מכרז פומבי מס' 1/15
לאספקת תווי קניה

מסמך א  -הזמנה להציע הצעות
 .0טבלת מועדים  -להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז (כפוף להוראות המכרז):
מס'
1
2
3
4
1.0
1.0
1.0

התאריכים
1.2.2015
5.2.2015
9.2.2015
16.2.2015

הפעילות
פרסום המכרז
תאריך אחרון לשאלות הבהרה/השגות
תשובות לשאלות הבהרה
מועד הגשת הצעות (עד השעה  !13:00בלבד)

במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל לבין המועדים המצוינים במסמכי המכרז ,יגברו
המועדים הנקובים בטבלה.
המועדים המופיעים לעיל הינם סופיים .באחריות המציע לעמוד בכל המועדים לעיל בהתאם לשלבי
המכרז.
המזמין רשאי לשנות כל מועד המופיע לעיל ,וכן לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז כל עוד
לא חלף מועד זה .באחריות המציע לעקוב אחר הודעות בדבר דחיית מועדים באתר האינטרנט של המזמין
עד למועד ההגשה.

 .1כללי
 0.0אוניברסיטת אריאל בשומרון (להלן " -האוניברסיטה" או "המזמין") ,מזמינה בזאת את המעוניינים
להגיש הצעות לאספקת תווי שי ככרטיסים אלקטרונים ו/או תווים (נייר) כשי לחגים פסח תשע"ה
(אפריל  )2015וראש השנה תשע"ו (ספטמבר ( )2015להלן" :החג או החגים") לעובדי המזמין (להלן –
"אספקת תווי הקניה" "השירותים" "הטובין").
 0.0תקופת ההתקשרות הינה לשנה אחת ,כאשר בידי המזמין בלבד האופציה להאריך את ההתקשרות בשלוש
תקופות נוספות של שנה כל אחת ,וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 0.0סך שווי הכרטיסים האלקטרוניים יהא  900,000ש"ח לערך ,כאשר המזמין שומר לעצמו את הזכות
להפחית או להגדיל את סך שווי הכרטיסים בחמישים אחוז ( .)50%הגדלת השווי או הפחתתו לא תפגע
בשום זכות של המזמין .במידה ויוזמנו כרטיסים נוספים או שיגדל סך שווי הכרטיסים ,יחולו עליהם
אותם תנאים כספיים ואחרים המופיעים במכרז ,בהצעה ובהסכם ,או בתנאים המטיבים עם המזמין.
 0.1על המציע שייבחר לספק את הטובין בתוך  14ימים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם המזמין.
 0.1מסמכי המכרז הם:
 0.1.0מסמך הזמנה להגשת הצעה (מסמך א);
 0.1.0מפרט (מסמך ב');
 0.1.0הצעת הספק (מסמך ג');
 0.1.1הסכם (מסמך ד');
 0.1.1תצהיר בהתאם לסעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-טופס ;)1
 0.1.1אישור רו"ח בנוסח המצורף (טופס ;)2
 0.1.1תצהיר בדבר אי תיאום מכרז (טופס ;)3
 0.1רשאי להציע הצעה ,מציע אשר עומד בכל תנאי הסף באופן מצטבר.
 0.1מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה ,נדרש להגיש את כל מסמכי המכרז כאשר הם כרוכים ובשני
העתקים ,ועל פי סדרם בקובץ זה.
 0.1השירותים יסופקו בהתאם להוראות כל דין ,על פי הוראות הרשויות המוסמכות ובהתאם להוראות
החוזה ומסמכי המכרז.
 0.1על המציע לחתום ולהשלים את מלוא הפרטים הנדרשים לחתימה /להשלמה במסמכי המכרז ולצרף
להצעתו את מלוא המסמכים והאישורים הנדרשים בהתאם להוראות .על המציע להחתים רו"ח ו/או עו"ד
בהתאם למפורט במסמכי המכרז .ועדת מכרזים רשאית ,אך אינה חייבת ,לפסול הצעה שיהיו חסרים בה
פרטים /לא ימולאו פרטים במקומות הנדרשים /לא יוחתמו רו"ח או עו"ד בניגוד להוראות המכרז.
 0.01למען הסר ספק ,מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את כל מסמכי המכרז לתיבת
המכרזים מוטלת על המציע בלבד.
שונות
0.00
0.00
0.00
0.01

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז וכל מידע רלוונטי הקשור למכרז ,לרבות הדינים הרלוונטיים
ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור והוא מוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי
התאמה.
בכל מקרה של פגם או חסר בהליך ,חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר האמור ו/או לשלוח
שאלת הבהרה כמפורט להלן ,שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.
כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,ויש לראותם כמשלימים זה את זה.
במקרה של סתירה ו/או אי בהירות לגבי האמור במסמכי המכרז השונים ,יהיה המזמין רשאי לבחור לפי
שיקול דעתו הבלעדי את הנוסח הנכון ו/או העדיף של מסמכי המכרז ,וכן יפורשו הסתירה ו/או אי
הבהירות באופן המרחיב את חובות המציע או את זכויות המזמין .הגשת הצעה כמוה כהסכמת המציע
לתנאים אלו ואין ולא יהיו לו כל טענות כלפי המזמין בשל כך.
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 0.01המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל שלב עד
למועד הגשת ההצעות.
 0.01המזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,וההחלטה על ההצעה הזוכה נתונה
לשיקול דעתו הבלעדי.
 0.01המזמין רשאי לשנות את דרישותיו לגבי ביצוע העבודות וכן לבטל את העבודות ו/או חלקן ,ולמציע אין
ולא יהיו טענות כלפי המזמין בגין כך.
 0.01המציע מתחייב לעדכן את המזמין ללא כל שהות אודות כל שינוי שישנו במידע שמסר בהצעתו עד לקבלת
החלטה בדבר ההצעה הזוכה.
 0.01ביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.
 0.01סמכות השיפוט בכל הקשור למכרז זה ולמסמכיו ,נתונה לבית המשפט בתל-אביב יפו.
באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן עד למועד הגשת ההצעות בהודעות ו/או בשינויים ו/או
0.00
בתוספות אשר יפורסמו מעת לעת באתר האינטרנט של המזמין:
.http://www.ariel.ac.il/management/open
 .2תנאי סף
על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף הכלליים הבאים ,באופן מצטבר ,ונכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז:
 0.0תנאי סף כלליים:
 0.0.0המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל הדרוש על פי כל דין .מובהר
בזאת ,כי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר ,כגון :ניסיון
ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר אלא אם כן ציין זאת במפורש;
 0.0.0המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים;
 0.0.0בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
 0.0.1פריסה ארצית  -הכרטיסים האלקטרוניים ו/או התווים יכובדו בכל נקודות המכירה אשר
יפורסמו על גבם ,כאשר נקודות המכירה תתפרסנה לכל הפחות בשלושים ישובים ,וביניהם יכללו
בכל מקרה הערים הבאות :ירושלים ,תל אביב ,חיפה ובאר שבע.
 0.0.1מגוון המוצרים הניתנים לקנייה בכרטיסים האלקטרוניים יכלול לכל הפחות את חמשת
האפשרויות הבאות :הלבשה ,מוצרי חשמל ,ספרים ,קוסמטיקה ,מוצרים לבית.
 0.0.1המציע הינו בעל ניסיון בתחום שיווק באמצעות כרטיסים אלקטרוניים ו/או התווים כך שסיפק
בכל אחת מהשנים  ;2014 ,2013,2012כרטיסים בהיקף של; לכל הפחות  500כרטיסים לארגון
אחד בשנה או ,לכל הפחות  1200כרטיסים לשלושה ארגונים במצטבר בשנה.
 0.0.1המציע שילם דמי השתתפות במכרז בסך של .500סכום דמי ההשתתפות לא יוחזר;
 0.0.1המציע אינו מבצע פעולה שקיים ניגד עניינים בינה ובין פעילות המזמין ,והמזמין רשאי על פי
שיקול דעתו הבלעדי ,לקבוע כי המציע אינו יכול לזכות במכרז זה.
המזמין רשאי ,אך אינו חייב ,לדרוש מסמכים ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים מהמציע וכן לברר
0.0
פרטים לגבי עבודות ופרויקטים שבוצעו על ידי המציע אצל צדדים שלישיים ,או לערוך בירורים ו/או
בדיקות ו/או כל פעולה ,ככל שלדעתו יש לבחון ההצעות לשביעות רצונו .מציע אשר בוחר להגיש
הצעה מביע בכך את הסכמתו לסעיף זה ואין ולא יהיו לו טענות כלפי המזמין בשל כך.
 0.0מסמכים חיוניים שיש לצרף להצעה
0.0.0
0.0.0
0.0.0
0.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.1
0.0.1

