  ספורט  הקמת  , 
רשימת סוגי המתקנים המבוקשים  תשמש את לקוחות המכון. לפעילות ספורטיבית ש פלטפורמה

סוגי  בחלוקה ללמאגר זה,    ספקיםסיווג הבחינת ההצעות ולאחר  ' להזמנה זו.  נספח אכמצורפת  
  ף להוראות סעיבהתאם    התקשר עם הספקיםחלק את העבודות ול המכון יהיה רשאי ל,  המתקנים

 להלן.  9

ובכפוף לקיומו של צורך. למכון הזכות לשנות או להוסיף    המכון מעת לעתל ידי  יעודכן ע  מאגרה .1.3
ו מהתחומים  לבקש  לכך  ובהתאם  למאגר,  לרישום  את    ספקיםקריטריונים  להגיש  הרשומים 

 מסמכיהם לאישור מחדש. 

מובהר כי אין בפרסום ההזמנה או בקיומו של המאגר, כדי לגרוע מזכויות המכון להוסיף או לשנות   .1.4
אין בפרסום הודעה זו או  להצטרפות למאגר. כמו כן,  נוספות    דרישותו/או  בעתיד את תנאי הסף  

אשר ייכללו במאגר    ספקים מהכלשהם    ים /מתקנלהזמין    המכוןביצירת המאגר כדי לחייב את  
לאתר  או  חדשים    ספקיםלפעול להרחבת המאגר ולצרף    מהמכוןאו למנוע  ו/או בהיקף כלשהו ו/

צרכי  יםספק פי  על  יזום  באופן  ל  ונוספים  לצאת  הצעות הליך  או  לקבלת  סוגי  עבור    פומבי  כל 
   מושא המאגר.המתקנים 

 . מקובלים עליו  והם הלכל תנאי   הסכים להזמנה זו הצעההמגיש  מציע .1.5

 בהזמנה זו, בכל מקום בו הכתוב הוא בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה וכן להיפך. .1.6

 טבלת ריכוז מועדים  .2

 מועד אירוע

 1202, לינואר 23 ,'איום  מועד פרסום ההזמנה 

 2022, לפברואר  7 ,'ביום  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 12:00בשעה  2202, לפברואר 28 ,'ביום  להגשת ההצעות במענה להזמנה האחרון המועד  

יהיה   המועדים  המכון  את  לדחות  האמור,  ובכלל  לשנות  הבלעדי,  דעתו  שיקול  פי  ועל  עת  בכל  רשאי 
הנקובים בסעיף זה לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה  
אחר   מקום  בכל  שמצוין  תאריך  ובין  שלעיל  בטבלה  שמצוין  תאריך  בין  סתירה  של  במקרה  כלשהי. 
המכון   של  בכתב  בהודעה  או  בהבהרה  שונה  התאריך  כן  אם  אלא  שבטבלה,  התאריך  יגבר  בהזמנה, 

 שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד פרסום ההזמנה. 

 תנאי סף  .3

בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,  רשאים להגיש הצעות להיכלל במאגר רק מציעים  
 המפורטים להלן:   המצטבריםכל התנאים 

 .בישראל רשום כדיןהאו עוסק מורשה  תאגיד אשר הינו  עמצי .3.1
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( עבירות לפי חוק עובדים זרים, 2לא הורשעו ביותר משתי )מציע כנ"ל, שהוא ובעל הזיקה אליו,   .3.2
( עבירות כאמור  2, ואם הורשעו ביותר משתי )1987-מינימום, התשמ"זוחוק שכר    1991- התשנ"א

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת ) –

"  3.2לצורך סעיף   ו  הורשעזה:  גופים ציבוריים,    –"  בעל זיקה"  -"  כמשמעותם בחוק עסקאות 
 . 1976- תשל"ו

לעיל,    3.2מובהר, כי המכון יהיה רשאי שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאי הנקוב בסעיף  
(  1()1ב)ב2וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים על פי הוראות סעיף  

 . 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

סעיף   .3.3 לפי  הנדרשים  האישורים  כל  בעל  שהינו  כנ"ל,  ציבוריים,    2מציע  גופים  עסקאות  לחוק 
 . 1976- תשל"ו

אחד או יותר מהמתקנים שלהלן  לפחות  במשך שנתיים    ומנהל בעצמו מחזיק  מציע כנ"ל, שהינו   .3.4
   "(:המתקנ/ים)"

ומתקנים הרלוונטיים לחדר כושר ציוד  , אשר מכיל  לפחות  "ר מ  90חדר כושר בשטח של   .3.4.1
לצורך הוראה )כיסאות, שולחנות, לוח    מכיל ציוד הנדרשוכן כיתת לימוד/מתחם מבונה ה

    .וכיו"ב(

 .לפחות אולימפית חצי שחייה  בריכת  .3.4.2

  מגרש טניס ו/או מגרש כדורעף ו/או מגרש כדורגל ו/או מגרש קט רגל ו/או מגרש כדורסל .3.4.3
אצטדיון אמפית  ו/או  ו/או  סטודיו  ו/או  התעמלות  אולם  ו/או  ו/או    אטרוןיאתלטיקה 

   .מ"ר לפחות  100בשטח של  מתחם ספורט אחר

לצורך הוראה    מכיל ציוד הנדרשומ"ר לפחות,    40  בשטח של  מתחם מבונה/לימוד  כיתת .3.4.4
   .וכיו"ב( מחשב ,)כיסאות, שולחנות, לוח

