
 
 

 

 

  קבוצות כדורגל וכדורסל –לרכישת ציוד ספורט והלבשה  3/20מכרז פומבי מספר 
 

( מבקשת לקבל הצעות "המזמין; ""עמותהה)להלן: " העמותה לפנאי וקהילה בבאר יעקב .1

המופעלות על ידה )להלן:  קבוצות כדורגל וכדורסללציוד ספורט והלבשה מחיר לרכישת 

)להלן:  מכרזל 1כנספח , והכול בהתאם לאמור וכמפורט במפרט המצורף "המכרז"(

 מכרז ובהסכם המצורף לו.הבמסמכי  "(,הציוד"

מכרז מהווה מכרז מסגרת לפיו ירכוש המזמין את הציוד הדרוש לו, במועדים ובכמויות ה .2

  .ההתקשרותשיקבעו על ידו בתקופת 

חודשים החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם  12-תקופת ההתקשרות הנה ל .3

 "(.תקופת ההתקשרות הראשונההמציע/ים הזוכה/ים )להלן: "

למזמין נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את ההתקשרות  .4

או חלקם, כאשר כל תקופת תקופות אופציה נוספות ביחד לכל המציעים הזוכים  3 -ב

יובהר כי, רשאי המזמין  "(.תקופת הארכהחודשים )להלן: " 12אופציה תתפרש על פני 

 להתקשר עם מציע אחד או יותר, לשיקול דעתו הבלעדי. 

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק  .5

פרט כלשהו, עליו להודיע על כך במכתב אשר  כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או

לא יאוחר מיום  by.co.il-vera@pnay  לישלח בקובץ וורד בלבד לכתובת דוא"

על המציע תחול האחריות לוודא כי המייל ששלח כאמור לעיל  .12:00בשעה  15.7.2020

 (.08-9282158בלבד ניתן להתקשר לטלפון שמספרו  הגיע )לקבלת אישור על קבלת המייל

הצעות יש להגיש אך ורק לתיבת המכרזים המצויה במשרדי העמותה, ברחוב הרב עוזיאל  .6

 3/20עליהן מצוין מספר ושם המכרז: "מכרז  באר יעקב, במעטפות סגורות ואטומות 13

 . קבוצות כדורגל וכדורסל" –לרכישת ציוד ספורט והלבשה 

"המועד האחרון : )להלן 12:00בשעה  29.7.2020רון להגשת הצעות הינו ביום המועד האח .7

"(. למזמין נשמרת הזכות להאריך המועד להגשת ההצעות בהודעה שתשלח להגשת הצעות

בכתב לכל המציעים. הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון 

 ותפסל על הסף.

 . 08-9282158פרטים נוספים ניתן לקבל אצל גב' ורה סעדה בטל'  .8
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 20/3 למכרז 1מסמך 

 
 קבוצות כדורגל וכדורסל –לרכישת ציוד ספורט והלבשה  20/3מכרז מס' 

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות

 רקע כללי  .9

( הינה עמותה המצויה בשליטת "המזמין" העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב )להלן: .9.1

 . "(המועצה" )להלן: המועצה המקומית באר יעקב

קבוצות כדורגל לציוד ספורט והלבשה העמותה מבקשת לקבל הצעות מחיר לרכישת  .9.2

כנספח , והכול בהתאם לאמור וכמפורט במפרט המצורף המופעלות על ידה וכדורסל

מכרז ובהסכם המסמכי ב בהתאמה(,"מפרט הציוד", -" והציוד)להלן: " הז מכרזל 1

 המצורף לו.

המזמין את הציוד הדרוש לו, במועדים  מכרז זה מהווה מכרז מסגרת לפיו ירכוש .9.3

  .ובכמויות שיקבעו על ידו בתקופת ההתקשרות

לספק  ("הזוכים")להלן:  ידואשר ייבחרו על המזמין יהא רשאי לבחור במספר זוכים  .9.4

-בסיס הצעות המחיר שיתקבלו על-עלפריטים אחדים ממפרט הציוד ו/או את כולם 

לתמורה עבור אספקת הציוד למזמין לאורך כל  כמחיר מירביידי הזוכים וישמשו 

 י המזמין, כמפורט להלן.ל ידתקופת ההתקשרות ו/או תקופת הארכה ככל שתיקבע ע

ילדים ובני נוער )חוגים וקבוצות ייצוגיות( אולם  700-בפעילות המזמין משתתפים כ .9.5

צרכיו אין המזמין מתחייב בשום אופן להזמין ציוד ממי מהזוכים במכרז, אלא על פי 

 ועל פי הזמנת עבודה מאושרת בלבד.

 היקף ההתקשרות ומשכה .10

חודשים החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם  12-תקופת ההתקשרות הנה ל .10.1

 (."תקופת ההתקשרות הראשונה"ים )להלן: ה/ים הזוכ/המציע

אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את  נתונהלמזמין  .10.2

, כאשר ביחד לכל המציעים הזוכים או חלקם תקופות אופציה נוספות 3 -ההתקשרות ב

 (. תקופת הארכה"חודשים )להלן: " 12כל תקופת אופציה תתפרש על פני 

 תמורה בגין ההתקשרות  .11

בהליך זה יגישו הצעתם כאמור בדף מפרט הטובין המצורף למכרז זה ומסומן  מציעים .11.1

 ל את כל רכיבי הציוד. . למען הסר ספק, הצעת המחיר תכלו1כנספח 

לא יהיה זכאי לכל הזוכה כי למעט תשלום התמורה הנקובה בהצעה הזוכה,  ,יובהר .11.2

 תשלום או הטבה אחרת.
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .12

להלן יחד עם הצעתו ולקיים את התנאים הבאים  נדרשיםעל המציע להגיש את המסמכים ה

צירוף המסמכים הנלווים מהווים  וגםבמועד הגשת ההצעה )יובהר, כי קיום התנאים שלהלן 

 להשתתפות המציע במכרז(. תנאי מוקדם

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

 הטובין.מפרט   - 1נספח 
 טופס הצהרת מציע.  - 2נספח 
 החוזה / ההסכם.  - 3נספח 

 
o 2017) השנים האחרונות 3-המציע בעל ניסיון קודם ומוכח של אספקת ציוד והלבשת ספורט ב – 

