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 13 הסכם התקשרות – 2מסמך 
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 ותנאי המכרזם להשתתפות במכרז ינאים כללית
 ע כללי דימ .1

"( ועמותת סחלבים עירוני מודיעין)להלן: " רעות מכבים מודיעיןספורט העמותה העירונית לעירוני מודיעין עמותת  .1.1
מינה אותך זמ"( עמותהה: "ביחד )להלן"( סחלביםהעמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות )להלן: " –

בגדי אימון ומדי משחק לקבוצות הכדורגל והכדורסל של אספקת ל 2/22מס'מכרז פומבי בלהגיש הצעתך בזה 
 (.  "המכרז" )להלן: העמותה

לפיו תרכוש העמותה בגדי אימון ומדי משחק הדרושים לה, במועדים ובכמויות  מכרז מסגרתהמכרז מהווה  .1.2
 שייקבעו על ידה בתקופת ההתקשרות.

המפורטים בטופס ההצעה המסומן  הפריטיםעבור המכרז הינו על התשלום אותו תשלם העמותה למציע שיזכה  .1.3
 מפעם לפעםאשר יוזמנו , קבוצות הכדורגל והכדורסלכנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, ל

 . במשך תקופת ההתקשרותבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה 

ורטים בטופס ההצעה/כתב המפ את כל הפריטיםמובהר כי העמותה שומרת לעצמה את הזכות לא להזמין  .1.4
  הכמויות המסומן כנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

לקבוצות הכדורגל והן לקבוצות הכדורסל. מציע לכלל הפריטים, הן לפריטים הצעות גיש על המציע חלה החובה לה .1.5
 הצעתו לא תידון.  -כדורסל ן לקבוצות הכדורגל וההן לאשר לא יציע הצעות 

  ת.ואחיד של הזמנוהיקף  קצב, להסופי של החוזה פוהיק מתחייבת לגביהעמותה  אין .1.6

, לוכלים המפורטים בכתב הכמויות המסומן כנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, להמחירעל  .1.7
  . לרבות רווח קבלני אספקה, מיסוי, ביטוח, היטלים ומיסים נוספיםו הובלה

 חודשים החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה )להלן: 12 -תקופת ההתקשרות הינה ל .1.8
  (."תקופת ההתקשרות הראשונה"

תקופות אופציה  4 -צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את ההתקשרות ב-לעמותה נתונה אופציה חד .1.9
"תקופת  )להלן: חודשים 12על פני נוספות ביחד לכל המציעים הזוכים או חלקם, כאשר כל תקופת אופציה תתפרש 

 יובהר, כי העמותה רשאית להתקשר עם מציע אחד או יותר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. (.הארכה"

תקופות התקשרות לפחות  2הספק מתחייב לספק לעמותה פריטים מאותו מותג ו/או טיב ו/או צבע ו/או גוון למשך  .1.10
 .)בכפוף למימוש תקופת האופציה על ידי העמותה(

לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של העמותה להתקשרות עם מציע. ההתקשרות עם זוכה כלשהו  ןיא .1.11
ף לאישור ההצעה  על ידי ועדת ופכהתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובהתעשה בהתאם לנוסח הסכם 

 מכרזים.ה

, מודיעין מכבים רעות, 44ת האלה הצעות יש להגיש אך ורק לתיבת המכרזים המצויה במשרדי העמותה, ברח' גינו .1.12
 בגדי אימון ומדי משחקאספקת ל 2/22במעטפות סגורות ואטומות עליהן מצוין מספר ושם המכרז: "מכרז 

  לקבוצות הכדורגל והכדורסל".

"(. לעמותה המועד האחרון להגשת הצעות)להלן: " 12:00בשעה  2/22/2ביום להגשת הצעות הינו  המועד האחרון .1.13
להאריך המועד להגשת ההצעות בהודעה שתישלח בכתב לכל המציעים. הצעה שתגיע לאחר המועד  שמורה הזכות

 האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון ותיפסל על הסף.

 .08-8615316בטל':  הדס יולס קדםפרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגב'  .1.14
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 רקע כללי .2

"( ועמותת סחלבים עירוני מודיעין)להלן: " רעות מכבים מודיעיןספורט העמותה העירונית לעירוני מודיעין עמותת  2.1
הינן עמותות "( עמותהה: "ביחד )להלן"( סחלביםהעמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות )להלן: " –

 המצויות בשליטה מלאה של עיריית מודיעין מכבים רעות.

המופעלות על ידה, בגדי אימון ומדי משחק לקבוצות הכדורגל והכדורסל העמותה פונה לקבלת הצעות לאספקת  2.2
 הכל בהתאם לאמור וכמפורט במפרט המצורף כנספח א' למכרז זה, במסמכי המכרז ובהסכם המצורף לו.

לה, במועדים ובכמויות  יםהדרוש הביגוד ו/או הפריטיםמכרז זה מהווה מכרז מסגרת לפיו תרכוש העמותה את  2.3
 דה בתקופת ההתקשרות.שיקבעו על י

העמותה תהא רשאית לבחור במספר זוכים אשר ייבחרו על ידה לספק פריטים אחדים ממפרט הביגוד ו/או את  2.4
לתמורה עבור אספקת הביגוד לעמותה  כמחיר מירביעל ידי הזוכים וישמשו  כולם על בסיס הצעות המחיר שיתקבלו

 תיקבע על ידי העמותה, כמפורט להלן.לאורך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת הארכה ככל ש

אנשי  60 -, וכבליגת הכדורגלמשתתפים  400 -משתתפים וכ 800 -בית הספר לכדורגל בעמותה משתתפים כפעילות ב 2.5
אין העמותה מתחייבת אולם  משתתפים. 400 -. בפעילות בית הספר לכדורסל משתתפים כצוות ושחקני בוגרים

 כים במכרז, אלא על פי צרכיה ועל פי הזמנת עבודה מאושרת בלבד.ממי מהזוביגוד בשום אופן להזמין 

 היקף ההתקשרות ומשכה .3

ים הזוכה/ים )להלן: /חודשים החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המציע 12 -תקופת ההתקשרות הינה ל 3.1
 "(.תקופת ההתקשרות הראשונה"

תקופות אופציה  4 -לעמותה נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב מראש, להאריך ההתקשרות ב 3.2
"תקופת חודשים )להלן:  12נוספות ביחד לכל המציעים הזוכים או חלקם, כאשר כל תקופת אופציה תתפרש על פני 

 (.הארכה"

 תמורה בגין ההתקשרות .4

ת כאמור בטופס הצעת משתתף המצורף למכרז זה ומסומן כנספח א'. למען הסר ומציעים בהליך זה יגישו הצע 4.1
לשני סטים של ביגוד, הן לקבוצות הכדורגל והן לקבוצות ספק, הצעת המחיר תכלול את כל רכיבי הביגוד, דהיינו 

צעתו לא ה -של קבוצות הכדורגל והכדורסל כלל הפריטים מציע אשר לא יציע הצעות ל אימון ומשחק. -הכדורסל 
 .תידון

 יובהר, כי למעט תשלום התמורה הנקובה בהצעה הזוכה, הזוכה לא יהיה זכאי לכל תשלום או הטבה אחרת. 4.2

 תנאי סף .5

על המציע להגיש את המסמכים הנדרשים להלן יחד עם הצעתו ולקיים את התנאים המצטברים הבאים במועד הגשת 
 מהווים תנאי מוקדם להשתתפות המציע במכרז(.ההצעה )קיום התנאים וצירוף המסמכים הנלווים 

 המציע מילא את כל מסמכי המכרז. 5.1

 םהרשו (שותפות עמותה/ חברה/)אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד המציע הינו  - מציע יחיד 5.2
 .תיפסל –צעה שלא תוגש כאמור הכדין בישראל. 

 יש לצרף צילום של תעודת זהות. –במידה והמציע הוא אדם פרטי יחיד  (א)
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יש לצרף אישור חתום בידי עו"ד או רו"ח ובו פרטים לגבי רישום התאגיד,  –במידה והמציע הוא תאגיד משפטי  (ב)
זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם. שותף, /בעל מניות /זהותו ופרטיו של כל מנהל

חברות/ השותפויות על פרטי ת רישום עדכנית מרשם העמותות/ התמציתעודת התאגדות וכמו כן, יש לצרף 
 התאגיד.

 למוסד, כדורגל ו/או כדורסל אימון או משחק סטים 300מוסדות ציבוריים ו/או פרטיים  3סיפק ללפחות המציע  5.3
 שקדמו למועד פרסום המכרז. (2021-2017)( השנים 5( מתוך חמש )3בשלוש )

סטים של אימון או  ,השנים האחרונות 3 -בבכדורגל או בכדורסל  בליגת העלסיפק למועדון אחד לפחות המציע 
 משחק.

 .מצטברותדרישות אלה הינן 

משפטי המגיש את הצעה בלבד ולא של אף הפרטי או התאגיד האדם המובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של  (א)
 .מציעגורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף ה

להסכם ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה  1כנספח ב' על המציע לצרף הצהרה המסומנת  (ב)
מפורטים הפרטים הבאים: שם המוסד הציבורי/הפרטי, השנים בהם סיפק סטים אימון או משחק למוסד 

ם סיפק למועדון מועדון בליגת העל לכדורגל לו סיפק סטים אימון או משחק, השנים בהההציבורי/הפרטי, שם 
 סטים אימון או משחק.

להסכם המהווה חלק בלתי נפרד הימנו מכל אחד מהגופים, עליהם הצהיר  2בנספח ב' המלצה בנוסח המפורט  (ג)
 .1בנספח ב' 

 .תביא לפסילת המשתתףלמען הסר כל ספק, אי המצאת האסמכתאות כאמור לעיל, 

 .מ"ר 500מחסן בגודל מינימלי של  ברשות המציע 5.4

כי ברשותו מחסן בגודל  ג'כנספח בנוסח המפורט  הצהרהלמען הסר ספק כי בשלב זה על המציע לצרף מובהר 
 הנדרש, כאמור לעיל.

 .תביא לפסילת המשתתףלמען הסר כל ספק, אי המצאת התצהיר כאמור לעיל, 

על המציע לצרף ערבות אוטונומית כלפי עמותת סחלבים ו/או  - ערבות בנקאית אוטונומית לקיום תנאי המכרז 5.5
)במילים: עשרת אלפים שקלים חדשים(, ₪  10,000, ע"ס 'דכנספח עירוני מודיעין, בנוסח המצורף למסמכי המכרז 

 שהוצאה על ידי בנק ישראל לבקשת ועל שם המציע.

   תנאי המכרז.וזאת להבטחת קיום  2/5/22עד ליום לעמוד בתוקפה על הערבות  (א)

 ההצעות, תוקף הערבות במידה שהודיעה העמותה על דחיית המועד האחרון להגשת –לתשומת לב המציעים  (ב)
יהיה על פי התאריך הנקוב בסעיף הקודם, ללא שינוי, אלא אם נמסר אחרת על ידי העמותה בהודעה על דחיית 

 בות.המועד האחרון להגשת ההצעות או בהודעה אחרת על הארכת תוקף הער

יובהר ויודגש, כי לא תתקבל כל חלופה  ספק,יא לפסילת ההצעה. למען הסר יב, אי המצאת הערבות הבנקאית (ג)
לערבות הבנקאית, לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה 

   ., בלעדיו איןמקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרזסף תנאי 

 משתתף. הגרום לפסילת הצעת י - שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב (ד)

תחולנה על המציע  - אחרות הנובעות מהשתתפות במכרזוכן הוצאות  וצאות אשר הוצאו בגין הוצאת הערבותה (ה)
 לבד.ב
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מציע לאחר חתימת למציע שלא זכה במכרז תוחזר  "יערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע (ו)
אחרון להגשת ההצעות למכרז או ממועד החודשים מהמועד  3-מ אוחריסכם עם הזוכה במכרז אך לא הה

 מאוחר מבין מועדים אלו.   ההארכת הערבות כאמור לעיל, לפי 

רבות בנקאית עהמצאת כנגד ימים לאחר חתימת ההסכם עמו ו 90רבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך ע (ז)
 לביצוע ההסכם.  

ארכת תוקף הערבות לתקופה הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית העמותה לדרוש מהמציע המסרה נ (ח)
א האריך מציע את תוקף למידה שבערבות בהתאם. הידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -שתיקבע על

הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע  ירעוןפלקבל ורשאית העמותה לדרוש  עיף זה,הערבות כאמור בס
 נוספים. עדיםסזכותה לתרופות וליצויים ו/או פ

 :תנאים כלליים .6

בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ובתנאים הבאים, בנוסף לתנאים המפורטים לעיל, על המציע לעמוד 
 המפורטים להלן לצד דרכי ההוכחה של עמידה בתנאים אלה:

אישור תקף על . על המציע להמציא 1976 -, תשל"ו ציבורייםינו מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ה .6.1
, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים. למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא ניהול  ספרים כדין

 לפסילת המשתתף. 

ביא . למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להאישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסףהמציא  .6.2
 לפסילת המשתתף. 

 . למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.   אישור על ניכוי מס במקורהמציא   .6.3

לחוק שוויון זכויות  9העדר הרשעות ועמידה ביתר התנאים בעניין שמירה על זכויות עובדים ועמידה בהוראות סעיף  .6.4
כמפורט  לפי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר המציא מציע לעל ה – 1998 –לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

 למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו.  'ובנספח 

לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה  .6.5
)להלן:  1977 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297סעיפים שנושאה פיסקלי או  עבירה פלילית  לפי 

לחוק העונשין  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393"חוק העונשין"(, או לפי סעיפים 
וג שהוא, ו/או )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל ס

. 2001-הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב
למסמכי המכרז ז' בנספח כמפורט  תצהיר בדבר העדר הרשעותלשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא 

 ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו. 

ח' בנספח ך דין כמפורט על המציע לצרף תצהיר חתום ומאומת על ידי עור – קיום זכויות עובדים בענייןתצהיר  .6.6
למסמכי המכרז, כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם 

ספק, אי המצאת תצהיר זה,  להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה. למען הסר
 עלולה להביא לפסילת המשתתף. 

המציע ו/או מי מעובדיו אינם מצויים בעת הגשת ההצעה במצב של ניגוד עניינים בין חובותיהם לפי חוזה זה לבין  .6.7
עיסוקיהם האחרים וכי אין בין המציע ו/או עובדיו כל קרבה משפחתית לחבר מועצה ו/או חבר ועד מנהל בעמותה 

    בנוסח המצורף למסמכי המכרז  גוד ענייניםתצהיר בדבר היעדר ניעל המציע לצרף  –ו/או עובד בכיר בעמותה 
 .ט'כנספח 

כתב על המצאת אישור על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראל עבור עובדיו עניין היעדר עבירות מין התחייבות ב .6.8
אשר יועסקו על ידו לצורך אספקת בגדי אימון ומדי משחק לקבוצות הכדורגל של העמותה. נוסח ההתחייבות 

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 'יכנספח מסומנת 
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    :מסמכי המכרז .7

   :להם להלן ובהתאםההצעות תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז  7.1

 .(1מסמך ) להשתתפות במכרז ותנאי המכרז תנאי הסף (א)

 (.2מסמך ) התקשרות הסכם (ב)

 (.נספח א') זהצעת משתתף במכר (ג)

 (.נספח ב') מסמך הצהרת מציע (ד)

 (.2+ב' 1נספחים ב')לרבות  ע"פ דין תהמעידים על ניסיון קודם, היתרים ורישיונו אסמכתאות ותצהירים (ה)

מסמכים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים לרבות אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי  (ו)
 חוק עסקאות גופים ציבוריים;

   אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. (ז)

     ות מס ערך מוסף.אישור עוסק מורשה משלטונ (ח)

    :איםהביצורפו המסמכים  ידי תאגיד,-במקרה שההצעה מוגשת על (ט)

  מעודכנת מהרשם בו רשות התאגיד )הכולל רשימת בעמ"נ/שותפים ומנהלים(תמצית רישום; 

 וכי החתימה מחייבת את התאגיד ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו; 

  בהתאם לסוג התאגיד.למכרז  5.2בסעיף כל מסמך/ אישור נוסף ככל שמצוין 

 .(נספח ג') הצהרה על מחסן (י)

 (.נספח ד'נוסח ערבות בנקאית למכרז ) (יא)

 (.נספח ה'נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם ) (יב)

 (.נספח ו') תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (יג)

 .(נספח ז') העדר הרשעותבדבר  תצהיר (יד)

 (.נספח ח') שמירה על זכויות עובדיםעניין תצהיר ב (טו)

 (.נספח ט') בדבר היעדר ניגוד ענייניםתצהיר  (טז)

 (.נספח י') כתב התחייבות למניעת העסקת עבריינים ו/או עברייני מין (יז)

 (.נספח י"א) אישור קיום ביטוחים (יח)

שהוצאו  למסמכי ההצעה תצורף קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המשתתף, וכן מסמך/י הבהרות ככל (יט)
 חתומים על ידי המשתתף בחתימה וחותמת.

בבית סחלבים, העמותה להשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  - רכישת מסמכי המכרז 7.2
 שלא יוחזרו. ₪ 500 וזאת תמורת ,0021:שעה  12/1/22החל מיום , מודיעין מכבים רעות 44רחוב גינות האלה 

 התשלום יבוצע במחלקת הגבייה של העמותה הממוקמת אף היא בבית סחלבים.

 ההצעה     .8

יחד עם כל מסמכי המכרז, כמפורט במכרז ועל גבי "( ההצעהעל המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם )להלן: " .8.1
 אחת, עליה יש לציין את מספר המכרז.במעטפה סגורה  טפסים המיועדים לכך,

מיום לא יאוחר זכירת העמותה , שתוכנס לתיבת המכרזים של העמותה בנוכחות מאישיתבמסירה המעטפה תוגש  .8.2
 , מודיעין מכבים רעות.44ההגשה תתבצע בבית סחלבים, רחוב גינות האלה  .בצהרים 0021:בשעה  2/22/2
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 על המציע לקבל אישור בכתב על הפקדת ההצעה בתיבת המכרזים. .8.3

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או שתישלחנה יובהר, כי  .8.4
שתימסרנה לאחר באופן המפורט לעיל ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית 

  המועד האמור לעיל.

ל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו "(, כאשר כהמציעההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד )" .8.5
 על שם המציע.

 אופן הגשת ההצעה .9

ומות המיועדים לכך. קדף ובמ כלצעה בשולי הל המציע לחתום על כל מסמכי הע - חתימה על מסמכי ההצעה .9.1
למעט )מכרז המקוריים המסמכי ממעוניין להשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד המובהר בזאת, כי 

  בעט כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך; מעטפת המכרז(

   את הפרטים הבאים:, המצורף כנספח א' למסמכי המכרז, כתב כמויות/על המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה .9.2

גבי כל פריט על המציע לנקוב בשיעור ההנחה באחוזים הניתן על ידו ביחס למחיר המצוין בטבלאות, ל (א)
אחת מטבלאות )בלא בתוספת מע"מ( כמפורט בטופס ההצעה, וכן לנקוב במחיר הפריט לאחר הנחה, בכל 

הצעתו לא תידון ותיפסל  -שתי הטבלאות )כדורגל וכדורסל( מציע אשר לא יגיש הצעתו בבמסמכי המכרז. 
 על סף.

  שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי. (ב)

 ;כדיןחתימה מלאה  (ג)

רשאית לפעול ע"פ אחת  עמותהלמען הסר ספק במקרה של השמטת מחיר בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות תהא ה .9.3
 מאלה: 

 א( לפסול את ההצעה.

 .לסעיף בו הושמט המחיר 0ב( קביעת מחיר 

 ג( או קביעת המחיר לפריט זה לפי המחיר הנמוך ביותר שהוצע במכרז לאותו פריט.

 מוצר מסוים הנכלל בכתב הכמויות, עליו לציין זאת.במידה ולספק אין  ד(

 והוועדה לשם בחינת ההצעה בלבד תקבע את המחיר לפריט לפי המחיר הגבוה ביותר. 

הצעה שלא תכלול דוגמאות צורך בחינת הצעת המציע.  מכלל הפריטיםדוגמאות על המציע לצרף להצעתו  .9.4
 בתום תהליך בדיקת המכרז.מובהר כי הסטים יוחזרו למציע   ., לא תידוןהפריטים

   שלא לדון בה כלל.  עמותההצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית ה .9.5

  לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור במסמכי המכרז. .9.6

   פגישת הבהרות .10

יערך  , מודיעין מכבים רעות44בבית סחלבים, גינות האלה  של העמותה בחדר הישיבות :0312 שעהב 1/22/02 ביום .10.1
  מפגש מציעים וישיבת הבהרות מקדימה.

. מציע שלא ייטול חלק בפגישה הנ"ל, חובההשתתפות בפגישה כאמור הינה מובהר בזאת, כי  ספקלמען הסר  .10.2
     .הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל
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להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים הדרושים  אתבז ניםומוזמ יםמתבקשהמציעים  .10.3
   .הםוהנחוצים ל

, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג אתמובהר בז ספקלמען הסר  .10.4
בו ו/או הנובע ממנו לרבות הוראותיו, שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור 

תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג 
 שהוא כאמור.

    הבהרות ושינויים .11

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז  עמותהה .11.1
ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד 

       ידם.-יה, לפי הפרטים שנמסרו עלמתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, בדואר רשום ו/או בפקסימיל

"( על פי שיקול דעתה, המועד האחרוןרשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: " עמותהה .11.2
       ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.

מסמכי המכרז, בדואר רשום ו/או בהודעה י מקבלהודעה על דחיית המועד האחרון תובא בכתב לידיעת כל  .11.3
      ידם.-בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו על

  , יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.ספקלמען הסר  .11.4

    בחינת ההצעה .12

 המכרז.כאמור על המציעים להגיש הצעתם במעטפה חתומה הנושאת את מס'  .12.1

 פתיחת מעטפות המציעים תתבצע באופן פומבי בנוכחות כלל המציעים שהגישו הצעה. .12.2

 הזוכהת ההצעה ראופן בחי .12.3

דירוג ההצעות יהיה בהתאם למחיר ההצעות שינקבו המציעים. העמותה תהיה רשאית לבחור בזוכה אחד ו/או  .12.4
במספר זוכים על פי שיקול דעתה ולהזמין מהזוכה ו/או מכל אחד מהזוכים חלק מפריטים ו/או את כולם, הכל 

 בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה.

עבור שיעור ההנחה באחוזים ביחס למחיר המצוין בטבלאות ת תיבחן באופן הבא: על מציע למלא אהצעת המציע  .12.5
ן לקבוצות הכדורגל וההן  –בטופס ההצעה, וכן לנקוב במחיר הפריט לאחר הנחה, בשתי הטבלאות הפריטים ל לכ

. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבחון את ההצעות באופן פרטני כל מחיר פריט בנפרד, או כדורסללקבוצות ה
 לפי סיכום סך הפריטים בסט.לקבוצות הכדורגל ומחיר הסט לקבוצות הכדורסל, שב את מחיר הסט לחילופין לח

 מובהר למען הסר כל ספק, כי במכרז זה רשאית העמותה להכריז על מספר זוכים. .12.6

אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה, כמפורט לעיל, ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או עריכת כל  .12.7
תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו/או נספחיו, בין אם נעשו בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב שינוי, 
    עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או לדחייתה על הסף.לוואי, 

תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו והמוניטין של עמותה ה .12.8
, או עיריית מודיעין מכבים רעותעמותה ה במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, בניסיון קודם שלילי שלהמציע, 

לרבות התקשרות למתן שירותים שטרם הסתיימו וקיימות מחלוקות בין  –בהתקשרות עם המציע, אם הייתה כזו 

הנ"ל, הסכם וצעות במסגרת השירותים שבוצעו או מבהלמציע, על טיב ת מודיעין מכבים רעות עירייאו  עמותהה
ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת עמידה במועדי האספקה הנדרשים, 
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 קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה. 

 לעניין סעיף זה ייחשב: ניסיון שלילימבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזאת למען הסר ספק כי 

ת עירייעמותה ו/או בדרישות חוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות האי עמידה  (א)
)להלן:  שירותים דוגמת מכרז זה ו/או מזמינים אחרים שהמציע ביצע עבורם מודיעין מכבים רעות 

 ."מזמינים אחרים"(

 לפני כן. ן ו/או שסופקאספקת ביגוד בטיב ירוד ו/או אספקת ביגוד שונה בגוון/ בצבע/ בסוג מזה שהוזמ (ב)

 יעו למציע על הפסקת מתן השירותים.ודהו/או מזמינים אחרים ת מודיעין מכבים רעות עירייעמותה ו/או ה (ג)

ת עירייעמותה ו/או בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם המתן השירותים כשל בהמציע  (ד)
 .ו/או אנשי מקצוע מטעם מזמינים אחרים מודיעין מכבים רעות 

מציע, או קיומה של חוות דעת שלילית מתן השירותים על ידי הקיומה של אי שביעות רצון משמעותית מ (ה)
השירות שניתן על על טיב  ו/או של מזמינים אחרים ת מודיעין מכבים רעות עירייהעמותה ו/או בכתב של 

 .ידי המציע 

יה או בשל חוסר התייחסות לתנאי רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאעמותה ה .12.9
אינה מתחייבת עמותה . המשמעות הינה כי המונע הערכת ההצעה כדבעיעמותה באופן שלדעת ה המפורטים בפניה זו

 ביותר.הזולה לקבל את ההצעה 

 ביותר או כל הצעה שהיא, כהצעה הזוכה נמוכות/נמוכההההצעות /אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  עמותהה .12.10
    ה כלשהי.או לקבל הצע

, העמותה יתמנכ"לידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או -או מי שיוסמך על העמותה, .12.11
 משא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", בטרם תקבל את הצעתו.