קירות טיפוס ו/או ספורט ימי ו/או אופני הרים ו/או גלישת מצוקים   עבור  מתקן ייחודי .3.4.5
 כושר אחר בטבע. נינג'ה ו/או מתקן  ו/או מתקן    ( כדוגמת סקי שלג)  ו/או גלישה מסוג אחר

, לרבות חוק  ג מתקןסוהדין הרלוונטיות ל  דרישותמציע כנ"ל, שהמתקן שמחזיק ומנהל עומד בכל   .3.5
וכל הצווים ו/או התקנות    1988-; חוק הספורט, תשמ"ח1994-מכוני כושר )רישוי ופיקוח(, תשנ"ד
הותקנו מכוחם, ו/או  הוצאו  לפי  כןו  אשר  באישורים  טעוני  חוק    מחזיק  )עסקים  רישוי עסקים 

   .2013-רישוי(, תשע"ג

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  עומד בכל דרישות  שמחזיק ומנהל מציע כנ"ל, שהמתקן  .3.6
 . מכוחו וכל הצווים ו/או התקנות אשר הוצאו ו/או הותקנו 1998- תשנ"ח

לא ניתן לייחס למציע, לצורך עמידה בתנאי הסף, כל נתון    .בעצמו: על המציע לעמוד בתנאי הסף  הערה
שמתקיים בגוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי  

, טרם  1999-לחוק החברות, תשנ"ט 323למציע, ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע על פי סעיף 
 . להיכלל במאגר ההצעות המועד האחרון להגשת

 הגשת ההצעותאופן  .4

מציע המעוניין להגיש הצעה להיכלל במאגר/לפנות בשאלת הבהרה בקשר להזמנה, יערוך ויגיש   .4.1
אמצעות  ב  "("תיבת הצעות מקוונתבאמצעות תיבת הצעות מקוונת )את הצעתו/שאלת ההבהרה  

 .  SourcingVisionמערכת 

יירשם   .4.2 באופן עצמאי לתיבת ההצעות המקוונת באמצעות הלינק  מציע המעוניין להגיש הצעתו 
" שיפורסם באתר מדריך להרשמה לתיבת הצעות וטעינת קבציםובהתאם להנחיות בקובץ בשם "

המכון בעמוד פרסום ההזמנה. בהרשמה זו יוגדרו ללקוח פרטי כניסה )שם משתמש וסיסמה( באם  
 הינו משתמש חדש במערכת. 

וכן להגיש תשומת הלב כי רק מציעים שיר .4.3 שמו לתיבת ההצעות יוכלו להגיש שאלות הבהרה 
זה במאגר  להיכלל  המקוונתהצעה  ההצעות  לתיבת  רישום  יבצע  שלא  מציע  להגיש    .  יוכל  לא 

 שאלות הבהרה וכן לא יוכל להגיש הצעה להיכלל במאגר בהתאם לעניין. 
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ההצעות   .4.4 לתיבת  יצורף  אשר  חתום  אחד  בעותק  העברית  בשפה  תוגש  המקוונת  ההצעה 
  " של המכון  ספקים הזמנה להיכלל במאגר    –   2021/53הזמנה מס'  תחת הכותרת "   PDFבפורמט

בסעיף   בטבלה  המפורט  למועד  המידע    2בהתאם  כל  את  להצעתו  לצרף  נדרש  המציע  לעיל. 
 .להלן  6והמסמכים הרלוונטיים המפורטים בסעיף 

תחת    PDFבנוסף לאמור, רשאי המציע לטעון לתיבת ההצעות המקוונת עותק מושחר בפורמט   .4.5
" המהווה עותק נוסף של נספחי ההצעה שבו הושחר המידע שלדעת המציע  עותק מושחרהשם "

מהווה מידע סודי, סוד מסחרי או סוד מקצועי, שאין לגלותם למציעים האחרים. מציע יהיה מנוע  
י לעיין בהצעות המציעים האחרים בחלקים המקבילים לאלו שסימן כסודיים  מלטעון כי הוא רשא 

על יחליט,  המכון  כי  מובהר  ו/או  -בהצעתו.  הנתונים  מהם  והמוחלט,  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי 
המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או  

לכך. בכל מקרה   בתנאי הסף,  כל מי  –תביעה בקשר  דע המתייחס להוכחת עמידתו של המציע 
 אינם חסויים.   – לרבות שמות ופרטי לקוחות מטעם המציע וכן שמות ופרטי אנשי קשר מטעמם 

ההרשמה   .4.6 את  לבצע  יממהמומלץ  הצעות   עד  להגשת  האחרון  המועד  בשאלות    /טרום  לפנות 
שתידרש. מכון וינגייט ו/או משיק  , על מנת להבטיח זמן מספק לתמיכה טכנית למציע ככל  הבהרה

לפעילותן   כלשהו  באופן  אחראיות  יהיו  ולא  אחראיות  אינן  עסקי  לקידום  ושיטות  מחקרים 
התקינה של רשת הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא יישאו באחריות להפסקות, הפרעות,  

עות בתיבה האלקטרונית.  ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב אשר ייגרמו למגישי ההצ 
כל מציע מצהיר כי ידוע לו שהשתתפות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ועל כן לא יהיה  
רשאי להעלות כנגד מכון וינגייט ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי ו/או מי מטעמם כל  

טכני, או עקב סיבה  טענה ו/או תביעה ו/דרישה בגין נזק שייגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל  
ולא   שהוגשו  להצעות  אחראי  אינו  וינגייט  מכון  האמורות.  התקשורת  לרשתות  הנוגעת  אחרת 
התקבלו כתוצאה מקשיים טכניים והמציע מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או  

כל   וינגייט ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי בעניין זה על  הקשור,  דרישה כנגד מכון 
 הכרוך והנובע ממנו. 