לגופים מוסדיים )רשויות מקומיות, מתנ"סים, עמותות ציבוריות, תאגידים עירוניים(.  (2019
 (2019 – 2017) השנים האחרונות 3-מים להם סיפק טובין בהמציע יצרף להצעתו רשימה של גור

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

 
o  המציע /או מי מעובדיו אינם מצויים בעת הגשת ההצעה במצב של ניגוד עניינים בין חובותיהם לפי

ובדיו כל קרבה משפחתית לחבר חוזה זה לבין עיסוקיהם האחרים וכי אין בין המציע ו/או ע
 בעמותה ו/או עובד בכיר בעמותה.

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

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

 
o  יש לצרף אישור חתום בידי עו"ד או רו"ח ובו פרטים לגבי רישום -במידה והמציע הוא תאגיד 

כן, יש לצרף -התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם. כמו
 –במידה והמציע הוא יחיד  תמצית רישום עדכנית מרשם החברות/שותפויות על פרטי התאגיד.

 יש לצרף צילום של תעודת זהות או דרכון ישראלי, מאומת על ידי עו"ד.

 

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

 
o  .בידי המציע רישיונות תקפים לפיהם רשאי המציע על פי דין לספק את הטובין נשוא הזמנה זו 

 
o .המציע צירף קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז 

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

 

הצעה אשר לא תוגש בהתאם להוראות סעיף זה עשויה להידחות על הסף. המזמין שומר לעצמו 

את הזכות )אך אינו מחויב לעשות כן( לתקן בעצמו ו/או לדרוש מהמציע לתקן פגמים טכניים 

 שנפלו בהצעה על מנת להתאימה לדרישות ההזמנה.

 תנאים כלליים .13

רשאי לפנות אל המציעים, או אל מי מהם, לקבלת הבהרות או השלמות  המזמין .13.1

 להצעותיהם.
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המזמין רשאי בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים או לדחות את המועד האחרון  .13.2

להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו, על פי שיקול 

 דעתו המוחלט.

קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים  המזמין רשאי בכל עת, .13.3

במסמכי המכרז, ביוזמת או בתשובה לשאלות המשתתפים במכרז. השינויים 

והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל 

 המשתתפים במכרז.

לפנות למציעים פוטנציאליים  המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי, והוא רשאי .13.4

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

כמו כן, רשאי המזמין להתקשר עם מציע אחד או יותר, לשיקול דעתו או אחרים. 

 הבלעדי. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהודעה על זוכה בהזמנה זו בכדי לסיים את  .13.5

בחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המזמין והזוכה וכי בטרם חתימת הליכי ה

מורשי החתימה מטעם המזמין על חוזה ההתקשרות בין הצדדים, המזמין רשאי לבטל 

 או לשנות את החלטתו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

זכייתו  ומתן עם זוכה לאחר-פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא-המזמין יהא רשאי, על .13.6

 וטרם חתימת החוזה. 

מובהר בזה מפורשות, כי המזמין יהא רשאי לקחת בחשבון שיקוליו בבחירת ההצעה  .13.7

הזוכה את כלל השיקולים הרלוונטיים לבחירת ההצעה המיטבית עבור המזמין ובכלל 

זה את המחיר שהציע המציע, הסכמתו לתנאי התשלום, אמינותו וכושרו של המציע 

וצע, ואת ניסיונו של המזמין ו/או רשויות מקומיות וגופים אחרים לבצע את החוזה המ

 עם המציע בעבר.

מובהר בזאת כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע כי הוא ראה ובדק  .13.8

 את כל המסמכים המהווים מסמכי מכרז זה.

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמין. מסמכים אלו מושאלים למציע לשם  .13.9

הצעתו והגשתה, והמשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכים הנ"ל הכנת 

ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה. אין המציע רשאי להעתיק 

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

 הגשת ההצעות .14

ה במשרדי העמותה, ברחוב הרב יש להגיש אך ורק לתיבת המכרזים המצוי הצעות .14.1

עליהן מצוין מספר ושם המכרז:  במעטפות סגורות ואטומות ,באר יעקב 13עוזיאל 

לפרטים  קבוצות כדורגל וכדורסל". –לרכישת ציוד ספורט והלבשה  3/20"מכרז 

 .08-9282158, בטלפון: ורה סעדהנוספים ניתן לפנות לגב' 

 למסמכי המכרז.  1על המציע להגיש הצעתו על גבי מפרט הטובין המצורף כנספח  .14.2



6 

 

על המציע לנקוב במחיר אשר יחול על כל פריט. על המחיר יהיה להיות סופי לאחר מתן  .14.3

סופי ולא יהיה ניתן לשינוי מכל סיבה. מבלי לפגוע בכלליות  יהיההנחה. מחיר כל פריט 

רכיבים והתוספות למיניהן, הובלת הציוד האמור לעיל יכלול המחיר את כל המ

 לעמותה וכן כל הוצאה אחרת וכיוצ"ב. 

כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות שהמציע ירשום במפרט או במסמכי  .14.4

 המכרז, יחשבו: 

 כאילו אינם קיימים, או; .14.4.1

 עלולים לפסול ההצעה.  .14.4.2

ם, העמותה תראה את אם המציע לא יציג מחיר על יד סעיף או סעיפים בהצעת המחירי .14.5

 הפריט ככזה אשר אינו מצוי ברשות המציע ואין באפשרותו לספקו.

"המועד )להלן  12:00בשעה  29.7.2020המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום  .14.6

(. למזמין נשמרת הזכות להאריך המועד להגשת ההצעות "להגשת הצעות האחרון

 בהודעה שתשלח בכתב לכל המציעים.

 לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון ותפסל על הסף.הצעה שתגיע  .14.7

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.  90בתוקף למשך  תהיהההצעה  .14.8

המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם לתקופה נוספת 

ב להאריך שתקבע על ידו, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכל אחד מהמציעים מתחיי

 את תוקף ההצעה מיד עם קבלת דרישה מהמזמין לכך.

 הבהרת מסמכי המכרז  .15

המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו  ימצאאם  .15.1

ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך במכתב 

לא יאוחר מיום  by.co.il-vera@pnay ל אשר ישלח בקובץ וורד בלבד לכתובת דוא"

על המציע תחול האחריות לוודא כי המייל ששלח כאמור לעיל  .12:00בשעה  15.7.2020

-08הגיע )לקבלת אישור על קבלת המייל בלבד ניתן להתקשר לטלפון שמספרו 

9282158.) 

לעיל והעמותה, אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן  7.1מסר המציע הודעה כאמור בסעיף  .15.2

המועד האחרון להגשת ההצעות באמצעות המייל למשתתפים  לפניתשובות בכתב, 

 אשר רכשו את מסמכי המכרז. 

מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י העמותה או מי  .15.3

 מטעמה, אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב. 

 בלבד במבנה של טבלה כמפורט להלן: wordיועברו בפורמט  השאלות .15.4

mailto:vera@pnay-by.co.il
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העמותה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס  .15.5

, תנאים ודרישות במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות תיקוניםשינויים, 

המשתתפים ואלה יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של 

 המשתתפים ויוגשו חתומים יחד עם מסמכי המכרז ונספחיו.

כל פרסום כאמור בסעיף זה יודפס על ידי המציע ויצורף להצעתו כשהוא חתום  .15.6

 .ובחותמתבחתימה 

, על דפי תנאי המכרז, על המציע לחתום על כל הדפים הכלולים בחוברת המכרז לרבות .15.7

כן עליו לחתום על כל מסמך המצורף למכרז זה, ככל שצורף, ועל כל דף ודף בהצעתו 

 וכל מסמך אחר שצרף, ככל שצרף.

 הסתייגויות .16

מובהר בזאת למען הסר ספק כי כל שינוי ו/או תוספת שיעשו במסמכי הבקשה במכרז זה, או 

או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא  כל הסתייגות לגביהם, ע"י תוספת בגוף המסמכים

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

 של המזמין.

 תוקף ההצעה .17

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

 אופן קביעת המציע הזוכה .18

התאם למחיר ההצעות שינקבו המציעים. המזמין יהיה רשאי דירוג ההצעות יהיה ב .18.1

לבחור בזוכה אחד ו/או במספר זוכים על פי שיקול דעתו ולהזמין מהזוכה ו/או מכל 

 אחד מן הזוכים כמות פריטים, הכל בהתאם לצרכיו ושיקול דעתו הבלעדי.

ל המזמין יהיה רשאי, בכל עת לפני בחירת הזוכה, לבוא בדברים עם מציע או כ .18.2

המציעים ו/או עם כל מציע אודות הצעתו, לרבות השלמת פרטים חסרים ו/או הבהרות 

 לפרטים קיימים ו/או לגבי כל עניין הדרוש לצורך בחירת הזוכה ו/או הזוכים.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא  .18.3

אם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, מכל סיבה שהיא בהת ,כולו או מקצתו ,לבצעו

למציעים לא תהיה כלפי המזמין כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג  כאשר

 שהוא בעניין זה.

 השאלה/בקשת ההבהרה מס' העמוד והסעיף בפניה מס' סידורי
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 הודעה לזוכה והתקשרות .19

 המזמין יודיע לזוכה/לזוכים, על הזכייה במכרז זה. .19.1

 3ח נספימים ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה למזמין את החוזה המצורף כ 7תוך  .19.2
 למסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה בזוכה.

ומתן עם זוכה לאחר זכייתו וטרם -פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא-המזמין יהא רשאי, על .19.3
 חתימת החוזה. 

רשאי המזמין  -לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא כל מסמך אחר שנדרש להמציאו  .19.4
 לבטל את זכייתו.

התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה וחתימת החוזה, יודיע רק לאחר מילוי  .19.5
המזמין, במכתב רשום, ליתר המשתתפים )פרט למשתתפים נוספים שהוכרזו כזוכים( על       

 אי זכייתם בבקשה לקבלת הצעות.

