
 

    

 1 :_________________ המציע וחותמת  חתימה

לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט עבור מכון הלאומי למצוינות    2022/110מס' מכרז פומבי  :הנדון
 בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

 

 כללי   .1

"(, המכון" ו/או "מכון וינגייטהמכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )להלן: "
, ועוסק בין היתר  2017-אשר פועל על פי חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, תשע"ז

בישראל,   הספורט  פעילויות  ופיתוח  להשתתפות  בקידום  הצעות  בזאת  פומבי  במזמין  מס'  מכרז 
רד  לאספקה, הובלה, והתקנה של ריהוט עבור מכון הלאומי למצוינות בספורט על שם או  2022/110

 "(.המכרז)להלן: "צ'ארלס וינגייט 

 מהות ההתקשרות  .2

 ריהוט בחדרי האוכל של המכון  .2.1

 מכון וינגייט מפעיל במתחם המכון חדר אוכל המגיש ארוחות לדיירי המכון ועובדיו. .2.1.1

 .במקום הריהוטהמכון מבצע שיפוץ מקיף בחדרי האוכל ומבקש לשדרג את 

לאספקה, הובלה, והתקנה של ריהוט בחדרי  המכון מעוניין להתקשר עם ספק לצורך   .2.1.2
 ריהוט"(. "ה  :האוכל והכל כמפורט במסמכי המכרז )להלן

להוביל,   .2.1.3 לספק,  יידרש  הזוכה  הריהוטהמציע  את  דרישות    ולהתקין  לכל  בהתאם 
"המפרט הטכני"(.  להלן:  המכרז ועל בסיס המפרט הטכני המצורף כנספח א' לחוזה )

  הריהוט יודגש כי המפרט הטכני הוא כללי ואין בו כדי לגרוע מאחריות הספק לאיכות  
שיסופק על ידו, ומכל אחריות אחרת המוטלת עליו בהתאם למסמכי המכרז ועל פי  

 כל דין.  

של   .2.1.4 ביותר  תמציתי  תיאור  מהווה  לעיל,  זה  בסעיף   האמור  כי  בזאת,  מובהר 
המציעים בלבד. תיאור מפורט של ההתקשרות מפורט    ההתקשרות המובא לנוחות

במפרט הטכני ובחוזה על נספחיו. עוד מובהר, כי לא יהיה באמור בסעיף זה לעיל על  
מנת למצות או לגרוע, בשום צורה ואופן, מכל התחייבויות המוטלת על המציע הזוכה  

 בקשר עם ביצוע ההתקשרות. 

 ריהוט נוסף  .2.2

ול הדעת הבלעדי והמוחלט  בהתאם לשיק לעיל,    2.1לריהוט במפורט בסעיף  בנוסף   .2.2.1
המכון רשאי  של  יהיה  המכון  הזוכה  ,  מהמציע  בגין  להזמין  שיידרשו  ריהוט  פרטי 

 .  "(פרטי ריהוט נוספים"להלן: מתקנים נוספים במכון )

זמנים   .2.2.2 לוחות  וכן  טכני  מפרט  הזוכה  המציע  אל  יועבר  נוסף  ריהוט  פריט  כל  בגין 
לאספקה והתקנה של הריהוט. התמורה בגין פריטי ריהוט נוספים תסוכם במסגרת  

הצדדים  בין  ומתן  ההתקשרות  משא  בחוזה  הקבוע  למנגנון  באמור  בהתאם  אין   .
   ריהוט נוספים.ק פריטי בסעיף זה כדי לחייב את המכון להזמין מהספ

 תקופת ההתקשרות .3

ועל לוחות הזמנים שייקבעו על    תקופת האספקה וההתקנה תחל עם חתימת המכון על ההסכם .3.1
המכון התקנת  ידי  השלמת  מועד  לאחר  ותסתיים  בוצע  הריהוט,  האמור  כי  המכון  ואישור   ,

)להלן:   תקופת האספקה וההתקנה  האספקה וההתקנה"(.  תקופת  "לשביעות רצונו המלאה 
היא כשישה חודשים מיום קבלת הזמנת העבודה. המכון שומר לעצמו  עבור הריהוט  המשוערת  

כל    להאריך או לקצר את התקופה האמורה על פי שיקול דעתו הבלעדי ולמציע הזוכה לא תהיה 
 תביעה או טענה בקשר לכך.  

אשר  לרבות לפריטי הריהוט הנוספים, ככל שיוזמנו על ידי המכון,  ,  לריהוטתקופת האחריות   .3.2
  תכלול מתן אחריות ושירותי תיקונים כמפורט בהסכם, תחל בתום תקופת האספקה וההתקנה 

ותסתיים   המכון,  ידי  על  זה  מועד  שיאושר  "   12כפי  )להלן:  זה  מועד  לאחר  תקופת חודשים 
 "(. האחריות



 

    

 2 :_________________ המציע וחותמת  חתימה

 ". תקופת ההתקשרותתקופת האחריות יקראו יחדיו בהזמנה זו: "ו   תקופת האספקה וההתקנה .3.3

ה הנקובה בסעיף  עתו הבלעדי והמוחלט, לממש אופצי המכון בלבד יהא רשאי, על פי שיקול ד .3.4
במסגרת מימוש האופציה כאמור יהיה רשאי  לעיל ולהזמין מהספק פריטי ריהוט נוספים.    2.2

המכון להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות, אשר ייקבעו בהתאם לשיקול דעתו  
 הבלעדי של המכון. 

לרבות מימוש האופציות על ידי המכון לא תעלה על חמש שנים    תקופת ההתקשרות הכוללת, .3.5
 ממועד חתימת החוזה על ידי המכון.  

 מסמכי המכרז  .4

 : "(מסמכי המכרז)להלן: "המסמכים להלן יחדיו את מסמכי המכרז  .4.1

טופס הזמנת הצעות ותנאי מכרז זה, על כל נספחיו, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו   .4.1.1
 "(;הההזמנותנאי מתנאיו )להלן: "

ותנאי   .4.1.2 נפרד הימנו  על כל נספחיו, המהווה חלק בלתי  טופס הצעת המחיר במכרז, 
 "(. ההצעה הכספית" ו/או "הצעת המחירמתנאיו )להלן: "

נפרד   .4.1.3 בלתי  חלק  המפרט הטכני(, המהווה  )לרבות  נספחיו  כל  על  התקשרות,  חוזה 
 "(. החוזההימנו ותנאי מתנאיו )לעיל ולהלן: " 

בכתב, במסגרת  המכון    הבהרה ו/או פרוטוקול שיוצאו בכתב על ידיכל מסמך ו/או   .4.1.4
 הליכי המכרז. 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין מסמכי המכרז השונים לבין החוזה   .4.2
 על כלל נספחיו, יחולו על המציע הזוכה ההוראות המחמירות מבניהן. 

שאי בשום צורה ואופן לבצע שינוי מכל מין  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה ר .4.3
כי   בזאת,  מובהר  עוד  במסגרתו(.  שפורסמה  הבהרה  כל  )לרבות  המכרז  במסמכי  שהוא  וסוג 
העותק הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים/תיבת ההצעות המקוונת, הינו  

אותם   המסמכים  עותק  זה.  מכרז  לצורך  המחייב  העותק  ומוחלט,  בלעדי  הדפיס  באופן 
המשתתף מאתר האינטרנט של המכון וכן כל מסמך אותו יאפשר המכון למציע לערוך בעצמו,  
לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של העותק  

 הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד גם בתיבת המכרזים/תיבת ההצעות המקוונת. 

המכון יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת קודם להגשתן  מובהר בזאת במפורש, כי   .4.4
ממסמכי   איזה  בנוסח  תיקונים  ו/או  שינויים  להטמיע  כדין,  ופתיחתן  במכרז  ההצעות  של 
המכרז, ובכלל האמור, לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה והחוזה, לרבות כל  

ד, וזאת בין ביוזמתו ובין במענה לשאלות ההבהרה,  הוראה, דרישה, פירוט, תנאי מקדמי או מוע
וכל זאת מבלי שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהם, בקשר לכך. שינוי ו/או  

יתבצעו בהתאם להוראות סעיף   להלן. הבהרות אלה תהוונה חלק בלתי    13.4תיקון כאמור, 
נפרד מתנאי המכרז. למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה כל תוקף לשינוי ו/או תיקון אלא אם  

 ניתנה על כך הודעה בכתב כמסמך הבהרות מטעם המכון. 

 אחריות למידע  .4.5

קודם להגשת הצעתו למכרז, יישא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעצמו, בעיני  
ועל חשבונו, את כל היבטי ההתקשרות ומאפייניהם. למען   בעל מקצוע מומחה, על אחריותו 
הסר ספק מובהר בזאת, כי כל המידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז,  

ל המכון ועל פי הנתונים הקיימים בידו במועד פרסום המכרז. החובה  ניתן על פי מיטב ידיעתו ש
, מוטלת בכל מקרה, על  הריהוטלבחינת המידע האמור לצורך הגשת ההצעה למכרז ואספקת  

יהיה במסירת המידע האמור על מנת להטיל על המכון אחריות   )ועליו בלבד( וכי לא  המציע 
בהתחי לפגוע  ו/או  לגרוע  מנת  על  ו/או  מכרז  כלשהי  במסמכי  כמפורט  הזוכה  המציע  יבויות 

 ובנספחיהם.     

