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    03/201703/2017מכרז פומבי מס' מכרז פומבי מס' 

  קבוצות כדורגל וכדורסלקבוצות כדורגל וכדורסל  ––ציוד ספורט והלבשה ציוד ספורט והלבשה   לרכישתלרכישת

 –ציוד ספורט והלבשה  לרכישתר "), מזמינה בזאת הצעות מחיהעמותההעמותה לפנאי וקהילה באר יעקב (להלן: "

  , הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.עבור העמותה קבוצות כדורגל וכדורסל

  

את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש, 

 :באר יעקב (להלן 13ה, רח' הרב עוזיאל כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר), במשרדי העמות₪  1,000תמורת תשלום של 

  .9:00-14:00ה'  בין השעות   –"), בימים א' משרדי העמותה"

  

  ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב.

  

 2- רז בידי המציע,  באת ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכ

ויופקדו  בלבדעותקים, יימסרו במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז 

 17.9.17באר יעקב, עד ליום  13בתיבת המכרזים, במשרדי העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב, שברחוב הרב עוזיאל 

  בדיוק. 12:00לא יאוחר מהשעה 

  

את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העמותה תבחן 

  העומד בתנאי הסף, תבוא בחשבון הצעתו הכספית.

  

העמותה שומרת לעצמה את הזכות למסור את מלוא העבודות נשוא המכרז למציע אחד או לפצל את העבודות בין 

  ללא צורך במתן נימוקים כלשהם. מציעים שונים, הכל כראות עיניה ו

  

  ביותר או הצעה כל שהיא. נמוכהאין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה ה

  08-9282158העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב בטל'  –לפרטים ניתן לפנות אל  הגב' נעמי 

  

  

  

  בכבוד רב,

  שירלי דרי

  מנכ"לית העמותה
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 רקע כללי  .1

המועצה הינה עמותה המצויה בשליטת  )"המזמין" (להלן: יעקבלפנאי וקהילה באר העמותה  .1.1
 – והלבשה ציוד ספורטרכישת למחיר לקבל הצעות  תמבקש . העמותההמקומית באר יעקב

להזמנה זו  1כנספח המצורף  וכמפורט במפרטבהתאם לאמור  לוהכו ,קבוצות כדורגל וכדורסל
 .והסכם המצורף לובמכרז מסמכי ב ,)בהתאמה , "מפרט הציוד"- " והציוד"(להלן: 

ובכמויות , במועדים והדרוש להציוד את המזמין ש ורכימכרז זה מהווה מכרז מסגרת לפיו  .1.2

  .התקשרותבתקופת ה ושיקבעו על יד

 ספקל )"ים"הזוכ(להלן: על ידי המזמין  ואשר ייבחר המזמין יהא רשאי לבחור במספר זוכים .1.3
 ידי- יתקבלו עלבסיס הצעות המחיר ש- עלאת כולם ו/או  ציודהפריטים אחדים ממפרט 

לאורך כל תקופת למזמין הציוד  לתמורה עבור אספקת כמחיר מירביוישמשו הזוכים 
 ההתקשרות ו/או תקופת הארכה ככל שתיקבע ע"י המזמין, כמפורט להלן.

אולם אין  (חוגים וקבוצות ייצוגיות) ילדים ובני נוער 700- בפעילות המזמין משתתפים כ .1.4
להזמין ציוד ממי מהזוכים במכרז, אלא על פי צרכיו ועל פי אופן יב בשום המזמין מתחי

 הזמנת עבודה מאושרת בלבד.
    

 היקף ההתקשרות ומשכה .2
 

חתימה על הסכם ההתקשרות עם מיום ה החל חודשים 12- לתקופת ההתקשרות הנה  .2.1
  )."תקופת ההתקשרות הראשונה"להלן: (הזוכים המציעים 

 - בההתקשרות דית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את נתונה אופציה חד צד מזמיןל .2.2
(להלן:  חודשים 12, כאשר כל תקופת אופציה תתפרש על פני אופציה נוספות תקופות 3
  ). הארכה" תתקופ"

  

 תמורה בגין ההתקשרות  .3
  

כנספח ומסומן  למכרז זההמצורף  מפרט הטוביןהצעתם כאמור בדף  מציעים בהליך זה יגישו .3.1
 . הציודל את כל רכיבי וכלתהמחיר הצעת  הסר ספק, למען .'1

 
הנקובה בהצעה הזוכה, לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום או  יובהר כי למעט תשלום התמורה .3.2

 הטבה אחרת.
 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .4
  

ולקיים את התנאים הבאים יחד עם הצעתו על המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן 
מהווים הנלווים רוף המסמכים יצ וגםיובהר, כי קיום התנאים שלהלן (ההצעה במועד הגשת 

 במכרז).המציע להשתתפות  תנאי מוקדם
  

o  כוללים את מסמכי מכרז זה  למען הסר ספק, מסמכי המכרז.המציע מילא את
  :הנספחים הבאים

  
  הטובין.מפרט    - 1נספח 
  ת מציע.הרטופס הצ   - 2נספח 
  כם.החוזה / ההס   - ' 3נספח 

 
o השנים האחרונות 3- המציע בעל ניסיון קודם ומוכח של אספקת ציוד והלבשת ספורט ב 

 .לגופים מוסדיים (רשויות מקומיות, מתנ"סים, עמותות ציבוריות, תאגידים עירוניים)
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השנים האחרונות  3- המציע יצרף להצעתו רשימה של גורמים להם סיפק טובין ב

 ות מגופים אלו על אספקת הטובין.ובמידת האפשר, יצרף המלצות/אסמכתא
  

o  במצב של ניגוד עניינים בין  הגשת ההצעהבעת  אינם מצויים/או מי מעובדיו המציע
וכי אין בין המציע ו/או עובדיו כל  חובותיהם לפי חוזה זה לבין עיסוקיהם האחרים