 שאלות הבהרה  .5

לתיבת  ולשלוח אותן בכתב  כל השאלות והבירורים במסגרת הזמנה זו יש להפנות בכתב בלבד,   .5.1
להוראות סעיףההצעות המקוונת נרשם בהתאם  מציע שלא  כי  הלב  יכול  לעי  4  . תשומת  לא  ל, 

 לפנות למכון בשאלות הבהרה.

 בלבד, במבנה שלהלן:  Wordאת שאלות ההבהרה יש לשלוח באמצעות קובץ  .5.2

 שם המסמך  מס'

מתייחסת  יהפני] אליו  למסמך  ה 
 וכיו"ב[  הזמנה, נספח ה  –ה השאל

 סעיף/מראה מקום אחר 

ליהפני] במסמך  ה  הרלוונטי  סעיף 
 ה[ אליו מתייחסת השאל

נושא/כותרת  
 הסעיף

 שאלה/הערה 

1.     

ולאחר מכן    ההזמנה  תחילה תופענה שאלות המתייחסות לגוףכאשר  הסעיפים יסודרו בסדר עולה   .5.3
  לעיל.   2בהתאם למועד המפורט בסעיף    הוא  המועד האחרון להעברת שאלות כאמור  .ולנספחי

 .  התיענינשאלות שתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא 

תישלחנה   .5.4 לכך,  הקבוע  במועד  שתגענה  לשאלות  שאלות    המציעים  לכל בכתב  תשובות  שהגישו 
יפורסמו באתר האינטרנט של המכון. עותק מהתשובות   וכן  הבהרה באמצעות תיבת ההצעות, 

,  הצעתו לף את מסמך התשובות  דרש לצרנהמציע  ממסכי ההזמנה.  חלק בלתי נפרד  שיינתנו יהווה  
  מכון פה. בהתאם לכך, יחייבו את ה-. יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעלכשהוא חתום על ידו

 רק תשובות או הבהרות שניתנו בכתב.  

ובין אם    והבהרות ותיקונים למסמכי ההזמנה בין אם ביוזמת  פרסם )באתר המכון(, רשאי למכון  ה .5.5
להן התשובות  פרסום  לאחר  לרבות  הבהרה,  לשאלות  להתעדכן  ,  בתשובה  המציעים  באחריות 

 . בעמוד ההזמנה באתר האינטרנט של המכון

   מסמכים המצורפים להצעה .6
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את כל המסמכים  להצעתו  המציע יצרף  לצורך הוכחת תנאי הסף ולצורך הכללתו של המציע במאגר,  
 להלן: המפורטים 

ותעודת שינוי שם .6.1 עוסק מורשה  או  )ככל שקיימת(   תעודת התאגדות  אינו    תעודת  )ככל והמציע 
 , על שם המציע. תאגיד(

נספח  המצורף כ  בנוסח   ,עו"דידי  -ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על -תצהיר חתום על .6.2
   (.הצטרפות למאגרטופס פרטי המציע וו  )אישור תנאי ההזמנה להזמנה 'א

  נספח בנוסח המצורף כ  ,עו"ד  ידי -על המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר    ידי-עלתצהיר חתום   .6.3
 להזמנה, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.  'ב

כשכל אחד מהאישורים  ,  חוק עסקאות גופים ציבורייםל   2סעיף  העתק האישורים הנדרשים לפי   .6.4
 להגשת הצעות. האמורים תקף על שמו של המציע, נכון למועד האחרון 

נספח  רף כידי עו"ד, בנוסח המצו-ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על -חתום עלתצהיר   .6.5
המציע יצרף וימלא תצהיר זה עבור כל אחד  (. מובהר כי  תצהיר המציע ביחס למתקן המוצע)'  ג

 .מהמתקנים המוצעים מטעמו

ן אינו טעון  ק או פטור בכתב המעיד כי המת   לפי צו רישוי עסקיםאישור רישיון עסק למתקן  העתק   .6.6
   .אשר לעמידה בהוראות הדיןאו כל אישור רלוונטי אחר ב צו רישוי עסקיםאישור עסק על פי 

 . פרופיל או פרוספקט של המציע )רשות( .6.7

אותם    עדכון ו/או  ו/או שינוי    כל מסמך ו/או הבהרהמסמכי ההזמנה חתומים בתחתית כל עמוד וכן   .6.8
בשום צורה ואופן לבצע כל  לא ניתן  כי  מובהר    מציע.היוציא המכון )ככל שיוציא(, חתומים על ידי  

 )לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו(.ההזמנה שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי 

 , חתומים ומאומתים, ערוכיםמקוריים בלבדפי סעיף זה משמעם תצהירים  -מובהר כי תצהירים על
  .כדין

 והמען להגשת ההצעותהמועד  .7

לא תתאפשר הגשת הצעות  לעיל, לתיבת ההצעות המקוונת.    2  למועד הקבוע בסעיף  ההצעה תוגש עד
 לאחר המועד הקובע הנ"ל. 