    :ההסכם .13

 תודיע לזוכה, במכתב רשום, על הזכייה במכרז, לאחר ובמידה וועדת המכרזים תאשר את ההצעה הזוכה.    עמותהה .13.1

. למען הסר ספק יחשב המובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכיי .13.2
 משלוח המכתב הרשום.         מימים  3מועד קבלת ההודעה 

( עשרת אלפים שקלים חדשים)במילים:  ₪ 10,000בסך ות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, ערבעל הזוכה להפקיד  .13.3
 שבעה תוך , לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכם'ה כנספחמסמכי המכרז והמסומן לפי הנוסח המצורף לו
פרק הזמן האמור תוך ימציא את הערבות במידה והמציע הזוכה לא  .עמותהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7)

הביגוד  אספקתלביצוע השירותים רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמסר ולהעביר את עמותה לעיל, תהיה ה
כל תביעה ו/או טענה ו/או  עמותהלאחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד ה

     דרישה מכל סוג שהוא.

 .     זההסכם יום לאחר תום תוקפו של  90עד ממועד החתימה על החוזה ו )שנה( 2/5/23עד ליום וקף הערבות יהיה ת .13.4

אישור קיום , עמותהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוךמתחייב להמציא לעמותה המציע שיזכה  .13.5
 חתום על ידי חברת הביטוח .   ,י"אכנספח ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן 

האישור , בין אם נעשו בגוף לאישור קיום הביטוחיםעריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס מובהר בזאת כי  .13.6
והעמותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  הפרה מהותית ויסודית של הוראות ההסכםתהווה ובין אם במכתב לוואי, 

, והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד לאחרע"פ מכרז זה תהא רשאית להעביר את ביצוע אספקת הציוד 
 העמותה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    



 
 

12 
 

כמי מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ההתקשרות כאמור לעיל, רשאית העמותה לראות בו  .13.7
להלן,  13.3כאמור בסעיף  ות הבנקאית,שהפר הפרה מהותית ויסודית את הוראות ההסכם והיא תחלט את הערב

לאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע הציוד אספקת ללאלתר ותעביר את ביצוע השירותים 
 ומושתק מלהעלות כנגד העמותה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה

והעמותה  עמותה,מקבלת ההודעה על זכייתו מהימים  7מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים, לאחר  .13.8
זכאית העמותה, לפי שיקול דעתה, לראות בהצעת המציע  -כיית המציע במכרז זהסכימה לקבלם באחור בלי לבטל 

 ודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין המציע.הלמכרז ומתן 

זה, המצאת המסמכים באחור אינה מהווה ראייה להסכמת העמותה  ןאת למען הסר כל ספק כי לעניימובהר בז .13.9
 אחור. רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"ל העמותה  יהווה הסכמה כאמור.     בלקבלתם 

  הוצאות המכרז .14

    על המציע בלבד.כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה 

    בעלות על המכרז .15

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל שימוש עמותהמכרז זה הינו קניינה הרוחני של ה .15.1
    שאינו לצורך הכנת ההצעה.

דה, מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים על יעמותה בכפוף להוראות כל דין, ה .15.2
אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי העמותה לא יעשו כל שימוש 

    בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.

 כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.  .15.3

 

 ,בכבוד רב         
 

 מאיה ויסברג        
 סחלבים עמותת מנכ"לית                                                                                            

                                 מודיעיןירוני מותת עעו
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 עמותת עירוני מודיעין 
 העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות  

 
 עמותת סחלבים

 העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעותהעמותה 
 
 
 
 2/22מס'  מכרז פומבי
 

 בגדי אימון ומדי משחק אספקת ל
 לקבוצות הכדורגל והכדורסל

 
 

 
 
 

 

 הסכם 
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 הסכם
 _________ביום  רעות-מכבים-שנערך ונחתם במודיעין 

 

 העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות –סחלבים עמותת  :בין
 רעות מכבים מודיעיןספורט העמותה העירונית ל - עירוני מודיעיןועמותתה 

 , מודיעין מכבים רעות44מרח' גינות האלה 
  "(העמותה: "להלן(

          
 מצד אחד 

         
 ___________________________ :לבין

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 
  "(הספק" )להלן: 

          
 מצד שני 

 

, לקבוצות הכדורגל והכדורסל של בגדי אימון ומדי משחקלהתקשר עם ספק לצורך אספקת מעוניינת  העמותהו :הואיל

ובכפוף והכל בהתאם לנספח א' להסכם זה  העמותה והכדורסל "( לקבוצות הכדורגלביגוד ספורט)להלן :" העמותה

 ;לתנאים הקבועים בהסכם זה

והכדורסל של  בגדי אימון ומדי משחק לקבוצות הכדורגלאספקת ל 2/2022פרסמה העמותה מכרז ולשם כך  :והואיל

 .העמותה

 מכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז;להגיש הצעתו  הספק  :והואיל

ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף הפעולה  התחייבויותיהם ההדדיות, והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם, :והואיל

  עם ביצוע הוראות ההסכם זה;ביניהם בקשר 

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 הכותרות והנספחים. המבוא, .1

   המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו. .1.1

  מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה.כותרות הסעיפים מהוות מראי  .1.2

 יום חתימת ההסכם הינו מועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה. .1.3

 נספחים להסכם. .2

  נספח א' -משתתף כתב הכמויות/הצעת  2.1

 .נספח ב' -הצהרת הספק  2.2

 1נספח ב' –הצהרת ניסיון  2.3

 2נספח ב'  -נוסח דוגמא להמלצה 2.4

 .נספח ג' –הצהרה על מחסן  2.5

    .'דנספח - להבטחת קיום תנאי המכרז נוסח כתב ערבות בנקאית  2.6

  'הנספח  -להבטחת קיום הוראות ההסכם נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.7
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  'ונספח  - לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר  2.8

 ז'נספח  –תצהיר העדר הרשעות  2.9

 ח'נספח  –זכויות עובדים שמירה על תצהיר בעניין  2.10

 נספח ט' –תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים  2.11

   'ינספח  -כתב התחייבות למניעת העסקת עברייני מין  2.12

  י"א נספח -ים ביטוחקיום אישור  2.13

 אופציה ומהות ההסכם  -תקופת ההסכם  .3

 "(.תקופת ההתקשרות /תקופת ההסכם)להלן: " מיום חתימת ההסכםחודשים  12הינו לתקופה של הסכם זה  .3.1

תקופת )להלן: "חודשים נוספים בכל פעם  12 -בתעמוד האפשרות להאריך את תוקפו של הסכם זה עמותה ל .3.2
ובלבד ומספר תקופת הארכה  יום לפני תום מועד תקופת ההסכם 60על ידי מסירת הודעה מראש ובכתב   "(הארכה

 . תקופות הארכה 4לא יעלה על 

תנאי הסכם זה על תקופת הארכה הרלוונטית בשינויים  . יחולו כל3.2את האפשרות כאמור בסעיף עמותה מימשה ה .3.3
  המחייבים. 

יום ממסירת ההודעה  30תוך  מותההאריכה את תוקפו של הסכם זה, מתחייב הקבלן להמציא לעעמותה היה וה .3.4
להסכם ובשינויים המחייבים או אישור דבר הארכת  13על הארכת תוקפו של הסכם זה, ערבות כאמור בסעיף 

 תוקפה של הערבות הבנקאית הקיימת לתקופת הארכה בשינויים המחייבים.  

 מהות ההסכם. .3.5

הסכם זה הינו הסכם מסגרת המבוסס על המחירים המפורטים בכתב הכמויות המסומן כנספח א' להסכם  (א)
במשך  עמותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי לבצע,זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, לפיו תהא רשאית ה

המסומן המפורטים בטופס ההצעה/כתב הכמויות  פריטים, מפעם לפעם, הזמנות של תקופת ההתקשרות
  .כנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו

מלאים  מובהר כי הסטים כוללים פריטי ציוד ספורט והעמותה שומרת לעצמה את הזכות לא להזמין סטים (ב)
ולהזמין פריטים מתוך הסטים המפורטים בטופס ההצעה/כתב הכמויות המסומן כנספח א' להסכם זה 

 והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

תקופות התקשרות  2הספק מתחייב לספק לעמותה פריטים מאותו מותג ו/או טיב ו/או צבע ו/או גוון למשך  (ג)
 .ותה(לפחות )בכפוף למימוש תקופת האופציה על ידי העמ

  ת.ואחיד של הזמנוהיקף  קצב, להסופי של החוזה פוהיק מתחייבת לגבילמען הסר כל ספק, אין העמותה  (ד)

  הצהרות והתחייבויות הספק. .4

, בהיקף, ברמה, ביגוד ספורטאספקת סיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשם יכי הוא בעל ידע, נהספק מצהיר  .4.1
   זה.הקבועים בהסכם ובאיכות באופן  ,בשיטה

ע"פ הסכם זה לצורך הגשת הצעתו  עמותהדרישות הלמד את  הספק מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות, .4.2
והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה,

 בקשר עם כך. עמותהמכל סוג שהוא כלפי ה

 . ביגוד ספורטמצעים, כלים, חומרים, ציוד ומשאבים לביצוע אספקת הספק מצהיר כי ברשותו א .4.3

  כי יש בידו את האישורים כדלקמן:הספק מצהיר  .4.4

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות  (א)
   .1976 -מס( תשל"ו 

  אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ. (ב)
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מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו  ספקאישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי ה (ג)
להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או 

  צו הרחבה.

ל תקופת תוקפו של הסכם זה, כי יהיו בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך כהספק מתחייב 
 לפי דרישתה. -וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני העמותה 

ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ ממניותיו, 50% -כי, בעלי המניות המחזיקים למעלה מהספק מצהיר  .4.5
פלילית   בירהעאו   בגין עבירה שנושאה פיסקלילא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, 

)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים 
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק(  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393

ו/או נגד מנהל ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 
ו/או הורשע בעבירת  2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתפי  צו למניעת הטרדה מאיימת עלממנהליו 

, כאמור בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות 352ן למעט סעיף מין לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשי
ו/או כל עבירה, כולל עבירה בתחום איכות הסביבה/הנוגעת לאיכות הסביבה  2001 –מסוימים, התשס"א 

ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירה מכוח חוקי עזר מקומיים )להוציא 
 הספק מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם עניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.עבירות ש

 לשם ביצוע אספקתו של ביגוד הספורט ע"פ הסכם זה.  הרישיונות וההיתרים הנדרשים  האישורים,

יפעל על על פי הסכם זה ו והספק מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותי .4.6
 חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך הסכם זה.

, 1952 –א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33ספק מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים ה .4.7
  יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.

הביגוד וטיבם הדרוש,  וכי בדק את כל ספק מצהיר ומתחייב כי בדק לפני הגשת הצעתו את סוגי הציוד ה .4.8
 על פי הסכם זה. והגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותי

הספק מתחייב כי המחירים הנקובים בהצעתו המסומנת כנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו,  .4.9
עלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב אספקתם בהתאם לתנאי הסכם נקבעו על ידו לאחר שהביא בחשבון את כל ה

זה. לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר לרכישת ביגוד הספורט, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, 
תשלומים לקבלני משנה, עלויות ביטוח וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה 

 תביעה כלפי העמותה לתשלום תוספת כל שהיא מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה להלן. ו/או 

במועדים שתקבע העמותה בהזמנה מתחייב בזאת לספק לעמותה  את ביגוד הספורט נשוא מכרז זה הספק  .4.10
  .פרטנית

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הספק מתחייב לספק את ביגוד הספורט שיוזמן לקראת עונת הפעילות העוקבת 
 בכל שנה קלנדרית.  /1/7לא יאוחר מיום  

 מועדים נוספים מעבר למועד הנקוב יקבעו בין על ידי העמותה במסגרת הזמנה בכתב ובין בתאום עם הספק.

 יתדדים לתאום מועד אספקה, יקבע מועד ההספקה  על ידי מנכ"למובהר למען הסר ספק כי לא הגיעו הצ
 העמותה.

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות העמותה עם הספק בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך הצהרותיו  4.11
של הספק כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל ניסיון מצד הספק לחזור בו 

שבעטיה תהיה לעמותה  או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה 
הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל 

 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

ם ונזקים , כדי שלא יגרמו עיכובימי שימונה מטעם העמותה עםאספקת ביגוד הספורט לתאם את הספק מתחייב  4.12
 כל גורם אחר. לבביצוע אספקת ביגוד הספורט לעמותה ו/או 

 :  סירת העבודהמ .5

עמותה מוסרת בזאת לספק והספק מתחייב בזה לספק את ביגוד הספורט נשוא המכרז , לשביעות רצון העמותה ה  .5.1
 זה.חוזה  ןאו מי שימונה על ידה לעניי

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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על פי המפורט בכתב  בהתאם לדרישות והוראות העמותהביגוד הספורט ו/או הציוד יסופק כל הספק מתחייב כי  .5.2
זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו בהתאם להזמנות פרטניות שישלחו לספק  הסכםל פח א'סנכהכמויות המסומן 

 . העמותה ו/או נציג מטעמהבאמצעות מייל על ידי 

להעביר לספק רשימת בעלי תפקידי ושמותיהם הרשאים להזמין  מובהר למען הסר כל ספק כי באחריות העמותה
 ביגוד ספורט מהספק על פי הסכם זה. 