מציע שהינו תאגיד ,יצרף להצעתו תדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס על
פי דין ,אם המציע הינו עמותה ,עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין מטעם רשם העמותות תקף
לשנה השוטפת; יש לצרף תעודת רישום תאגיד או רישום בכל מרשם הדרוש על פי דין;
כל האישורים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
אישור עוסק מורשה בתוקף מאת רשויות המע"מ;
אישור רו"ח/עו"ד בנוסח המצורף כטופס ;)1
אישור רו"ח (יש להחתים את רו"ח על טופס ;)2
אישור על תשלום דמי השתתפות במכרז;
עותק חתום של המציע על מסמך תשובות ההברה ,ככל שישנו;
חוזה חתום על ידי המציע;

ועדת מכרזים רשאית לדרוש צירוף מסמכים ואישורים נוספים אם סברה כי הם זקוקים לשם הכרעה במכרז .וכן
רשאית לבקש ממציע השלמה של מסמכים.
הערה :על המציע לוודא כי המספר המזהה (למשל ח"פ) ,יהא זהה בכל המסמכים המוגשים עם ההצעה ,ובמידה שאין
כך הדבר עליו לצרף הסבר לכך או אישור מהרשויות המוסמכות בדבר אי ההתאמה.
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 .3אמות מידה
אמות המידה לבחירת המציע הזוכה הינן כדלקמן:
 על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות הסף כפי שפורטו במכרז זה.
 רק לאחר שיתברר כי ההצעה עומדת בדרישות הסף היא תיבדק עפ"י הקריטריונים שלהלן.
 על המציע לקחת בחשבון את הקריטריונים שינחו את המזמין בבחירת ההצעה הזוכה:
נושא

משקל
באחוזים

מדד

משקל
באחוזים

פירוט

איכות

30%

מגוון ואיכות
מוצרים
(פירוט בסעיף
 2.1.5לעיל)

10%

כמות רשתות
וחנויות (ללא
רשתות מזון)

10%

חנויות
ורשתות מזון

10%

מחיר

70%

אחוז הנחה

70%

 50 = 5-8נקודות
 75 = 9-10נקודות
 11ומעלה =
100נקודות
 50 = 10-30נקודות
 75 = 30-49נקודות
 50ומעלה =  100נקודות
 50 = 1-3נקודות
 3ומעלה =  100נקודות
אחוז ההנחה הגבוה ביותר
יקבל את מלוא הניקוד .בגין
כל אחוז הפרש מאחוז
ההנחה הגבוה ביותר הניקוד
ירד ב 10 -נקודות לכל אחוז
(באופן יחסי).

ניקוד (1-
)100

ניקוד סופי
(משוקלל
לפי
האחוזים)

סה"כ




הצעה שלא תעמוד בדרישות האיכות כאמור לעיל ,לא תבחן מבחינת הצעת המחיר ותיפסל.
שקלול ההצעות יחושב על בסיס של  30%מהציון המשוקלל של סעיפי האיכות ועוד  70%מהציון
המשוקלל של סעיף המחיר.
ההצעה שתעמוד בתנאי הסף ותזכה לציון המשוקלל הגבוה ביותר ,בכפוף לשיקול דעת המזמין לבטל
מכרז זה ובכפוף לכל האמור במסמכי המכרז ,תוכרז כהצעה הזוכה.



אופן השקלול:


ההצעה שתעמוד בתנאי הסף ותזכה לציון המשוקלל הגבוה ביותר ,בכפוף לשיקול דעת המזמין לבטל
מכרז זה ובכפוף לכל האמור במסמכי המכרז ,תוכרז כהצעה הזוכה.
ועדת המכרזים רשאית למנות צוות בדיקה מטעמה לשם בחינת ההצעות והמציעים .הצוות רשאי,
אך לא חייב ,לבחון את המציעים ו/או חלקם וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות
המוצע על ידו .ועדת מכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף
פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/ו הבהרות נוספות ,ו/או כל
פעולה ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכל דרך שימצא לנכון ,למלוא שביעות רצונו ,על מנת לבחון את
המציע והצעתו במסגרת שיקוליו.





 .4מחיר ותמורה
1.0

1.0

המחירים בהצעתו של המציע ,לרבות פריטי המחירים השונים בסעיפים שונים ,יכללו את כל
הפעולות הנדרשות למציע למלא את המכרז על כל תנאיו לרבות ,אך לא רק ,ביצוע העבודות,
ציוד ,חומרים ,אחזקת מכונות ,הוצאות כוח אדם ,ביטוח ,ערבויות ,הסעות ,מסים ככל שיחולו,
ולא יכלול מע"מ .המזמין ישלם רק את התמורה כפי שזו תאושר בהתאם לאמור בהצעתו,
והמציע לא יהיה זכאי לתמורה נוספת ו/או להחזר הוצאות ו/או לתשלומים נוספים כלשהם.
התמורה שתשולם לזוכה במכרז ,תשולם בתנאי שוטף  ,30 +ותעשה אך ורק לאחר שהשירותים
או חלקם אושרו על ידי המזמין.