  .קרבה משפחתית לחבר בעמותה ו/או עובד בכיר בעמותה
 

o  עוסק מורשה לצורך מע"מ.מציע האישור על היות המציע צירף 
  

o  אישור מפקיד שומה על פטור או אחוז ניכוי מס במקור.המציע צירף 
  

o  אישור חתום בידי עו"ד או רו"ח ובו פרטים לגבי  לצרףיש  - במידה והמציע הוא תאגיד
-רישום התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם. כמו

 .על פרטי התאגיד /שותפויותרישום עדכנית מרשם החברותכן, יש לצרף תמצית 
 

o גופים  המציע מנהל ספרים כחוק ובידיו אישורים תקפים בהתאם לחוק עסקאות
 .)יש לצרף אישור תקף על ניהול ספרים( .1976- ציבוריים, התשל"ו

  
o  נשוא  לספק את הטוביןדין  רישיונות תקפים לפיהם רשאי המציע על פיבידי המציע

  .זו הזמנה
  

o .המציע צירף קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז 
  

o  המציע צירף העתק חתום של מסמך התשובות לשאלות ההבהרה ככל שיהיה מסמך
 כזה.

  
  

על הסף. המזמין שומר לעצמו  עשויה להידחותהצעה אשר לא תוגש בהתאם להוראות סעיף זה  .4.1
פגמים טכניים  מהמציע לתקןבעצמו ו/או לדרוש  את הזכות (אך אינו מחויב לעשות כן) לתקן

  שנפלו בהצעה על מנת להתאימה לדרישות ההזמנה.
  

 תנאים כלליים .5
 

 המזמין רשאי לפנות אל המציעים, או אל מי מהם, לקבלת הבהרות או השלמות להצעותיהם. .5.1
 

המזמין רשאי בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת  .5.2
 מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו, על פי שיקול דעתו המוחלט. ההצעות וכן לשנות

 
רשאי בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי מזמין ה .5.3

המכרז, ביוזמת או בתשובה לשאלות המשתתפים במכרז. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו 
 .מכרזהמשתתפים באו בכתב לידיעתם של כל חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויוב

 
המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי, והוא רשאי לפנות למציעים פוטנציאליים נוספים  .5.4

 בכל מועד שיימצא לנכון, או להחליט שלא להתקשר כלל, מטעמים תקציביים או אחרים. 
 

די לסיים את הליכי זו בכ הזמנה, כי אין בהודעה על זוכה בבזאת למען הסר ספק מובהר .5.5
הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המזמין והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה 
מטעם המזמין על חוזה ההתקשרות בין הצדדים, המזמין רשאי לבטל או לשנות את החלטתו 

 על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
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ומתן עם זוכה לאחר זכייתו וטרם - שאפי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל מ- המזמין יהא רשאי, על .5.6
 חתימת החוזה. 

  

את  ה הזוכהבבחירת ההצע והא רשאי לקחת בחשבון שיקולימזמין יהמובהר בזה מפורשות, כי  .5.7
המחיר את כלל השיקולים הרלוונטיים לבחירת ההצעה המיטבית עבור המזמין ובכלל זה 

לבצע את החוזה המוצע,  ציעמאמינותו וכושרו של ההסכמתו לתנאי התשלום, שהציע המציע, 
  בעבר. ציערשויות מקומיות וגופים אחרים עם המין ו/או מניסיונו של המזואת 

  

מובהר בזאת כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע כי הוא ראה ובדק את כל  .5.8
 .מסמכי מכרז זההמסמכים המהווים 

 
מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  ם אלושמורות למזמין. מסמכי המכרזכל הזכויות במסמכי  .5.9

ובמידע המפורט  נ"לה םוהגשתה, והמשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי
הצעה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם הוהגשת  תבהם, אלא לצורך הכנ

  .לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת
  

 הגשת ההצעות .6

 13הרב עוזיאל ברחוב , העמותהמשרדי ורק לתיבת המכרזים המצויה ב הצעות יש להגיש אך .6.1
-08 בטלפון: לגב' נעמי,לפרטים נוספים ניתן לפנות  במעטפות סגורות ואטומות. באר יעקב

9282158. 
 

 למסמכי המכרז.  1המצורף כנספח  מפרט הטוביןעל המציע להגיש הצעתו על גבי  .6.2
  

 ל פריט. על המחיר יהיה להיות סופי לאחר מתן הנחה.על המציע לנקוב במחיר אשר יחול על כ .6.3
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  סופי ולא יהיה ניתן לשינוי מכל סיבה. המחיר כל פריט יהי

ה וכן כל הוצאה עמות, הובלת הציוד ליכלול המחיר את כל המרכיבים והתוספות למיניהן
  אחרת וכיוצ"ב. 

  

, במפרט או במסמכי המכרזהסתייגות שהמציע ירשום  כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או .6.4
  יחשבו: 

  ;כאילו אינם קיימים, או  .א
  עלולים לפסול ההצעה.   ב. 
 

את הפריט העמותה תראה המחירים,  אם המציע לא יציג מחיר על יד סעיף או סעיפים בהצעת .6.5
 ככזה אשר אינו מצוי ברשות המציע ואין באפשרותו לספקו.

 
 .)"המועד האחרון"(להלן  12:00בשעה  17.9.17 עות הינו ביוםהצהמועד האחרון להגשת  .6.6

למזמין נשמרת הזכות להאריך המועד להגשת ההצעות בהודעה שתשלח בכתב לכל 
 המציעים.

  
 הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון ותפסל על הסף. .6.7

  

המזמין יהא עות במכרז זה. ימים מהמועד האחרון להגשת הצ 90בתוקף למשך  תהיהההצעה  .6.8
הצעתם לתקופה נוספת שתקבע על ידו, וזאת על פי  רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף
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שיקול דעתו הבלעדי, וכל אחד מהמציעים מתחייב להאריך את תוקף ההצעה מיד עם קבלת 

 דרישה מהמזמין לכך.
 