 העמותה בהתאם לשיקול דעתה שלא לשלם עבור ההזמנה.רשאית תהא  ה מגורם שאינו מאושר,ביצוע הזמנ

צרכיה בלבד במחיר מובהר בזאת כי כמות הפריטים מכל סט תבוצע מעת לעת, בהתאם לכמויות הדרושות לה ע"פ  .5.3
 . המצוין לצד אותם פריטים

בכמות הנדרשת ולא חסרה  , בהתאם למועדים שנקבעו,הספק מתחייב לספק ביגוד ספורט באופן שוטף, תדיר ותקין .5.4
והכל לשביעות רצונה המלא של העמותה ובכל מקרה באופן שלא תיפגע ותיגרע בעבודות העמותה, איכותן וטיבן 

 ביגוד הספורט שיוזמן במסגרת הזמנות פרטניות כאמור לעיל.הספק מתחייב לספק את 

הספק מתחייב כי כל פרטי הביגוד יסופקו לעמותה כשהם תקינים, חדשים לגמרי, ללא שימוש קודם, בהתאם  .5.5
למפרט בנספח א'. במידה ויימצא ליקוי ו/או אי התאמה לדרישות העמותה, הספק מתחייב להחליף את הביגוד 

 .ימי עבודה 3תמורה ותוך פרק זמן שלא יעלה על  מאותו משלוח, ללא

הספק מתחייב כי פרטי הביגוד יסופקו על ידו בשקים נפרדים לפי מידות )כל מידה בנפרד( ולפי סוג הביגוד )כל  .5.6
 פריט ביגוד בנפרד(.

הספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהעמותה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר פריטים אשר רמת הטיב שלהם  .5.7
ינה מתאימה לשימוש ו/או עלולה לגרום לנזקים, בהתאם לשיקול דעת בלעדי של העמותה. סעיף זה הינו תנאי א

 עיקרי ויסודי בהסכם.

למחסן/משרדי מתקני העמותה במודיעין ולהניחם במקום שיורה  הביגוד והציודהספק מתחייב לבצע את אספקת  .5.8
 לו נציג מטעם העמותה.

 ופן ביצוע האספקה  א .6

המוזמן, על חוסרים אשר לא ניתן לספקם ביגוד הספורט עוד בטרם ביצוע אספקת  לעמותההספק מתחייב להודיע  .6.1
המוזמן על  ביגוד הספורט אין באמור כדי לגרוע מחובת הספק לעדכן את מקבל במסגרת הזמן הנקוב לעיל.  

 החוסרים.

העמותה לצורך  יתג אחר שימונה על ידי מנכ"לו/או כי נצי העמותהשל למלא לאלתר אחר כל הוראה הספק מתחייב  .6.2
 לעיל.  6.1לתיקון ליקויים או חוסרים שנמצאו, אשר הספק לא דיווח עליהם כאמור בסעיף בכל הנוגע הסכם זה, 

דווח הם יעלי ולהשלים כל הזמנה כל ליקוימיום קבלת ההזמנה,  ימים 3בתוך תקן הספק מתחייב להשלים ו/או ל .6.3
  מוצרים שנפגעו בזמן המשלוח אריזות וכו'.השלמת חוסרים בהזמנה ו/או , לרבות העמותהלו על ידי 

מבוצעת לעמותה תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת, באם לדעת העמותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .6.4
     ברמה לקויה.באופן שאינו תואם את המפורט בסעיף זה ו/או  ספקעל ידי האספקת ביגוד הספורט 

של אי עמידה במועדי האספקה שנקבעו ו/או העמותה תהא רשאית לבטל את ההסכם עם הספק לאלתר במקרה  .6.5
חוסרים ו/או ליקויים שהתגלו בביגוד הספורט ו/או בביצוע אספקת ביגוד הספורט לא תוקנו בהתאם במקרה ש

ה הספק מנוע ומושתק להוראות מבצעי ההזמנה. בוטל ההסכם עם הספק על ידי העמותה בנסיבות אלו, יהי
 מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד העמותה בעניין זה, והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם. 

רוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך יעל כל א לנציג שימונה מטעמהו/או  מתחייב לדווח לעמותה ספקה .6.6
   .ביצוע אספקת ביגוד הספורט

לביצוע אספקתו במועד מספיק מוקדם כדי לא לעכב את לוח הזמנים ביגוד הספורט, את ין הספק מתחייב להזמ .6.7
  .ספקיהיה באחריות הביגוד ספורט,  זמנים באספקתהלוח בכל שיבוש מובהר בזאת כי  .של ביגוד הספורט

ל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע אספקתו של ביגוד הספורט יחולו על הספק וישולמו על כ .6.8
 דו.  י

 לצורך אספקת ביגוד ספורט נשוא הסכם זה ידאג הספק: .6.9
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"י אנשים בעלי ענקוט בכל אמצעי הבטיחות בהתאם לכל דין ובהתאם לדרישות העמותה ולבצע כל עבודה ל (א)
 נות וכישורים מקצועיים והולמים.מומחיות, מיומ

 שמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש עפ"י כל דין.ל (ב)

 להעסיק עובדים מיומנים ואדיבים.  (ג)

לתדרך את עובדיו לשמור על נימוסים. היה ועובד לא ישמור על כללי נימוס נאותים, תהא העמותה רשאית  (ד)
 לדרוש את החלפתו ללא נימוק.

כי אספקת ביגוד הספורט  בוצעה בתנאים בטיחותיים גרועים ו/או בניגוד לשביעות רצון העמותה  העמותה הצאמ .6.10
 לספק התראה ואפשרות לתיקון הליקוי.  תיתן העמותההסכם זה,  ןאו מי שימונה על ידה לעניי

 . העמותההספק מתחייב לספק את ביגוד הספורט לפי הסכם זה בתאום עם  .6.11

 ין נשוא מכרז זה למקום/במקום אותו תקבע העמותה .הספק מתחייב לספק את הטוב .6.12

דלעיל מסיבות שאינן בחזקת כוח עליון,  4.10איחור באספקת ביגוד הספורט ע"י הספק מעבר לזמן האמור בסעיף  .6.13
 מהיקף ההזמנה לכל יום איחור. 5%סך של   8תהא זכאית העמותה לנכות מהתמורה לפי סעיף 

ימים מהמועד כאמור לעיל תהא העמותה רשאית להזמין את  7 -איחר הספק לספק את ביגוד הספורט למעלה מ .6.14
אותו טובין שלא סופק על ידי הספק כאמור, ממקור אחר, והספק יחויב במלוא ההוצאות ו/או ההפסדים שיגרמו 

 .  8כתוצאה מכך לעמותה והיא תהא רשאית לנכותם מן התמורה לפי סעיף 

דלעיל, ייחשב כהפרה  4.10מצהיר כי ידוע לו שאיחור מהמועד שנקבע לאספקת ביגוד ספורט כנקוב בסעיף  הספק .6.15
 יסודית.

למול  יםהמסופק הפריטים בה יפורט ביגוד הספורט  תעודת משלוח בזמן האספקה של  לעמותהעל הספק להגיש  .6.16
המסופק. מובהר כי אי המצאת תעודת  ביגוד הספורטבדוק את העמותה באמצעות נציג מטעמה תהציוד שהוזמן. 

 משלוח תהווה הפרה יסודית של תנאי הסכם.

כי ביגוד הספורט המסופק אינו תואם את הכמות שנדרשה ו/או את הפירטים  הו/או מי מטעמ העמותה המצא .6.17
שנדרשו המסופק ו/או אינו תואם את המפורט בכתב הכמויות המסומן כנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי 

לספק רשימת חוסרים ו/או  העמותהמסור ת ,נפרד הימנו, או טיב ביגוד הספורט המסופק אינו משביע את רצונו
 להשלמת ההזמנה , והספק חייב לבצעם תוך התקופה הקבועה בהסכם זה.לדעתה ליקויים הדרושים 

יחייב את הספק לשלם י תיקון הליקויים ו/או אי השלמת החוסרים על ידי הספק, אמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .6.18
גרוע מיתר ל. אין בתשלום זה כדי להפחית או הלןל 10.7ף יצויים קבועים ומוסכמים כאמור בסעיפלעמותה 

ו/או מזכותה של העמותה על פי כל דין ועל פי ההסכם, לרבות מימוש  של הספק עפ"י הסכם זה  והתחייבויותי
 .  ערבות הביצוע שהמציא הספק

   ח אדםוכ .7

ולשם מילוי יתר התחייבויותיו ביצוע אספקת ביגוד הספורט ח האדם הנחוץ לשם ועל חשבונו את כל כהספק יספק  .7.1
   "(.ח אדםוכעל פי הסכם זה )להלן: "

ל ידי צוות עובדים מנוסה, מיומן עשה עהספק מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת, כי ביצוע אספקת ביגוד הספורט  ת .7.2
 ועדים שנקבעו.   ומ םרלוונטייתוך עמידה בדרישות תקנים 

,  הפרת 1952 –א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33לא להעסיק נוער בניגוד לסעיפים הספק מצהיר ומתחייב  .7.3
 סעיף זה  יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.

מתחייב בזאת לפצות ולשפות את העמותה על כל נזק בגין כל תביעה, או קנס, או דרישה,  ספקהמובהר בזאת כי  
לוחיו ושולחיו, בקשר עם העסקה של נער ו/או יבכל עילה שהיא שתוגש נגדה, או נגדו, או נגד כל מי מעובדיו, ש

לות להיגרם לעמותה זה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלוהסכם נערים לצורך ביצוע 
    עקב כך.

קטינים, ועלפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד  יםמאוכלסים בהם מבנהואיל וביגוד הספורט יסופק ל .7.4
)להלן: "החוק"( הקובעות כי רשות מקומית לא תקבל לעבודה ו/  2001 -המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

ינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה או לשירות בבית ספר שלומדים בו קט
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להמציא אישור על העדר עבירות  בזאת ביצע בהיותו בגיר ונידון עליה לשנת מאסר בפועל או יותר, מתחייב הספק 
 עבור כל עובד אשר יועסק על ידו לצורך ביצוע הסכם זה.  מין, ממשטרת ישראל

ך כל תקופת תוקפו של הסכם זה עובדים ו/או מועסקים תושבי ישראל ואשר אין כל הספק מתחייב להעסיק במש .7.5
 מניעה ע"פ דין ו/או בהתאם להוראות ו/או דרישות ו/או הנחיות כל רשות מוסמכת אחרת להעסיקם בישראל.  

הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים המועסקים על ידו כנדרש על פי כל דין,  .7.6
 -ובגין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקח עבודה כמובנו בחוק כגון חוק ארגון הפיקוח על עבודה, תשי"ד 

1954 . 

לבדו  אייש ספק, והספקיס קבוע, כשכירים של העל בס ספקכח האדם יועסק על ידי ההספק מצהיר ומתחייב כי  .7.7
      . בכל התשלומים הכרוכים בהעסקתו, לרבות: שכר, תנאים סוציאליים, ביטוחים, מיסים וכיו"ב

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב כי ישלם לעובדיו שכר אשר לא יפחת משכר מינימום כפי שיקבע מעת  .7.8
 לעת. 

הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה לעמותה  ק, כי הפרת סעיף זה מהווה מובהר בזאת למען הסר כל ספ .7.9
הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל 

   טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

 התמורה   .8

בנספח א' להסכם זה את  פריטספק לעמותה, תשלם לו העמותה עבור כל תמורת אספקת ביגוד ספורט שיספק ה .8.1
  "(.התמורהבפועל )להלן: "הפריטים שיוזמנו המחיר הנקוב לצדו, עפ"י הצעתו של הספק במכרז כפול מספר 

למען הסר ספק, מובהר ומודגש  בזאת, כי העמותה רשאית אך אינה חייבת לרכוש מאת המציע שיזכה ציוד או 
 פריט אשר אינו כלול בכתב הכמויות המסומן כנספח א' להסכם.  

 למען הסר ספק, מובהר כי על התשלומים הנ"ל יתווספו מע"מ בשיעורו כדין.  .8.2

 ההסכם.התמורה לא תהא צמודה למדד במהלך תקופת  .8.3

. יש לצרף מסגרתהכל הזמנה בגין המוצרים שהוזמנו בעבור  נפרדמודגש כי על הספק להגיש לעמותה חשבון  .8.4
 לחשבונית המס את תעודות המשלוח הרלבנטיות הכוללות פרוט של המוצרים שהוזמנו.

כל תשלום של התמורה ישולם אך ורק כנגד המצאת חשבונית  .60שוטף + התמורה תשולם לספק על בסיס של  .8.5
 מס כדין.

הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה כי התמורה המפורטת בזה היא מלאה וסופית וכוללת את מלוא התשלומים  .8.6
 להם זכאי הספק ללא יוצא מן הכלל וכי העמותה אינה חייבת בתשלומים נוספים כלשהם לספק בגין הסכם זה.   

זאת כי המצאת חשבונית בהפרדה לכל הזמנה, הינה  תנאי לתשלום התמורה וכי במידה וחל עיכוב מובהר ב .8.7
 בהמצאה, לא יהא בכך כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על העמותה.   