 .5דמי השתתפות ורכישת מסמכי המכרז
1.0
1.0

יש לשלם דמי השתתפות בסך  500ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו בשום מקרה.
התשלום יבוצע על ידי הפקדת הסכום כאמור לחשבון מס'  ,333600/75בנק  ,10מס' סניף ,654
רח' יגאל אלון  65ת"א .כאמור ,יש לצרף אישור על התשלום להצעה.
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 .6בדיקות מוקדמות והליך הבהרות
1.0
1.0

1.0
1.1
1.1
1.1
1.1

המציע יקרא בעיון ויבדוק את מסמכי המכרז ,וינקוט בכל האמצעים הנראים לו בכדי לחקור את
תנאי ההתקשרות עם המזמין.
אם המציע מצא סתירות ו/או אי התאמות במסמכי המכרז ו/או ספקות לגבי המובן המדויק של
תנאי מתנאי המכרז או שיש לו השגות כלשהן ,עליו להודיע על כך בכתב למזמין עד ליום המופיע
בסעיף  .0במידת הצורך המזמין ימסור תשובות ,אשר יהוו חלק ממסמכי המכרז ואותם יצרף
המציע להצעתו לאחר שחתם עליהן .מזמין אשר לא יפנה כאמור בסעיף זה יהיה מנוע מלטעון
נגד סעיפי המכרז בהמשך.
המזמין אינו נושא בכל אחריות לפירושים ו/או הסברים שיינתנו בעל פה למציעים על ידי איש
מעובדיו ו/או מטעמו ,ואלה לא יחייבו אותו.
ניתן להגיש שאלות הבהרה אך ורק לכתובת המייל הבאה .michrazim@ariel.ac.il :יש לבקש
אישור בדוא"ל על הגעת שאלת ההבהרה ליעדה .באחריות המציע לבדוק כי פנייתו התקבלה.
המזמין אינו מתחייב לענות לפניות שיומצאו אליו לאחר התאריך הנ"ל.
על המציע הפונה בשאלת הבהרה לציין את מספר המכרז ,נושאו ,שאלת ההבהרה ,העמוד ממנו
עולה שאלתו ,שמו של המציע ופרטי הקשר עמו .במידה ולא ציין הפונה כתובת דוא"ל ,תשלח
תשובה לדוא"ל ממנו נשלחה שאלת ההברה.
תשובות המזמין לשאלות ההבהרה אשר יפורסמו באתר האינטרנט של האוניברסיטה  ,יהוו חלק
ממסמכי המכרז.
על המציע לצרף את מסמך שאלות ההבהרה ,ככל שישנו ,חתום על ידו בצירוף להצעתו.

 .7ההצעה והגשתה
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.01
1.00

1.00
1.00

1.01
1.01
1.01

את מסמכי המכרז ,לרבות ההצעה ,יש להגיש בשני העתקים כרוכים.
על המציע למלא את כל פרטי ההצעה כפי שהיא מופיע במסמכי המכרז ,ועל כל חלקיה ,ולשם
ביצוע כלל התהליכים והעבודות כפי שהם מפורטים במכרז ובמפרט .לא ניתן להגיש הצעה על
ביצוע חלק מהעבודה.
אין לכתוב ו/או למלא פרטים בעיפרון על שום מסמך .כתיבה בעפרון עלולה להביא לפסילת
ההצעה.
אין להשתמש בטיפקס בהצעה .במקרה שיש צורך לתקן ,יש לסמן " "xעל המספר או האותיות
שרוצים לתקן ,ולכתוב מחדש (בעט) .שימוש בטיפקס עלול להביא לפסילת ההצעה.
אין לצרף דפים מצולמים במקום דפים הכלולים במסמכי המכרז .רק מסמכים שנידרש לצרפם
בהוראות המכרז ,ניתן לצרף לחוברת זו .צירוף דפים מצולמים עלול להביא לפסילת ההצעה.
על ההצעה המוגשת לענות על דרישות תקן ישראלי ו/או מחו"ל על פי המקובל בתחום
השירותים.
כל סכום שעל המציע לנקוב יהיה בשקלים חדשים וללא מע"מ.
וועדת מכרזים רשאית ,אך אינה חייבת ,לפסול הצעה אשר עולה ממנה כי אינה נסמכת על אדנים
כלכליים מוצקים.
יודגש ,המחירים והנתונים הסופיים והקובעים הם אלו המופיעים בהצעתו של המציע במסמך ג.
המציע יחתום על כל עמוד בתוספת חותמת המציע ,גם על נספחים או מסמכים אשר יידרש
להמציא במלואם בהמשך ,והכל על ידי מורשי החתימה של המציע בהתאם לאישור עו"ד.
למעט במקומות המיועדים לכך ,וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז ,אין להוסיף כל הערה ו/או
תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ותנאיו .הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות אשר יצוינו על
גבי מסמכי המכרז ו/או ההצעה עלולים להביא לפסילת ההצעה על ידי ועדת מכרזים או שועדת
מכרזים תקבל את הצעה בהתעלמות מהם .הגשת הצעה תהווה הסכמה לתנאי זה ולמציע אין
ולא יהיו טענות כלפי המזמין בשל כך.
את ההצעות יש לערוך בשפה העברית ,ובצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי
המכרז.
את ההצעה יש להגיש באופן מושלם וחתום לפי כל דרישות מסמכי המכרז ,במסירה אישית
בלבד ,במעטפה סגורה וחתומה ללא זיהוי חיצוני רק במועד הקבוע בסעיף  ,0לתיבת המכרזים
אשר במרכזייה הצמודה לבניין  ,3קמפוס מילקן ,אריאל  -לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו!
כל הצעה שלא הגיעה לתיבת המכרזים בהתאם לסעיף זה  -לא תובא לדיון.
על המעטפה יצוין "מכרז לאספקת תווי קניה לאוניברסיטת אריאל בשומרון " בלבד!
הגשת ההצעה הינה על אחריות המציע בלבד ,וכן הגשתה במועד הקבוע.
הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז,
הבין את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.
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 .8ביצוע העבודה
1.0
1.0
1.0
1.1
 .1תוקף ההצעה
1.0
1.0

1.0

העבודה תתבצע בהתאם להוראות הכלולות במפרט המצורף כמסמך ב' ,החוזה וכן ההוראות
הכלולות במסמך זה.
הרוכש שומר לעצמו את הזכות להשיב כרטיסים אלקטרוניים ו/או תווים עודפים למציע אשר
יזכה במכרז בשווי כולל של עד שליש מסך שווי הכרטיסים המוזמן ,וזאת תמורת שיק מזומן
מהזוכה על פי עלותם למזמין ,וזאת בתוך  7ימים מיום שהשיב המזמין את הכרטיסים העודפים.
הכרטיסים האלקטרוניים יונפקו כשהם ריקים ויטענו בתאריך שיקבע בהוראה של המזמין.
הכרטיסים יסופקו למזמין במקום מושבו ,וזאת על חשבונו הבלעדי של המציע אשר יזכה.

ההצעות יהיו בתוקף למשך  180יום מהיום האחרון להגשת הצעות.
במקרה בו הזוכה יחזור מהצעתו או יפר את ההתקשרות עמו או מחסור שביעות רצון של
המזמין ,ועדת המכרזים רשאית ,אך לא חייבת לפי שיקול דעתה הבלעדי ,במקרים אלו להכריז
על ההצעות הבאות אחרי הצעת הזוכה בטיבן ,כ"זוכה שני" וכ"זוכה שלישי" לכל מקרה
שההתקשרות עם הזוכה הראשון לא תצא לפועל.
במידה ואכן ההתקשרות עם הזוכה הראשון לא תצא לפועל ,הזוכה השני או הזוכה השלישי
בהתאמה ,מתחייבים תוך  7ימים להתחיל לבצע את האמור במכרז על פי הודעת המזמין.