בוטלה הזכייה ו/או בוטלה ההתקשרות עם מציע זוכה, מכל סיבה שהיא, בין טרם חתימת  .19.6
ההסכם עמם ובין לאחר מכן, תהא העמותה רשאית, בין היתר, להתקשר עם המציע של 
ההצעה הכשרה הבאה בתור, ובמידה וההתקשרות עמו תבוטל או לא תצא אל הפועל )מכל 

 12-ריו וכן הלאה, ובלבד שלא חלפו למעלה מסיבה שהיא(, להתקשר עם המציע הבא אח
חודשים ממועד משלוח ההודעה על הזכייה לזוכה. המציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה 

 או תביעה כנגד המועצה בעניין זה.   

 

 בברכה,

 

 באר יעקבבהעמותה לפנאי וקהילה 
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 20/3למכרז  1 נספח

 
 מפרט הטובין

 

 הצעות במכרז זה כוללת הובלה, העמסה והתקנה )ככלאספקת הטובין נשוא בקשה לקבלת  .1

 יש צורך בכך( של הטובין.ש

 כללי .2

 הזמנת המוצרים תתבצע באופן הבא: .2.1

המזמין מסמיך את מנכ"ל העמותה או מי מטעמו בלבד לבצע את ההזמנה לרכישת 

הטובין. ההזמנות שתחייבנה את המזמין הם הזמנות שמנפיק המזמין בצרוף 

הגורמים המוסמכים. רק הזמנות כמפורט לעיל יחייבו את המזמין חתימות על ידי 

 להלן. 4לתשלום התמורה בעד אותן הזמנות. נוסח הזמנה לדוגמא מפורט בסעיף 

לכל היותר מיום הגעת ההזמנה  שבעה ימיםהזוכה מתחייב לספק את הטובין תוך  .2.2

 בכתב באמצעות פקס או דוא"ל.

משרדי/מתקני המזמין ולהניחם במקום הזוכה מתחייב לספק את הטובין למחסן/ .2.3

 שיורה לו נציג מטעם המזמין.

 .רצ"ב מפרט טובין .3

 יש להשיב את מפרט הטובין מלא וחתום מטה.
 

 2020/2021 תעונ - 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  5כדורגל אימון מס' 

 נייק

 

  מולטן  5כדורגל משחק מס' 
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 נייק

 מולטן  פשוט 5כדורסל מס' 

 נייק

 

 מולטן  5כדור מס' 

 נייק

 

 מולטן  6כדור מס' 

 נייק

 

 מולטן  7כדור מס' 

 נייק

 

  ללא מותג  תקנייםשערי שמיניות 

 מ"מ 3-4פוליראטן  זוג 2*5רשתות 

 ללא מותג

 

 מ"מ 3-4פוליראטן  בודד 2*7רשתות 

 ללא מותג

 

משאבה חשמלית כדורגל/ קומפרסור 

 מקצועי לניפוח כדורים

 ללא מותג 

 )יש לציין מותג(

 

 לוטו ירוק גופיות אימון גדול

 נייק

 

 לוטו ירוק גופיות אימון קטן

 נייק

 

  מותגללא   איכותי -עמודי נעיצה עבים

  ללא מותג  כיפות

  ללא מותג קטן קונוסים

  ללא מותג בינוני קונוסים

  ללא מותג גדול קונוסים

  ללא מותג  חישוקים

  ללא מותג  איכותי -סולמות קורדינאציה

  ללא מותג חגורת כוח גומיות כוח איכותי אדום/ שחור
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  ללא מותג  ס"מ 15משוכת נוער 

  ללא מותג  ס"מ 23משוכת נוער 

  ללא מותג  ס"מ 30משוכת נוער 

  ללא מותג  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  מקצועי לחדר הלבשהלוח 

  ללא מותג  ספריי קירור לפציעות )בעל תקן(

  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

  מותגללא   רשתות לסלים פשוטות

  ללא מותג  רשתות לסלים עבות

  ללא מותג  רצועות כוח

  ללא מותג  לוח טאקטי למאמן כדורסל

  ללא מותג  טבעות קפיציות

  ללא מותג  רשתות איסוף כדורסל

 

 לבוש + תיק

חברה/  פרטים נוספים הפריט
 מותג

 מחיר

 כדורגל
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חולצות ייצוג קצרה 

 מאמנים/ מנהלים

 -הדפסה כל אחד בנפרדנא לפרט עלות 

 סמל מועדון
  פולו

סט אימון מאמן 

 )חולצה/מכנס/גרביים(

 -נא לפרט עלות הדפסה כל אחד בנפרד

 סמל מועדון -חולצה
 נייק

 דיאדורה

 פיק

 

 -נא לפרט עלות הדפסה כל אחד בנפרד טרנינג מאמן

 סמל מועדון -חולצה
 נייק

 דיאדורה

 פיק

 

 -אחד בנפרד נא לפרט עלות הדפסה כל מעיל למאמן

 סמל מועדון
 נייק

 דיאדורה

 פיק

 

 -נא לפרט עלות הדפסה כל אחד בנפרד 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

 

 מועדוןיהיה סט נוסף עם הדפסה רק סמל 

 פיק

 דיאדורה

 נייק

 יומברו

 

 

מכנס  -סט אימון ג'רסי

 חולצה

 אדום/ כחול רויאל

 

 -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

 גדול סמל מועדון, מס' -חולצה

 פיק

 דיאדורה

 נייק

 יומברו

 

 

 פיק  גרביים כדורגל

 דיאדורה

 נייק

 יומברו

 

 

תיק שחקן בי"ס 

 לכדורגל בינוני

 הדפסה סמל מועדון

 
 פיק

 דיאדורה

 נייק

 יומברו

 

 