 

 



 

    

 3 :_________________ המציע וחותמת  חתימה

 

 טבלת ריכוז מועדים  .5

 להלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמנים בהליך המכרזי:  .5.1

 מועד אירוע

 2022,  בדצמבר 7, ד'יום  מועד פרסום המכרז 

הבהרה   שאלות  להגשת  האחרון  המועד 
 12:00בשעה  2022, בדצמבר 41', דיום  מטעם המציעים 

 12:00, בשעה 2022, בדצמבר 21,'דיום  המועד האחרון להגשת ההצעות  

 2023, ביוני 30,  ו'יום  מועד תוקף ההצעה  

 

אחר   .5.2 מקום  בכל  שמצוין  תאריך  ובין  לעיל  בטבלה  שמצוין  תאריך  בין  סתירה  של  במקרה 
בהבהרה או בהודעה בכתב  במסמכי המכרז, יגבר התאריך שבטבלה, אלא אם כן התאריך שונה  

  של המכון שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד פרסום המכרז.

את   .5.3 לדחות  האמור,  ובכלל  לשנות  הבלעדי,  דעתו  שיקול  פי  ועל  עת  בכל  רשאי  יהיה  המכון 
זה לעיל בתקופה קצובה נוספת, אחת או יותר. הודעות על שינוי   5.1המועדים הנקובים בסעיף 

סעיף   להוראות  בהתאם  למכרז  שנרשם  מציע  לכל  תשלחנה  כאמור  דחייה  על    6ו/או  להלן. 
המועדים החדשים אשר ייקבעו על ידי המכון, במידה ויקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על  
המועדים שקדמו להם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח  

 שינוי ו/או מתן ארכה כלשהי.

ית המועדים כאמור לעיל, על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת  לא יהיה בשינוי ו/או דחי .5.4
העומדת למכון על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי ובלתי  
עם מימוש   ו/או דרישה בקשר  ו/או תביעה  כל טענה  יהיה מנוע ומושתק מלהעלות  וכן  חוזר 

 זה לעיל.   5.1ף זכויותיו של המכון בהתאם להוראות סעי

 עיון במסמכי המכרז   .6

כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז באופן ובמועדים   .6.1
 המפורטים להלן: 

ה',    -, בימים א'  2022בדצמבר    21במשרדי אגף הרכש במכון וינגייט וזאת עד ליום   .6.1.1
 .  12:00  - 10:00בין השעות 

המכון:   .6.1.2 של  האינטרנט  "  www.wingate.org.ilבאתר  ולהלן:  אתר  )לעיל 
 "(. האינטרנט

גרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי  כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במס .6.2
יוכל כל אדם לעיין בכל עת,  המכרז המצויים במשרדי המכון ובאתר האינטרנט, באופן שבו 
במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון  

תר האינטרנט ביחס להבהרה  מובהר ומודגש כי באחריות המשתתפים להתעדכן בא  האמור.
מודע   היה  לא  לפיה  בטענה  יישמע  לא  מציע  וכי  באתר,  שיפורסם  שינוי  ו/או  עדכון  ו/או 

 להבהרה/שינוי/עדכון כלשהו אשר פורסם באתר האינטרנט

 מקוונת אופן ההרשמה לתיבת הצעות .7

לתיבת  מציע המעוניין לפנות בשאלת הבהרה ו/או להגיש הצעה למכרז, יירשם באופן עצמאי   .7.1
"  SourcingVisionבאמצעות מערכת  הצעות מקוונת   מדריך  ובהתאם להנחיות בקובץ בשם 

)להלן:  " שיפורסם באתר המכון בעמוד פרסום ההזמנה  להרשמה לתיבת הצעות וטעינת קבצים
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 4 :_________________ המציע וחותמת  חתימה

ב"(תיבת ההצעות המקוונת" וסיסמה(  .  )שם משתמש  כניסה  פרטי  יוגדרו ללקוח  זו  הרשמה 
 באם הינו משתמש חדש במערכת.

שאלות   .7.2 להגיש  יוכלו  המקוונת  ההצעות  לתיבת  שירשמו  מציעים  רק  כי  הלב  תשומת 
וונת לא יוכל  . מציע שלא יבצע רישום לתיבת ההצעות המקהבהרה/להגיש הצעה למכרז זה

 . להגיש שאלות הבהרה

בתי .7.3 תוגש  יצורף  ההצעה  אשר  חתום,  אחד  בעותק  העברית  בשפה  הרלוונטית  המקוונת  בה 
לאספקה, הובלה,    2022/110מס'  מכרז פומבי  תחת הכותרת    PDFלתיבה המקוונת בפורמט  

 והתקנה של ריהוט עבור מכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט.

תחת השם   PDFבנוסף לאמור, רשאי המציע לטעון לתיבה המקוונת עותק מושחר בפורמט   .7.4
מושחר" המציע  עותק  שלדעת  המידע  הושחר  שבו  ההצעה  נספחי  של  נוסף  עותק  המהווה   "

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

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

כל מידע המתייחס להוכחת עמידתו של המציע בתנאי    –ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה  
מקדמי, לרבות שמות ופרטי לקוחות מטעם המציע וכן שמות ופרטי אנשי קשר מטעמם וכן  

הכספית   באח  –להצעתו  יישא  המציע  חסויים.  במידת  אינם  ליידע,  והבלעדית  המלאה  ריות 
הצורך, את הגורמים המאוזכרים בהצעתו, כי מידע אודותיהם נכלל בהצעה למכרז וכי מידע  
 כאמור הנו כפוף לזכות עיון של מציעים אחרים במכרז, אשר ייתכן והנם מתחרים של המציע. 

הבהרה,  ה ת  טרם המועד האחרון להגשת ההצעות/שאלו  עד יממהמומלץ לבצע את ההרשמה   .7.5
משיק   ו/או  וינגייט  מכון  שתידרש.  ככל  למציע  טכנית  לתמיכה  מספק  זמן  להבטיח  מנת  על 
לפעילותן   כלשהו  באופן  אחראיות  יהיו  ולא  אחראיות  אינן  עסקי  לקידום  ושיטות  מחקרים 
להפסקות,   באחריות  יישאו  ולא  רכיביהן  כל  על  האינטרנט,  ו/או  הטלפון  רשת  של  התקינה 

, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב אשר ייגרמו למגישי ההצעות בתיבה  הפרעות, ניתוקים
האלקטרונית. 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  

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

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

 המועד והמען להגשת ההצעות .8

המועד האחרון לעיל )להלן: "   5.1  למועד הקבוע בסעיף  ההצעה תוגש לתיבת ההצעות המקוונת, עד 
יודגש, כי הצעות אשר תגענה לתיבת ההצעות המקוונת לאחר המועד האחרון "(.  להגשת ההצעות

תקנה   להוראות  בהתאם  וזאת  תידונה,  ולא  תתקבלנה  לא  ההצעות  חובת  20להגשת  לתקנות  )ב( 
   .1993- ג", תשנהמכרזים

 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז  .9

רשאים להגיש הצעות למכרז רק מציעים, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   .9.1
 המפורטים להלן:  המצטבריםמתקיימים בהם כל התנאים  

 מציע אשר הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל. .9.1.1

חוק .9.1.2 דרישות  בכל  עומד  אשר  כנ"ל,  )א(    מציע  לרבות:  ציבוריים,  גופים  עסקאות 
)ב(    2הוראות סעיף   ודיווח(;  ניהול פנקסים  )בדבר  גופים ציבוריים  לחוק עסקאות 
)ג(    -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים )בדבר  קיום דיני העבודה(; ו2הוראות סעיף  
הולם לאנשים עם    1ב2הוראות סעיף   ייצוג  )בדבר  ציבוריים  גופים  לחוק עסקאות 

 בלות(.מוג

  9.1.2המכון יהיה רשאי שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאי הנקוב בסעיף  
פי   על  המכרזים  ועדת  ידי  על  כך  לשם  שתתקבל  להחלטה  בהתאם  וזאת  לעיל, 

 ( לחוק עסקאות גופים ציבוריים.1() 1ב)ב2הוראות סעיף 
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בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין  מצוי    המציע לא .9.1.3
תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא    בקשות

 עיקולים מהותיים.  הוטלו על נכסיו

₪ לא כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים    1,000,000למציע מחזור הכנסות של לפחות   .9.1.4
סך התשלומים הכספיים אשר    –"  הכנסות"לצורך סעיף זה,    .2021  –ו    2019,2020

 בפועל למציע, למעט תשלומי מע"מ וריבית. שולמו 

המבוקרים   .9.1.5 הכספיים  בדו"חות  קיימת  לא  תאגיד,  הינו  שהמציע  המציע  ככל  של 
להמשיך    2021- ו  2020,  2019לשנים   המציע  יכולת  בדבר  ספק  המעלה  הערה 

 של לשכת רו"ח בישראל.  58ולהתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מספר  

סיפק .9.1.6 שונים  הוט  רי   והתקין  המציע  לקוחות  שלושה  עבור  אוכל  חדר  ו/או  מטבח 
 כל התנאים המפורטים להלן, במצטבר: לפחות, כאשר ביחס לכל לקוח מתקיימים 

-2019  השנים  במהלך  ריהוט מטבח ו/או חדר אוכל בוצעהאספקת והתקנת   .9.1.6.1
2022 ; 

  הכספי של אספקת והתקנת ריהוט מטבח ו/או חדר אוכל עמד על יקף  הה .9.1.6.2
 . , לפחותמע"מ  לא כולל₪   500,000סך של 

של ותחזוקה  התקנה  אספקה  ספק,  הסר  כולל  למען  לא  מטבח  פריטים   תפריטי 
 מתחום הבינוי.