 .01סודות מקצועיים/מסחריים
01.0
01.0
01.0
01.1

ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים (להלן -
"חלקים סודיים") שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם ,יצרף המציע להצעתו נספח
המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.
מציע שלא צירף נספח כאמור ,יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים אם זכה
במכרז.
ציון של חלקים סודיים בנספח נפרד ,מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות
האחרים ,יחשבו סודיים ,היינו ,שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות של
אחרים.
יודגש ,שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי המכרז נתונה לוועדת
מכרזים .כל מציע המשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 .11איסור תיאום הצעות
00.0
00.0
00.0
00.1
00.1

המציע ,בעל עניין כהגדרתו בחוק במציע ,או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה
בכל אחד מהם לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המדובר באיסור לתיאום הצעות לרבות:
כריתה מפורשת של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו  -למעט אדם או גוף שהינו
בעל עניין במציע  -בעניין עלויות ,שיתוף פעולה ,מימון ,מחירים ,העברת נכסים ,אסטרטגיות
להצעה וכיו"ב'.
קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת ,פרסום מידע או גילויו לאדם או לגוף
כלשהו ,כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד של
מציע אחר.
המציע יחתום על תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז (טופס )3

 .12סמכויות ועדת מכרזים
00.0

00.0
00.0
00.1

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ,ועדת מכרזים רשאית לפסול הצעות מהטעמים הבאים :הצעה
שיקבע לגביה כי חסרים בה פרטים על מנת להעריכה כדבעי ,או בשל חוסר התייחסות לסעיף
מסעיפי המכרז ,או הצעה שלא צורפו לה המסמכים הנדרשים או הצעה שיש בה :אי בהירות ,דו
משמעות או כל הצעה שאינה ממלאת אחר דרישות המכרז.
ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום לב או הצעה שמניתוחה עולה כי
מדובר בהצעה שאינה מבוססת על אדנים כלכליים ברורים ומוצקים.
ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו בהתאם לדין ו/או
מסיבות ארגוניות ,תקציביות ,נסיבתיות או אחרות ,וזאת גם אם כבר הוכרז זוכה במכרז ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק ו/או הודעה מוקדמת ו/או פיצוי כלשהו.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ועדת מכרזים שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז
בנסיבות הבאות:
 00.1.0רק שתי הצעות או פחות עונות על כל תנאי הסף ,תנאי המכרז ועל הוראות המפורטות
במסמכי המכרז.
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00.1.0
00.1.0
00.1.1

00.1.1

חל שינוי נסיבות ,או שהשתנו צרכי המזמין ,באופן המצדיק לדעת המזמין ,את ביטול
המכרז.
יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם ,תאמו את הצעות המחיר ,או פעלו באופן
המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות
המכרז.
התברר למזמין ,לאחר פרסו המכרז ו/או לאור שאלות הבהרה ו/או לאחר פתיחת
ההצעות ,שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים ,או שהושמטו
נתונים /דרישות מהותיות מהמפרט ,או שאלה בוססו על נתונים שגויים או בלתי
שלמים.
מובהר ,כי בנסיבות המפורטות לעיל ,יהא המזמין פטור מתשלום כל פיצוי למציע
כלשהו בקשר לביטול המכרז ,לרבות ,אך לא רק ,בגין הוצאות שהוציא המתעניין
ו/או המציע לצורך הכנת הצעתו ו/או אובדן רווחים עתידיים ו/או צפויים.

 .13בחירת ההצעה הזוכה
00.0
00.0
00.0

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
המזמין יבחר בהצעה אשר לפי החלטתו מתאימה לו ביותר ומעניקה לו את מירב היתרונות.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניו אודות המציעים ,כולם
או מקצתם ,ובכלל זה אודות עברם וניסיונם .הגשת הצעה כמוה כהסכמה לסעיף זה וכן מתן
הסכמה לשיתוף פעולה מלא ככל שיידרש לשם הבדיקה והחקירה.

 .14ביטול הודעת זכייה
01.0

01.0

המזמין שומר לעצמו לבטל את הודעת הזכייה במקרים הבאים:
המציע לא התארגן בתוך שבועיים מיום שהמזמין הודיע לו על תחילת העבודה.
01.0.0
לידי המזמין הגיע מידע לגבי המציע ,ההצעה או תוכנה אשר היה משפיע על החלטתו
01.0.0
בדבר הזכייה אם היה מודע לה בטרם בחינת ההצעות.
קיים ספק סביר אם המציע ערוך לביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז.
01.0.0
יודגש ,המזמין לא יהא אחראי לתשלום כל פיצוי בגין נזק שנגרם למציע עקב הסתמכותו על
הודעת הזכייה שבוטלה מהטעמים לעיל.
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מסמך ב'-
מפרט למכרז לרכישת תווי שי לפסח תשע"ה ,לראש השנה תשע"ו
המזמין :אוניברסיטת אריאל בשומרון
 .0כמויות :המזמין מבקש לקבל כרטיסים אלקטרוניים בשווי כולל של עד .₪ 900,000
כאשר באפשרותו להגדיל או להפחית את סך שווי הכרטיסים עד  ,50%באותם תנאים של המכרז והצעת המציע.
הכרטיסים יהיו בערכים הנקובים כדלקמן  400,200,300,150,100 :תמהיל הכרטיסים יועבר לזוכה ע"י הרוכש בהודעת
הזכייה.
.0

לוגו האוניברסיטה יוטבע על הכרטיסים האלקטרונים.

 .0מועדים :הכרטיסים האלקטרוניים יועברו למזמין ,למקום עליו יורה ,בשני מועדים עליהם יורה המזמין ,והכל
כמפורט בהסכם המצורף למכרז.
 .1כל הסכומים במכרז ובהצעה יכללו מע"מ בהתאם לכל דין.
 .1הכרטיסים האלקטרוניים יונפקו כשהם ריקים ויטענו בתאריך שיקבע בהוראה של המזמין.
 .1המזמין שומר לעצמו את הזכות להחזיר כרטיסים אלקטרוניים עודפים לזוכה – בשווי כולל של עד  1/3מהכמות
המוזמנת בפועל – תמורת שיק מזומן מהספק עפ"י עלותם – בתוך  7ימים מיום ההחזרה ,והכל כמפורט בסעיף 5.6
להסכם.
 .1נקודות המכירה:
הכרטיסים האלקטרוניים יכובדו בכל נקודות המכירה כפי שאלו יפורסמו על גבם.
.1
 .1סוגי המוצרים לקניה יכללו לכל הפחות חמש מהאפשרויות הבאות :הלבשה ,מוצרי חשמל ,ספרים ,קוסמטיקה,
מוצרים לבית.
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מסמך ג'-

הצעת המציע והצהרותיו
לכבוד
אוניברסיטת אריאל בשומרון

הנדון :מכרז  - 01/15אספקת תווי קנייה
.0
.0
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