  הבהרת מסמכי המכרז  .7

יאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שג .7.1
כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך במכתב אשר ישלח 

בשעה  9.1711.לא יאוחר מיום   by.co.il-neomi@pnayל בקובץ וורד בלבד לכתובת דוא"
ודא כי המייל ששלח כאמור לעיל הגיע. (לקבלת אישור על על המציע תחול האחריות לו 12:00

  ).08-9282158קבלת המייל בלבד ניתן להתקשר לטלפון שמספרו 

לעיל והעמותה, אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן  7.1מסר המציע הודעה כאמור בסעיף  .7.2
 אשר רכשותשובות בכתב, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות באמצעות המייל למשתתפים 

   את מסמכי המכרז.

מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י העמותה או מי מטעמה,  .7.3
  אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב. 

 בלבד במבנה של טבלה כמפורט להלן: wordהשאלות יועברו בפורמט  .7.4
  

      
      

מותה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים, הע .7.5
תיקונים, תנאים ודרישות במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים (להלן: 
"שינויים והבהרות") ואלה יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של 

  ם מסמכי המכרז ונספחיו.המשתתפים ויוגשו חתומים יחד ע

כל פרסום כאמור בסעיף זה יודפס על ידי המציע ויצורף להצעתו כשהוא חתום בחתימה  .7.6
  ובחותמת.

  

על דפי תנאי המכרז, כן עליו  ,על המציע לחתום על כל הדפים הכלולים בחוברת המכרז לרבות .7.7
אחר  וכל מסמךועל כל דף ודף בהצעתו , ככל שצורף, למכרז זה ףהמצורמסמך לחתום על כל 

 ככל שצרף., שצרף
  

 הסתייגויות .8
 

, או מכרז זהבמובהר בזאת למען הסר ספק כי כל שינוי ו/או תוספת שיעשו במסמכי הבקשה  .8.1
כל הסתייגות לגביהם, ע"י תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא 

שיקול דעתו הבלעדי יחייבו את המזמין, ועלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה, הכל לפי 
 והמוחלט של המזמין.

  

 תוקף ההצעה .9
  

 .יום נוספים 90הצעת המשתתפים במכרז זה תעמוד בתוקף מיום מסירתה למזמין וכן 
  
  
  

 

  השאלה/בקשת ההבהרה  מס' העמוד והסעיף בפניה  מס' סידורי
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 אופן קביעת המציע הזוכה .10
 

. המזמין יהיה רשאי ות שינקבו המציעיםמחיר ההצעדירוג ההצעות יהיה בהתאם ל .10.1
שיקול דעתו ולהזמין מהזוכה ו/או מכל אחד מן  לבחור בזוכה אחד ו/או במספר זוכים על פי

 הזוכים כמות פריטים, הכל בהתאם לצרכיו ושיקול דעתו הבלעדי.
 

המזמין יהיה רשאי, בכל עת לפני בחירת הזוכה, לבוא בדברים עם מציע או כל  .10.2
המציעים ו/או עם כל מציע אודות הצעתו, לרבות השלמת פרטים חסרים ו/או הבהרות 

 .ו/או הזוכים ין הדרוש לצורך בחירת הזוכהיו/או לגבי כל ענ לפרטים קיימים
 

 ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא  המכרזשומר לעצמו את הזכות לבטל את  מזמיןה .10.3
לבצעו כולו או מקצתו מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כאשר   
או טענה מכל סוג שהוא בעניין למציעים לא תהיה כלפי המזמין כל תביעה ו/או דרישה ו/  
 זה.  

 
 הודעה לזוכה והתקשרות .11
 

 במכרז זה. יהזכיהעל , /לזוכיםהמזמין יודיע לזוכה .11.1
 

 3נספח המצורף כ החוזהאת למזמין ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה  ימים 7תוך  .11.2
  למסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה בזוכה.

 
ומתן עם זוכה לאחר זכייתו - ול דעתו הבלעדי, לנהל משאפי שיק- המזמין יהא רשאי, על .11.3

 וטרם חתימת החוזה. 
 

 רשאי  - לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא כל מסמך אחר שנדרש להמציאו  .11.4
  המזמין לבטל את זכייתו.  

 
 רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה וחתימת החוזה, יודיע  .11.5
  על  (פרט למשתתפים נוספים שהוכרזו כזוכים) שום, ליתר המשתתפיםהמזמין, במכתב ר  
  אי זכייתם בבקשה לקבלת הצעות.          

  

  

  

  בברכה,

  העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב
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  1נספח 

  הטובין   מפרט

  

 הובלה, העמסה והתקנה (ככל שיש תכוללאספקת הטובין נשוא בקשה לקבלת הצעות במכרז זה  .1
 צורך בכך) של הטובין.

 לליכ .2

  הזמנת המוצרים תתבצע באופן הבא: .2.1

לבצע את ההזמנה לרכישת  או מי מטעמו בלבדמנכ"ל העמותה המזמין מסמיך את 
על  טובין. ההזמנות שתחייבנה את המזמין הם הזמנות שמנפיק המזמין בצרוף חתימותה

ורה מזמין לתשלום התמלעיל יחייבו את הי הגורמים המוסמכים. רק הזמנות כמפורט יד
  להלן. 4נוסח הזמנה לדוגמא מפורט בסעיף  .בעד אותן הזמנות

בכתב הגעת ההזמנה לכל היותר מיום  ימים בעהשתוך  הזוכה מתחייב לספק את הטובין 2.2
 .או דוא"ל פקסאמצעות ב

ורה המזמין ולהניחם במקום שיחסן/משרדי/מתקני הזוכה מתחייב לספק את הטובין למ 2.3
 המזמין. לו נציג מטעם