המציע העסיק או קיבל שירותים מנגרים מקצועיים מתחום נגרות העץ בהיקף מצטבר  .9.1.7
במהלך    500של   לפחות,  בחודש  מתוך    12שעות  לפחות  החודשים   24חודשים 

 הקודמים למועד האחרון להגשת ההצעות.  האחרונים, 

 מגבלות וסייגים להשתתפות במכרז  .9.2

ויתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז,   .9.2.1 כי התנאים המקדמיים  מובהר בזאת 
וכי   ורק במציע עצמו,  ניתן לייחס למציע, לצורך עמידה  צריכים להתקיים אך  לא 

המציע עצמו, לרבות חברת  בתנאים המקדמיים, כל נתון שמתקיים בגוף אשר אינו  
אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע, ולמעט גוף אשר בוצע  

, טרם המועד  1999-לחוק החברות, תשנ"ט  323לגביו מיזוג עם המציע על פי סעיף  
 .  האחרון להגשת ההצעות

- עוד מובהר כי אין אפשרות להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת על .9.2.2
ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא  די שני מציעים במשותף או יותר.  י

כל הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים ו/או אנשים אחרים המגישים הצעות  
למכרז. גופים אשר יש להם קשר עסקי או משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר זיהוי  

לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות  נפרד(, היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים או  
 הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז.  

המכון שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה מאת מציע אשר עבד בעבר עם המכון   .9.2.3
ו/או עם גוף הקשור למכון, ולא עמד בסטנדרטים של השירות כנדרש בתנאי המכרז,  

שקיימת  ככל    או  אלה,  במקרים  עבודתו.  טיב  על  בכתב  שלילית  דעת  חוות  לגביו 
להיבחר   כדי  בה  היה  חוות הדעת השלילית  ללא  אשר  הינה הצעה  שהצעת המציע 

תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. זכות הטיעון    –כהצעה הזוכה  
ה  ועדת  של  דעת  לשיקול  בכפוף  וזאת  פה  בעל  או  בכתב  ותמומש  של  יכול  מכרזים 

 המכון. 

 המסמכים המצורפים להצעה .10

 לצורך הוכחת התנאים המקדמיים, המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן: 

ומאושר על- תצהיר חתום על .10.1 בנוסח המצורף  - ידי המורשה לשם כך מטעם המציע  עו"ד,  ידי 
והוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב    להזמנה )אישור תנאי ההזמנה  'נספח אכ

 (. לעיל 9.1.3בסעיף 
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העתק תעודת התאגדות ותעודת שינוי שם )ככל שקיימת( או תעודת עוסק מורשה, לפי ענין, על   .10.2
 לעיל.  9.1.1רך הוכחת עמידתו בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף , וזאת לצושם המציע

ומאושר על- תצהיר חתום על .10.3 בנוסח המצורף  - ידי המורשה לשם כך מטעם המציע  עו"ד,  ידי 
בכ העתק  נספח  וכן  זכויות,  שוויון  וחוק  ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  להזמנה,   '

סעיף   לפי  הנדרשים  מהאישורים    2האישורים  אחד  כשכל  ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק 
האמורים תקף על שמו של המציע, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, וזאת לצורך הוכחת  

 לעיל.  9.1.2בסעיף עמידתו בתנאים המקדמיים הנקובים 

הכספית   .10.4 המפורטת  הצעתו  הכספית  בנוסחוהצעתו  המציע,  גכ  המצ"ב  של  ,  1ג'ו  'נספח 
 על ידי המציע.    ותחתומ ןלהלן, כשה 12.4להזמנה, בהתאם להוראות סעיף  בהתאמה,

   על ידי המציע. הוא חתוםשכ ' לחוזה(,נספח א) מפרט טכני וכתב כמויות להזמנה .10.5

ב.  2ומעוניין בכך, המציע יצרף אישור ותצהיר לפי סעיף    אם המציע הוא עסק בשליטת אישה .10.6
תשנ"ב המכרזים,  חובת  בנוסח  1992-לחוק  שם,  כהגדרתו  אישה",  בשליטת  ל"עסק  ביחס   ,

 ' להזמנה זו. נספח דהמצורף כ

הסהמכרז    מסמכי .10.7 כלרבות  המצורפים  ונספחיו  ההתקשרות  הכם  כשהם נספח  להזמנה,   '
 וד.  חתומים בראשי תיבות בתחתית כל עמ

  2021  –ו    2019,2020ל אחת מהשנים  בכהמציע  הכנסות של  המחזור  אישור רואה חשבון בדבר   .10.8
כ המצורף  ו'בנוסח  המקדמיים    נספח  בתנאים  המציע  של  עמידתו  להוכחת  וזאת  להזמנה, 

 לעיל.  9.1.5-ו 9.1.4הנקובים בסעיפים 

ניסיון   .10.9 וכן  בישראל  מטבח  פרטי  ותחזוקת  התקנה  באספקה,  המציע  ניסיון  נספח 
' להזמנה, וזאת לצורך הוכחת  זנספח  בהעסקה/קבלת שירותים מטכנאים, בנוסח המצורף כ

 לעיל.  9.1.6 - ו 9.1.6 בסעיפיםעמידתו בתנאים המקדמיים הנקובים 

מסמך ו/או הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון אותם יוציא המכון )ככל שיוציא(, חתומים על ידי    כל .10.10
 מורשה החתימה במציע במקומות המיועדים לכך.  

מובהר כי לא ניתן בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )לרבות כל  
מקוריים  פי סעיף זה משמעם תצהירים  -ירים עלעוד מובהר כי תצההבהרה שפורסמה במסגרתו(.  

 . , ערוכים, חתומים ומאומתים כדיןבלבד

 מענה למפרט הטכני  .10.11

כ  במפרט הטכני המצורף  הנכללות  אכל ההוראות  ' להסכם, מהוות את ההתחייבויות  נספח 
המינימליות בהן המציע חייב לעמוד, ככל שהצעתו תזכה במכרז. כל אחד מהמציעים יגיש מענה  

האם  המתי כאמור  דרישה  כל  עבור  יסביר  במסגרתו  הטכני,  במפרט  הנקובות  לדרישות  יחס 
 ובאיזה אופן הוא מתכוון לעמוד בה. 

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע יצרף להצעה את המסמכים שלהלן: 

לרבות כמויות של רכיבים   .10.11.1 את התרשים או התיאור המפורט של הריהוט המוצע, 
 הכלולים בו. 

הס .10.11.2 המפרט/ים  של  את  האביזרים,    הריהוטפציפי/ים  לכל  מפרטים  לרבות  המוצע, 
הנלווה. המציע יציין את הנתונים המלאים והמדויקים בנוגע לכל    והריהוטמרכיבים  

הכלולים   הרכיבים,  בריהוטהרכיבים  זיהוי  לעניין  ספק  כל  יהיה  שלא  באופן   ,
 התכונות והאמצעים המוצעים. 

של   .10.11.3 גנרי  במפרט  להסתפק  אין  כי  המפרטים  מובהר  את  לצרף  יש  אלא  היצרן, 
והאופציות של    ,הספציפיים אשר יתארו ויפרטו במדויק את כל התכונות, המאפיינים

 הנלווה.  ריהוטהו האביזרים המוצעים,   ריהוטהפריטי  הדגם הספציפי של

מטעם   .10.11.4 אחריות  רנ/ים יצההתחייבות  הל   מלאה  למתן  פריטי  הכלולים    ריהוטכל 
למשך ההתקנה,  חודשים  12  בהצעה  ממועד  במתן    לפחות  למציע  סיוע  למתן  וכן 

 . בתקופות התחזוקה אחריות ושירותי תיקונים למכון
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תיאור כל האמצעים העומדים לרשות המציע, באמצעותם רשאי המכון לפנות למציע   .10.11.5
בחינת הה לצורך  רשאי  יהיה  המכון  תיקונים.  ושירותי  צעה  לצורך קבלת אחריות 

הזוכה להביא בחשבון את האמצעים לקריאת/קבלת שירות העומדים לרשות המכון  
 והמוצעים על ידי המציע. 

לעיל עלולה להידחות על    10.11  הצעה שלא תכלול מענה כמפורט בסעיף  .10.11.6 הסף,  זה 
 והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ומוחלט של המכון. 