 וצירוף למאגר ההצעותבחינת  .8

, מטעם ועדת המכרזים של  בקשת מציע להיכלל במאגר תיבדק על ידי צוות מקצועי של המכון .8.1
הבדיקה)"  המכון המציעים    ,"(צוות  את  ויסווג  יבדוק  אותם  אשר  המתקנים  וצבר  סוגי  פי  על 

 .מיקומם הגאוגרפיבהתאם לו,  מחזיקים

עמיד .8.2 יבחן  הבדיקה  המציעצוות  המכון    ת  של  רצונו  ושביעות  ניסיונו  את  וכן  הסף,  בתנאי 
והמסמכים שצירף  , כפי שהם עולים מנתוני המציע  עשה בהם שימוש בעברמכון  ה, אם  מהמתקנים

   .הצעתול

בחינת   .8.3 צוות הבדיקה  ההצעותבמסגרת  לשיקול  יהיה  ,  נדרשת בהתאם  בדיקה  כל  לערוך  רשאי 
כחלק מתהליך    ממליצים שפרטיהם צורפו על ידי המציע, לצורך קבלת המלצות.פנות לדעתו, וכן ל

ו/או מי    מציעאת הלראיין  ו/או    לערוך סיור במתקנ/י המציעהמכון יהיה רשאי  ,  ספקיםבחירת ה
   .מטעמו

 .  לוועדת המכרזים של המכון מאגרבמציעים  הכללת המלצתו בעניין צוות הבדיקה יעביר את  .8.4

  ספק המכון יהיה רשאי שלא לכלול  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למכון על פי ההזמנה,   .8.5
רצון   שביעות  חוסר  קיים  לפיהן  בגינו המלצות  מי  ו/או    מתפקוד המציעבמאגר, אשר התקבלו 

וזאת  ,  איון, אם התקייםי במהלך הרו/או מי מטעמו  בשל התרשמות שלילית מהמציע  מטעמו ו/או  
 על פי שיקול דעתו הבלעדי.  

המלא והבלעדי,  ו  פי שיקול דעת-לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכול על  זכותו על    שומר   המכון  .8.6
מטעמו   מי  ו/או  המציע  הזמנת  של  בדרך  ו/או  למכוןלרבות  הבהרות  לקבלת  בבקשה   ,

להורות/להודיע על הסרת/ביטול הסתייגויות ו/או להורות על השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או  



 

5 

 

ובכלל האמור, בקשר  מידע, מכל מין וסוג, הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם תנאי הסף  
פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל    עם כל טעות ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או

כל  .  ובהתאם לשאר הוראות הדין  מכון סיבה שהיא, והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות ל
ותצורף להצעה יחד עם פניית    תוכאמור תיחשב כחלק מהצעהמכון  תשובה שיגיש המציע לפניית  

 בסתירה לה. למציע, ותקבל עדיפות על מסמכים רלוונטיים אחרים בהצעה העומדים  מכוןה

במאגר .8.7 להיכלל  מציעים  בקשות  בהוספת/דחיית  ובלעדי  מוחלט  דעת  שיקול  למכון  כי    .מובהר 
  על המכון יודיע למציע על דחייתו וימסור לו את הנימוקים להחלטתו. כמו כן יודיע המכון למציע 

 ע לכך.האפשרות להגיש השגה בכתב בתוך תקופה שתיקב

 ך. הודעה על כ ספקל, תישלח של המכון על ידי ועדת המכרזים במאגר ספקלאחר אישור רישום  .8.8

  ספקיםהמתוך מאגר  ספקהוראות בדבר אופן התקשרות עם  .9

רשאי   .9.1 יהיה  ההמכון  בין  העבודה  את  במאגר    ספקיםלחלק  ל הרשומים  המתקבהתאם    ן סוג 
  שירות/עבודה פעילות/בכל סוג    מתקן מה  יםהנדרש הייחודיים    מאפייניםבהתאם לצרכי המכון ולו

 . "(הפרטנית התקשרותה)"

בין יתר השיקולים לחלוקת העבודה בין הספקים המכון ישקול את הפרמטרים הבאים: המיקום   .9.2
;  לביצועם  שעות הפעילותתיאור השירותים, לרבות  הגיאוגרפי של המתקן, סוג הפעילות הנדרשת;  

ה השירותים;    מתקןזמינות  אצל  וסוגי  צבר  למתן  הקיימים  העבודה  המתקנים  היקף  הספק, 
הרלוונטי,   למתקן  הנתונים  ייחודיים  ותקנים  הכשרות  המתקן,  בשטח  למכון  גודל  הנדרשת 

נדרשהמתקן הפעלה  צוות  השירותיםכן  ו  ;  מתן  עם  בקשר  אחר  רלוונטי  מידע  כל  ו/או    כל 
   .השיקולים אשר יקנו את מירב היתרונות למכון

  לערוך התקשרות במסגרת יישום זכויותיו של המכון על פי סעיף זה לעיל, יהיה המכון רשאי אף   .9.3
ביותר לצורך  או ההתאמה הרלוונטית    מאפיינים שהנם בעלי ה  מהמתקניםפרטנית רק עבור חלק  

 .    מטרות המכון, בהתאם לשיקול דעתו של המכון

לבחירת   .9.4 נוספות  מגבלות  לקבוע  רשאי  יהיה  עניינים,  ספק המכון  ניגודי  בשל  עומסים    ,לדוגמה 
אחד, בשים לב לצרכי    ספקבחלוקת העבודות וזאת מבלי לגרוע מזכותו לתת את כל העבודות ל