  רצ"ב מפרט טובין. 3

  וחתום מטה.מלא  מפרט הטוביןיש להשיב את 
  

  2018-2017עונה  - כדורסל) -מפרט ציוד ספורט (כדורגל

  ציוד

פרטים  הפריט
 נוספים

  מחיר חברה/ מותג

    משרוקיות

  מולטן  כדור למאמן שוערי כדורגל

  נייק

  

  מולטן  4כדורגל אימון מס' 

  נייק

  

  מולטן  5 כדורגל אימון מס'

  נייק

  

  מולטן  5כדורגל משחק מס' 

  נייק
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  מולטן  פשוט 5כדורסל מס' 

  נייק

 

  מולטן   5כדור מס' 

  נייק

 

  מולטן   6 כדור מס'

  נייק

 

  מולטן   7 כדור מס'

  נייק

 

  ללא מותג   שערי שמיניות תיקניים

  מ"מ 3-4פוליראטן  זוג 2*5רשתות 

 ללא מותג

  

  מ"מ 3-4פוליראטן  בודד 2*7רשתות 

 ללא מותג

  

 משאבה חשמלית כדורגל/ קומפרסור

 כדורים מקצועי לניפוח

  ללא מותג 

 (יש לציין מותג)

 

  לוטו ירוק גופיות אימון גדול

 נייק

  

  לוטו ירוק גופיות אימון קטן

 נייק

  

  ללא מותג  איכותי - עמודי נעיצה עבים

  ללא מותג  כיפות

  ללא מותג קטן קונוסים

  ללא מותג  ניבינו  קונוסים

  ללא מותג  גדול  קונוסים

  ללא מותג  חישוקים

  ללא מותג  איכותי - סולמות קורדינאציה

  ללא מותג חגורת כוח  גומיות כוח איכותי אדום/ שחור

  ללא מותג   ס"מ 15משוכת נוער 
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  ללא מותג   ס"מ 23משוכת נוער 

  ללא מותג   ס"מ 30משוכת נוער 

  מותגללא    כדורי כוח גדול

  ללא מותג   כדורי כוח קטן

  ללא מותג   סרט קפטן

  ללא מותג 15כדור   סל/ רשת לכדורים

  ללא מותג   קונוס גבוה + חור + עמוד

  ללא מותג   סיכות למשאבות כדורגל

  ללא מותג   סיכות למשאבות כדורסל

  ללא מותג   לוח מקצועי לחדר הלבשה

  ללא מותג   (בעל תקן) ספריי קירור לפציעות

  ללא מותג   תיקי עזרה ראשונה לכל קבוצה

  ללא מותג   קליפסים לרשתות

  ללא מותג   60חישוק שטוח 

  ללא מותג   מלבני - כרית יציבה

  ללא מותג   עגול (פיתות) - כרית יציבה

  ללא מותג   רשתות לסלים פשוטות

  ללא מותג   רשתות לסלים עבות

  ללא מותג   רצועות כוח

  ללא מותג   טאקטי למאמן כדורסל לוח

  ללא מותג   טבעות קפיציות

  ללא מותג   רשתות איסוף כדורסל

  

  לבוש + תיק

חברה/  פרטים נוספים הפריט
 מותג

  מחיר

  כדורגל
חולצות ייצוג קצרה 

 מאמנים/ מנהלים
  - נא לפרט עלות הדפסה כל אחד בנפרד

 סמל מועדון
   פולו

  נייק  - נא לפרט עלות הדפסה כל אחד בנפרדסט אימון מאמן 
  דיאדורה
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 פיק סמל מועדון - חולצה רביים)(חולצה/מכנס/ג

  - נא לפרט עלות הדפסה כל אחד בנפרד טרנינג מאמן

 סמל מועדון - חולצה
  נייק

  דיאדורה
 פיק

  

  - נא לפרט עלות הדפסה כל אחד בנפרד מעיל למאמן

 סמל מועדון
  נייק

  דיאדורה
 פיק

  

  - ת הדפסה כל אחד בנפרדנא לפרט עלו תיקים למאמן

 סמל מועדון
  נייק

  דיאדורה
 פיק

  

 - סט אימון ג'רסי

  מכנס, חולצה

  אדום/ כחול רויאל

  

  - נא לפרט עלות הדפסה כל אחד בנפרד

  סמל מועדון, מספר גדול - חולצה

  

  יהיה סט נוסף עם הדפסה רק סמל מועדון

  פיק
  דיאדורה

  נייק
  יומברו

  

 

 - סט אימון ג'רסי

  מכנס חולצה

  כחול רויאל אדום/

  

  - נא לפרט עלות הדפסה כל אחד בנפרד

  סמל מועדון - חולצה

  פיק
  דיאדורה

  נייק
  יומברו

  

 

 - סט משחק ג'רסי

  מכנס חולצה

  אדום/ כחול רויאל

  

  - נא לפרט עלות הדפסה כל אחד בנפרד

  סמל מועדון, מס' גדול - חולצה

  פיק
  דיאדורה

  נייק
  יומברו

 

 

  פיק    גרביים כדורגל
  דיאדורה

  נייק
  ומברוי

  

 

תיק שחקן בי"ס 

  בינוני לכדורגל

  הדפסה סמל מועדון

  

  פיק
  דיאדורה

  נייק
  יומברו

  

 

תיק שחקן בי"ס 

  קטן לכדורגל

  הדפסה סמל מועדון

  

  פיק
  דיאדורה

  נייק
  יומברו

  

 

  פיק  הדפסה סמל מועדון  חליפת טרנינג פוטר
  דיאדורה

  נייק
  יומברו

  

 

  פיק  הדפסה סמל מועדון  שחקן גדול תיק
  רהדיאדו

  נייק
  יומברו
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  כדורסל

סט דו צדדי אימון 

  כולל הדפסה

  - נא לפרט עלות הדפסה כל אחד בנפרד

  

על כל צד של סמל בי"ס/  1הדפס  - חולצה

  מועדון

  פיק
  נייק

  דיאדורה

  