תיק שחקן בי"ס 

 לכדורגל קטן

 הדפסה סמל מועדון

 
 פיק

 דיאדורה

 נייק
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 יומברו

 
 פיק הדפסה סמל מועדון חליפת טרנינג פוטר

 דיאדורה

 נייק

 יומברו

 

 

 פיק הדפסה סמל מועדון תיק שחקן גדול

 דיאדורה

 נייק

 יומברו

 

 

 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

 

 -אחד בנפרד נא לפרט עלות הדפסה כל חליפת טרנינג פוטר

 

 מס' קטן, סמל מועדון -חולצה

 

 מס' קטן -מכנס

 פיק

 נייק

 דיאדורה

 

 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  תיק גב קטן

 נייק

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

 ______מס' לרכישת טובין  הזמנה

 

 ___________________   לכבוד )שם איש הקשר ושם הספק(

 כתובת___________________________  

 מספר עוסק מורשה______________ מספר חברה_______________________ 

 מספר טלפון _____________________

 מספר פקס   _____________________

 

 אנו מזמינים בזה את הטובין הבאים:

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

      

      

      

      

      

      

   :___________כ"סה

 

 _________%: מ"מע

  

 

 ___________כ:"סה

  

 

 הכתובת למשלוח / מסירת הטובין __________________

 מועד אספקה________________

 

____________         _____________        _____________        _____________ 

 שם המזמין              שם מורשה החתימה             חותמת                           תאריך    
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 20/3למכרז  2 נספח

 
 הצהרות המציע

 לכבוד
 העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב

 
 א.ג.נ.,

 
שקראנו בעיון ובחנו את כל מסמכי המכרז, בין שצורפו ובין שלא צורפו, ולאחר שהבנו את כל לאחר 

 האמור במסמכים הנ"ל. להלן הצעתנו:
 

  כללי

אנו מצהירים בזאת כי כל הפרטים המופיעים במסמכי המכרז ידועים לנו ואנו  .1

 מקבלים אותם במלואם ללא סייג. 

התנאים הכרוכים באספת הטובין ומצאנו אותם   הצעה זו מוצעת לאחר שבדקנו את כל  .2

מתאימים וראויים, ואנו מוותרים בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה 

 אחרת.

הננו מצהירים כי אם הצעתנו תזכה, נבצע את אספקת הטובין ברמה ובטיב הגבוהים ביותר  .3

 לאה של המזמין. על פי כל ההוראות וההנחיות לאספת הטובין, לשביעות רצונו המ

הננו מצהירים כי אנו בעלי ניסיון, ידע ומומחיות באספקת הטובין הנדרשים וכי  .4

 ברשותנו ידע ואמצעים וטובין כנדרש בהתאם לכל דרישות המכרז. 

(. לכל תשלום 3נספח ידוע לנו, כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים בהסכם ) .5

 התשלום. יתווסף מע"מ בשיעור החוקי התקף במועד ביצוע 

הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבנו החל ממועד  .6

יום נוספים, אלא אם תימסר לי הודעת המזמין בדבר הארכת  90הגשתה, וכן  

 תקופת ההצעה כאמור. 

ידוע לנו, כי המזמין רשאי להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא  .7

יא והכל במטרה להבטיח את הערך המיטבי של ההצעה ואת  מירב לבחור כל הצעה שה

 היתרונות למזמין.

ידוע לנו כי המזמין רשאי לבחור במספר זוכים לאספקת הטובין נשוא המכרז וכי אין  .8

בחתימה על הסכם עימנו כדי להקנות לנו בלעדיות כלשהי באספקת הטובין. כן ידוע לנו כי 

שיקול דעתו המוחלט להתקשר עם אחרים לביצוע אספקת פי -המזמין רשאי בכל עת, על

 הטובין, גם במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה.

ידוע לנו כי בחירת ההצעה הזוכה טעונה החלטה בכתב של המזמין ו/או מי מטעמו וכי כל  .9

 עוד לא נמסרה לנו הודעה בדבר החלטה כאמור לא מוטלת על המזמין כל מחויבות כלפינו.
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 כל התחייבות המופיעה במכרז זה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק ידוע לנו כי  .10

 זה, מחייבת את הצדדים. 

הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת  .11

 בתוקפה ומחייבת אותנו כאמור לעיל.  

 ידינו.-רצ"ב להצעתנו מפרט טובין חתום על .12

        

  

 בכבוד רב,

    ______________ 

 חתימה מלאה                 

 

 ם מלא של המציע: ש

_____________________________________ 

 אישיות משפטיות:

 אדם / שותפות / חברה / אחר: נא לפרט: __________________________________

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

 שמות ומספרי הזיהוי של האנשים 

 המוסמכים לחתום בשם המציע: ________________________________________

 כתובת: __________________________________________________________

 טלפון: __________________________________________________________

 _______________________________________מייל: ____________________

 תאריך: ___________________ חתימה מלאה: _______________________

 

 

 



17 

 

 )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב( אישור חתימה

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר בזאת כי ה"ה 
ת"ז___________ מוסמכים ____________ ______וה"ה _______________________ת"ז

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

 

 תאריך: ___________________ 

 

 שם מלא ______________, עו"ד              חתימה וחותמת_________________
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 20/3למכרז  3 נספח

 
 לאספקת טובין חוזה

 
 שנערך ונחתם ב ____________ ביום _____ לחודש _______ שנת ________

 
 
 

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

 באר יעקב
 "(המזמין)להלן: "

 ;מצד אחד
 
 
 

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

 ;מצד שני
 
 

 לקבוצות הכדורגל והכדורסל המופעלות על ידו, והמזמין מעוניין לרכוש ציוד ספורט והלבשה הואיל