 המשך וכיו"ב.   פעילותהמכון, לזיקה בין השירותים הנדרשים למכון, 

שירות  כללו במאגר ו/או להזמין  ישיספקים  מובהר כי המכון אינו מתחייב להתקשר עם מי מה .9.5
 כל טענה כלפי המכון בעניין זה.    ספקיםבהיקף כל שהוא, אם בכלל, ולא תהיה ל

בהימצאות   .9.6 אין  כי  מובהר  של    במאגר,  ספק עוד  בקיומו  ואין  אליו  לפנות  למכון  מחייב  כתנאי 
ל  מקביל  הליך  לקיים  מהמכון  למנוע  כדי  קבלת    ספקיםהמאגר  לצורך  במאגר  כלולים  שאינם 

 שור ועדת המכרזים של המכון לכך.הצעות, והכל בכפוף לאי

שמורה   .9.7 למכון  כי  מובהר  למכון,  העומדת  אחרת  זכות  מכל  לגרוע  ומבלי  לעיל,  לאמור  בנוסף 
את לקוחות הספק במתקן, וזאת בהתאם להסדר כלכלי ייעודי שייערך  תחתיו  האופציה לקלוט  

 לשם כך, בהסכמת הצדדים.  

הרלוונטיים  .9.1 התשלומים  בכל  יישא  כי  מתחייב  לרשות    הספק  יעמיד  אשר  המתקנ/ים,  להפעלת 
רלוונטי  או תשלום  ו/, היטל  המס, אגרלרבות תשלום כל    המכון במסגרת ההתקשרות הפרטנית,

 החזקת המתקנ/ים, וכן תשלום בגין אחזקה שוטפת וניקיון המתקנ/ים. בגין  אחר

:  כל אלה , אשר יכללו את  התנאים המסחריים  בכל התקשרות פרטנית את המכון והספק יסדירו   .9.2
מספר  ים שיעמדו לרשות המכון;  /פירוט המתקנסוג ושעות הפעילות;    דמי השימוש/ההרשאה;

הבטיחות    וכיו"ב.  המשתתפים  אישורי  כל  את  הפרטנית  התקשרות  לכל  יצרף  הספק  בנוסף, 
ביטוח אישורי  ההתקשרות;  מושא  המתקן  לסוג  הרלוונטיים  הסמכות רישיונות  ;וההיתרים   ,  

 פירוט הכשרות או תקנים ייחודיים וכיו"ב.   ;עבור המתקן הרלוונטי  ותעודות על שם הספק

  הוראות נוספות  .10

,  ו/או לגרוע ספק שסווג במאגרבמאגר  של מציע  את הזכות למנוע הכללתו    ולעצמהמכון שומר   .10.1
 מקרים הבאים:אחד מהב
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  נותני שירות מטעמובעלי תפקידים/ניסיון שלילי שנצבר בעבר עם אותו מציע ו/או    למכון .10.1.1
מו בעבר כתוצאה ממכרז ו/או כל ירה בכירים בו, בהתקשרות שנעשתה ע ו/או נושאי מש

 התקשרות אחר.   הליך

 31רעון למציע, אשר לא בוטל או נדחה או נמחק בתוך  יבמקרה של קרות מעשה חדלות פ .10.1.2
מתן צו לכינוס )א(    : רעוןילגרוע מכלליות המונח, ייחשב כמעשה חדלות פ  ימים. מבלי 

זמני או מפרק קבוע או מנהל מיוחד או הוגשה בקשה למתן    ו/או צו למינוי מפרק נכסים  
נקיטת צעדים לפי פקודת פשיטת הרגל  )ג(    ;מרצון  קבלת החלטה על פירוק   (ב)  ;צו כאמור

 .נכס מהותי של המציע  ניתן צו עיקול כנגד)ד(  ;1980-תש"ם, [נוסח חדש]

בו, הורשע בפס"ד   מנושאי משרה בכירים  שירות מטעמו ו/או מיההמציע ו/או מי מנותני  .10.1.3
הוגש כנגדו כתב אישום בגין ביצוע  בגין רשלנות מקצועית ו/או  בביצוע עבירה פלילית ו/או  

 . ו/או בגין רשלנות מקצועית  עבירה פלילית

המציע ו/או מי מהמועמדים מטעמו ו/או מי מנותני שירות מטעמו ו/או מי מנושאי משרה  .10.1.4
בפס"ד בגין רשלנות מקצועית ו/או הוגש כנגדו כתב אישום/תביעה בו, הורשע    בכירים

 מקצועית.   בגין רשלנות

  הספקאו שו/מי מטעמו כי המידע שנמסר במסגרת הליך זה אינו נכון  לאו  ו/התברר למכון   .10.1.5
   .הסף תנאי אינו עומד עוד ב

   .מצוי בניגוד עניינים ו/או בחשש לניגוד עניינים הספק .10.1.6

הספק ו/או משירותיו ו/או  מי מטעמו על אי שביעות רצון מלאו  ו/קהל היעד הודיע למכון   .10.1.7
 .  ממתקניו

כל שינוי שיחול אצלו בקשר  למכון במיידי על  מתחייב להודיע  הוא  רשום במאגר  ספק  הכל עוד   .10.2
בלי לגרוע  מ  במאגר.הצעתו להיכלל שהגיש במסגרת  כיו"בלאיזה מהמסמכים, הנתונים, המידע ו

נקבעו על    וכל עוד הוא רשום במאגר עליו לעמוד בתנאי הסף כפי שהםמכלליות האמור, בכל עת  
באופן מיידי על כל שינוי שיחול אצלו  למכון    מתחייב להודיע  ספקה.  במסגרת ההזמנה  ידי המכון 

 .האמורים   בקשר לתנאי הסף

מהמאגר    הבלעדי לבטל את המאגר ו/או לגרועו  תהיה הזכות בכל עת, בהתאם לשיקול דעת למכון   .10.3
בשל   ספקאשר ימצא כי לא היה מקום להכללתו במאגר מלכתחילה ו/או לגרוע מהמאגר    ספק

עילה    עמידה באיזה מהוראות הזמנה זו ו/או בשל- בשל איו/או  עימו  המכון  ניסיון שלילי נצבר של  
   אחרת שבדין. 