  - נא לפרט עלות הדפסה כל אחד בנפרד  חליפת טרנינג פוטר

  

  מס' קטן, סמל מועדון - חולצה

  

  מס' קטן - מכנס

  פיק
  נייק
  דורהדיא

  

 2מכנס +  - סט משחק

  גופיות כולל הדפסה

  - נא לפרט עלות הדפסה כל אחד בנפרד

  מס' קטן, סמל מועדון, סמל איגוד. - חולצה

  ספונסר, שם שחקן

  מס' קטן - מכנסים

  פיק
  נייק

  דיאדורה

  

  פיק  הדפסה סמל מועדון   גב קטןתיק 
  נייק

  דיאדורה

  

  
 
  

  :ואינו מחייב את העמותה) (לשם הדוגמא בלבד רצ"ב נוסח הזמנה לדוגמא 4

 ______'מס לרכישת טובין  הזמנה

  

          ___________________)שם איש הקשר ושם הספק( לכבוד

    כתובת___________________________

                        מספר חברה_______________________ פר עוסק מורשה______________מס

  לפון _____________________טמספר 

  מספר פקס   _____________________

  

  אנו מזמינים בזה את הטובין הבאים:

  סה"כ סכום  מחיר פריט  כמות   מידה  מס' פריט  שם פריט

            

            

            

            

            

      



  העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב
מתוך  13עמוד                    קבוצות כדורגל וכדורסל  –ציוד ספורט והלבשה  לרכישת -  03/2017מכרז פומבי מס'                                    

23  

 
   :___________כ"סה

 

 _________%: מ"מע

  

 

 ___________:כ"סה

  

  

  למשלוח / מסירת הטובין __________________הכתובת 

  מועד אספקה________________

  

____________         _____________        _____________        _____________  

  תאריך                          חותמת    שה החתימה          שם המזמין              שם מור    
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  2נספח 

  הצהרות המציע

  לכבוד
  העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב

  
  נ.,ג.א.

  
  

, בין שצורפו ובין שלא צורפו, ולאחר שהבנו את כל מכרזלאחר שקראנו בעיון ובחנו את כל מסמכי ה
  להלן הצעתנו: האמור במסמכים הנ"ל.

  
  לליכ

ו ואנ נוידועים ל במסמכי המכרזבזאת כי כל הפרטים המופיעים  יםמצהיר ואנ .1
 במלואם ללא סייג.אותם ם ימקבל  

   נו אותםומצא באספת הטוביןאת כל התנאים הכרוכים  נוהצעה זו מוצעת לאחר שבדק .2
 .פגם או אי התאמה אחרת  בזאת על כל טענה של אי הבנה,  יםמוותר ומתאימים וראויים, ואנ

ברמה ובטיב הגבוהים אספקת הטובין בצע את נתזכה,  נוכי אם הצעת יםמצהיר והננ .3
 . המזמין, לשביעות רצונו המלאה של לאספת הטוביןההוראות וההנחיות  ביותר על פי כל

הנדרשים וכי  באספקת הטוביןניסיון, ידע ומומחיות  יבעל אנוכי  יםמצהיר והננ .4
 .מכרזבהתאם לכל דרישות הש כנדרוטובין ידע ואמצעים  נוברשות  

). לכל תשלום 3 נספח, כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים בהסכם (נוידוע ל .5
  יתווסף מע"מ בשיעור החוקי התקף במועד ביצוע התשלום.  

החל ממועד  והצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבנ .6
הודעת המזמין בדבר הארכת  אם תימסר לי, אלא יום נוספים 90, וכן הגשתה  
 תקופת ההצעה כאמור.  

לא ש להחליטלהחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או  המזמין רשאיכי נו, ידוע ל .7
מירב  ההצעה ואת הערך המיטבי של  לבחור כל הצעה שהיא והכל במטרה להבטיח את

 .מזמיןהיתרונות ל

אין נשוא המכרז וכי הטובין  לאספקתידוע לנו כי המזמין רשאי לבחור במספר זוכים  .8
באספקת הטובין. כן ידוע לנו כי ו כדי להקנות לנו בלעדיות כלשהי נבחתימה על הסכם עימ

פי שיקול דעתו המוחלט להתקשר עם אחרים לביצוע אספקת - המזמין רשאי בכל עת, על
  הטובין, גם במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה.

החלטה בכתב של המזמין ו/או מי מטעמו וכי כל  כי בחירת ההצעה הזוכה טעונה נוידוע ל .9
  .נומחויבות כלפי  הודעה בדבר החלטה כאמור לא מוטלת על המזמין כל  נועוד לא נמסרה ל

 
  , גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק הזמכרז בכי כל התחייבות המופיעה  נוידוע ל .10

 זה, מחייבת את הצדדים.  
 

 לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת  תנוהצע .11
  כאמור לעיל.  נופה ומחייבת אותבתוק  
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 ידינו.- חתום על מפרט טוביןרצ"ב להצעתנו  .12
                

    

  בכבוד רב,

    ______________  

  חתימה מלאה                 

  

  

  

  שם מלא של המציע: 

_____________________________________  

  אישיות משפטיות:

  דם / שותפות / חברה / אחר: נא לפרט: __________________________________א

  ת.ז. או מס' ח.פ. : ___________________________________________________

  שמות ומספרי הזיהוי של האנשים 

  המוסמכים לחתום בשם המציע: ________________________________________

  _______________________________________________כתובת: ___________

  טלפון: __________________________________________________________

  מייל: ___________________________________________________________

  תאריך: ___________________ חתימה מלאה: _______________________
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  (כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב) מהאישור חתי

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר בזאת כי ה"ה 
מוסמכים  ___________ז"ת__________________ וה"ה __________"זת_____________

פי -בהתאם להחלטה בת תוקף שנתקבלה על לחתום בשם _________________, ולחייב אותה
   פי הדין.-כי ההתאגדות ועלמסמ

  

  תאריך: ___________________ 

  