הסכומים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י העמותה לספק, בתמורה למתן שירותיו  .8.8
  בהתאם להסכם זה.  

באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין, יחולו הם על הספק וישולמו על ידו  .8.9
 מעצם היותו קבלן עצמאי.    

 התמורה מותנית בביצוע אספקת ביגוד הספורט על ידי הספק ו/או מי מטעמו.   .8.10

תהא העמותה רשאית לקזז מכל סכום אשר  מבלי לגרוע מזכויות העמותה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין, .8.11
יגיע לספק מאת העמותה כל סכום שהעמותה נאלצה לשלם במהלך תקופת ההסכם ושחובת תשלומו חלה על 
הספק, למרות האמור לעיל, לא תקזז העמותה כל סכום לפני שהודיעה לספק על כוונתה זו, ולפני שאפשרה לו, 

 .  ימים ממתן ההודעה 3לתקן את הדרוש, תוך 

ימים לא יהווה הפרה יסודית של הסכם זה והעמותה לא תהא  10יגור בתשלום שאינו עולה על פמובהר בזאת, כי  .8.12
 יצוי.   פחייבת ב
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     י קיום יחסי עובד ומעבידא .9

ובד ומעביד בינו עספק מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי ה .9.1
הסכם זה כדי ליצור יחסי עובד בלבין העמותה. כמו"כ מצהיר הספק בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין 

 ומעביד בין העמותה לבין מי מעובדיו.  

או מועסקי הספק והם יהיו /כי העמותה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת, .9.2
   ק בלבד.עובדיו של הספ

חובה או חבות שמעביד  או מועסקיו בגין כל אחריות,/הספק יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו כמו כן, .9.3
 בתשלומים לביטוח לאומי, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות,

 ח"תשי שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, שהוא,ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג 
תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או  , 1963-ג"תשכ צויי פיטורים,יפיטורים כמשמעותם בחוק פ יצווי 1958 -

וכל  תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,, 1951-א"תשי חוק שעות עבודה ומנוחה, על פי
     הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם, על פי כל דין, ציאליות מכל וסוג שהוא,תשלומים והטבות סו

לספק  כאמור, במידה ותחויב בתשלום, מיד עם דרישתה הראשונה, הספק מתחייב לפצות ולשפות את העמותה, .9.4
  או למועסקיו./או לעובדיו ו/ו

  חריות וביטוחא .10

, ככל שיידרש על ידי העמותה, הוא יהיה אחראי, באופן העבודהספק משמש כספק עצמאי לביצוע וההואיל  .10.1
, בגין מוות, נזק גופנילרבות  אספקת ביגוד ספורט ,מוחלט ובלעדי, כלפי עובדיו וכל מי שעוסק מטעמו בביצוע 

נזק רכוש שייגרם להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה שאירעה בעת העבודה או בקשר אליה ו מום
 הספק מתחייב לספק מוצרים בעלי תו תקן והמאושרים על פי דין.  עבודה וממנה.או בדרך ל

בביצוע ספק יהיה אחראי, הוא לבדו, כלפי כל הרשויות המוסמכות בגין כל הוראת דין המתייחסת לבטיחות ה .10.2
   , ותשלום כל התשלומים שיש לשלם על פי דין בגין ביצועו של הסכם זה.אספקת ביגוד ספורט 

ו/או כלפי יורשיהם ו/או כלפי  םו/או כלפי העובדים המועסקים על ידעמותה יה אחראי בלעדית כלפי הספק יהה .10.3
או נזק אחר, מכל סוג שהוא, שייגרם להם ו/או רכוש ו/כל התלויים בהם ו/או כלפי צד ג' כל שהוא, לכל נזק גוף 

ו/או את יורשיהם ו/או את זה, והוא מתחייב לפצותם  הסכםנשוא אספקת ביגוד ספורט כתוצאה מביצוע 
 .  עם דרישתם הראשונה מידבגין כל נזק שייגרם להם, העמותה התלויים בהם וכן את 

אשר ייגרם לרכוש ו/או ציוד  ו/או פגם לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן העמותהספק יהיה אחראי בלעדית כלפי ה .10.4
ג' כל שהוא, עקב מעשיו ו/או מחדליו של  ו/או של עובדיה ו/או של צד ומוסדות החינוך והציבור של העמותה

   או בקשר אליה.האספקה ו/ספק ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי ביצוע ה

ניזוק, עקב כך, רכוש ו/או ונגנב ו/או וספק איזו מהתחייבויותיו בהסכם זה המבלי לגרוע מכלליות האמור, הפר  .10.5
  לכל נזק כאמור. תיה הספק אחראי בלעדי, יהאם בפריצה ואם בדרך אחרת שהיאציוד, 

לאחר קרותם,  מיד, פים לעיל, שנגרמו כאמור לעיל בסעיאובדןספק מתחייב לתקן, להשלים ולהשיב כל נזק ו/או ה .10.6
לתקן את הנזק, לאחר שהספק לא עשה כן בהקדם, ולחייבו בתשלום העמותה אך אין בכך כדי לגרוע מזכות 

  הוצאותיהם.

ימים מיום האספקה, יחייב את הספק לשלם  14 וךתיקון נזקים כאמור לעיל, ת יהאמור לעיל, אמבלי לגרוע מן  .10.7
, 15 -עבור כל יום החל מהיום ה₪( ח )במילים: חמש מאות "ש  500לעמותה פיצויים קבועים ומוסכמים בסך 

 ות אחרת הנתונה לעמותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. כוזאת מבלי לגרוע מכל ז

אמור לעיל כדי לגרוע מזכות העמותה לתקן את הנזק ו/או להשלים את החוסרים לאחר שהספק לא עשה ן ביא .10.8
לחייבו בתשלום הוצאותיה. העמותה  רשאית וזכאית לקזז את הוצאותיה כאמור מן התמורה לה וכך בהקדם, 

 זכאי הספק הסכם זה.    

ו/או  , כולה או מקצתה, לתיקון הנזקיםלהלן 13 ףלממש את הערבות, כפירוטה בסעי תרשאי האת העמותה .10.9
 .    כנ"ל השלמת החוסרים

כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הספק יוצא צו מאת בית המשפט, יהיה הספק אחראי לפצות את  םא .10.10
ספק לעשות את כל הדרוש ולנקוט את המבלי לגרוע מחובתו של  תהעמותה על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזא
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לה חובה כלשהי על העמותה לפצות את טיהדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה  זו תתפרש כמ כל ההליכים
 הספק בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בעבודות בעקבותיו.   

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או  עמותההספק פוטר את ה .10.11
סכם זה. הספק ישפה את העמותה על כל סכום שתחויב לשלם, או ששילמה, בגין נזק או אובדן לרכוש, כאמור בה

להם אחראי הספק כאמור לעיל  ו/או על פי כל דין, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שתישא בהן בקשר 
אה מקצועית של לחיוב כאמור.  בנוסף, הספק ישפה ו/או יפצה את העמותה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגי

לקוי. אחריותו של הספק תחול  אספקה של ביגוד ספורט הספק ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב 
גם לגבי  כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת ההסכם. העמותה תודיע לספק על תביעה ו/או על 

   דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.

לבטח את עצמו ואת העמותה, ספק ו/או על פי כל דין, מתחייב ה ספק על פי הסכם זה לגרוע מהתחייבויות ה מבלי .10.12
ביצוע אספקת ביגוד ספורט בהתאם לשיקול דעתו ובלבד שלא על חשבונו הוא, בפני כל נזק שיגרם כתוצאה מ

ו', המהווה חלק בלתי נפרד יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח 
 ( .    "טופס האישור על קיום ביטוחים"מהסכם זה )להלן: 

ידי -ולעשות כל פעולה, אשר יידרש לעשותה על חמתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטו הספק .10.13
    הצורך. העמותה כדי לסייע במימוש פוליסות הביטוח בעת 

והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישור על קיום ביטוחים לעמותה לא יהוו או תיקונם /עריכת הביטוחים ו .10.14
אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך  האישור כלשהו מהעמותה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי

       פי כל דין. -פי הסכם זה או על-עלספק כדי לצמצם את אחריותו של ה

שא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות ייוחים הנ"ל וכן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטספק ה .10.15
      .במקרה נזק הביטוח

ו/או הפועלים מטעמו,  ספקלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של ה הספק .10.16
תגמולי הביטוח  לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של

מובהר, כי הספק יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.
 מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.     

לנזקים באופן מלא  יהיה הספק אחראיאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העמותה,  הפר הספק .10.17
     עקב זאת. וטענה כלשהי כלפי העמותה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל ודי מבלי שתהיה לובלע

יטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והספק רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות עיניו על מנת בה .10.18
 את אחריותו, כנזכר בסעיף לעיל.    ת לכסו

, לשלם את דמי ההשתתפות העצמית של הפוליסה ו/או כל תשלום אחר ל מקרה של אירוע בו תיאלץ העמותהכב .10.19
 העמותה להחזיר מיידית לעמותה את הסכום שיידרש על ידה.  ביהספק מתחי -בו  תאשר הספק חייב לשא

 כל סכום המגיע לספק.  מ רשאית לקזז מהספק סכומים כנ"ל,

תיו ו/או את זכויות העמותה, יהא הספק ר הספק את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויופה .10.20
אחראי לנזקים שייגרמו לעמותה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות, כספיות 

 . רומלות כלפיה כל טענה, כאהעאו אחרות, כלפיה והוא יהיה מנוע מל

באחריות הספק להמציא אישור קיום  וליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים.פה .10.21
 ביטוחים בתוקף במהלך כל תקופת ההתקשרות, ללא צורך בקבלת דרישה לעשות כן מהעמותה.

 יטול ההסכם.  ב .11

העמותה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי מתן  .11.1
 יום מראש ובכתב. )במילים: שלושים( 30הודעה בכתב לספק 

על ידו עד מועד סיום ההסכם  ביגוד הספורט שסופקנתנה העמותה הודעה כאמור, יהא הספק זכאי לתמורה בגין 
 כאמור.  

מוצהר ומובהר כי הספק מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שהיא אשר עשויה להיות לו באשר 
 ת עמו כאמור.לשיקול דעתה של העמותה בגין הפסקת ההתקשרו

ם אזה לקצו  הסכםעמותה תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, להביא ה .11.2
קיבלה החלטת פירוק או שהספק הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם הספק הוא חברה 
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נהל קבוע או ניתנה לגביה החלטה אחרת והצו, המנוי מניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס נכסים או 
יום ממועד קבלתם או אם הספק הורשע בפלילים בעבירות שיש עמן  60וך תאו ההחלטה האמורים לא בוטלו 

קלון או הפר הספק הפרה יסודית של הוראות הסכם זה. לצורך ביטול ההסכם מן הטעמים לעיל, לא תהא 
 העמותה חייבת בהודעה מוקדמת. 

עמותה עפ"י הסכם זה ו/או למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש ל .11.3
 לעיל.  11.2 -ו 11.1עפ"י כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה שאינו מצוין בסעיפים 

ל הספק, ולספק עה יחול ההסכם עפ"י הוראות הסכם ז לל נזק שיגרם לספק ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטוכ .11.4
הסכם, נזקים שנגרמו לו, הלא תהא כלפי העמותה ו/או מי מטעמה כל טענה, דרישה או תביעה ביחס לביטול 

 החזר השקעתו, וכל פיצוי אחר.  

והיה ולא ביצע הספק את האמור לעיל, תהא העמותה רשאית להסיר ולסלק את כל הנ"ל בעצמה ולהשית על 
 ה זו על הספק. הספק את הוצאות פעילות

   עברת ההסכם ו/או העסקת קבלני משנהה .12

סכמת העמותה הספק מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים, אלא אם יקבל את ה .12.1
 לכך בכתב ומראש.  

מהתחייבות או אחריות כלשהי  ספקלהעסקתו של ספק משנה אין בה כדי לשחרר את ה עמותהסכמתה של הה .12.2
   ו/או צד שלישי כלשהו על פי כל דין ועל פי הסכם זה.עמותה כלפי ה

לחוק החוזים  6סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף  .12.3
 .1970 -, תשל"א הסכם()תרופות בשל הפרת 

  ערבויות .13

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן, ימציא הספק לעמותה במעמד חתימת חוזה זה,  .13.1
וסח הערבות מצורף נ)במילים: עשרת אלפים שקלים חדשים(  ₪ 10,000של סך על ערבות בנקאית אוטונומית 

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  'הכנספח לחוזה זה, מסומן 

לפי  -כולן או חלקן  -יום לאחר תום תוקפו של חוזה זה, או סיום התקופות המוארכות  90עד  תוקף הערבות יהיה .13.2
      המאוחר.

    :תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, .13.3

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לעמותה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי של תנאי כלשהו מתנאי  (א)
     או על ידי מי מעובדיו./זה על ידי הספק ו הסכם

בקשר  או להתחייב בהם, או לשלם, כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לספק שהעמותה עלולה להוציא, (ב)
     עם הסכם זה.

ספק בכל מקרה שהוא על פי האין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של  (ג)
    הסכם זה.