כי   .10.4 זו  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור  למען הסר ספק מובהר  לבין  בהזמנה 
בהאמו אחרים  ר  ההזמנהסעיפים  בנספחי  על  המפורטים  יחולו  ההוראות    ספקיםה,  המסווגים 

 . המחמירות מבניהן

יפו, תהא הסמכות המקומית  - לבית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושבו בעיר תל אביב .10.5
 או הנובע ממנה.  וז הזמנההייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע ל

    

 בברכה,    

 המכון הלאומי למצוינות בספורט מכון וינגייט            
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 פרטי מציע  טופס תנאי ההזמנה ואישור  –נספח א'  

 הצהרת המציע  .1

, כי עלי לומר את האמת  תילאחר שהוזהר  ' ___________ , נושא ת.ז. מס   מ  הח"י אנ
 כדלקמן: ,היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתבאכן אעשה וכי אם לא 

  המציע]*יש לנקוב בשמו המלא של  "(  המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ )" .1.1
בתעודת ההתאגדות[ מופיע  שהוא  המכון הלאומי למצוינות  ספקים של  להיכלל במאגר    להזמנה,  כפי 

 . בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

באני   .1.2  ___________ כ  ונותן  מציעמשמש  על  ,  לחתום  היותי מורשה  ומכוח  בשמו  זה  תצהירי 
 . מציעהצהרה זו בשם ה

למדנו והבנו את  שקללנו,  וכי  ההזמנה  מסמכי  כל  אני מאשר בשם המציע כי קראנו בקפידה את   .1.3
כל   את  בקפידה  ובדקנו  בהם,  והמשפטיים, האמור  הפיזיים  והנסיבות,  התנאים  הדרישות, 

המ על  או  המציע  הצעת  על  להשפיע  המכון  תקנ/ים  העשויים  לרשות  אופן  שיעמדו  את  )לרבות 
מראש על כל טענה שעילתה    חלוקת העבודות בין הספקים הכלולים במאגר(, וכי המציע מוותר

אי-באי או  העשויים  - ידיעה  ומשפטיים,  פיזיים  כלשהם,  נסיבות  או  תנאים  דרישות,  של  הבנה 
 . זכות השימוש במתקניםלהשפיע על הצעת המציע או על מתן 

משום מצג ו/או הבטחה כי  סיווגו למאגר מושא ההזמנה  לא יהיה במאשר כי ידוע למציע ש  אני .1.4
כי התמורה  למציע  עוד ידוע    .בהיקף מינימלי כלשהומהמציע מתקנ/ים בכלל ו/או  זמין  י  המכון 
בעבור   השימוש  ידי    ועמדו שי   מתקנ/יםדמי  המכון    המציע על  בכל  לרשות  תיקבע  בכלל(,  )אם 

 .  פרטניתהתקשרות המסמכי הב למפורט התקשרות פרטנית בהתאם  

נועד לצרכי המחשה בלבד ואין    ההזמנה,מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת אני מאשר כי כל   .1.5
, לכל דבר ועניין, וכי בכל מקרה לא יהיה  המכוןלראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד 

אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע  המכון  ע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על  במסירת המיד 
 .    ההזמנההמפורטות במסמכי   המציע  מהתחייבויות

כל מסמך רלוונטי נוסף שיידרש על ידי המכון  , על  המכוןמתחייב לחתום במועד שיקבע על ידי  אני   .1.6
   .פרטניתהתקשרות  המסמכי ה לרבות 

כי התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה מוסכמים על המציע,אני מאשר בשם   .1.7 לרבות    המציע 
התנאים  יחד להוות את    והעתידים כולם   ,בכתב  , עדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם מעת לעת

במאגר ואנלהיכלל  את    י,  עלכולל  חתומים  כשהם  ההזמנה  המציע- מסמכי  מהצעתו   ידי    כחלק 
 . להיכלל במאגר

,  ם המציעידי האורגנים המוסמכים מטע- אושרה כדין על  המציע   הצעת  כי  בשם המציע  מאשר  יאנ .1.8
( כדי  המציע תבחר להיכלל במאגר  שהצעת  במקרה)  העמדת המתקנ/יםוכי אין בהגשת ההצעה וב

אחרים    תלגרום לסתירה או להפרה של מסמכי התאגדות או של כל מסמך או הבטחה או התחייבו
- "חמ, תשהתחרות הכלכליתלרבות ומבלי לגרוע הוראות חוק    ,צד להם או של כל דין  המציעאשר  
1988  . 