 תוקף הצעת המציע  .11

לעיל )להלן:    5.1הצעת המציע תיחשב כעומדת בתוקפה, על כל פרטיה, עד למועד הנקוב בסעיף   .11.1
 "(.  תוקף ההצעה"

קצובות   .11.2 לתקופות  ההצעה,  תוקף  את  למציעים,  בכתב  בהודעה  להאריך,  רשאי  יהיה  המכון 
עיכוב   חל  בנסיבות בהן  לרבות  פי שיקול דעתו הבלעדי,  ועל  וזאת מכל סיבה שהיא  נוספות, 

"(. תשומת  תקופת הארכת תוקף ההצעה צעות במכרז וההכרזה על הזוכה )להלן: "בבדיקת הה
הלב כי ככל ומתנהל הליך משפטי בקשר עם המכרז, תעמודנה כל ההצעות בתוקפן עד לסיום  

 ההליך המשפטי וזאת גם בנסיבות בהן חלפה תקופה הארכת תוקף ההצעה. 

ה של המציע הזוכה, עד לאחר חתימת  הכריז המכון על זוכה במכרז, תוארך מאליה תוקף ההצע  .11.3
 החוזה.  

 בדיקת ההצעות ואמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה  .12

בכל    ואמת המידה היחידה לבחירת ההצעה הזוכה, מבין כל ההצעות שהוגשו במכרז, אשר עמד .12.1
כדלקמן:   תהא  הטכני,  המפרט  ובדרישות  המקדמיים  ההצעה    –מהמשקל    100%התנאים 

 "(.  ההצעה הכספיתלהלן )להלן: "  12.4, כמפורט בסעיף הכספית של המציע

הצ .12.2 להיוועץ  בדיקת  רשאית  תהיה  אשר  המכרזים  ועדת  ידי  על  תעשה,  במכרז  המציעים  עות 
בתנאים המקדמיים   המציע  של  עמידתו  בדבר  יכריע  מומחים מטעמה. המכון  ו/או  ביועצים 

בסעיף   במסגרת    9המפורטים  המכרז.  תנאי  וביתר  הטכני  המפרט  לדרישות  במענה  לעיל, 
  לעיל.   10האמור, יבדוק המכון את המסמכים אשר הוגשו על ידי המציע בהתאם להוראות סעיף  

 –מציע אשר לא עמד בתנאים המקדמיים ו/או ביתר דרישות המכרז, הצעתו תפסל, והכול  
 – ו  15, 14מבלי לגרוע מהזכויות המוקנות למכון בהתאם להוראות סעיפים  –למען הסר ספק 

 להלן.   18

 ביותר הכספיות הזולות ההצעות 3 את מבלי לגרוע מהאמור, המכון יהיה רשאי לדרג תחילה .12.3
 אחת שאף במפרט הטכני. ככל בתנאים המקדמיים ובדרישות הנקובות עמידתן ולבחון את
תעמוד מההצעות  ובדרישות לא  המקדמיים  רשאי   הנקובות בתנאים  יהיה  המכון  במפרט, 

 דירוגן.  לפי ,העוקבות  ההצעות את לבחון 

 ההצעה הכספית  .12.4

וכן את ההצעה הכספית  נספח ג'  כ  על המציע למלא את ההצעה הכספית המצורפת .12.4.1
המצורפת  ג'  המפורטת  בשקלים    1כנספח  מחיר  ינקוב  המציע  המכרז.  למסמכי 

 . ד מהרכיבים המפורטים בהצעה הכספית המפורטתחדשים )ללא מע"מ( בכל אח 

עמדו   .12.4.2 שהצעותיהם  מהמציעים  אחד  כל  של  הכספיות  ההצעות  את  יבחן  המכון 
   נאים המקדמיים וביתר תנאי המכרז.בת

הכספית   .12.4.3 ושההצעה  המכרז  ובתנאי  המקדמיים  בתנאים  עמד  אשר  לת  כול המציע 
 שהגיש הייתה הנמוכה ביותר, ייבחר כזוכה במכרז. 

 הליך משא ומתן עם המציעים .12.5

מבלי לגרוע מזכויותיו של המכון על פי ההזמנה למכרז ועל פי כל דין, יהיה המכון   .12.5.1
רז, משא ומתן עם המציעים  רשאי )אך לא חייב(, לערוך, לאחר קבלת ההצעות במכ

 . ריהוטהבמכרז ביחס למפרט הטכני ו/או ביחס למחירי ההצעה, וזאת נוכח מורכבות  
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הליך המשא ומתן יערך במתכונת שתיקבע על ידי המכון, עם המציעים אשר עמדו   .12.5.2
בכל התנאים המקדמיים וצירפו את כל המסמכים כנדרש ויכול להיערך עם מספר  

 מציעים במקביל. 

אמור, המכון יהיה רשאי גם שלא לנהל משא ומתן עם מהמציעים בהתקיים  על אף ה .12.5.3
( כל המציעים הסכימו  2( טרם החל משא ומתן עם מי מהמציעים; )1אחד מאלה: )

 לוותר על ניהול משא ומתן. 

בעקבות תוצאות המשא ומתן המכון יהיה רשאי )אך לא חייב( לערוך הליך תיחור   .12.5.4
רשאי לעדכן את המפרט הטכני לרבות עדכון מלאי    (, וכן יהיהBest & Finalנוסף )

חלקי חילוף ו/או את הצעת המחיר בהתאם לתוצאות המשא ומתן ו/או הליך התיחור  
 הנוסף. 

 ההודעה על הזכייה  .12.6

זכייה,   .12.6.1 אי  בדבר  הודעה  ו/או  זכייה  בדבר  הודעה  ו/או  הצעה  פסילת  בדבר  הודעה 
 ועדת המכרזים של המכון. תישלח למשתתפים במכרז אך ורק על ידי נציג 

מהנושאים   .12.6.2 באיזה  במכרז  למשתתפים  תימסר  אשר  הודעה  כל  כי  בזאת,  מובהר 
לעיל, בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו נציג    12.6.1המפורטים בסעיף  

אין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא יכול להסתמך    – ועדת המכרזים של המכון  
יעשה אחרת   ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר  ואופן  צורה  יהיה    –עליה בשום 

 בר על אחריותו בלבד.הד

 קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים .12.7

" )להלן:  זוכה  המכון  ידי  על  וייקבע  המקוריהיה  ההתקשרות,  הזוכה  בביצוע  יחל  והוא   ,)"
ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך, כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי  

"(, מתחייב הזוכה המקורי להפסיק את ביצוע  הזוכה האחרלן: "תחתיו מוכרז זוכה אחר )לה 
ההתקשרות ולהעביר למכון את כל המידע ו/או המסמכים המצויים אצלו בצירוף דו"ח עדכני  
באשר לפעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר לזוכה האחר להמשיך בביצוע ההתקשרות כמפורט  

טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך, בחוזה, וכל זאת מבלי שלזוכה המקורי תהיה כל  
 לרבות טענות ותביעות כאמור שמקורן בהשקעות שביצע. 

 שאלות הבהרה  .13

בלבד,   .13.1 בכתב  להפנות  יש  זו  הזמנה  במסגרת  והבירורים  השאלות  אותן  כל  לתיבה  ולשלוח 
לעיל, לא יכול    7. תשומת הלב כי מציע שלא נרשם בהתאם להוראות סעיף  ההצעות המקוונת

 לפנות למכון בשאלות הבהרה.

 בלבד, במבנה שלהלן:  Wordאת שאלות ההבהרה יש לשלוח בכתב אמצעות קובץ   .13.2

 שם המסמך 'מס

]הפנייה למסמך אליו  
ההזמנה,  –השאלה מתייחסת 

 נספח, חוזה וכיו"ב[ 

 סעיף/מראה מקום אחר 

]הפנייה לסעיף הרלוונטי  
במסמך אליו מתייחסת  

 השאלה[ 

 שאלה/הערה 

1.    

הסעיפים יסודרו בסדר עולה כאשר תחילה תופענה שאלות המתייחסות לגוף ההזמנה ולאחר   .13.3
  5.1המועד האחרון להעברת שאלות כאמור הוא בהתאם למועד המפורט בסעיף    מכן לנספחיה. 

 שאלות שתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא תיענינה.   לעיל.

הקבוע לכך, תישלחנה בכתב לכל המציעים שנרשמו והגישו  תשובות לשאלות שתגענה במועד   .13.4
שאלות הבהרה באמצעות התיבה המקוונת, וכן יפורסמו באתר האינטרנט של המכון. עותק  
לצרף את מסמך   נדרש  המכרז. המציע  נפרד ממסמכי  בלתי  חלק  יהווה  שיינתנו  מהתשובות 

פה. בהתאם  -נה לשאלות בעל התשובות להצעתו, כשהוא חתום על ידו. יובהר, כי לא יהיה מע
 לכך, יחייבו את המכון רק תשובות או הבהרות שניתנו בכתב. 
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ובין אם בתשובה   .13.5 ביוזמתו  בין אם  ותיקונים למסמכי המכרז  המכון רשאי להוציא הבהרות 
בעמוד   להתעדכן  המציעים  באחריות  להן.  התשובות  פרסום  לאחר  לרבות  הבהרה,  לשאלות 

 ון. המכרז באתר האינטרנט של המכ

 שינויים ופנייה להשלמות  .14

כל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז על ידי המציע או כל הסתייגויות שלו לגביהם, בין   .14.1
לפסילת   לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא  ובין במכתב  ידי תוספת בתנאי המכרז  על 

 ההצעה, והכול בהתאם ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המכון. 