חוק החוזים ב 6בסעיף כהגדרתה   זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם,סעיף  .13.4
 .1970 –הסכם(, תשל"א תרופות בשל הפרת )

    י:ללכ .14

כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו תקדים סה .14.1
 למקרה אחר.  

דדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך הקלה או ויתור השתמשו הצא ל .14.2
למוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים וסמכויות ל על אותן הזכויות במקרה אחר ואין

 מנהל הרכש כמותנה בהסכם זה. 

המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם, מצג ואת היחסים  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים .14.3
 דדים. הצ, על ידי מי מהפ ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל
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שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא יהיה לו  לכ .14.4
 כל תוקף.  

לא אם כן נעשו אמפעולה מצד העמותה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה,  תרכה, ויתור, הימנעוא .14.5
 בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של העמותה. 

מובהר בזאת למען הסר כל ספק וזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של העמותה בהתאם להוראות הסכם זה   .14.6
יה זכאית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה לה זכאי הספק ו/או בהתאם להוראות כל דין כי העמותה תה

 בהתאם להוראות הסכם זה, רבות בגין פיצוי, קנס, הפרה, שיפוי, חוב, חיוב והשתתפות. 

 כתובות והודעות   .15

 תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  כ .15.1

יום מסירתה כדבר משעות  72תוך  ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלתכ .15.2
 דואר רשום. 

הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על הכתובות  .15.3
 החדשות.

 
 

 לראייה באו הצדדים על החתום : ו
 

 
                                           ________________            __________________ 

 עמותה ה                         הספק            
 
 

אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של הספק וכי 
 חתימות דלעיל מחייבות את הספק לכל דבר ועניין.

 
       ___________________ 
 חתימה וחותמת.                 
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 עמותת עירוני מודיעין 
 העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות  

 
 עמותת סחלבים

 העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות
 
 
 
 2/22מס'  מכרז פומבי
 

 בגדי אימון ומדי משחק אספקת ל
 לקבוצות הכדורגל והכדורסל

 
 
 

  נספח א'
  

 
 

 משתתףטופס הצעת 
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 נספח א' 

 2/22מס'  מכרז פומבי
 בגדי אימון ומדי משחק לקבוצות הכדורגל והכדורסלאספקת ל

 
 2/22 ס'מ פומביהצעת משתתף במכרז טופס 

 
 2/22מס' עיינתי ובדקתי את כל מסמכי מכרז  מאשר בזה כי קראתי,  __________________________________מ,"אני הח

עבור עמותת סחלבים ועמותת עירוני מודיעין כמפורט במסמכי  משחק לקבוצות הכדורגל והכדורסל בגדי אימון ומדיאספקת ל
  וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם. מכרז,ה

 להלן הצעתי:
 

 ביגוד ספורט כדורגל
 

 כמות פריט
מחיר בש"ח 

 מע"מ לפני

 אחוז 

 הנחה

 למוצר

מחיר 
בש"ח 
לאחר 

הנחה לפני 
 מע"מ

   42 1 הדפסת סמל כיס +סט אימון 

   65 1 +הדפסת סמל כיס+ מס' גדול משחקסט 

   90 1 חליפת טרנינג + הדפסת סמל כיס

   65 1 חולצה ייצוגית קצרה צוות/בוגרים )פולו( + סמל כיס

   11 1 גרביים

   33 1 תיק גב בינוני + סמל כיס

   28 1 תיק קטן + סמל כיס

   40 1 מספרתיק משחק בינוני +סמל כיס+ 

   80 1 סט שוער )חולצה+ מכנס+ מגנים( + סמל כיס+ מספר

   45 1 סט מאמן )חולצה+ מכנס( + סמל כיס

   90 1 טרנינג מאמן + סמל כיס

   130 1 מעיל גשם מאמן +סמל כיס

   45 1 סט אימון שחקן בקבוצת הבוגרים+ סמל כיס+ מס' גדול

   68 1 כיס+ מס' גדול סט משחק שחקן בקבוצת הבוגרים+ סמל

   90 1 טרנינג שחקן בקבוצת הבוגרים+ סמל כיס

   11 1 גרביים שחקן בקבוצת הבוגרים

   80 1 מעיל רוח שחקן קבוצת בוגרים+ סמל כיס

   60 1 חולצה טרמית שחקן בקבוצת הבוגרים

   50 1 טייץ שחקן בקבוצת הבוגרים

   5 1 הדפסת סמל כיס

   5 1 הדפסת מספר קטן

   5 1 הדפסת מספר גדול

   10 1 הדפסת חסות 
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 ( הביגוד צריך להיות של אחת החברות הבאות: פומהPUMA( אדידס ,)ADIDAS( נייקי ,)NIKE( פילה ,)Fila קאפה ,)
(KAPPA( דיאדורה ,)DIADORA( ג'יבובה ,)GIVOVA( אומברו ,)UMBRO מציע אשר יציע ביגוד שאינו של אחת החברות .)

 המפורטות לעיל, הצעתו לא תידון.

 ההדפסה צריכה להיות סובלימציה לבד בהיר ופלקס לבד כהה. 

  תקופות התקשרות לפחות 2המציע מתחייב לספק פריטים מאותו מותג ו/או טיב ו/או צבע ו/או גוון למשך . 

 
 ביגוד ספורט כדורסל

 

 כמות פריט
א מחיר בש"ח ל

 מע"מ כולל

 אחוז 

 הנחה

 למוצר

בש"ח לאחר מחיר 
 הנחה לפני מע"מ

   60 1 סמלי כיס 2+  דו צדדיסט 

   90 1 + סמל כיס חליפת טרנינג

   28 1 תיק גב + סמל כיס

   5 1 הדפסת סמל כיס

   5 1 הדפסת מספר גדול

   5 1 הדפסת מספר קטן

    סה"כ: 

 

 ( הביגוד צריך להיות של אחת החברות הבאות: פומהPUMA( אדידס ,)ADIDAS( נייקי ,)NIKE( פילה ,)Fila קאפה ,)
(KAPPA( דיאדורה ,)DIADORA( ג'יבובה ,)GIVOVA( אומברו ,)UMBRO( פיק ,)PEAK מציע אשר יציע ביגוד שאינו של .)

 אחת החברות המפורטות לעיל, הצעתו לא תידון.

 ההדפסה צריכה להיות סובלימציה לבד בהיר ופלקס לבד כהה. 

 תקופות התקשרות לפחות 2פריטים מאותו מותג ו/או טיב ו/או צבע ו/או גוון למשך  המציע מתחייב לספק. 

 

_________   ____________  ____________ 
   בע"מ/ חברהס' מת.ז./                חתימת המציע    שם המציע

   מס' שותפות רשומה          
 

 ________________________________________________כתובת המציע 

 

  ________________________________________________טלפון המציע  

            
 

 ______________ :תאריך    :פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע
           

    __________   __________   __________ _____________ 
  ת.ז.  שם              ת.ז.       שם      
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 עמותת עירוני מודיעין 
 העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות  

 
 עמותת סחלבים

 העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות
 
 
 
 2/22מס'  מכרז פומבי
 

 בגדי אימון ומדי משחקאספקת ל
 לקבוצות הכדורגל והכדורסל

 
 

 
 
 
 

  'בנספח 
 

  מציעהצהרת ה
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 נספח ב'
 מציעההרת צה

 
 תאריך:______           בודכל

 עמותת עירוני מודיעין 
  ועמותת סחלבים

 יעין מכבים רעותדומ
 

 והכדורסל הכדורגלבגדי אימון ומדי משחק לקבוצות אספקת ל – 2/22פומבי  זרכמ ון:דנה
 

כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז ובין שאינם  תויסודית א, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה אני
ובדתיים והמשפטיים הנחוצים העתי ו/או ידועים לי כל הנתונים קדבכלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ולאחר ש
 לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

צעתי זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או הכרז ונתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המבה .1
  ר.הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו-ידיעה ו/או אי-טענות המבוססות על אי

בגדי אימון ומדי אספקת קתי, לפני הגשת הצעתי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע דב .2
אשר יש או עשויה להיות להם השפעה  גל של העמותה, בהתאם לתנאי מכרז זה ואת כל הגורמיםמשחק לקבוצות הכדור

טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש  ואעל הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות 
 על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.

עתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז והנני מקבל צ, המהמשתתפים במכרזהנני עומד בכל התנאים הנדרשים  .3
 תנאים שבמסמכי המכרז.  לעל עצמי לפעול בהתאם 

בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים ו/או תיאום עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי הצעתי זו מוגשת  .4
 . אחר במכרז זה

לבין מציעים אחרים, תהא העמותה  רשאית לפסול את הצעתי ולחלט את הערבות  במידה ויוכח קשר או תיאום ביני .5
  הבנקאית ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לעמותה.

ביעות במידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי, רשאית העמותה לבטל המכרז ללא כל ת .6
   מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לעמותה

 סמכי המכרז. ט במי, והכל בהתאם למפורנועתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשיצה .7

 יני לביניכם.  בני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב נה .8

 ₪.  10,000בנקאית אוטונומית ע"ס הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות להבטחת קיום  .9

מציא את הערבות הבנקאית , אזרכמימים ממועד ההודעה על זכייתי ב 7ה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך יה .10
 דעה על זכייתי במכרז. וימים ממועד הה 7להסכם וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך  13כאמור בסעיף 

, אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז תמומש על יה ומסיבה כלשהי, לא אעמוד בהתחייבויותייה .11
 כם, כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראש. ידידכם, וסכום הערבות יחולט על 

ים אף אם או במימושה כדי לפגוע בזכויות העמותה לתבוע את נזקיה הממשיכאמור לעיל ידוע לי שאין במתן ערבות  .12
  הם יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לעמותה.

מן והציוד הדרוש ולי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המי שי .13
המכרז, בהתאם להוראות המכרז שוא נ והכדורסל של העמותה בגדי אימון ומדי משחק לקבוצות הכדורגלאספקת ל

 והסכם ההתקשרות. 

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום בשם  הניעתי זו הצה .14
חתימת הסכם ההתקשרות ובביצוע בהתאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ו

 ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. 

 הלי ו/או נגד עובד מעובדי כתב אישום בשל עבירה פלילית שיש עמה קלון.מנהוגש נגדי ו/או נגד מנהל מ אל .15

יים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות בוריצ ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עסקאות גופיםנה .16
 לחוק הנ"ל.  2, וביכולתי להמציא לעמותה אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף 1976 -מס(, תשל"ו 
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 יירשאית לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי והצלחותעמותה ה מצורפים בזאת מכתבי המלצה. .17
  בתחום נשוא המכרז.

ה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא המכרז, מותהעמסכים ש יאנ .18
ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל דבר הקשור ו/או 

  כאמור. עמותההנובע מהמידע שימסרו לנציגי ה

של והכדורסל  בגדי אימון ומדי משחק לקבוצות הכדורגל אספקת ני מתחייב לבצע את נההצעתי זו תזכה במכרז  םא .19
 לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.   בהתאםהעמותה 

הנני מתחייב לספק הפריטים הכלולים במכרז, מאותו מותג ו/או טיב ו/או צבע ו/או גוון  ,אם הצעתי זו תזכה במכרז .20
, ולעמוד במועדי האספקה הקבועים במכרז )ככל שתוארך עמי ההתקשרות( לפחותתקופות התקשרות  2למשך 

 .ובהזמנות שייצאו מעת לעת על ידי העמותה

ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, המהות והתנאים לביצוע -עתי זו הוכנה והוגשה עלצני מצהיר ומתחייב כי הנה .21
ות האחרות שיהיה עלי לבצע יובוההתחיישל העמותה  והכדורסל ומדי משחק לקבוצות הכדורגלבגדי אימון אספקת 

כרז והעמותה תתקשר עמי בהסכם ההתקשרות וכי לא אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר במאם אזכה 
והכדורסל  לקבוצות הכדורגלבגדי אימון ומדי משחק אספקת ביצוע  לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי כנגד

פי הסכם ההתקשרות -המופרטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי על ותהשל העמ
 ונספחיו. 

 

 
 :2022אייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________ רלו
 
 

    ' ת.ז.: סמ    ר עוסק מורשה: מספ     המציע:  םש
 
 
    ס: קפ     ון:פלט    בת:ותכ    ' תאגיד: סמ 

 
 
 ת.ז. _________           שם                    ת.ז.     שם  ת מורשי החתימה:מוש 

 
                מה:יתח

 חתום ולהתחייב בשם התאגיד.ללהצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים 
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 עמותת עירוני מודיעין 
 העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות  

 
 עמותת סחלבים

 העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות
 
 
 
 2/22מס'  מכרז פומבי
 

 בגדי אימון ומדי משחקאספקת ל
 לקבוצות הכדורגל והכדורסל

 
 

 
 
 
 

 1ב'נספח 
 

 הצהרת ניסיון
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 1ב'נספח 
ן ו י יס נ  הצהרת 

 
 )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:אני הח"מ __________  .1

אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן: "הספק", "המציע"(. )במקרה של סוג  .2
 תאגיד אחר יש לשנות בהתאם / עוסק מורשה אינו חייב במילוי סעיף זה(.