המציע לכל עניין הנוגע  בנספח זה מוסמך מטעם    כי איש הקשר המפורטבשם המציע  מאשר    אני .1.9
מטעלמאגר המוסמך  הגורם  הוא  וכי  המציע  ,  או  למכון  לפנות  ם  הודעות  ולקבל  המציע  בשם 
 המציע או עבורו. םבש הנחיות
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    סוגי המתקניםרשימת  .2

 אופני הרים אמפיתיאטרון  מגרש קט רגל  חדר כושר 

 גלישת מצוקים  מתחם ספורט אחר  מגרש כדורסל  בריכת שחייה 

  מתחם מבונה כיתת לימוד/  אצטדיון אתלטיקה  מגרש טניס
 לצורך הוראה 

)כדוגמת   גלישה מסוג אחר 
 סקי שלג( 

 נינג'המתקן  קירות טיפוס  אולם התעמלות  מגרש כדורעף 

 מתקן כושר אחר בטבע  ספורט ימי סטודיו  מגרש כדורגל 

 פרטי המציע  .3

 פרטי המציע 

   סוג/י המתקנ/ים המוצע/ים

בהתאם  סוג/י המתקנ/ים המוצע/ים    את  יש לציין  ]
 [ לעיל 2 לטבלה בסעיף

 

    המציעשם 

  ( עוסק מורשה/תאגיד) המציע סוג 

  המציע )ח.פ./ע.מ.( מספר  

  כתובת 

  טלפון ' מס

  פקס   'מס

  מטעם המציע מורשי חתימהשמות 

 איש הקשר המוסמך מטעם המציע  

  מלא שם 

  תפקיד איש הקשר אצל המציע 

  טלפון נייד 'מס

  ל"דוא

 צירוף מסמכים .4

 המסמך צורף במסגרת ההצעה[: אם   ✓]יש לסמן  המסמכים הבאים המציע כוללת את   הצעת

 המסמכים המצורפים

 עוסק מורשה  תעודת או  )לרבות תעודות על שינוי שם, אם רלוונטי(התאגדות של המציע העתק תעודת   ☐ 

   ]טופס זה[ טופס פרטי מציע ובקשת להצטרפות למאגרו הזמנהאישור תנאי ה – ' א נספח  ☐ 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – ' בנספח  ☐ 
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 המסמכים המצורפים

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בתוקף על שם המציע אישורים ☐ 

 ]המציע ימלא תצהיר זה עבור כל המתקנים המוצעים מטעמו[  ן המוצע תצהיר המציע ביחס למתק – ' גנספח  ☐ 

לפי צו רישוי עסקים או פטור בכתב המעיד כי המתקן אינו טעון אישור עסק על פי    למתקן אישור רישיון עסק  העתק    ☐
 רישוי עסקים או כל אישור רלוונטי אחר באשר לעמידה בהוראות הדין צו 

 )רשות(  המציעאו פרוספקט של פרופיל   ☐ 

 להיכלל במאגר הזמנה   ☐ 

 במקום המיועד לכך[ ]חתומים  פרסם(אם )שפרסם המכון  מסמכי ההבהרה   ☐ 

במסמכים/בנתונים   .5 רואים  לתיבת  אנו  שצרפנו  המושחר  בהעתק  המקוונתשהשחרנו  סוד    ההצעות 
 . מסחרי/מקצועי של המציע ומבקשים להכיר בו כמידע חסוי

 מצהירים כי זהו שמנו ותוכן תצהירינו אמת. אנו .6

 

   

 
 תאריך 

 
 חתימת וחותמת עו"ד 

לחתום   מוסמכים  המצהירים  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 .  הזמנהבשם המציע ולחייבו לצורך ה

  ידי-עלכמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו  
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק  
על   בפני  חתמו  כאמור,  שהוזהרו  ולאחר  כן,  יעשו  לא  אם 

 תצהיר זה.

 
 תאריך 

 

 חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע
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 1976- תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – ' בנספח 

את     , נושא ת.ז. מס'     אני הח"מ,   .1 לומר  עליי  כי  , לאחר שהוזהרתי, 
 האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: 

]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי הוא מופיע    "(המציעבמסגרת הצעת _____________ )"אני עושה תצהירי זה   .2
המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס  של    ספקיםלהיכלל במאגר  הזמנה  ל,  בתעודת ההתאגדות[

 . וינגייט

במציע   .3 כ___________  משמש  המצהיר[  הנני  ממלא  אותו  בתפקיד  לנקוב  היותי  ]*יש  מכוח  זה  תצהירי  ונותן 
 מורשה לעשות כן מטעמו, ומכוח היכרותי את העובדות מושא התצהיר.

 במקום הרלוונטי[:    ]יש לסמן  על הזיקה אליוהמציע וב אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי  .4

"( וחוק שכר  חוק עובדים זרים)"   1991-חוק עובדים זרים, תשנ"א( עבירות לפי  2לא הורשעו ביותר משתי )  ❑
 "(.  חוק שכר מינימום)"  1987-מינימום, התשמ"ז

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון להגשת  2הורשעו ביותר משתי )  ❑
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1ההצעות חלפה שנה אחת )

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, ונכון למועד  2הורשעו ביותר משתי )   ❑
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  1האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

 . 1976-כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  –" בעל זיקה" -  " והורשעזה: "ף לצורך סעי

 ' מס
 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[ 
 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1 .   

2 .   

   :במקום הרלוונטי[  ]יש לסמן  אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי  .5

על    לא חלות(  "חוק שוויון זכויות")  1998- תשנ"חויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שו  9הוראות סעיף    ❑
 המציע.  