שומר לעצמו את הזכות לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעתו המלא    המכון .14.2
והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לביצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל  
מין וסוג שהם, הקשורים בהצעתם, לרבות בקשר עם התנאים המקדמיים ו/או המענה למפרט  

הכספית ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת  הטכני ו/או בקשר עם ההצעה  
ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא  
)לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין,   שנתגלעו באיזה מהמענים האמורים 

רוע משאר הזכויות המוקנות למכון בהתאם לשאר בידיעתו המכוונת של המציע(, והכל מבלי לג
 ההוראות הנקובות במסמכי המכרז ובהוראות הדין. 

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות המכון כפי שהן   .14.3
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו    14נקובות בהוראות סעיף  

מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם 
 הפעלת סמכויותיו של המכון ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.    

 היעדר חובה לקבל הצעה  .15

למרות כל האמור בכל מקום אחר בהזמנה, המכון אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או  
כל הצעה מההצעות שיוגשו במכרז ו/או להכריז על זוכה במכרז. מובהר כי המכון יבחר את ההצעה  

 המקנה לו את מירב היתרונות.

 עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .16

רק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה  
, לאחר  1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג21  -)ה( ו  21הזוכה בהתאם לאמור בתקנות משנה  

₪ )שלוש מאות ש"ח(, כולל מע"מ,    300בסך  תאום עם נציג/ת ועדת המכרזים, וכל זאת תמורת תשלום  
 לעיל.   7.3ובכפוף להוראות סעיף 

 חובת החתימה על החוזה  .17

או בתוך המועד שיקבע    ימים מיום שהועבר לחתימתו   7המציע הזוכה יחתום על החוזה, תוך   .17.1
 המכון, לפי המאוחר מבין השניים.  

לאחר חתימת המציע הזוכה על החוזה ובכפוף להמצאת כל המסמכים הנדרשים במסגרתו,   .17.2
בהוראות   וכמפורט  המכון  של  רצונו  לשביעות  ביטוח,  ואישורי  חוזה  לקיום  ערבות  לרבות 

יו של המכון על פי הזמנה זו ו/או  החוזה, יחתום המכון על החוזה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות
על פי דין. למען הסר ספק, מובהר כי עובר לחתימת החוזה הפורמאלית על ידי המכון, לא יהא  

בר   הסכם  שאר    - קיים  פי  על  הזוכה  המציע  מחובות  לגרוע  מבלי  וזאת  הצדדים,  בין  תוקף 
 הוראות ההזמנה. 

ו/או לא המציא למכון ערבות ו/או    זוכה שלא חתם על חוזה תוך המועד שנקבע על ידי המכון .17.3
אישורי ביטוח כמפורט בחוזה, יחשב כמי שהפר את הוראות הזמנה זו ו/או את הוראות החוזה,  
לפי העניין, הפרה יסודית. המכון שומר על מלוא זכויותיו במקרה זה וכן יהיה רשאי לתבוע  

 . נזקים ו/או סעדים אחרים, לרבות אכיפת החוזה או ביטולו

לגרוע מזכותו של המכון לחלט את הערבות כאמור בשל כל  לעיל כדי    17.3ור בסעיף  אין באמ  .17.4
הפרה אחרת ו/או נוספת, מכל מין וסוג שהיא, של איזה מהתחייבויות המציע הזוכה, וזאת על  

 פי שיקול דעתו הבלעדי של המכון.  

את כי ידוע להם שהמכון הינה גוף מתוקצב. לפיכך, חתימת המכון על  המציעים מצהירים בז .17.5
החוזה עם המציע הזוכה, כפופה ומותנית בקבלת אישור תקציבי אשר יינתן למכון לרכישת  

)להלן: "האישור התקציבי"(. קבלת האישור התקציבי, מותנה בהתנהלותן ובהחלטתן    ריהוטה



 

    

 10 :_________________ המציע וחותמת  חתימה

ב מצוי  שאינו  באופן  המוסמכות  הרשויות  לפיכך,  של  המכון.  של  הבלעדית  בשליטתו  הכרח 
המכון אינו מחויב ואף לא ישא בכל אחריות בנסיבות בהן לא יתקבל האישור התקציבי וכפועל  

 יוצא, לא ייחתם החוזה עם המציע הזוכה במכרז.  

ביטל המכון את החוזה, יהיה המכון משוחרר מכל התחייבות כלפי המציע הזוכה, ויהא זכאי  
להלן, והמציע    18עם מציע אחר או לנקוט בכל דרך אחרת כמפורט בסעיף    להתקשר בחוזה

 הזוכה מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 ביטול המכרז או ביטול החוזה .18

 הזכות לבטל מכרז או חוזה  .18.1

על אף האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל  
זוכה   עם  לבטל את החוזה  ו/או  במכרז  זוכה  של  זכייתו  לבטל את  ו/או  המכרז  עת את  בכל 

 הזמנה זו ו/או על פי יתר הוראות הדין. במכרז, כל זאת בהתאם לסמכויות המוקנות לו על פי 

 תוצאות הביטול  .18.2

המכרז   .18.2.1 בסעיף    לפניבוטל  בנסיבות המתוארות  זוכה,  בו  יהיה    18.1שהוכרז  לעיל, 
דעתו הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך  המכון רשאי, על פי שיקול  

 פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות מושא המכרז.  - אחרת שהיא על

המכרז   .18.2.2 זוכה    לאחרבוטל  של  זכייה  בוטלה  לחילופין,  או  במסגרתו  זוכה  שהוכרז 
במכרז או לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז, בנסיבות המתוארות בסעיף  

סעיף    18.1 פי  על  מזכויות המכון  לגרוע  מבלי  אזי  יהיה המכון    18.2.1לעיל,  לעיל, 
רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות למציע הבא אחריו )אשר הצעתו הכספית הנה  
זו   הנמוכה ביותר, מבין שאר ההצעות אשר עמדו בכל התנאים המפורטים הזמנה 

 )מלבד הצעתו/ם של המציע/ים אשר זכייתו/ם בוטלה כאמור(. 

 כשיר נוסף .19

פי דין, המכון יהיה  - פי מסמכי המכרז ו/או על-ל זכות אחרת העומדת למכון עלמבלי לגרוע מכ .19.1
רשאי להכריז, לצד ההכרזה על הזוכה במכרז, באמצעות הודעה שתימסר לשם כך למציע אשר  

 "(. כשיר נוסףהצעתו דורגה במקום השני, כי הינו כשיר נוסף לביצוע ההתקשרות )להלן: " 

חודשים שלאחר חתימת    6-בתוקף לפרק זמן שלא יפחת מ הצעתו של הכשיר הנוסף תיוותר   .19.2
החוזה עם המציע הזוכה, או עד למועד בו הודיע המכון לכשיר הנוסף כי ההכרזה עליו ככשיר  

"(. המכון רשאי להורות על הארכת תקופת  תקופת ההמתנה נוסף בטלה, לפי המוקדם )להלן: " 
  2תקופות קצובות נוספות של    2-ל  ההמתנה )ובהתאם, יוארך תוקף ההצעה של הכשיר הנוסף(

 חודשים כל אחת, לכל היותר. 

הכריז המכון על כשיר נוסף כזוכה, יחולו בעניינו כל הוראות מסמכי המכרז, לרבות החוזה על   .19.3
 נספחיו, לכל דבר ועניין. 

 העדר בלעדיות  .20

לביצוע   כלשהי  בלעדיות  לו  תקנה  לא  עמו,  חוזה  וחתימת  במכרז  הזוכה  המציע  הצעת  קבלת 
ההתקשרות ו/או לביצוע יתר ההתחייבויות על פי החוזה והמכון רשאי בכל עת, ועל פי שיקול דעתו  
המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים לביצוע התקשרות דומה ו/או תחליפית, וכן לקבלת איזה  

 מהשירותים המוענקים על ידי הזוכה על פי החוזה. 

 שימוש במידע  .21

הזכות להשתמש, לכל מטרה שהיא, בין במהלך תקופת ההתקשרות ובין  המכון מודיע בזה, כי יהא לו  
לאחריה, לרבות לקראת מכרז עתידי שייערך בקשר ביחס להתקשרות )כולם או חלקם(, בכל הנתונים  
שיצברו אצלו במהלך תקופת ההתקשרות והמציעים מסכימים בזאת מראש לכל שימוש או פרסום  

מוות והם  לעיל,  כאמור  המכון  ומושתקים  שייעשה  מנועים  יהיו  וכן  חוזר  בלתי  באופן  בזאת  רים 
 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.
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 איסור הסבה .22

כל אחד מהמציעים, מתחייבים שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות לאחר, בשום צורה ו/או   .22.1
כרז )לרבות לפי הזמנה זו  אופן, במישרין ו/או בעקיפין, כל זכות מזכויותיהם לפי מסמכי המ

ו/או החוזה שייחתם עמו )ככל שיחתם((, ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר  
לשם קבלת כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי המכרז )לרבות לפי ההזמנה ו/או החוזה שייחתם  

ובכתב של המכו )ככל שיחתם((, אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתו מראש  )ככל  עמו  ן 
 שיקבל(. 