קבוצות  –ציוד ספורט והלבשה לבחירת ספקים לאספקת  3/20ולשם כך ערך מכרז פומבי מס' 

 ", בהתאמה(;הטובין" -" וההמכרז" -בהתאם לצרכי המזמין )להלןכדורגל וכדורסל 

והספק הציע למזמין לספק את הטובין נשוא הסכם זה, באופן, במועדים, ובתנאים המפורטים   והואיל 

י המזמין בהסכם זה להלן, והספק נבחר כזוכה במכרז לאספקת הטובין, והכל בהתאם לצרכ

ולפי הזמנת הטובין בכתב שתימסר לספק מראש ובכפוף למילוי כל התנאים וההוראות 

 המפורטים בהסכם זה להלן;

והספק מצהיר כי יש בידיו את הידע, הניסיון, הכישורים המקצועיים, האישורים, הרישיונות  והואיל

 וכח אדם מיומן הדרוש לאספקת הטובין.

 הסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בהסכם זה להלן.הצדדים מעוניינים ל והואיל 

 

 :לןקלפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדל

 

 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. .1

מובהר בזאת כי הנספחים למסמכי המכרז, והנספחים אשר צורפו להצעתו של הספק  .2

 הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. במסגרת המכרז, מהווים אף
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 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות הסכם זה. .3

 הגדרות .4

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

  מכלול המוצרים הנדרשים המפורטים בהסכם זה. - "הטובין"
 

 מנכ"לית העמותה או מי שהוסמך על ידה. - "נציג המזמין"
 

 מי שהגיש הצעה למכרז זה. - "המציע"
 

לרבות מי שהוסמך על ידו  ,המציע אשר ייבחר לספק את הטובין לפי הסכם זה -"הזוכה/הספק"
 לעניין הסכם זה או חלקו.

 

 ההתקשרות  .5

וף לאמור המזמין מוסר לספק והספק מקבל על עצמו את אספקת הטובין האמורים, הכל בכפ
 בהסכם זה. 

 הצהרות והתחייבות הספק .6

המהווה חלק בלתי  1נספח הספק יספק את הטובין בהתאם ללוח הזמנים, כפי שמוגדר ב .6.1
נפרד מהסכם זה, הספק ימסור לנציג המזמין בכל עת שיידרש דין וחשבון לעניין אספקת 

 הטובין. 

בהתאם לכל דין, לפעול כמיטב הספק מתחייב לספק את הטובין במומחיות וביעילות, לפעול  .6.2
יכולתו ולשאת באחריות מלאה לכך שההזמנות יסופקו במועדם תוך מילוי הוראות ודרישות 

 .המזמין, ככל שיינתנו

הספק מתחייב כי כל פרטי הטובין יסופקו למזמין כשהם תקינים, חדשים לגמרי, ללא שימוש  .6.3
למכרז. במידה ויימצא   1ספח נקודם, מצוידים בכל האביזרים בהתאם לדרישות כמפורט ב

ליקוי ו/או אי התאמה לדרישות המזמין, הספק מתחייב להחליף את הטובין מאותו משלוח, 
 ימי עבודה.  2ללא תמורה ותוך פרק זמן שלא יעלה על 

הספק מצהיר כי ידוע לו והוא מתחייב כי כל טובין וכל כמות שתוזמן בתקופת ההסכם  .6.4

 .אם מועד מסירת הטובין יחול אחרי שפג תוקף ההסכם ידו בתנאי ההסכם גם-תסופק על

הספק מתחייב להמציא תעודת אחריות לטובין נשוא הסכם זה או לחלופין לבטח את הטובין  .6.5
 פי כל דין החל בעניין.-בביטוח חבות מוצר למשך תקופת ההסכם ו/או על

ריטים מן הספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהמזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר פ .6.6
הטובין אשר רמת הטיב שלהם אינה מתאימה לשימוש ביעילות ו/או עלולה לגרום לנזקים 

 בהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המזמין בעניין.

 סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה. .6.7
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 היעדר בלעדיות .7

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

 לאספקת הטובין, גם במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה.

 תקופת ההסכם .8

, החל מיום ______________ ממועד חתימתו חודשים 12הסכם זה יהיה בתוקף למשך  .8.1
 "(.  תקופת ההסכם"וכלה ביום ______________ )להלן: 

למזמין נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את ההתקשרות  .8.2
תקופת חודשים )להלן: " 12תקופות נוספות, כאשר כל תקופת אופציה תתפרש על פני  3-ב

 (. הארכה"

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות עם הספק,  .8.3
 יום מראש. 30בכל עת ומכל סיבה שהיא, וזאת בהודעה שתימסר לספק 

 אי תחולת יחסי עובד ומעביד .9

מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הספק, עובדיו מורשיו ופועליו הינם לגבי המזמין  .9.1
בגדר של קבלן עצמאי, ואין נקשרים בין המזמין לבין הספק ו/או מי מטעמו יחסי עובד 

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

מוסכם בזה מפורשות כי הספק בלבד יישא בשכר העובדים מטעמו, וכך בכל הנוגע לתשלומים  .9.2
והטבות הסוציאליות המגיעים על פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו והמזמין לא יישא בכל 

 תשלום או הטבה כאמור.

הספק מתחייב למלא בכל עת אחרי כל הוראות הדין בקשר להעסקת עובדים לרבות ביצוע  .9.3
כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד וכל התשלומים שמעביד חייב 

 בניכויים על פי חוק.