  _________________חתימה וחותמת              , עו"ד______________ שם מלא
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  3נספח 

  טופס החוזה
  

   ______________חוזה מס' 
  

  
  ____ שנת ________;__ביום _____ לחודש _ -ב ____________שנערך ונחתם  

  
  
  

  580530160העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב (ע"ר)     :  ב י ן
  13מרחוב הרב עוזיאל 

  באר יעקב
  
  ")המזמין(להלן: " 

  ;מצד אחד
  
  
  

  ___________________     :  לבין
    ת"ז/ח.פ.________________  
  __________________ שבכתובת  
    
  ")ספקה"(להלן:     

  ;מצד שני
  
  

לבחירת  03/2017מס'  פומביערך מכרז  ,ולשם כך והלבשה ציוד ספורט רכושלמעוניין והמזמין   להואי
 בהתאם לצרכי המזמין קבוצות כדורגל וכדורסל – והלבשה ציוד ספורטספקים לאספקת 

  ;), בהתאמה"טוביןה" - וה "המכרז" - להלן(

  

פן, במועדים, ובתנאים המפורטים באונשוא הסכם זה,  הטוביןאת  ספקהציע למזמין ל ספקוה והואיל 
 התקשרויות בהחלטת ועדת הטובין אספקתלכזוכה במכרז  נבחר ספקוהבהסכם זה להלן, 

טובין הולפי הזמנת בהתאם לצרכי המזמין ___, והכל ___מיום ___ מזמיןמכרזים של הו
ובכפוף למילוי כל התנאים וההוראות המפורטים בהסכם זה מראש  ספקבכתב שתימסר ל

  ;ןלהל

  

שיונות י, האישורים, הרהכישורים המקצועייםהידע, הניסיון, את  וכי יש בידי מצהיר ספקוה  והואיל
  ספקת הטובין.לאהדרוש וכח אדם מיומן 

   

  ן.הצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בהסכם זה להל  ל והואי

  

  :כך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלהלןפיל
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 חלק בלתי נפרד מחוזה זה. יםמהוווהנספחים המצורפים אליו זה  הסכםל המבוא .3

במסגרת הספק של  ו, והנספחים אשר צורפו להצעתהמכרזמובהר בזאת כי הנספחים למסמכי  .4
 , מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.מכרזה

 .הסכם זה ם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותכותרות הסעיפים נועדו לש .5

  הגדרות .6

משמעות זה יהיו למונחים שלהלן המשמעויות שבצידם, זולת אם משתמעת מן ההקשר  הסכםב
  אחרת:

   זה. הסכםהנדרשים המפורטים ב מוצריםהמכלול    "טובין"ה
  
  .שהוסמך על ידהמי או  העמותה יתלכ"מנ  "המזמיןנציג "
  

  מי שהגיש הצעה למכרז זה.      ""המציע
  

רבות מי ל זה. הסכםלפי  הטוביןת א אשר ייבחר לספקהמציע   "הספקזוכה/"ה
  שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה או חלקו.

 

 ההתקשרות  .7

, הכל בכפוף אספקת הטובין האמוריםאת  ועל עצמ מקבל ספקוה לספקהמזמין מוסר  .7.1
 זה. הסכם לאמור ב

 הצהרות והתחייבות הספק .8

חלק בלתי המהווה  1נספח שמוגדר בהזמנים, כפי בהתאם ללוח  יספק את הטוביןספק ה .8.1
 אספקתידרש דין וחשבון לעניין יבכל עת ש זמיןמסור לנציג המספק י, הנפרד מהסכם זה

  הטובין.

התאם לכל דין, לפעול במומחיות וביעילות, לפעול ב לספק את הטובין הספק מתחייב .8.2
תוך מילוי הזמנות יסופקו במועדם ולשאת באחריות מלאה לכך שה כמיטב יכולתו

 נתנו;י, ככל שייןהוראות ודרישות המזמ

כשהם תקינים, חדשים לגמרי, ללא למזמין כל פרטי הטובין יסופקו הספק מתחייב כי  .8.3
 למכרז.  1נספח כמפורט ב כל האביזרים בהתאם לדרישותמצוידים ב שימוש קודם,

במידה ויימצא ליקוי ו/או אי התאמה לדרישות המזמין, הספק מתחייב להחליף את 
 . ימי עבודה 2ותוך פרק זמן שלא יעלה על  תמורההטובין מאותו משלוח, ללא 
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 הסכםכל טובין וכל כמות שתוזמן בתקופת ההספק מצהיר כי ידוע לו והוא מתחייב כי  .8.4

אחרי שפג תוקף  חולגם אם מועד מסירת הטובין יהסכם נאי הבתידו - עלתסופק 
 .ההסכם

ן לבטח את לטובין נשוא הסכם זה או לחלופיהספק מתחייב להמציא תעודת אחריות  .8.5
 פי כל דין החל בעניין.- הטובין בביטוח חבות מוצר למשך תקופת ההסכם ו/או על

פריטים לא לאשר ששומר לעצמו את הזכות  המזמיןהספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו ש .8.6
רמת הטיב שלהם אינה מתאימה לשימוש ביעילות ו/או עלולה לגרום ר שמן הטובין א

 בעניין.של המזמין והבלעדי  בהתאם לשיקול דעתו המוחלט לנזקים

  הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה. סעיף זה

 היעדר בלעדיות .9

הספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו שבחירתו וחתימת הסכם זה עימו לא מקנה לו בלעדיות כלשהי 
פי שיקול דעתו המוחלט להתקשר עם אחרים - באספקת הטובין, והמזמין רשאי בכל עת, על

  במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה. לאספקת הטובין, גם

 
 תקופת ההסכם .10

, החל מיום ______________ וכלה ביום חודשים 12הסכם זה יהיה בתוקף למשך  .10.1
 .  ")תקופת ההסכם______________ (להלן: "

נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את  מזמיןל .10.2
 12אשר כל תקופת אופציה תתפרש על פני , כאופציה נוספות תקופות 3- בההתקשרות 

 ). הארכה" תתקופ(להלן: " חודשים
  

, ספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות עם ה .10.3
 יום מראש. 30 בה שהיא, וזאת בהודעה שתימסר לספקבכל עת ומכל סי

 אי תחולת יחסי עובד ומעביד .11

דיו מורשיו ופועליו הינם לגבי , עובספקרשות כי המוסכם ומוצהר בין הצדדים מפו .11.1
 ן הספק ו/או מי מטעמולבי זמיןבגדר של קבלן עצמאי, ואין נקשרים בין המ המזמין

זכאים לכל תשלום ו/או זכויות שהם  הספק ו/או מי מטעמויחסי עובד ומעביד, ואין 
 המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו.