המכון יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או הסבה ו/או   .22.2
המחאה כאמור שלא תקבל את    לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או   22.1המחאה כאמור בסעיף  

 אישורו בכתב של המכון, תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף.  

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .23

המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמציעים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע  
 .  כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות

 הוצאות ההשתתפות בהליך המכרז .24

המשתתפים בהליך המכרז יישאו לבדם בכל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך המכרז, לרבות  
 עלות ההכנה של ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל שיפוי מאת המכון בגין הוצאות אלה. 

 תקפות מסמכי המכרז  .25

מסמכי המכרז )או כל חלק מהם(, או  אם ימצא בית משפט מוסמך, כי אין תוקף לסעיף או סעיפים ב
שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו  

 תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין. 

 בעלות על מסמכי המכרז  .26

ות  הבעלות וזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז ובנספחיו, לרב
מענה המציעים, תהיינה של המכון בלבד. המציעים במכרז אינם רשאים לעשות בהן שימוש כלשהו  

 פרט לצורך הגשת ההצעה.  

 סמכות שיפוט והדין החל על המכרז  .27

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור    –לבית המשפט המוסמך בתל אביב   .27.1
עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע  ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל  

 זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה. 

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז,   .27.2
,  בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד

בנוסחם מעת לעת, והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים  
 לתחולת דין זר. 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 מכון וינגייט     
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 נספח א'  –  אישור תנאי ההזמנה 

 הצהרת המציע  .1

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

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ ]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע   .1.1
מכרז "(,  המציעכפי הוא מופיע בתעודת ההתאגדות[, מס' רישום: _____________ )להלן: "

ריהוט  לאספקה  2022/110מס'  פומבי   של  והתקנה  הובלה,  למצוינות  ,  הלאומי  מכון  עבור 
   "(.המכרז)להלן: "בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט 

הנני משמש כ ___________ במציע, ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח הכרתי את העובדות נשוא   .1.2
 התצהיר ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם המציע. 

ההסכם והמפרט הטכני  מציע כי קראנו בקפידה את הוראות המכרז לרבות  אני מאשר בשם ה .1.3
למסמכי כל    המצורפים  את  בקפידה  ובדקנו  בהם,  האמור  את  והבנו  למדנו  וכי  המכרז, 

או   המציע  הצעת  על  להשפיע  העשויים  והמשפטיים,  הפיזיים  והנסיבות,  התנאים  הדרישות, 
- מוותר מראש על כל טענה שעילתה באי, וכי המציע  ריהוטהביצוע ההתקשרות ו/או אספקת  

הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע  -ידיעה או אי
 . ריהוטהעל הצעת המציע או על ביצוע ההתקשרות ו/או אספקת  

אני מאשר כי הגשת ההצעה על ידי המציע, מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל   .1.4
ובהסכם המצורף לו, על נספחיהם, את המענה/ים לשאלות הבהרה  האמור במסמ כי המכרז 

והודעות על עדכונים ככל שהיו כאלה, הבין את האמור בהם, ונתן לכך את הסכמתו הבלתי  
 מסויגת. 

הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות,   .1.5 המקצועי,  הידע  בעל  הינו  כי המציע  אני מאשר 
ו/או    , הדרושים לביצוע ההתקשרותוהציודההסמכות, ההיתרים והאמצעים, לרבות כוח האדם  

הנדרשים על פי ההסכם והמפרט הטכני המצורפים למכרז, ונכון למועד הגשת    ריהוטהאספקת  
ע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע  הצעת המציע לא ידו

 פי דין. -פי המכרז, ההסכם, הצעת המציע או על-למציע לקיים איזו מהתחייבויותיו על

אני מאשר כי המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על פי דין, ובידיו כל הרישיונות,   .1.6
 ל פי דין, לרבות הוראות הדין לעניין הדברה.ההסמכות וההיתרים הנדרשים ע

אני מאשר כי כל מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת מסמכי המכרז, נועד לצרכי המחשה   .1.7
בלבד ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד המכון, לכל דבר ועניין, וכי בכל  

הטיל על המכון אחריות כלשהי  מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת ל 
 ו/או על מנת לגרוע מהתחייבויותינו המפורטות במסמכי המכרז.    

אני מאשר כי החלטת המציע להגיש הצעה למכרז ולמלא אחר כל הצהרותיו והתחייבויותיו   .1.8
והערכותיו, ללא תלות   על בדיקותיו  ורק  הנקובים במסמכי המכרז, התקבלה והתבססה אך 

 הערכות, פרסומים ו/או התחייבויות מצד המכון.     בתיאורים, הסברים,

אני מאשר כי לאחר שהמציע ערך את כל הבדיקות הנזכרות לעיל וכל בדיקה אחרת שראה לנכון   .1.9
( ומתחייב:  מצהיר  הוא,  וההתחייבויות  iלערוך,  התנאים  כל  את  עצמו  על  מקבל  הוא  כי   )

את כל חובותיו והתחייבויותיו    הנקובות במסמכי המכרז, לרבות במפרט הטכני, ובכלל האמור
וכן את זכויות המכון המוקנות לו במסגרתם וכי יוכל לבצע את מלוא חובותיו והתחייבויותיו  

( המכרז;  מסמכי  פי  על  למכרז  iiכאמור  הכספית  הצעתו  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי  כי   )
י הוא מוותר  ( כiiiמהווה תמורה מלאה והוגנת בקשר עם ביצוע ההתקשרות מושא המכרז; )

בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג  
שהיא בקשר למסמכי המכרז ולתנאיהם ובכלל האמור, טענות ו/או תביעות שעילתן באי הבנת  

 תנאי המכרז ו/או כל תנאי אחר ממסמכי המכרז.  

הכלולים בהצעת המציע הם נכונים, מלאים,  אני מאשר כי כל הנתונים, המצגים וההצהרות   .1.10
 מדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה, ולא הושמט מההצעה כל פרט, מכל מין וסוג שהוא. 



 

    

 13 :_________________ המציע וחותמת  חתימה

הצעה זו מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי. אין ולא היה בין המציע לבין מציעים  אני מאשר כי   .1.11
יתוף פעולה כלשהו בקשר עם אחרים או מציעים פוטנציאלים למכרז זה הסכם, הבנות או ש

 המכרז.

תמורה  אני מאשר כי ידוע למציע שהצעת המחיר, כפי שננקבה בטופס ההצעה הכספית, משקפת   .1.12
בפועל בהתאם למפרט טכני,    ריהוטה, אותה יהיה המציע הזוכה זכאי לקבל בגין אספקת  סופית

 התמורה.  וכי הצעה זו אינה כוללת כל התניה או הסתייגות מהוראות הסכם בקשר עם

אני מאשר כי ברורים למציע תנאי ההסכם ונספחיו, וכי היה והצעת המציע תתקבל, המציע   .1.13
יחתום על ההסכם, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, וכן ימציא למכון אישור קיום  
מהוראות   כמתחייב  נוסף  מסמך  כל  וכן  שמו,  על  ותקפים  חתומים  ביצוע  וערבות  ביטוחים 

יע כי התחייבות זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן הסכם ולנספחיו לכל דבר  ההסכם. ידוע למצ
ידוע למציע כי תחילת ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת ההסכם על ידי המכון עם  ועניין.  

 .  המציע הזוכה

בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין  מצוי    המציע לאאני מאשר כי   .1.14
תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על    בקשות

 עיקולים מהותיים.  נכסיו 

 צירוף מסמכים .2

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

 המסמכים המצורפים

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

 ]טופס זה[ אישור תנאי ההזמנה  –נספח א'  ☐

   תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –נספח ב'  ☐

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בתוקף על שם המציע  אישורים ☐

 והצעה כספית מפורטת הצעה כספית – 1ונספח ג' נספח ג' ☐

 רלוונטי( )ככל שעסק בשליטת אישה  –תצהיר ואישור רואה חשבון  –נספח ד'  ☐

 ]חתומה בראשי תיבות[ הזמנה  ☐

 ]חתום בראשי תיבות[ טכני המפרט החוזה על נספחיו, לרבות  –נספח ה'  ☐

 אישור רואה חשבון – ו'נספח  ☐

 ניסיון מקצועי של המציע  –ז' נספח  ☐

 מענה למפרט הטכני לרבות כל המסמכים הנדרשים במסגרתו ☐

 ]חתומים בראשי תיבות[  )אם פרסם(מסמכי ההבהרה שפרסם המכון  ☐
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רואים   .3 סוד  אנו  המקוונת  ההצעות  לתיבת  שצרפנו  המושחר  בהעתק  שהשחרנו  במסמכים/בנתונים 
 מסחרי/מקצועי של המציע ומבקשים להכיר בו כמידע חסוי. 

 מצהירים כי זהו שמנו ותוכן תצהירינו אמת. אנו .4

 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך     

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהירים  
מוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו  

 לצורך ההזמנה.  

כי   בחתימתי,  מאשר  הנני  כן,  כמו 
ידי להצהיר את  -המצהירים הוזהרו על

לעונשים   צפויים  יהיו  וכי  האמת 
הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר  
שהוזהרו כאמור, חתמו בפני על תצהיר  

 זה.