  100  –ובמידה והוא מעסיק יותר מ  על המציע והוא מקיים אותן,    חלותלחוק שוויון זכויות    9הוראות סעיף    ❑
( כי יפנה למנהל הכללי  iהמציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: )  עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,

  לחוק שוויון זכויות   9של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
למנהל הכללי של משרד  כי פנה בעבר     (ii); או לחילופין  לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן  –ובמידת הצורך  

לחוק שוויון זכויות בהתאם    9פי סעיף  העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו ל 
 לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן.   (ii)להוראות סעיף 

 שיווין זכויות.  כמשמעותו בחוק  –" מעסיק"  זה: 5סעיף לצורך 

זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה   5המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 
 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.    30והשירותים החברתיים, בתוך 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .6

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר 

מוסמך   המצהיר  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 .  ההזמנהלחתום בשם המציע ולחייבו לצורך  

המצהיר   כי  בחתימתי,  מאשר  הנני  כן,  כמו 
הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 
כן,   יעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים 
ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על תצהיר  

 זה.

 תאריך  
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 תצהיר המציע ביחס למתקן המוצע   – ' גנספח 
 ]המציע ימלא תצהיר זה עבור כל המתקנים המוצעים מטעמו[ 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה 
 כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן: 

)אני   .1  ______________ תאגיד  מספר   _______________________ של  ומוסמך  "המציע"מנהל/ת   )
המכון הלאומי למצוינות  של    הספקיםלהיכלל במאגר  הזמנה  למהגשת הצעה  מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק  

 . בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

 תנאי סף  .2

 . במקום הרלוונטי[   ]יש לסמן  מציע הינו תאגיד או עוסק מורשה הרשום כדין בישראלהכי  אני מצהיר  .2.1

מצהיר .2.2 בעצמומחזיק    מציעהכי    אני  לפחות    ומנהל  שנתיים  שלהלן  במשך  מהמתקנים  יותר  או  אחד 
 ת[ ו/ הרלוונטי  ה/ותבחלופ   ]יש לסמן   "(: המתקנ/ים)"

ומתקנים הרלוונטיים לחדר כושר וכן  ציוד  , אשר מכיל  לפחות  "רמ  90חדר כושר בשטח של     .2.2.1
 לצורך הוראה )כיסאות, שולחנות, לוח וכיו"ב(.   מכיל ציוד הנדרשכיתת לימוד/מתחם מבונה ה 

 לפחות.  אולימפיתחצי שחייה  בריכת   .2.2.2

מגרש טניס ו/או מגרש כדורעף ו/או מגרש כדורגל ו/או מגרש קט רגל ו/או מגרש כדורסל     .2.2.3
אצטדיון מתחם    ו/או  ו/או  אמפיתיאטרון  ו/או  סטודיו  ו/או  התעמלות  אולם  ו/או  אתלטיקה 

 .  מ"ר לפחות  100בשטח של   ספורט אחר

מצוי בשטח של מוסד אקדמי  מ"ר לפחות, אשר    40  בשטח של כיתת לימוד/מתחם מבונה     .2.2.4
 וכיו"ב(.   , מחשבלצורך הוראה )כיסאות, שולחנות, לוח מכיל ציוד הנדרשו

קירות טיפוס ו/או ספורט ימי ו/או אופני הרים ו/או גלישת מצוקים ו/או    עבור  מתקן ייחודי   .2.2.5
 כושר אחר בטבע.  נינג'ה ו/או מתקן אחר ו/או מתקן   דוגמת סקי שלג(כ) גלישה מסוג

 : לעיל 2.2ה שבסעיף להוכחת ההצהר  נתונים

 המוצע  מועד תחילת הפעלת המתקן תיאור המתקן המוצע  המוצע   סוג המתקן ' מס

1.     

2.     

3.     

. טבלה חלופית כשהיא ערוכה בדיוק בהתאם לטבלה דלעילהמציע יהיה רשאי לצרף    מספר השורות הינו להמחשה בלבד.  :הערות
 .הטבלה החלופית מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה למכרז והתצהיר שבשולי נספח זה   בנסיבות האמורות, מצהיר המציע, כי

, לרבות  הדין הרלוונטיות לסוג מתקן  דרישותמחזיק ומנהל עומד בכל  המציע  המתקן שכי    אני מצהיר   .2.3
וכל הצווים ו/או התקנות    1988-; חוק הספורט, תשמ"ח1994-חוק מכוני כושר )רישוי ופיקוח(, תשנ"ד

רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(,  חוק    ו מכוחם, וכן מחזיק באישורים לפיאשר הוצאו ו/או הותקנ 
 . במקום הרלוונטי[  ]יש לסמן   2013-תשע"ג

מצהיר   .2.4 ש כי    אני  ומנהל  המציע  המתקן  דרישות  מחזיק  בכל  עם  עומד  לאנשים  זכויות  שוויון  חוק 
תשנ"ח הותקנו  1998-מוגבלות,  ו/או  הוצאו  אשר  התקנות  ו/או  הצווים  לסמן    מכוחו  וכל  במקום      ]יש 

 . הרלוונטי[

על  י   המכון  .3 לפיכך,  הסף.  בתנאי  עמידה  לצורך  שהתקבל  מידע  בגין  להשלמות  פנייה  לערוך  שלא  רשאי  היה 
 המציעים לכלול בהצעתם את כל המידע הרלוונטי והנתונים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף.  

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4
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 עו"ד חתימת וחותמת    תאריך   חתימת המצהיר 

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע  
 .  ההזמנה ולחייבו לצורך 

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר  
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  

 כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

 תאריך  

 

 