ים בדבר נציג המזמין יהיה רשאי בכל עת לדרוש ולקבל מן הספק תלושי שכר ופרטים אחר .9.4
 תנאי העבודה בהם מועסקים עובדים אצל הספק וזאת בכדי לוודא את ביצועו של סעיף זה. 

הספק מתחייב בזאת לשפות את המזמין אם יחויב לשלם לספק ו/או למי מעובדיו תשלומים  .9.5
מעביד בין המזמין -כלשהם הנובעים מקביעתה של ערכאה כלשהי כי התקיימו יחסי עובד

 מעובדיו. ובין הספק ו/או מי

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של הספק כאמור בהסכם זה להלן. .9.6

נותן השירות מתחייב לקיים כלפי עובדיו שיועסקו בביצוע השירות בכל תקופת  .9.7

ההסכם את כל חוקי העבודה, תקנותיהם והוראות ההסכמים הקיבוציים 

טיחות בעבודה, בריאות הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות חוקי ב
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ורווחה והוא מצהיר כי לא הורשע בעבירה על דיני העבודה, הכל כמפורט בתצהיר 

 . 'אנספח , המצ"ב כ1976-בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

  אחריות הספק .10

הספק יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם למזמין עקב רשלנות ו/או אי קיום הוראות   .10.1
 ולצורך כך יבטח את פעולותיו כנדרש ועל אחריותו המלאה ועל חשבונו;הסכם זה 

מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור אספקת הטובין, מוטלת על הספק ו/או מי  .10.2
 ידו לשם ביצוע הוראות הסכם זה.-מטעמו המועסקים על

באחריות הספק להעסיק את עובדיו ולשלם את משכורותיהם והתשלומים הכרוכים  .10.3
בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים עפ"י כל דין והוא מתחייב לקיים הוראות כל דין החלות 
על מעסיק לרבות תשלום שכר מינימום. הספק  מצהיר  כי לא יהיו  כל  יחסי עובד מעביד 

 בינו ו/או בין מי מעובדיו לבין המזמין.

יגרמו למזמין ו/או לצד הספק יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שי .10.4
שלישי כלשהו בגין אספקת הטובין ו/או עקב כך שהטובין בשלמותם או בחלקם אינם 

 מבוצעים בהתאם להתחייבויות הספק עפ"י הסכם זה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק אחראי בלעדית כלפי המזמין ו/או כלפי העובדים  .10.5
ידו ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו, לכל נזק המועסקים על ידו ו/או כלפי המועסקים על 

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 רשלנות או מחדל של הספק ו/ 

 או מי מטעמו.

פוליסות מתחייב לקיים  ספק, הספקתו של המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל באשר לאחריו .10.6
תוקף על חשבונו אצל חברת ביטוח מורשית בישראל, למשך כל תקופת ביטוח ברות 

 המצורף"( האישור)"את כל הביטוחים בתנאים כמפורט באישור קיום ביטוחים  התקשרותה
 .הסכם זהל נספח ב'כ

רותו מכל אחריות לכל אובדן הספק פוטר את המזמין ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשי .10.7
 או נזק הנמצא באחריות הספק, כאמור לעיל.

הספק מתחייב לשפות ולפצות את המזמין בגין כל נזק שייגרם לו ו/או דרישה ו/או תביעה  .10.8
שתוגש נגדו לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בהן יעמוד בקשר לכך וזאת על פי פסק דין של 

 ררות ו/או גישור.בית משפט מוסמך ו/או על פי פסק בו

המזמין יודיע לספק  על נזק, דרישה ו/או תביעה, כאמור והספק ישלם ו/או יפצה את המזמין  .10.9
 על פי דרישתו הראשונה ותנאיו.

נשא המזמין בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לו ו/או לרכושו ו/או לצד  .10.10
ו/או עקב ו/או כתוצאה מביצוע העבודה, יהיה שלישי כלשהו )כולל עובדי הספק ושלוחיו( בגין 

על הספק להחזיר למזמין באופן מיידי כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותו על כל הנזקים 
 ו/או ההפסדים, כאמור לעיל מייד עם דרישתו הראשונה.
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כל סכום שהמזמין שילם או חויב לשלמו בגין תביעה כאמור ו/או מקרה בו המזמין יהא צפוי  .10.11
דמי נזק ו/או בגין תביעה מכל מין וסוג לצד שלישי כלשהו ולא יוחזר למזמין מיד עם לשלם 

לעיל, יהיה המזמין זכאי לקזז מכל סכום שיגיע לספק  10.9דרישתו הראשונה כאמור בסעיף 
 מהמזמין וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למזמין על פי דין.

 ה.סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם ז .10.12

 איסור הסבת ההסכם .11

הספק  איננו רשאי להמחות כל זכות או חובה על פי הסכם זה ו/או למסור ו/או להעביר לאחר  .11.1
 את זכויותיו או חובותיו או חלק מהן.

כל מסירה או העברה שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  .11.2
 וחסרת כל תוקף.

 ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.זכויותיו של הספק לפי ההסכם  .11.3

 תמורה  .12

פי הסכם זה ישלם המזמין לספק -תמורת הזמנת הציוד וביצוע ויתר התחייבויות הספק על .12.1
בגין הטובין שרכש בהסתמך על הזמנה חתומה כדין על ידי הגורמים המורשים לכך אצל 

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

מובהר בזאת למען הסר ספק כי התמורה הנקובה לעיל, מהווה תשלום סופי ומוחלט בגין כל  .12.2
שירותי והתחייבויות הספק, ובכלל זה )אך לא רק( אספקה, הובלה והתקנת הטובין, והספק 

ום ו/או מי מטעמו לא יהיו רשאים לתבוע ו/או לדרוש מהמזמין ו/או מכל גוף אחר כל תשל
 נוסף מכל סיבה שהיא.