 תאריך  

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

 

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

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ ]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי הוא   .1
" )להלן:   _____________ רישום:  מס'  ההתאגדות[,  בתעודת  פומבי  "(,  המציעמופיע  מס'  מכרז 

עבור מכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד  ריהוט  לאספקה, הובלה, והתקנה של    2022/110
 "(.המכרז)להלן: "צ'ארלס וינגייט 

נשוא   .2 העובדות  את  הכרתי  מכוח  בשמו,  זה  תצהירי  ונותן  במציע,   ___________ כ  משמש  הנני 
 התצהיר ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם המציע. 

 תקיימים כל אלה במצטבר: אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מ .3

במקום      אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי המציע ובעל הזיקה אליו ]יש לסמן .3.1
 הרלוונטי[: 

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

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

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

 ההרשעה האחרונה.  

" זה:  סעיף  ו  הורשעלצורך  זיקה"  -"  ציבוריים,    –"  בעל  גופים  עסקאות  בחוק  כמשמעותם 
 "(.חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976- תשל"ו

 פירוט העבירה  'מס

 ]מספר סעיף ושם חוק[ 

 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1.   

2.   

 במקום הרלוונטי[:    אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ]יש לסמן  .3.2

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

על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק    חלות לחוק שוויון זכויות    9הוראות סעיף    ❑
עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם   100  –יותר מ  

( כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם  iכדלקמן: )
לשם קבלת הנחיות   –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9לפי סעיף   בחינת יישום חובותיו

( ( כי פנה בעבר  למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  iiבקשר ליישומן; או לחילופין 
לחוק שוויון זכויות בהתאם  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 יות בעניין ופעל ליישומן.  ( לעיל, קיבל ממנו הנחiiלהוראות סעיף )

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.   –" מעסיקזה: " 3.2לצורך סעיף 

זה לעיל, למנכ"ל משרד   3.2המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  
 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.     30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  
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 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.   2מצורף בזאת לתצהירי זה, כל האישורים הנדרשים לפי סעיף  .4

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

 

 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר 

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

 ההזמנה.  

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

כאמור,   חתם  שהזהרתיו 
 בפני על תצהיר זה. 

 תאריך  
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 הצעה כספית  – 'נספח ג

 לכבוד 

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

 מכון וינגייט 

 42902נתניה, 

 

 ג.א.נ.,

עבור מכון הלאומי למצוינות  ה, הובלה, והתקנה של ריהוט לאספק  2022/110מס' מכרז פומבי  הנדון:
 בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

אני הח"מ, לאחר שקיבלתי את מסמכי המכרז, קראתי אותם בעיון, בחנתי, הבנתי ושקללתי את כל ההוראות  
הנ  והתנאים  הדגשים  ונספחיו,  החוזה  ותנאי  הטכני  המפרט  לרבות  המכרז,  במסמכי  קובים  המפורטות 

, וכן את כל  ריהוטהבהזמנה על כל נספחיה ומכלול ההיבטים הכרוכים בביצוע ההתקשרות ו/או אספקת  
המידע מושא המכרז, וכן כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי, מגיש את הצעתו הכספית של  

 המציע למכרז, כדלקמן:

 מחיר בש"ח   ההצעה תיאור  'מס

 ]לא כולל מע"מ[ 

המחיר  .1 בהצעת  המופיע  המחיר    סה"כ 
והכל    -   1נספח ג  - של המציע  המפורטת

 בהתאם לתנאי המפרט הטכני והחוזה 

 

 

_____________   ₪ 

 ]יושלם ע"י המציע[ 

*** מובהר בזה כי במקרה של סתירה בין הסכום הרשום בנספח זה לבין סה"כ הצעת המחיר המפורטת  
 .1, יגבר האמור בנספח ג'1בנספח ג' 

עבור ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויות המציע הזוכה    תמורה מלאה וסופיתהצעת המחיר מהווה  
ביצוע   הכרוכות  שהוא  וסוג  מין  מכל  והעלויות  ההוצאות  וכל  הרווח  לרבות  המכרז,  מסמכי  פי  על 

של   הפירוק  האספקה,  ההובלה,  לרבות  המכרז,  מושא  התקנת  הקיים,    הריהוט/הציוד ההתקשרות 
וחלפים  12  החדש,  הריהוט תיקונים  שירותי  )הכוללים  אחריות  הרכיבים  (חודשי  החומרים,  הציוד,   ,

ועליות   הצמדה  מיסים,  ביטוחים,  הרלוונטיים,  וההיתרים  הרישיונות  תקורות,  האדם,  כח  והתוכנות, 
מחירים, הוצאות נסיעה, הוצאות משרדיות, הדרכות, צילום, מערכות המחשוב, הפקת דוחות, וכל עלות  

חרת, ובכלל זה כל שינוי עתידי מכל סוג שהוא, לרבות מכוח דין, שיש בו כדי להשפיע על המציע הזוכה  א
ו/או על מי מטעמו ו/או על העלויות הכרוכות במילוי התחייבויותיו על פי מסמכי מכרז זה, והמציע הזוכה  

 נאמר במפורש אחרת.    לא יהא זכאי לשום תמורה נוספת, לרבות החזר הוצאות מכל סוג שהוא, למעט אם

 

 אישור וחתימת המציע 

 שם המציע 

 ______________ 

 חתימה)ות( וחותמת המציע 

 _______________ 

 מספר רישום 

 ______________ 

 תאריך 

 _____________ 
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 נספח ג' 1 – הצעה כספית מפורטת

 הצעה כספית לריהוט הנדרש במפרט הטכני, המצ"ב כנספח א' לחוזה 

  המפורטת דגשים כלליים למילוי ההצעה הכספית

תשומת הלב מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף זה להלן בקשר עם המענה  
חרת ו/או  לטופס ההצעה הכספית, ובכלל האמור לסמכויות המכון בקשר עם כל טעות חישובית או א

השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלו במענה האמור, כולו  
 או חלקו, כמפורט בהזמנה ולהלן:  

 " )אפס(.  0לא ניתן לנקוב במחיר שלילי או במחיר " .1

בטבלה על הצעתו של המציע להיות מלאה. על המציע לנקוב בכל אחת מהשורות שהוקצו לשם כך   .2
שלעיל, ללא יוצא מן הכלל, את כל המחירים. המציע לא יהיה רשאי להשמיט ו/או להתעלם מאיזה  

 מהשורות שהוקצו לשם הגשת ההצעה הכספית. 

 המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה הכספית ו/או מכל רכיב מרכיביו.  .3

או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי  נתגלתה בהצעתו הכספית של מציע, טעות חישובית   .4
ו/או ליקוי, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא )לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות(, יהיה  
המכון רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחד מדרכי הפעולה הבאות, כולן או  

 חלקן, במצטבר ו/או באופן חליפי:  

 ההצעה על הסף;  לפסול את  .5

לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או   .6
ו/או   לדחות את ההבהרה  או  לקבל  האמור  ובכלל  כאמור,  פגם  ו/או  ליקוי  ו/או  שינוי  ו/או  תוספת 

 ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המכון;  

להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי   .7
 ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע.  

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית למכון על פי סעיף זה, על מנת לגרוע ו/או לפגוע   .8
המוקנית למכון על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל הסתייגות, טעות  בכל זכות אחרת  

בהצעתו   שנתגלעה  פגם  ו/או  ליקוי  ו/או  שינוי  ו/או  תוספת  ו/או  השמטה  ו/או  אחרת  או  חישובית 
 הכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי המכון ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. 

סתירה בין סה"כ מחיר המפורט בנספח זה לבין הצעת המחיר הרשומה בנספח   מובהר כי במקרה של .9
 זה. 1ג'  ר בנספחג', יגבר האמו

 

מחיר   כמות פריט 
ליחידה לא  

כולל 
 מע"מ

 סה"כ
לא   מחיר 

כולל 
 מע"מ

 שולחן חדר אוכל לפיד וראשי   .1

 ס"מ   90/110פלטה 

הספק(    hplגמר   למניפות  )בהתאם  המתכננת  לבחירת  אחיד  גוון 
 פינות בעיגול מינימלי. 

55   

גוון אחיד לבחירת    hplגמר    90/160שולחן חדר אוכל ראשי פלטה   .2
 המתכננת )בהתאם למניפות הספק פינות בעיגול מינימלי. 

5   

קוטר   .3 פלטה  ראשי  אוכל  חדר  עץ    hplגמר    160שולחן  דמוי  גוון 
 לבחירת המתכננת )בהתאם למניפות הספק(  

11   
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ס"מ    185בחלוקה של    1520/50שולחן/ דלפק בר פלטה מידה כללית   .4
 וון דמוי עץ . גין רגל לרגל . כולל חיבור לקירב

1   

   115 גוון שחור  . סא פלסטיק קשיחיכ .5

   25 גוון שחור   .בר פלסטיק קשיחסא יכ .6

   220 גוון כחול מעושן   .סא פלסטיק קשיחיכ .7

 גוף תאורה תלוי בפינת הישיבה הדרומית   .8

ס"מ    XL  50מנורת אוריגמי פורניר עץ או נייר בציפוי למינציה גודל  
 גוון פודרה או עץ  

6   

ספוטים     3ס"מ כולל    150שחורים קיר מערבי     פסי צבירה תקרתיים .9
 ס"מ כ"א  לד מובנה לבן חם חוזק עפ"י יועץ תאורה     30לגו/ספק 

11   

10. 