במסגרת הצעת הספק  ים ועמותת עירוני מודיעיןסחלבאני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הספק לצורך הגשתה לעמותת  .3
 של העמותה   והכדורסלבגדי אימון ומדי משחק לקבוצות הכדורגל אספקת ל 2/22מס'     למכרז 

 הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח באספקת בגדי ספורט.  .4

 :ידנועל להלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לאספקת ביגוד ספורט כהגדרתו בחוזה שבוצעו  .3

 
 . שם הגוף הציבורי /פרטי לו סופק ביגוד ספורט 1
  _____________________________________ 

 כן/לא יש לסמןמועדון בליגת העל: 
 התקופה בה ניתנו השירותים : _________________

 שנתי :______________________________ כספיהיקף 
  ______________ :מספר סטים )אימון או משחק( שסופקו

 : ________________________________ביגודפירוט 
 : ________________________כתובת הגוף המזמין

 טלפון הגוף המזמין: _________________________

 שם הגוף הציבורי /פרטי לו סופק ביגוד ספורט  .2
  _____________________________________ 

 כן/לא לסמןיש מועדון בליגת העל: 
 התקופה בה ניתנו השירותים : _________________

 שנתי :______________________________ כספיהיקף 
  ______________ מספר סטים )אימון או משחק( שסופקו:

 : ________________________________ביגודפירוט 
 : ________________________כתובת הגוף המזמין

 המזמין: _________________________טלפון הגוף 
 . שם הגוף הציבורי /פרטי לו סופק ביגוד ספורט . 3
  _____________________________________ 

 כן/לא יש לסמןמועדון בליגת העל: 
 התקופה בה ניתנו השירותים : _________________

 שנתי :______________________________ כספיהיקף 
  ______________ )אימון או משחק( שסופקו: מספר סטים

 : ________________________________ביגודפירוט 
 : ________________________כתובת הגוף המזמין

 טלפון הגוף המזמין: _________________________

 שם הגוף הציבורי /פרטי לו סופק ביגוד ספורט . 4
  _____________________________________ 

 כן/לא יש לסמןמועדון בליגת העל: 
 התקופה בה ניתנו השירותים : _________________

 שנתי :______________________________ כספיהיקף 
  ______________ מספר סטים )אימון או משחק( שסופקו:

 : ________________________________ביגודפירוט 
 ________________________: כתובת הגוף המזמין

 טלפון הגוף המזמין: _________________________
 שם הגוף הציבורי /פרטי לו סופק ביגוד ספורט . 5
  _____________________________________ 

 כן/לא יש לסמןמועדון בליגת העל: 
 התקופה בה ניתנו השירותים : _________________

 שנתי :______________________________ כספיהיקף 
  ______________ מספר סטים )אימון או משחק( שסופקו:

 : ________________________________ביגודפירוט 
 : ________________________כתובת הגוף המזמין

 טלפון הגוף המזמין: _________________________

 שם הגוף הציבורי /פרטי לו סופק ביגוד ספורט . 6
  _____________________________________ 

 כן/לא יש לסמןמועדון בליגת העל: 
 התקופה בה ניתנו השירותים : _________________

 שנתי :______________________________ כספיהיקף 
  ______________ מספר סטים )אימון או משחק( שסופקו:

 : ________________________________ביגודפירוט 
 : ________________________כתובת הגוף המזמין

 טלפון הגוף המזמין: _________________________
 

 חתימה: __________________       
 

 אישור
____________ המוכר/ת לי אישית ולאחר הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד ____________ מר' גב' 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה/ תעשה כן , אישר/ה את נכונות 
 ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפני.

 חתימה: __________________       
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 עמותת עירוני מודיעין 
 לספורט מודיעין מכבים רעות העמותה העירונית  

 
 עמותת סחלבים

 העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות
 
 
 
 2/22מס'  מכרז פומבי
 

 בגדי אימון ומדי משחק אספקת ל
 לקבוצות הכדורגל והכדורסל

 
 
 

  2'בנספח 
  

 
 

 נוסח המלצה
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  2נספח ב'
 נוסח המלצה לשימוש המציע

        לכבוד
 מודיעיןעירוני עמותת 

 ועמותת סחלבים
      באמצעות המציע

 כדורגל וכדורסלאספקת בגדי אימון ומדי משחק בדבר אישור הנדון: 
 

 ____________________   שם המזמין:
 

 ____________________ שם המנהל מטעם המזמין:
 

 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:
 

בגדי לנו סיפק הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________   .א
 :לקבוצות הכדורגל ו/או כדורסל אימון ומדי משחק

 
כמות 

 המוצרים
 בשנה

 
מספר  :)ציין

סטים אימון 
 ו/או משחק(

פירוט סוג 
 המוצרים 

 
בגדי  :)ציין

 ו/או אימון
 (מדי משחק

 

 קהל היעד 
 

)ציין: 
 כדורגל/כדורסל

 
מועדון בליגת 

 העל כן/לא
 

בית ספר/ 
 נוער/ בוגרים(

השנים בהם 
בוצעו 

 השירותים

היקף 
התקשרות 

שנתית 
 בש"ח 

 :חוות דעתנו
השירותים  – 1

בוצעו לשביעות 
 רצוננו המלאה

השירותים  – 2
בוצעו לשביעות 

 רצוננו
השירותים  – 3

בוצעו לשביעות 
 רצוננו החלקית

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
)מחק את המיותר( תביעות )מכל מין וסוג שהוא(  יש / איןהננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל  .ב

 תלויות ועומדות כלפינו.
 

 אנו ממליצים על המציע/ה בפניכם. .ג
 

 הערות נוספות: .ד
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 ___ 

 פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: _____________________
 

 חתימה + חותמת: _________________________
 בלבד.חשוב: למען הסר ספק יובהר, כי טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי המזמין 
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 עמותת עירוני מודיעין 
 העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות  

 
 עמותת סחלבים

 העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות
 
 
 

 2/22מס'  פומבימכרז 
 

 בגדי אימון ומדי משחק אספקת ל
 לקבוצות הכדורגל והכדורסל

 
 
 

 ג'נספח 
  

 
 

 הצהרה על מחסן
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 ג'נספח     
 
 
 

 הצהרה על מחסן

לאחר שהוזהרתי כי עלי , ידי מורשה חתימה במציע( -אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ )ייחתם על .1

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

עמותת עירוני שהוא הגוף המבקש להתקשר עם "( המציע)להלן: "הנני נותן תצהיר זה בשם _________________  .2

בגדי אימון ומדי משחק לקבוצות הכדורגל אספקת ל -2/22מכרז פומבי מס'   על פימודיעין ועמותת סחלבים 

 "(. המציע)להלן: " ל העמותהשוהכדורסל 

 , כנדרש בתנאי הסף במכרז.מ"ר 500בגודל מינימלי של המציע מחסן  יברשותיש אני מצהיר כי  .3

במהלך כל תקופת ההתקשרות, במידה ויוחלט המציע מחסן בגודל האמור יהיה ברשותי אני מצהיר ומתחייב כי  .4

 להתקשר עמי במסגרת המכרז.

               

         ________________            

 חתימה                      

ז מס'  "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים  המוסמך לתת התצהיר בשם המציע ____________

 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 
 חתימה         
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 עמותת עירוני מודיעין 
 העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות  

 
 עמותת סחלבים

 העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות
 
 
 
 2/22מס'  מכרז פומבי
 

 בגדי אימון ומדי משחק אספקת ל
 לקבוצות הכדורגל והכדורסל

 
 
 

 
 
 
 

 ' דנספח 
 

נלווית להצעה  ערבות בנקאית אוטונומית
 להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 נספח ד'          
 נלווית להצעה למכרז ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד
 עמותת עירוני מודיעין 

 מודיעין מכבים רעות העמותה העירונית לספורט
 מודיעין 51ת.ד. 

  רעות -מכבים-מודיעין
 

אנו ערבים בזה "( המציעלהלן: ")  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  .1
שתדרשו מאת המציע במילים: עשרת אלפים שקלים חדשים(, )₪  10,000כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 

   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. 2/22מספר פומבי ותו במכרז בקשר עם השתתפ
  

 ד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,ימי אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .2
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו,

   המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.מאת 
  

שכל אחת מהן  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .3
    ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  
   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .4

 
וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה עד  ועד בכלל, 2/5/22 עד ליוםערבות זו תעמוד בתוקפה  .5

  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.הנקוב לעיל בסעיף זה. ליום 

 

 להעברה או להסבה. ערבות זו אינה ניתנת .6
 בכבוד רב         

 

 _____________בנק         
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 עמותת עירוני מודיעין 
 העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות  

 
 עמותת סחלבים

 העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות
 
 
 
 2/22מס'  מכרז פומבי
 

 בגדי אימון ומדי משחק אספקת ל
 הכדורגל והכדורסללקבוצות 

 
 

 
 
 
 

 ' הנספח 
 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 'הנספח           

 דלכבו
 עמותת עירוני מודיעין  

 העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות
 מודיעין 51ת.ד. 

  רעות-מכבים-מודיעין
 

 לקיום ההסכם אוטונומית ערבות בנקאית:הנדון

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום  "(הספקת.ז./ח.פ. ______________)להלן:"   __________________פי בקשתעל  .1
שתדרשו מאת הספק בקשר להסכם שביניכם  ,)במילים: עשרת אלפים שקלים חדשים(₪  10,000של כל סכום עד לסך 

 .רט לעמותהאספקת ציוד ספורט ובגדי ספו עםלבינו בקשר 
 

שתגיע אלינו דרישתכם תוך שלושה ימים מיום  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .2
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, הראשונה בכתב,

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לספק בקשר לחיוב כלשהו  ספקהתשלום תחילה מאת ה
  כלפיכם.

  

שכל אחת מהן  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .3
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

  ת זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבו .4
  

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה לא יאוחר  עד בכלל, 2/5/23ליום עד ערבות זו תעמוד בתוקפה  .5
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו. ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -מ

  

 יתנת להעברה או להסבה.ערבות זו אינה נ .6

 
 בכבוד רב,        

 

  ___________________בנק 
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 עמותת עירוני מודיעין 
 העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות  

 
 עמותת סחלבים

 העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות
 
 
 
 2/22מס'  מכרז פומבי
 

 בגדי אימון ומדי משחק אספקת ל
 הכדורגל והכדורסללקבוצות 

 
 
 
 

  'ונספח 
 

 לפי חוק תצהיר 
 עסקאות גופים ציבוריים
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 'ונספח 
 לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר 

אני הח"מ ___________________ ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 
 כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה

"(. אני מציעה)להלן: " העמותההנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  .1

 . מציעמכהן כ ______________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם ה

 במשבצת הנכונה:  Xלמילוי ולסימון  .2

 ביותר משתי עבירות***; **הורשעולא אליו  *זיקה או בעל מציעה  

 ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת  **והורשעאליו  *או בעל זיקהמציע ה

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

ת מס, שכר ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובו2כהגדרתו בסעיף  - "בעל זיקה"*

 . 1976 -מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

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

זרים )איסור העסקה שלא כדין  או עבירה לפי חוק עובדים 1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז עבירה לפי  – "עבירה"*** 

לחוק להגברת האכיפה של  2. ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1991 –והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 

  גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק. 2011 –דיני העבודה, התשע"ב 

 להלן: יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים .3

 ( לאחוק שוויון זכויות)להלן: " 1998 -התשנ"ח , עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות - חלופה א" 

 על המציע. חלות

 חלות על המציע והוא מקיים אותן.   זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות - חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלבנטיות להלן:  –לעיל  3למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .4

 ( 1חלופה) - עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה) -  מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד , והוא עובדים או יותר 100המציע מעסיק

 –הצורך ידתובמ ,זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם

לפי הוראת המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים במקרה ש

ה כנדרש ממנו, ( הוא מצהיר כי פנ2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה )2חלופה )

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

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משר העבודה והרווחה  –לעיל  4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  .5

 ימים ממועד התקשרותו עם העמותה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 30והשירותים החברתיים בתוף 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6
 חתימה: ______________

 
 אישור עורך הדין

_____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני מר/גב' ______________ אני הח"מ 
, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה צמו/ה על ידי ת.ז. ____________שזיהה/תה ע

 . הירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפנייאישר/ה בפניי את תוכן תצלעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 
____________________       ____________________ 

 חתימה וחותמת                       תאריך
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 עמותת עירוני מודיעין 
 העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות  

 
 עמותת סחלבים

 העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות
 
 
 

 2/22מס'  פומבימכרז 
 

 בגדי אימון ומדי משחק אספקת ל
  לקבוצות הכדורגל והכדורסל

 
 
 
 

 
 
 
 

  ז'נספח 
  

  תצהיר בדבר העדר הרשעות
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 ז'נספח 
 תצהיר העדר הרשעות

 ממניות המציע( 50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

 והכדורסל הכדורגלבגדי אימון ומדי משחק לקבוצות אספקת ל – 2/22מכרז פומבי 

 

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .1

 אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(. (א)

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא הוגש כנגדו כתב  10במהלך  (ב)
 אישום בקשר עם עבירה פלילית.