 חשבונות הספק יוגשו בהתאם לנוהלי המזמין. .12.3

המזמין רשאי לנכות מכל תשלום שיגיע לספק כל סכום שיהא חייב בניכויו על פי כל דין ו/או  .12.4
 נוהג, לרבות סכומים שחייב לו הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל עסקה אחרת ביניהם.

דה שתשולם עבור ביצוע התחייבויותיו בהתאם הספק מתחייב בזאת כי התמורה היחי .12.5
 להוראות הסכם זה היא זו המצוינת בהסכם זה ו/או בנספחיו.

 הפרות מצד הספק, ביטול הסכם ופיצויים: .13

מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים אשר מצוין בהם סעיף יסודי מבלי לגרוע מהוראות כל דין,  .13.1
כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של הנם תנאים עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת 

ימים לאחר קבלת הודעה בכתב על  7ההסכם ובלבד שלא תוקנה ההפרה על ידי הספק תוך 
 כך מאת המזמין.

 מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמין רשאי לבטל את ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים: .13.2
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הספק ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות  .13.2.1

זה ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת  בהסכם

 המזמין, תוך הזמן שננקב בהתראה.

המזמין היתרה בספק ו/או במי מטעמו, כי השירותים המבוצעים על  .13.2.2

ידיהם כולם או מקצתם אינם לשביעות רצונו והוא לא נקט מיד עם קבלת 

 התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן שירותיהם.

זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי  הוטל עיקול .13.2.3

נכסי הספק, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או 

 יום ממועד ביצועם. 14הוסרו לחלוטין תוך 

הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו,  .13.2.4

פשיטת רגל, ובמקרה של ספק  כולם או חלקים, או הוגשה נגדו בקשת

שהוא 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 כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה 

 למען הסדר איתם.

 י הספק הסתלק מביצוע ההסכם.הוכח להנחת דעת של המזמין כ .13.2.5

כשיש בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, כי הספק או עובדיו או מי  .13.2.6

ממועסקיו נתן או הציע או קיבל שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי 

 בקשר להסכם זה או ביצועו.

נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד הספק ו/או נגד מי  .13.2.7

 י ממנהליו.מבעלי מניותיו ו/או מ

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה  .13.2.8

אינה נכונה, או שהספק לא גילה למזמין עובדה מהותית אשר, לדעת 

 המזמין, היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.

התברר כי הספק העביר למזמין הצהרות ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם  .13.2.9

 תפקידיו עפ"י הסכם זה.מדויקים במסגרת ביצוע 

הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית, יהא המזמין זכאי לבטלו, מבלי  .13.2.10

 לגרוע מכל סעד או תרופה המוקנית לה על פי הסכם זה או על פי כל דין.

הפר הספק הוראות מהוראות הסכם זה, רשאי המזמין לעשות בעצמו  .13.2.11

עם או באמצעות אחרים את השירותים והעבודות שהספק חייב בביצו

 עפ"י הסכם זה ולחייב הספק בנוסף בהוצאות הכרוכות בכך.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה השמורים למזמין עפ"י  .13.2.12

 .1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א
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 סמכות שיפוט .14

מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וכי לבית משפט המוסמך במחוז  .14.1
לפי העניין, תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע  מרכז

 בין הצדדים בקשר להסכם זה, פירושו או ביצועו.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט המוסמך  .14.2
  כםלא תהווה עילה לשיהוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות הספק על פי ההס

 שונות .15

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

 הודעות .16

כל מסמך לעניין הסכם זה יש לשלוח לפי כתובות הצדדים המפורטת בכותרת להסכם בדואר 
 שעות מתאריך המשלוח. 72תום רשום כאמור, וייחשב כמסמך אשר התקבל על ידי הנמען ב

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
  

 
 
 ______________________   ____________________ 

 הספק                           המזמין                   
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 נספח א' לחוזה

 
 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
 לכבוד

 באר יעקבהמועצה המקומית 

 העמותה לפנאי וקהילה בבאר יעקב

 

 
אנו הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 "( ספקהלהלן: "_________________ ) -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 .ספקהנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם ה .2

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

 או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***; ספקה  □

או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת  ספקה □

 הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

1976. 

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***

 1991 –עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

לחוק להגברת האכיפה של דיני  2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

אות החיקוקים המנויות בתוספת , גם עבירה על הור2011 –העבודה, התשע"ב 

 השלישית לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4

 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 .ספק)להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על ה 1998

 והוא מקיים אותן. ספקן זכויות חלות על הלחוק שוויו 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  –שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  ספקל .5

 :הרלוונטיות להלן

 עובדים. 100 -מעסיק פחות מ ספקה –( 1חלופה ) □
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עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד  100מעסיק  ספקה –(  2חלופה )  □

 9העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

ם התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותי ספקבמקרה שה  

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל  –(  2תחייב כאמור באותה חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

יר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד מתחייב להעב ספקה -שסימן את חלופה ב'  לעיל ספקל .6

ימים ממועד התקשרותו עם המועצה  30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(  

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה 

בפני מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את 

 /ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. תוכן תצהירו

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  

 

 

 

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 ' לחוזהבנספח 

 

 אישור על קיום ביטוחים

 