 

 

שחורים קיר  חיצוני מעל קיר ירוק בכניסה     פסי צבירה תקרתיים
ספוטים  לד מובנה גוון  וחוזק עפ"י יועץ    3ס"מ כולל    150הראשית   

 תאורה   

3   

המזנונים   .11 מעל  לפיד  אוכל  חדר  למזנונים  תקרה  צמודת  תאורה 
 ס"מ לד מובנה גוון  וחוזק עפ"י יועץ תאורה     50קוטר 

11.   

 70גובה   80אוכל ראשי קוטר עציצי ענק לחדר  .12

 דגם אייקון כד דקור או שווה ערך צבע לבן עם פיקוס כינורי ענק  

2   

  סה"כ לא כולל מע"מ: 

 

 

 אישור וחתימת המציע 

 שם המציע 

 ______________ 

 חתימה)ות( וחותמת המציע 

 _______________ 

 מספר רישום 

 ______________ 

 תאריך 

 _____________ 
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 1992- ב"ב לחוק חובת מכרזים, תשנ2ח לפי סעיף  "תצהיר ואישור רו – 'נספח ד

 

 לכבוד 

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

 מכון וינגייט 

 42902נתניה, 

 

 ג.א.נ.,

 

כי   .1 בזאת  מצהירה   ,_____________ ת"ז  מספר   ,__________ גב'  החברה/השותפות  אני 
)תיקון   המכרזים  חובת  לחוק  בהתאם  בשליטתי  __________,נמצאת  שמספרה   ____________

 , לעניין עידוד נשים בעסקים.2002-(, תשס"ג15מס' 

 אני מצהירה כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי האמור בתצהירי זה נכון.  .2

 

 

  חתימת המצהירה   שם המצהירה  

 

 אימות עו"ד

החתום   _______________  אני  גב'  בפני  הופיעה   __________ ביום  כי  בזה  מאשר  דין,  עורך  מטה, 
שזיהיתיה על פי תעודת זהות מס'_______________, ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת בלבד  
ואת האמת כולה וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה נכונות הצהרתה דלעיל  

 מה עליה בפני. וחת

 

 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד תאריך 

 

 אישור רו"ח

לבקשתכם וכרואה החשבון של החברה/השותפות ____________, שמספרה __________, הנני מאשר 
 כדלקמן: 

מאשר   .1  ,__________ רישיון  מספר   ,____________ ת"ז  מספר   ,______________ רו"ח  אני 
כי   בשליטת  בזאת  עסק  הינה   ,_____________ שמספרה   _____________ החברה/השותפות 

 , לעניין עידוד נשים בעסקים. 2002-(, תשס"ג15אישה, בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' 

מס'    .2 ת"ז   ,_____________ גב'  הינה   ,_____________ בחברה/בשותפות  בשליטה  המחזיקה 
 .___________ 

 בכבוד רב 

_______ ____ 

 רואי חשבון
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   הסכם התקשרות על נספחיו – 'נספח ה

 ]יצורף בנפרד[
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 אישור רואה חשבון   –' ונספח 

 תאריך:_________ 

 לכבוד 

 מכון וינגייט 
 

 א.ג.נ.,

 אישור רואה חשבון של המציע בדבר מחזור הכנסות הנדון: 

 הפניית תשומת לב בעניין העסק החי בחוות דעת רואה חשבון מבקר ובדבר קיום או העדר פסקת  

 

הגשת   לשם  זה  מכתבנו  הגשת  ולצרכי  "המציע"(,  )להלן:   ___________ של  החשבון  וכרואי  לבקשתכם 
להשתתפות   מס'  הצעה  פומבי  ריהוט  לאספק   2022/110מכרז  של  והתקנה  הובלה,  הלאומי  ה,  מכון  עבור 

 הנני לאשר בזה כלהלן:   ,ולצרכים אלה בלבד  צ'ארלס וינגייט למצוינות בספורט על שם אורד

לימים   .1 של החברה  המבוקרים  הכספיים  לדוחות  הריני    2021-ו   2020,  2019בדצמבר    31בהתאם 
 לאשר כי מחזור הכנסות החברה בכל שנה, ללא מע"מ, הינו כמפורט להלן:     

 לא כולל מע"מ __________ ₪  2019בשנת 

 לא כולל מע"מ __ ₪ ________ 2020בשנת 

 לא כולל מע"מ __________ ₪  2021בשנת 

 

לעיל אינה כוללת    1חוות דעתנו על הדוחות הכספיים של המציע לכל אחת מהשנים האמורות בסעיף   .2
פסקת הפניית תשומת לב לגילוי במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים בדבר גורמים שהעלו ספקות  

החברה   סיכויי  לגבי  לסעיפים  משמעותיים  בהתאם  חי  כעסק  בפעילותה  בתקן    17-18להמשיך 
 של לשכת רואי החשבון בישראל בדבר "העסק החי".  570ביקורת )ישראל( 

 

 

  ______________ 

 חתימת רואה החשבון 

 ]אישור רואה החשבון ייחתם על גבי דף לוגו מקורי של רואה החשבון[    
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 ניסיון מקצועי של המציע  –נספח ז'  

 להזמנה להציע הצעות  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.נתונים להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף 

 

 הצהרת המציע  .3

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

]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי הוא  אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________   .3.1
מכרז פומבי מס'    "(,המציעמס' רישום: _____________ )להלן: ",  מופיע בתעודת ההתאגדות[ 

עבור מכון הלאומי למצוינות בספורט על שם ה, הובלה, והתקנה של ריהוט  לאספק  2022/110
   "(.המכרז)להלן: "  אורד צ'ארלס וינגייט

הנני משמש כ ___________ במציע, ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח הכרתי את העובדות נשוא   .3.2
 התצהיר ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם המציע. 

מטבח ו/או חדר אוכל עבור שלושה לקוחות  ריהוט    והתקין  סיפקהמציע  הנני מצהיר בזה כי   .3.3
 להזמנה, כמפורט להלן:  9.1.6, כנדרש בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף שונים לפחות

 

מס' 
 סידורי

מועד ביצוע  שם המזמין 
האספקה 

וההתקנה של  
ריהוט מטבח ו/או 

בין   חדר אוכל
ועד   2109השנים 
)חודש    2022

 ושנה( 

ההיקף הכספי  
ריהוט  של 

מטבח ו/או 
  חדר אוכל
שסופק 
 והותקן

ים  )בשקל
לא  חדשים, 

  – כולל מע"מ(
לא כולל  
פריטים 

 מתחום הבינוי 

 אישר הקשר אצל המזמין 

חודש______    .1
 שנת_______ 

 שם איש הקשר:___________  

 טל' נייד:________________ 

 חודש______   .2

 שנת_______ 

 שם איש הקשר:___________  

 טל' נייד:________________ 

 חודש_______   .3

 שנת________ 

 שם איש הקשר:___________  

 טל' נייד:________________ 
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במהלך   .3.4 כי  מצהיר  מתוך    12הנני  לפחות  למועד    24חודשים  הקודמים  האחרונים,  החודשים 
מנגרים מקצועיים מתחום נגרות  האחרון להגשת ההצעות, המציע העסיק או קיבל שירותים  

 [:ניתן להוסיף שורות ככל שנדרששעות בחודש לפחות, כמפורט להלן ]  500בהיקף מצטבר של    העץ

 

מס' 
 סידורי

העסקה  הנגר שם 
ישירה/קבלן  

 משנה 

]מחק את  
 המיותר[ 

תקופת 
העסקה/מתן 
השירותים  
 )חודש ושנה( 

היקף מתן  
השירותים החודשי  
הממוצע בתקופת 

העסקה/מתן 
 השירותים בשעות 

העסקה    .1
ישירה/קבלן  

 משנה 

 

מחודש_____  
 שנת_______ 

ועד  
חודש______  

 שנת________ 

שעות    _______
 בחודש בממוצע 

העסקה    .2
ישירה/קבלן  

 משנה 

 

מחודש_____  
 שנת_______ 

ועד  
חודש______  

 שנת________ 

שעות    _______
 בחודש בממוצע 

העסקה    .3
ישירה/קבלן  

 משנה 

 

מחודש_____  
 שנת_______ 

ועד  
חודש______  

 שנת________ 

שעות    _______
 בחודש בממוצע 

העסקה    ,4
ישירה/קבלן  

 משנה 

 

מחודש_____  
 שנת_______ 

ועד  
חודש______  

 שנת________ 

שעות    _______
 בחודש בממוצע 

 

 

 ותוכן תצהירי אמת.  ים כי זהו שמ מצהיר יאנ .4

   

  

 תאריך 

  

 חתימת וחותמת עו"ד 

לחתום   מוסמכים  המצהירים  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 בשם המציע ולחייבו לצורך ההזמנה.  

ידי  -כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו על
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

 