שא בשכר העובדים מטעמו, וכך בכל הנוגע יבלבד יספק כי ה מוסכם בזה מפורשות .11.2
ל דין ונוהג לעובדיו ופועליו והמזמין לתשלומים והטבות הסוציאליות המגיעים על פי כ

 שא בכל תשלום או הטבה כאמור.לא יי
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מתחייב למלא בכל עת אחרי כל הוראות הדין בקשר להעסקת עובדים לרבות  ספקה .11.3

ים המשתלמים על ידי המעביד וכל התשלומים שמעביד יאלביצוע כל התשלומים הסוצי
 חייב בניכויים על פי חוק.

תלושי שכר ופרטים אחרים  ספקיהיה רשאי בכל עת לדרוש ולקבל מן ה נציג המזמין .11.4
וזאת בכדי לוודא את ביצועו של  ספקבדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדים אצל ה

  סעיף זה. 

ו/או למי מעובדיו  זמין אם יחויב לשלם לספקהממתחייב בזאת לשפות את  ספקה .11.5
מעביד - קיימו יחסי עובדכי התכלשהי תשלומים כלשהם הנובעים מקביעתה של ערכאה 

 ספק ו/או מי מעובדיו.ובין ה בין המזמין

 בהסכם זה להלן. כאמור ספקמחובת הביטוח של האין באמור בסעיף זה כדי לגרוע  .11.6

  הספקאחריות  .12

עקב רשלנות ו/או אי  קיום  זמיןאו הפסד שייגרם למו/נזק  יהיה אחראי לכל  ספקה .12.1
הוראות  הסכם  זה ולצורך כך יבטח את פעולותיו כנדרש ועל אחריותו המלאה ועל 

 חשבונו;

ו/או  ספק, מוטלת על האספקת הטוביןמוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור  .12.2
  .הז סכםידו לשם ביצוע הוראות ה- עלמי מטעמו המועסקים 

את עובדיו ולשלם את משכורותיהם והתשלומים הכרוכים ספק להעסיק הבאחריות  .12.3
בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים עפ"י כל דין והוא מתחייב לקיים הוראות כל דין 

מצהיר  כי לא יהיו  כל  יחסי   ספקהחלות על מעסיק לרבות תשלום שכר מינימום. ה
  המזמין.לבין עובד מעביד בינו ו/או בין מי מעובדיו 

זמין ו/או יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו למ ספקה .12.4
או בחלקם  בשלמותם הטוביןו/או עקב כך ש אספקת הטוביןלצד שלישי כלשהו בגין 

  עפ"י הסכם זה. ספקבהתאם להתחייבויות ה אינם מבוצעים

ו/או כלפי  זמיןית כלפי המאחראי בלעד ספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה .12.5
ו/או כלפי המועסקים על ידו ו/או כלפי כל אדם הפועל  והעובדים המועסקים על יד

מטעמו, לכל נזק לגוף או לרכוש או אבדן או נזק אחר מכל סוג שהוא, לרבות נזק כספי 
שיגרם להם או לרכושם כתוצאה ו/או במהלך ביצוע העבודה, עקב מעשה או טעות או 

  ו/ או מי מטעמו. ספקמחדל של ה רשלנות או

מכל אחריות לכל  זמין ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשירותופוטר את המ ספקה .12.6
  , כאמור לעיל.ספקאובדן או נזק הנמצא באחריות ה

ו/או דרישה ו/או  זמין בגין כל נזק שייגרם לומתחייב לשפות ולפצות את המ ספקה .12.7
עמוד בקשר לכך וזאת על פי ות ואחרות בהן ירבות הוצאות משפטיל תביעה שתוגש נגדו

  פסק דין של בית משפט מוסמך ו/או על פי פסק בוררות ו/או גישור.
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ישלם ו/או יפצה את  ספקעל נזק, דרישה ו/או תביעה, כאמור וה לספק ודיע זמין יהמ .12.8

  .והראשונה ותנאי זמין על פי דרישתוהמ

ו/או  הפסד שנגרמו לו ו/או לרכושו צאה ו/או נזק ו/אובכל תשלום ו/או הו נשא המזמין .12.9
ושלוחיו) בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה מביצוע  ספקלצד שלישי כלשהו (כולל עובדי ה

כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל באופן מיידי  זמיןלהחזיר למ ספקהעבודה, יהיה על ה
  הראשונה. פסדים, כאמור לעיל מייד עם דרישתועל כל הנזקים ו/או הה ולשפותו

המזמין יהא לשלמו בגין תביעה כאמור ו/או מקרה בו  ילם או חויבש זמיןם שהמכל סכו .12.10
חזר למזמין לשלם דמי נזק ו/או בגין תביעה מכל מין וסוג לצד שלישי כלשהו ולא יו צפוי

עיל, יהיה המזמין זכאי לקזז מכל סכום ל 12.9הראשונה כאמור בסעיף  מיד עם דרישתו
  על פי דין. גרוע מכל סעד אחר המוקנה למזמיןל וזאת מבלי שיגיע לספק מהמזמין

  סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

 יסור הסבת ההסכםא .13

להמחות כל זכות או חובה על פי הסכם זה ו/או למסור ו/או להעביר איננו רשאי  ספק ה .13.1
  לאחר את זכויותיו או חובותיו או חלק מהן.

יגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה לעשות בנ ספקה כל מסירה או העברה שיתיימר .13.2
 ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

 לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. ספקהזכויותיו של  .13.3

 תמורה  .14

ישלם המזמין פי הסכם זה - ויתר התחייבויות הספק עלביצוע הזמנת הציוד ותמורת  .14.1
די הגורמים המורשים שרכש בהסתמך על הזמנה חתומה כדין על י טוביןבגין ה ספקל

ממועד אישור  ימים שיימנו 60לכך אצל המזמין בתוספת מע"מ כחוק, בתנאי שוטף + 
 .החשבונית

בגין תשלום סופי ומוחלט  ההוומובהר בזאת למען הסר ספק כי התמורה הנקובה לעיל, מ .14.2
, רק) אספקה, הובלה והתקנת הטוביןובכלל זה (אך לא , ספקכל שירותי והתחייבויות ה

לא יהיו רשאים לתבוע ו/או לדרוש מהמזמין ו/או מכל גוף אחר  וו/או מי מטעמ ספקוה
 כל תשלום נוסף מכל סיבה שהיא.

 יוגשו בהתאם לנוהלי המזמין. הספק חשבונות .14.3

כל סכום שיהא חייב בניכויו על פי כל דין  ספקהמזמין רשאי לנכות מכל תשלום שיגיע ל .14.4
זה ו/או על פי כל עסקה אחרת  הסכם על פי פקהסו/או נוהג, לרבות סכומים שחייב לו 

 ביניהם.
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בהתאם  וה שתשולם עבור ביצוע התחייבויותימתחייב בזאת כי התמורה היחיד הספק .14.5

 זה ו/או בנספחיו. בהסכםינת זה היא זו המצו הסכםלהוראות 

  ופיצויים: הסכם, ביטול ספקהפרות מצד ה .15

  

הנם תנאים עיקריים  יף יסודיאשר מצוין בהם סעמוסכם בין הצדדים כי הסעיפים  .15.1
ויסודיים של הסכם זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם ובלבד 

ימים לאחר קבלת הודעה בכתב על כך מאת  7תוך  ספקשלא תוקנה ההפרה על ידי ה
 .זמיןהמ

 לבטל את ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים: רשאי מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמין .15.2

מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם  ו/או הספק .15.2.1
, תוך המזמיןזה ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת 

 הזמן שננקב בהתראה.

ו/או במי מטעמו, כי השירותים המבוצעים על ידיהם  ספקהיתרה ב זמיןהמ .15.2.2
התראה כולם או מקצתם אינם לשביעות רצונו והוא לא נקט מיד עם קבלת 

 זו צעדים נאותים לשיפור מתן שירותיהם.

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי  .15.2.3
, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או ספקנכסי ה

 .יום ממועד ביצועם 14תוך הוסרו לחלוטין 

ס נכסים לגבי נכסיו, התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינו ספקהוגשה נגד ה .15.2.4
שהוא  של ספקכולם או חלקים, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה 

תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה 
לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו 

כה או פשרה למען הסדר כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל אר
 איתם.

 הסתלק מביצוע ההסכם. ספקכי ה הוכח להנחת דעת של המזמין .15.2.5

או עובדיו או מי  ספק, כי הכשיש בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו .15.2.6
, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר מועסקיו נתן או הציע או קיבל שוחדמ

 להסכם זה או ביצועו.

ו/או נגד מי  ספקיכים פלילים נגד הנפתחה חקירה פלילית או ננקטו הל .15.2.7
 מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו.

שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה  ספקהתברר כי הצהרה כלשהי של ה .15.2.8
ספק לא גילה למזמין עובדה מהותית אשר, לדעת אינה נכונה, או שה

 , היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.המזמין
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ות ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם הצהר ספק העביר למזמיןהתברר כי ה .15.2.9

 מדויקים במסגרת ביצוע תפקידיו עפ"י הסכם זה.

לבטלו, מבלי לגרוע  ספק הסכם זה הפרה יסודית, יהא המזמין זכאיהפר ה .15.2.10
 מכל סעד או תרופה המוקנית לה על פי הסכם זה או על פי כל דין.

ו א ספק הוראות מהוראות הסכם זה, רשאי המזמין לעשות בעצמוהפר ה .15.2.11
חייב בביצועם עפ"י  ספקבאמצעות אחרים את השירותים והעבודות שה

 הוצאות הכרוכות בכך.נוסף בב ספקהסכם זה ולחייב ה

עפ"י חוק  ע מכל סעד או תרופה השמורים למזמיןאין באמור לעיל כדי לגרו
  .1970- החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א

  סמכות שיפוט .16

מחוז זה יחול הדין הישראלי, וכי לבית משפט המוסמך במוסכם על הצדדים כי על הסכם  .16.1
חודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת ילפי העניין, תהיה סמכות השיפוט הי תל אביב

  רושו או ביצועו.יזה, פ הסכםשתתגלע בין הצדדים בקשר ל

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט  .16.2
  הסכםעל פי ה ספקעילה לשיהוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות ה המוסמך לא תהווה

 שונות .17

הסכמת המזמין לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא ישמש תקדים   
 ולא ילמדו ממנו גזירה שווה למקרה אחר.

  הודעות .18

בדואר  םהמפורטת בכותרת להסכזה יש לשלוח לפי כתובות הצדדים  הסכםכל מסמך לעניין 
  שעות מתאריך המשלוח. 72תום בתקבל על ידי הנמען כמסמך אשר היחשב וירשום כאמור, 

  
  ולראיה באו הצדדים על החתום

  
   

  
  
 ______________________      ____________________  

  ספקה                                המזמין                   
  
  
  
  