אנו הח"מ _______________ ,מתכבדים להגיש בזאת לידי אוניברסיטת אריאל בשומרון (להלן -
"המזמין") ,את הצעתו המצ"ב בעניין אספקת תווי קנייה (להלן " -המכרז" "הטובין").
אנו מצהירים בזאת כי:
קראנו בעיון את מסמכי המכרז ונספחיו לרבות החוזה ,הבנו את האמור בהם ,והגשת הצעתנו מהווה ראיה
חלוטה להסכמתנו לכל התנאים וקבלת ההתחייבויות המוטלות עלינו על פי המסמכים האמורים.
אנו מסכימים לכל הזכויות השמורות למזמין על פי מסמכי המכרז.
קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידנו לעניין הליך המכרז ומסמכיו.
אנו ממלאים אחר כל דרישות הסף הדרושות להשתתפות במכרז ולהגשת הצעתנו כפי שהיא ,בהתאם
להוראות המכרז.
אנו בעלי יכולת ארגונית ,מקצועית וכלכלית ,כוח אדם ,ציוד ,ורישיונות הדורשים לאספקת תווי הקניה
בהתאם לתנאי המכרז לרבות המסמכים המצורפים לו ,ולאספקתם במועדים הקבועים במכרז ,ולקיום כל
ההתחייבויות נשוא החוזה.
נקטנו בכל האמצעים הנראים לנו נחוצים על מנת לחקור ולבדוק את התנאים לאספקת השירותים ואת
הקשיים העלולים להתגלות במהלך העבודה ,וכן קיבלנו כל מידע הדרוש לצורך בדיקותינו לפני הגשת
הצעתנו זאת.
אי הבנת תנאי מתנאי החוזה על ידנו ,לא תקנה לנו זכות שינוי כלשהי מהחוזה ו/או מהמחיר ו/או מלוחות
הזמנים ,ואין ולא יהיו לנו כל טענות כלפי המזמין בשל כך.
הרינו לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעתנו הינם אמת.
אנו מצרפים בזאת להצעתנו את המסמכים הבאים הדרושים על פי המכרז (נא לסמן ב  -את המסמכים
שצורפו):
המסמך

מציע שהינו תאגיד ,יצרף להצעתו תדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו
בפנקס על פי דין ,אם המציע הינו עמותה ,עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין מטעם
רשם העמותות תקף לשנה השוטפת.
תעודת רישום תאגיד או רישום בכל מרשם הדרוש על פי דין.
אישור עוסק מורשה בתוקף מאת רשויות המע"מ.
תצהיר מאומת על ידי עו"ד -מסמך ה'.
רשימת מגוון מוצרים
רשימת חנויות מזון
רשימת חנויות ורשתות
פירוט ניסיון המציע
אישור על תשלום דמי השתתפות במכרז ,יש לצרף אישור בנק בגין הפקדה.
עותק חתום של המציע על מסמך תשובות ההברה ,ככל שישנו.
חוזה חתום.

י .אנו מסכימים בזאת לחקירות ובדיקות שייערכו על ידכם כמפורט במסמכי המכרז ,ונשתף פעולה בכל דרך
שתידרש על ידכם לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים.
יא .אנו מתחייבים בזאת כי נמלא אחר כל תנאי ההסכם ונספחיו ,וכי נעמוד בלוחות הזמנים ונערוך את
הביטוחים כפי שנדרש על פי מסמכי המכרז והחוזה.
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יב.
יג.
יד.
טו.
טז.

אנו מצהירים בזאת כי אנו יכולים ומסוגלים לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים במכרז ,ואנו מסכימים כי
במידה ונפר התחייבותנו זאת ,נשלם סך של  1,000ש"ח ,פיצויים מסוכמים עבור כל יום איחור באספקת
הטובין ,וזאת עם דרישתו הראשונה של המזמין וללא הוכחת נזק.
אנו נותנים הסכמתנו לסמכות המקומית הנתונה לבית משפט בתל-אביב יפו לדון בענייני מכרז זה.
אנו מצהירים כי לא תיאמנו עם המציעים האחרים את מחיר ההצעה.
אנו מתחייבים כי הצעתנו תעמוד בתוקף  180יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות ובהתאם לתנאי
המכרז.
הגשת ההצעה על ידינו מהווה הסכמה לכלל תנאי המכרז ,וויתור סופי ומוחלט ובלתי מסויג על כל טענה
בקשר לכל התנאים במכרז לרבות סבירותם.

יש למלא הטבלה להלן במלואה ולצרף כל הנספחים הנדרשים.
אין להדפיס מחדש את טופס ההצעה.
נושא
סכום ההנחה (באחוזים)
לרוכש מהערך הנקוב על
הכרטיסים האלקטרוניים

נקודות המכירה
סוגי המוצרים לכרטיסים
אלקטרוניים
ניסיון

קריטריונים
כרטיסים אלקטרוניים
בערכים :
₪ 400
₪ 300
₪ 200
₪ 150
₪ 100
רשימת הרשתות והחנויות
בהם יכובדו הכרטיסים
האלקטרוניים
פירוט סוגי המוצרים לפי
סעיף  10למפרט וסעיף 4
להסכם.
שמות הארגונים

הצעה
אחוז ההנחה מהערך הנקוב
על הכרטיסים
האלקטרוניים :
__________

הערות הרוכש בלבד
אחוז ההנחה חייב להיות
אחיד לכל הערכים הנקובים
על גבי הכרטיסים
האלקטרוניים.

כמפורט בנספח המצ"ב

נא לצרף נספח המפרט את
רשימת הרשתות והחנויות
כשהן ממוספרות.
נא לצרף נספח המפרט את
סוגי המוצרים המוצעים

מגוון המוצרים המוצעים:
מס' מנות
כרטיסים
אלקטרוניים
אותו ניפקנו

מספר חנויות ורשתות למכירת מזון

נא לצרף פירוט בנספח
הערוך לפי טבלה זו.

נא לצרף נספח המפרט את
הרשתות למכירת מזון
כשהן ממוספרות.

פרטי המציע (חובת מילוי):
שם המציע_________________ :
ח"פ/ת"ז__________________ :
תאריך יסוד הקמת החברה_______________ :
שם המנהל (שם מנכ"ל וכן דירקטורים)_________________:
כתובת המציע____________________________ :
מס' טלפון_____________________ :
מס' פקס'_______________________ :
כתובת דוא"ל___________________________________ :
איש קשר לצורך בירור פרטים________________________ :
טל' נייד איש קשר_________________________ :
פרטי רו"ח של המציע_________________________ :
תאריך _________________ :חתימה  +חותמת_________________ :
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מסמך ד

הסכם
שנערך ונחתם באריאל ביום _______ לחודש ________ שנת 2015
בין:

אוניברסיטת אריאל בשומרון ,ע"ר
(להלן " -המזמין" ולחילופין "האוניברסיטה")

ובין:

______________________
ח.פ/.ח.צ______________
(להלן " -הספק")

הואיל

והמזמין פרסם מכרז פומבי מספר  ,01/15לאספקת תווי קנייה (להלן " -המכרז");

והואיל

והמכרז על כל נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה לרבות המפרט אשר צורף למכרז;

והואיל

והספק הגיש הצעה למכרז (להלן " -ההצעה") ,והצעתו הוכרזה כזוכה והינה מהווה חלק
בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל

והספק מצהיר כי ביכולתו וברשותו היכולת  ,הידע ,הניסיון ,הכישורים ,חומרי הגלם ,צוות
עובדים וכל האמצעים לביצוע התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ,וכאמור במכרז ,וכן בידיו כל
האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים ע"י כל רשות ,עפ"י כל דין וע"י כל גוף לביצוע
התחייבויותיו כאמור בהסכם זה;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .0המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם.
 .0הגדרות:
"כרטיסים אלקטרוניים ו/או תווים"  -כרטיסים אלקטרוניים ו/או תווי שי המיועדים לחלוקה לקראת פסח
תשע"ה ,וראש השנה תשע"ו.
"אספקה"  -משמעה אספקה שניתן עליה אישור איש הקשר בכתב ,בהתאם לאמור באישורו של איש הקשר.
"נקודות מכירה"  -המקומות בהם יכובדו הכרטיסים האלקטרוניים לרבות חברות ,פירמות ,חנויות ,ספקי
שירותים ואחרים ,בציון שם וכתובת מלאים של כל נקודת מכירה כאמור.
 .0הספק חוזר ומצהיר כי ביכולתו ובאפשרותו לבצע התחייבויות עפ"י הסכם זה ,כי הוא בעל מלוא
הכישורים  ,הידע ,האמצעים והניסיון ,וצוות העובדים לביצוע מלוא ההתחייבויות עפ"י הסכם זה,
ברמה המקצועית הנאותה והנדרשת ע"י המזמין ,וכי הוא פועל עפ"י הוראות כל רשותו בכפוף לכל
דין ,ובידיו כל האישורים הנדרשים עפ"י דין ,ע"י כל רשות וע"י כל גוף לביצוע התחייבויותיו עפ"י
הסכם זה.
 .1הספק מתחייב ,בין היתר ,ומבלי לגרוע מכל התחייבות נוספת של הספק  ,בהתחייבויות הבאות:
 .1.0הספק מתחייב לספק למזמין:
כרטיסים אלקטרוניים בשווי  900,000ש"ח  -השווי הסופי יקבע בהודעת הזכייה
.1.0.0
במכרז לספק.
הספק מצהיר כי ידוע לו כי זכותו של המזמין להפחית ו/או להגדיל את שווי
.1.0.0
הכרטיסים עד .50%
הכרטיסים האלקטרוניים ו/או התווים יועברו למזמין ,למקום עליו יורה ,בשני
.1.0.0
מועדים עליהם יורה המזמין על פי הפירוט כדלקמן:
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לכל המאוחר ביום  ,10.3.2015הספק יפעל ככל שביכולתו על מנת להקדים את האספקה בטרם מועד
זה;
ולא יאוחר משלושה שבועות לפני ערב פסח תשע"ה;
ולא יאוחר משלושה שבועות לפני ערב ראש השנה תשע"ו;
במידה ויפר הספק התחייבויותיו אלו ,ישלם סך של  1,000ש"ח ,פיצויים מסוכמים עבור כל יום
איחור באספקת הטובין ,וזאת עם דרישתו הראשונה של המזמין וללא הוכחת נזק.

 .1.0הכנסת הכרטיסים אלקטרוניים ו/או התווים למעטפות בערכים הנקובים כפי שאלה יקבעו על
ידי המזמין ,תתבצענה ע"י הספק ובאחריותו ,בהתאם לאמור בהסכם זה.
 .1.0האחריות לכרטיסים אלקטרוניים על כל הקשור והכרוך בהם ,תחול על הספק בלבד ,וזאת עד
לקבלת אישור של איש קשר לקבלת כל הכרטיסים האלקטרוניים.
.1.1
 .1.1כל המוצרים ,יודפסו על גבי כל הכרטיסים האלקטרוניים ו/או התווים.
 .1.1זהות מנפיק הכרטיסים האלקטרוניים ,נקודות המכירה בהם יכובדו ,וסוגי המוצרים ו/או
השירותים הנמכרים בכל מקום ,הינם כמפורט במפרט ובהצעת הספק
להסרת ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר כי סוגי המוצרים לקניה יכללו לפחות חמש
מהאפשרויות הבאות :הלבשה ,מוצרי חשמל ,ספרים ,קוסמטיקה ,מוצרים לבית .מבלי לגרוע מן
האמור לעיל ,הספק מתחייב כי כל המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בכל נקודות המכירה יהיו
מאיכות טובה ותקינה.
הספק יבצע את כלל האמור לעיל על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית ,באופן שיבטיח שמירה על
הוראות כל דין ,שמירה על איכותם ותקינותם של המוצרים שבמשלוח ו\כן ינקטו על ידי הספק מירב
האמצעים לשמירת הבטיחות .הספק יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שיגרמו לטובין ,עד לקבלתם על
ידי המזמין.
 .1התמורה
 .1.0בתמורה לביצוע התחייבויותיו של הספק עפ"י הסכם זה ,במלואן ,לרבות ,אך לא רק ,אספקת
הכרטיסים האלקטרוניים ו/או התווים במועד ,אספקת המעטפות ,הכנסת הכרטיסים
האלקטרוניים ואגרות הברכה  -במקום שתידרשנה על ידי המזמין  -למעטפות ,וכל התחייבות
נוספת של הספק עפ"י הסכם זה ,יהא הספק זכאי לתשלום המפורט בהצעת הספק.
 .1.0הסכומים הנקובים בהסכם זה ובנספחיו כוללים מע"מ כדין.
 .1.0כתנאי מוקדם לביצוע התשלומים לעיל ,יעביר הספק למזמין חשבון מפורט ומלא ,וכל פרט
והבהרה נוספים אשר יידרשו ע"י המזמין .לכל חשבון כאמור תצורף חשבונית עסקה
כדין.המזמין יבדוק את החשבון ,ולאחר בדיקתו ואישורו יהווה החשבון אסמכתא
לתשלום,אשר ישולם ע"י המזמין בתנאי תשלום של שוטף  30 +יום ממועד קבלת החשבון על כל
מצורפיו.
 .1.1היה ויתגלו בחשבון ,בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו ,טעויות ,אי דיוקים ו/או ליקויים
כלשהם ,יהא המזמין רשאי לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או
שיגיע לספק בכל עת מהמזמין ,והספק מצהיר כי הוא מסכים לכך ואין ולא יהיו לו טענות כלפי
המזמין בשל כך.
 .1.1היה ותועלה טענה בדבר חוסרים בכמויות הכרטיסים האלקטרוניים ו/או התווים ו/או בשווים
ו/או כל אי התאמה אחרת ,לאחר חלוקת הכרטיסים האלקטרוניים לעובדי המזמין ,ימונו שני
נציגי המזמין ונציג של הספק לבדיקת התלונה ,והחלטתם בעניין זה תהא סופית ותחייב את
הצדדים.
 .1.1הספק מתחייב לקבל מהמזמין החזרות של כרטיסים אלקטרוניים עודפים ,אשר יועברו אליו
ע"י המזמין עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,ולהשיב למזמין ,בתוך  7ימים מיום דרישתו
הראשונה של המזמין מהספק ,את הסכום אשר שולם ע"י המזמין בגין הכרטיסים
האלקטרוניים ו/או התווים המוחזרים ,בתשלום במזומן למזמין ,ובלבד ששיעור ההחזרות
כאמור לעיל ,כערכן הכספי ,לא יעלה על שליש מערכם הכספי של הכרטיסים האלקטרוניים
שהוזמנו עפ"י הסכם זה.היה והמזמין יחזיר לספק כרטיסים אלקטרוניים כאמור לעיל ,לפני
העברת התשלום בגינם לספק ,מתחייב הספק לקבל את הכרטיסים האלקטרוניים ו/או התווים
בחזרה ,מבלי לדרוש כל תשלום בגינם.
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 .1.1מוסכם כי המזמין יהא רשאי לקזז ערכם של הכרטיסים האלקטרוניים המוחזרים ,מכל תשלום
לספק.
 .1.1אחריות ,פיצוי ושיפוי
 .1.1.0הספק מצהיר ,מאשר ,וכן לפי העניין מתחייב לכך שהוא האחראי היחיד והבלעדי לכל
מעשה או מחדל הקשור ו/או נוגע לאיכות הטובין והשירותים ולהספקתם למזמינה ,וכן לקיום
יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ובהתאם להוראות המפרט המצורף למסמכי המכרז ,בין אם
נעשו על ידי או על ידי מי מטעמו ,כי הוא חייב לספק את השירותים ולבצע כל פעולה אחרת
הקשורה בקיום התחייבויותיו על פי חוזה זה ,במיומנות ובזהירות הנדרשות; וכי המזמין,
מנהליו ,עובדיו ושלוחיו ,אינם אחראים ,בכל צורה שהיא ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לאספקת
הטובין או העבודות או השירותים למזמין בהתאם להוראות חוזה זה או לכל פעולה אחרת
שתבוצע על ידי הספק או מי מטעמו בקשר למילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 .1.1.0הספק יהא האחראי היחיד והבלעדי לנזק או לאובדן מסוג כלשהו ,ישיר או עקיף ,לגוף או
לרכוש ,לרבות הוצאות מסוג כלשהו ,שייגרם לכל אדם או גוף ,לרבות המזמין ,עובדיו אורחיו
ושלוחיו ,בשל או עקב מעשה או מחדל של הספק ,עובדיו ,שלוחיו או מי מטעמו ,בקשר למילוין
או הפרתן של התחייבויותיו על פי חוזה זה ,לרבות הספקת הטובין כשהם פגומים או שלא
בהתאם למפרט ,והפרה או פגיעה בפטנטים או בזכויות אחרות של צד שלישי כלשהו או אספקת
עבודה או שירותים פגומים
 .1.1.0למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההתחייבויות הספק על פי סעיף זה תשארנה בתוקפן גם לאחר
סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא ,ללא הגבלת זמן.
 .1הצדדים מצהירים ומוסכם עליהם כי במהלך כל תקופתו של הסכם זה ו /או כל הסכם שיבוא תחתיו,
אין ולא יתקיימו בין המזמין לבין הספק ו/או עובדי הספק ו/או כל הפועל ו/או מי שיפעל מטעם
הספק ,כל יחסי עובד מעביד ,ומלבד הסכומים האמורים בהסכם זה ,לא יהא המזמין חייב לספק
ו/או לעובדי הספק ו/או לכל מי שיפעל מטעמו ,אף תשלום ,והללו לא יהיו זכאים לקבל מהמזמין כל
סכום נוסף ו/או כל זכות אחרת ו/או נוספת .הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין בגין כל
חיוב ו/או הוצאה שיוטלו עליו בשל קביעה כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונה מן המוצהר בסעיף
זה.
 .1מותנה ומוסכם בזאת ,כי המזמין לא יישא בשום מקרה באחריות שילוחית למעשיהם ו/או
עוולותיהם ו/או מחדליהם של הספק ו/או כל הפועל מטעמו .הספק ישפה את המזמין בגין כל הוצאה
ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או נזק אשר יוגשו ו/או יארעו למזמין בגין מעשה ו/או עוולה ו/או מחדל
כאמור.
 .1הספק אינו רשאי להסב התחייבויותיו ו/או זכויותיו עפ"י הסכם זה ,כולם ו/או מקצתם ,לכל גורם
ו/או גוף אחר כלשהו.
 .1נציגי המזמין
את כל מגעיו עם המזמין ינהל הספק באמצעות נציג האגף למשאבי אנוש במזמין ,מר זאב ולץ,
.1.0
ו/או כל מי אשר הוסמך לכך על ידי המזמין) להלן " -נציג המזמין" או "נציגי המזמין").
הספק מתחייב לקיים קשר שוטף ויעיל עם נציגי המזמין ולשתף עמם פעולה בכל הנוגע להסכם
.1.0
ולביצועו.
נציגי המזמין יהיו רשאים בכל עת במהלך ההסכם לבדוק את ביצועו ולקבל מן הספק כל מידע
.1.0
והסבר כפי שיידרש ע"י נציגי המזמין לצורך ההסכם וביצועו.
הספק מתחייב לקבל את חוות דעתם ,הנחיותיהם והערותיהם של נציגי המזמין ולפעול בהתאם
.1.1
להם בביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם.
להסרת ספק מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפטור את הספק מאחריותו המלאה
.1.1
לביצוע הנאות של מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .01תקופת וביטול ההסכם
להסרת ספק מובהר ומוסכם בזאת ,כי ההתקשרות בין הצדדים לעניין הכרטיסים
.01.0
האלקטרוניים ו/או התווים לשנה בלבד ,ולמזמין בלבד שמורה האופציה על פי שיקול דעתו
הבלעדי ,להאריך את ההסכם לשלוש תקופות נוספות ,כל אחת שנה.
בכל מקרה בו הספק לא יעמוד בביצוע התחייבויותיו כל פי המזמין עפ"י הסכם זה ,מכל סיבה
.01.0
שהיא ,ו/או אם ניתנה נגדו התראת פשיטת רגל ו/או צו לפשיטת רגל ו/או צו כינוס נכסים ,ו/או
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.01.0

ארע כל אירוע המונע בעדו מניהול עסקיו בדרך הרגילה ,יהא המזמין רשאי לבטל הסכם זה
לאלתר.
ביטל המזמין הסכם זה ,יהא הספק זכאי לקבל את התמורה המגיעה לו עבור הכרטיסים
האלקטרוניים ו/או התווים ,אשר סופקו למזמין עד לתאריך ביטול ההסכם באופן ,בצורה
ולמקומות ההפצה כמתחייב עפ"י ההסכם ,ולא תהיינה לספק כל טענות ו/או דרישות ו/או
תביעות נוספות כלשהן כנגד המזמין ,מכל סיבה שהיא.

.01.1

הספק מצהיר כי הוא מנהל ספרים כחוק וכי בידיו אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו ,1976 -המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה
וחוק מע"מ ,או פטור מניהול זה ,על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג
לדווח על עסקאותיו לרשויות בהתאם לחוק.
הספק יודע כי תנאי להתקשרות זו הינו המצאות אישור כנ"ל בידיו והצגתו בפני המזמין.
המזמין ישלם לספק את התשלומים המגיעים לו עפ"י האמור בהסכם זה ,כנגד קבלת חשבונית
עסקה תקנית.

.01.1
.01.1

כל שינוי בתנאי הסכם זה ייעשה בכתב בלבד ,ואין כל תוקף לשינוי שנעשה בעל פה.
כל ויתור ,אישור ,הסכמה והימנעות מפעולה במועדה ,לא ייחשבו כויתור על זכויות המזמין עפ"י
הסכם זה ולא ישמשו מניעה לכל פעולה או תביעה מצידו ,אלא אם כן נערכו באופן האמור
בס"ק  12.1לעיל.

.01.1
.01.1

 .00בכל הסכסוכים הנובעים מהסכם זה תהא סמכות השיפוט לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב
בלבד .אין באמור לעיל כדי לגרוע מפנייה לבורר ,בהסכמת הצדדים.
 .00כתובות הצדדים הינן :
המזמין_____________________________________________ :
הספק_______________________________________________ :
כל הודעה אשר תשלח לצד מן הצדדים עפ"י כתובות אלה ,תחשב כמגעת ליעדה  72שעות לאחר הישלחה
בדואר רשום.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
_________
הספק

__________________
אוניברסיטת אריאל בשומרון

אני הח"מ ______________ עו"ד של הספק ,מרח' _______________ מאשר בזה כי מר/גב'
__________________ הינו/המנהלה/תה של)__________________ שם מלא של הספק) ,וכי
חתימתו/ה בצרוף חותמת הספק מחייבת ומזכה את הספק לכל דבר ועניין.
____________________
עו"ד
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טופס :1
תצהיר ואישור עו"ד
א .אני הח"מ ________________ ,ת"ז _____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.0
.0
.0

.1
.5

.1

תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד ממכרז  1/15של אוניברסיטת אריאל בשומרון.
הנני משמש בתפקיד __________ בחברת ________ (להלן " -החברה") ומוסמך ליתן תצהיר בשמה.
בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-הנני מצהיר בזאת כי עד למועד חתימתי על
תצהיר זה ,לא הורשעה החברה ו/או בעל זיקה אליה ,ביותר משתי עבירות עפ"י חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא עדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-ואם
הורשעו ביותר משתי עבירות ,הרי שחפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה (להלן " -העבירות").
החברה מתחייבת כי תדווח לאוניברסיטת אריאל בשומרון על כל הרשעה שתורשע בגין העבירות האמורות.
ניגוד עניינים:
 1.0הריני להתחייב כי החברה ,נושאי המשרה שבה ,עובדיה ,קבלני המשנה וכל אדם אחר מטעמה ,לא
נמצאים ולא ימצאו במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים לכל אורך תקופת ההתקשרות ואף
במהלך תקופה של שנה לאחריה ,וזאת לרבות ניגוד עניינים עם המזמין ,עובדיו ,יועציו למכרז זה ומי
מטעמו.
 1.0הוסבר לי וידוע לי כי הימצאות כאמור במצב של ניגוד עניינים עלולה לגרום למזמין נזק מרובה.
 1.0על כן אני מתחייב כלפי המזמין כי במועד חתימתי על ההצעה לא ידוע לי על כל עניין או עיסוק העלול
לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים בקשר עם העבודות והשירותים הכלולים במכרז.
 1.1אני מתחייב שלא לעסוק ,לטפל או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד
עניינים עם מתן השירותים כאמור לעיל ,במישרין או בעקיפין.
 1.1אני מתחייב להודיע למזמין ,לאלתר ,בכתב ,על כל תיק או עניין שבטיפולי אשר עלול להעמיד אותי
במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ,ולפעול על פי הוראותיו של המזמין.
" 1.1ניגוד עניינים" בהתחייבות זו מתייחס :לענייני; עניינו של קרוב משפחתי בדרגה ראשונה; לענייניהם
האישיים של כל מי שמועסקים על-ידי ו/או נשכרו על-ידי לצורך מתן השירותים למזמין; לעניינו של
לקוח שאני או מעסיקי או שותפי או עובדי ,מיצגים או מייעצים או מבקרים; לעניינו של תאגיד אשר לי
או לקרוב משפחה שלי מדרגה ראשונה ,או למי מהעובדים אצל נותן השירותים יש קשר עימו – חבר בו,
מנהל אותו או עובד בו ,או יש לו חלק בו או בהון מניותיו ,או זכות לקבל רווחים ,או בעל שליטה בו,
כהגדרתן בחוק ניירות ערך.
" 1.1בן משפחה ממדרגה ראשונה" משמעותו – בן זוג ,הורה ,אח ,צאצא ,ובני זוגם של כל אחד מאלה.
 1.1התחייבותי זו תהא תקפה עד לתום שנה לאחר סיום מתן השירותים למזמין ותהא תקפה לכל העובדים
אצל נותן השירותים ו/או כל גורם אחר מטעמו המעורב במתן השירותים למזמין.
 1.1ככל שהתחייבות זו ממולאת על-ידי נותן השירותים עצמו ו/או מורשה החתימה מטעמו – למען הסר
ספק ,אין בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבותי והתחייבותם של כל המועסקים על-ידי ו/או
הפועלים מטעמי ,להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל עניין אשר יטופל על-ידי במסגרת
מתן השירותים למזמין.
הנני מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.
________________
חתימה

ב .מורשי חתימה:
מורשה חתימה מס' :1
שם._________________ :
חתימה(______________ :חובה לחתום!)
תאריך.______________ :
____________
חתימה
מורשה חתימה מס' :2
שם._________________ :
חתימה(______________ :חובה לחתום!)
תאריך.______________ :
____________
חתימה
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אישור עו"ד
הנני מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני עורך דין ____________ במשרדי ברחוב
__________________________ ,מר/גב' __________________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת
זהות מס'_____________ ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצרתו/ה הנ"ל וחתם/ה עליה.
כן הריני לאשר כי המציע היא חברה המאוגדת כדין בישראל ,שאינה נמצאת בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו
כונס נכסים נגדה וכי מורשי החתימה שלה לצורך חתימה על הסכם זה הם ____________ ,נושא ת"ז
___________ ,ו ,_____________ -נושא ת"ז ____________ ,וכי הנ"ל חתמו בפניי בהתאם למסמכי
ההתאגדות של המציע ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואושרה כדין ,וחתימתם זו מחייבת את
החברה.

_____________
חתימה  +חותמת

________________
תאריך
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טופס :2
אישור רואה חשבון
לכבוד
אוניברסיטת אריאל בשומרון
אישור רואה חשבון למכרז

 .0שמי _________ והנני משמש כרואה חשבון של חברת ______________ ,ח"פ ________________
(להלן " -המציע").
 .0לאחר שבדקתי את ספרי החשבונות והמסמכים שהוצגו לפני של המציע ,הריני לאשר כדלקמן:
המציע הינו בעל ניסיון בתחום שיווק באמצעות כרטיסים אלקטרוניים ו/או התווים כך שסיפק בכל אחת מהשנים
 ;2014 ,2013,2012כרטיסים בהיקף של; לכל הפחות  500כרטיסים לארגון אחד בשנה או ,לכל הפחות  1200כרטיסים
לשלושה ארגונים במצטבר בשנה.

____________
שם וחתימת רו"ח

____________
תאריך
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טופס :3
תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז
אני הח"מ______________________________ מס
_____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:

ת"ז

_____________

העובד

בתאגיד

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.
אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.
בכוונתי להשתמש ,במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר
עמו):
פרטי יצירת קשר
תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה
שם התאגיד

המחירים או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או
קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף  3לעיל).
המחירים או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או
תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף  3לעיל).
לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי
אחר במכרז זה.
יש לסמן  Vבמקום המתאים
• למיטב ידיעתי ,התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז
אם כן ,אנא פרט:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________
אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים
העסקיים ,תשמ"ח.1988-
תאריך
המצהיר

שם התאגיד

חותמת התאגיד

שם המצהיר

חתימת

אישור עורך הדין
אני הח"מ ________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני
מר/גב'
________________
בישוב/עיר
___________________
ברחוב
אשר
במשרדי
______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז __________________ .המוכר/ת לי באופן אישי,
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
_____________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין
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____________
חתימת עורך הדין