)עבירות שוחד( לחוק העונשין,  290-297לפי סעיפים פלילית או עבירה  בירה שנושאה פיסקליע -" עבירה פלילית"
לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -התשל"ז

ירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה לחוק העונשין )עב 438עד  414
חוק מניעת פי  בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת על

, 352בעבירת מין לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין למעט סעיף ו/או הורשע  2001-, התשס"בהטרדה מאיימת
 .2001 –ם, התשס"א כאמור בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימי

הח"מ מאשר ומסכים כי הספק ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין  (ג)
 במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

ן ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיו (ד)
 למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.

 צרופות .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה. (א)

התאגיד( בגוף החתום על מסמך  ממניות 50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  (ב)
 זה.

ב( 1) -א( ו1לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים ) (ג)
 לעיל.

 
 

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    עו"דחתימה וחותמת    תאריך        שם חתימה וחותמת 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע של המציע/חבר במציע
 הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין  
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.  

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על  ;
 וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  ידי להצהיר את האמת  
 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  
 בפני על נספח זה.    

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    וחותמת עו"דחתימה    תאריך         שם + חתימה

 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

 לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.

 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 עמותת עירוני מודיעין 
 העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות  

 
 עמותת סחלבים

 העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות
 
 
 
 2/22מס'  מכרז פומבי
 

 בגדי אימון ומדי משחקאספקת ל
 לקבוצות הכדורגל והכדורסל

 
 

 
 

 ח'נספח 
 
 
 

 זכויות עובדים שמירה על תצהיר בעניין 
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 ח'נספח 
 

 זכויות עובדיםעל  התצהיר בעניין שמיר

 ידי מורשה חתימה במציע( -אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ )ייחתם על .5

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה  .6

 כדלקמן:

ועמותת עמותת עירוני מודיעין הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  .7

 של העמותהוהכדורסל בגדי אימון ומדי משחק לקבוצות הכדורגל אספקת ל -2/22מכרז פומבי מס'   על פי סחלבים

 "(. המציע)להלן: "

ניכויים ותשלומים כדין עבור אני מצהיר כי אנו מקיימים את כל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים  .8

עובדינו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו 

 על פי דיני העבודה, החלים על המציע כמעסיק. הרחבה

               

         ________________            

 חתימה                      

ז מס'  "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

יהיה צפוי לעונשים ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  המוסמך לתת התצהיר בשם המציע  ____________

 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 
 חתימה         

  



 
 

46 
 

 
 

 עמותת עירוני מודיעין 
 העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות  

 
 עמותת סחלבים

 רעותהעמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים 
 
 
 
 2/22מס'  מכרז פומבי
 

 בגדי אימון ומדי משחק אספקת ל
 לקבוצות הכדורגל והכדורסל

 
 
 

  ט'נספח 
 
 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים
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 ט'נספח     
 
 
 

 היעדר ניגוד ענייניםתצהיר בדבר 

שהוזהרתי כי עלי  לאחר ידי מורשה חתימה במציע( -אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ )ייחתם על .1

 לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

עמותת עירוני שהוא הגוף המבקש להתקשר עם "( המציע)להלן: "הנני נותן תצהיר זה בשם _________________  .2

בגדי אימון ומדי משחק לקבוצות הכדורגל אספקת ל -2/22מכרז פומבי מס'   על פימודיעין ועמותת סחלבים 

 "(. המציע)להלן: " של העמותהוהכדורסל 

אני המציע ו/או מי מעובדינו אינם מצויים בעת הגשת ההצעה במצב של ניגוד עניינים בין חובותינו לפי אני מצהיר כי  .3

ת לחבר מועצה ו/או לחבר ועד חוזה זה לבין עיסוקינו האחרים, וכי אין ביני המציע ו/או עובדינו כל קרבה משפחתי

 מנהל בעמותה ו/או לעובד בכיר בעמותה.

אדווח על  –אני מצהיר ומתחייב כי במידה ומהלך תקופת ההתקשרות יתעורר חשש לקיומו של ניגוד עניינים כאמור  .4

 כך מיידית לעמותה ואפעל על פי הנחיותיה. 

               

         ________________            

 חתימה                      

ז מס'  "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים  המוסמך לתת התצהיר בשם המציע  ____________

 אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

        _____________________ 
 חתימה         
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 עמותת עירוני מודיעין 
 העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות  

 
 עמותת סחלבים

 העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות
 
 
 
 2/22מס'  מכרז פומבי
 

 בגדי אימון ומדי משחק אספקת ל
 לקבוצות הכדורגל והכדורסל

 

 
 
 
 

  'ינספח 
  

 
 
 

 ם כתב התחייבות למניעת העסקת עברייני
  מין ו/או עברייני
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 ' ינספח 
 כתב התחייבות 

 
______________, מתחייב בזאת ___אני הח"מ,__________ נושא ת.ז. מס' __________ מרחוב

  כדלקמן: ועמותת סחלביםעמותת עירוני מודיעין   כלפי
 
לקבוצות  בגדי אימון ומדי משחקאספקת בביצוע  במישרין או בעקיפין,להעסיק עובד/ת בין לא  .1

הוגש ו/או על ידי בית משפט  הורשע בעבר"( אשר העבודה" )להלן: הכדרוגל והכדורסל של העמותה
 . עמה קלוןנגדו כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה שיש 

  
על ידי בית משפט  הורשע בעבראשר  העבודה,בביצוע במישרין או בעקיפין, להעסיק עובד/ת בין לא  .2

 מין.  תעבירביצוע הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט, בגין ו/או 
  
בביצוע עבור כל עובד אשר יועסק על ידי   להמציא אישור על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראל .3

י הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות עפ" העבודה,
 .2001 -לקטינים, התשס"א

  
לא להעסיק תושבי אזורי יהודה ושומרון, שאינם אזרחי מדינת ישראל, אשר אינם מצוידים  .4

  באישורי כניסה לישראל מטעם שלטונות צה"ל ו/או המנהל האזרחי וכן ברישיון עבודה בישראל. 
  
טרם  ,למחלקת הביטחון של העירייה העבודהאת רשימת העובדים מטעם הספק בביצוע למסור  .5

תחילת עבודתם לצורך אישורם. מובהר זאת למען הסר ספק כי עובד אשר לא אושר על ידי מחלקת 
 הביטחון של העירייה לא יהא רשאי להיכנס/לעבוד בתחומי מוסד החינוך.

 
אהיה חייב יחשב הדבר כהפרת הסכם יסודית ו -או חלק ממנה  -בכל מקרה שאפר התחייבותי זו  .6

לפצותכם בגין כל נזק שיגרם לכם כתוצאה מכך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת 
 שיש לכם עפ"י כל חוק ו/או דין

 
 

__________      _________________ 
 חתימה             תאריך 
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 עמותת עירוני מודיעין 
 העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות  

 
 עמותת סחלבים

 העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות
 
 
 
 2/22מס'  מכרז פומבי
 

 בגדי אימון ומדי משחק אספקת ל
 לקבוצות הכדורגל והכדורסל

 
 
 
 

 
 
 
 

  י"אנספח 
  

 
 

 אישור קיום ביטוחים
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 י"אנספח 
 

 נספח דרישות ביטוחי הספק
 

-עמותות קשורות ו/או עירית מודיעיןעירוני מודיעין ו/או עמותת סחלבים ו/או על הספק להמציא לידי 
בנוסח "( אישור קיום ביטוחים )אק"ב( מבקש האישורלהלן ", מודיעין 44מגינות האלה  רעות-מכבים

 ם להלן:, הכולל את הביטוחים המפורטיהטבלה המופיעה בסוף נספח זה
 

 ביטוח רכוש  א.
וכן ציוד נלוה בבעלותו ו/או באחריותו של הספק, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב 

 (,316)הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה 
ידי כלי טיס, -נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על (,313)נזקי טבע 

ביטוח לעצמו מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך  (.314)שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן פריצה 
 רכוש, במלואו או בחלקו, ואולם הפטור יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.

 
 שלישיביטוח אחריות כלפי צד  .ב

.    לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות 1
 (. 322))ומבלי לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור 

 הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ: .2
 הרעלה,  .2.1
 כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,  .2.2
 זיהום תאונתי פתאומי,  .2.3
נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא במישרין  .2.4

 בעת קרות מקרה הביטוח,  
 (307)חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  .2.5
 (.315)תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי  .2.6

כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, ב .3
 .(321( )304( )302)כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .4
 .(328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .5
 (.329)רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  .6
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪   1,000,000גבולות האחריות:  .7
 

 ביטוח חבות המוצר  .ג
בגין אחריותו של הקבלן על פי הדין הישראלי עקב תביעה ו/או דרישה, בגין אובדן ו/או נזק 

עובדיה כתוצאה ממוצר פגום של העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות המועצה ו/או 
 . הקבלן ו/או עובדיו

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין 
 המציע, אף אם ביצוע העבודה החל בטרם נחתם ההסכם.
 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור 

הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן, ובכפוף לסעיף אחריות 
 .(321( )304( )302)צולבת 

 (.328) ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו
 (.332)חודשים  12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של 

 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪,  1,000,000.-גבולות האחריות: 
 
 ביטוח חבות מעבידים .ד

 לכיסוי חבות הספק על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.  .1
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר: .2

 עבודות בגובה ובעומק,  .2.1
 פיתיונות ורעלים,  .2.2
 העסקת נוער כחוק,  .2.3
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח. .2.4

 (.319)מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי הספק  .3
 (.328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .4
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 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000לתובע, ₪  6,000,000גבולות האחריות:  .6

 
 כללי לכל הביטוחים .ה

במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה משולמים  .1
המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול  ותקפים לכלל הרכבים
 ₪. 500,000-אחריות שלא יפחת מ

על מבטחי הספק לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק ו/או  .2
 איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל,

ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ובכפוף סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ" .3
 לזכויות המבטח עפ"י דין.

יום  30ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של  .4
 למבקש האישור, בדואר רשום. 

 
   לתשומת לב הספק ומבטחיו:

על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה על שוק ההון 
ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של הספק באק"ב של הספק. בדרישה שלא מופיע קוד בצידה, ניתן 

רחבה של שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת הביטוח של הספק )ה
 הפוליסה לטובת המבוטח(.

 

יש להעביר את אישור קיום הביטוחים, ע"פ הנוסח בטבלה בעמוד הבא, 
 , בהתאם לאמור בנספח דרישות הביטוח הנ"ל.ספקלחתימת מבטחי ה
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 האישורתאריך הנפקת    אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 סת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.הביטוח יגבר האמור בפולי
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

עמותת  שם: 
עמותת סחלבים ו/או 

ו/או עירוני מודיעין 
 עירית מודיעין

 רעות מכבים

 נדל"ן☐ שם:

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

 ______אחר: ☐
 אספקת ביגוד

ספורט ממותג 
עבור עמותת 

סחלבים ועמותת 
 עירוני מודיעין

 משכיר                               ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:

גינות רחוב   מען:
 מודיעין, 44האלה 

 מען:

 כיסויים
סוג 

 הביטוח
לפי  חלוקה

 גבולות
אחריות או 

 ביטוח סכומי

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים וביטול

 מטבע סכום 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

לטובת ויתור על תחלוף  -309 ₪    ביט   רכוש
כיסוי  -313מבקש האישור, 
כיסוי  -314בגין נזקי טבע, 

כיסוי  -316גניבה פריצה ושוד, 
 ראשוניות -328רעידת אדמה, 

 -304אחריות צולבת,  -302 ₪  1,000,000   ביט  'ג צד
 -צד ג' -307הרחבת שיפוי, 

 -309קבלנים וקבלני משנה, 
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

כיסוי לתביעות  -315האישור, 
מבוטח נוסף  -321המל"ל, 

בגין מעשי או מחדלי 
מבקש האישור,  -המבוטח

מבקש האישור ייחשב  -322
 -328כצד ג' בפרק זה, 

ש רכוש מבק-329ראשוניות, 
 האישור ייחשב כצד ג'

 אחריות
 מעבידים

 -309הרחבת שיפוי,   -304 ₪ 20,000,000   ביט 
ויתור על תחלוף לטובת 

מבוטח  -319מבקש האישור, 
נוסף היה וייחשב כמעבידם 

 -328של מי מעובדי המבוטח, 
 ראשוניות

חבות 
 מוצר

 -309הרחבת שיפוי,   -304 ₪ 1,000,000   ביט 
לטובת ויתור על תחלוף 
מבוטח  -321 מבקש האישור,

נוסף בגין מעשי או מחדלי 
מבקש האישור,  -המבוטח

עיכוב/שיהוי עקב מקרה  -327
 -332,  ראשוניות -328ביטוח, 

 חודשים( 12תקופת גילוי  )
 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים

 מכירת/רכישת/השכרת ציוד 046
 ביטול/שינוי הפוליסה*

הודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש

 חתימת האישור 

 המבטח:


