המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון )ע"ר(
מספר ע"ר 580298347
מסמך א' – הזמנה להגשת הצעות

הזמנה להגשת הצעות לאספקת נייר טואלט ונייר ניגוב עבור המכללה האקדמית
להנדסה סמי שמעון בבאר שבע ובאשדוד )מס' (58/2016
פרטי ההזמנה
.1

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון )ע"ר( )להלן" :המכללה" ו/או "המזמינה"(,
מזמינה בזה הגשת הצעות לאספקת נייר טואלט ונייר ניגוב )להלן" :הציוד"( ,בהתאם
לכתב הכמויות ומפרט השירותים המצורפים כנספחים א' ו -א') 1בהתאמה( למסמכי
המכרז.

.2

התקשרות המזמינה עם המציע שהצעתו תיבחר ,תהיה בנוסח החוזה המצורף למסמכי
המכרז כמסמך ב'.

.3

התקשרות המזמינה עם הספק הזוכה ,תהא לתקופה של  12חודשים ממועד חתימת
החוזה בידי המזמינה )להלן" :תקופת ההתקשרות"(.

.4

למזמינה תהא נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למשך ארבע תקופות
של  12חודשים עם תום תקופת ההתקשרות )בסה"כ  5שנים( )לעיל ולהלן" :תקופות
ההארכה"(.

.5

כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה.
מסמכי המכרז יהפכו אחרי חתימת החוזה עם הספק ,לחלק ממסמכי החוזה.

.6

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או
לעדכנם בכל שלב עד למועד הגשת הצעות המחיר .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

.7

יובהר כי הזמנה זו להגשת הצעות ,מהווה מכרז פומבי ,ויחולו על הליך הבחירה
הוראות חוק חובת המכרזים התשנ"ב 1992-ותקנות חובת המכרזים )התקשרויות של
מוסד להשכלה גבוהה( התש"ע.2010 -

.8

מובהר בזה כי לא תינתן למציע הזוכה בלעדיות בקשר למתן השירותים וכי המזמינה
תהיה רשאית לפנות מעת לעת לספקים אחרים לשם קבלת השירותים הנ"ל בכללותם
ו/או בחלקם ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה.
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.9

כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם בחתימת המציע וכמו כן יחתום המציע על
כל עמוד בחוזה ללא עריכת תיקונים כלשהם .המכללה תהיה רשאית לפסול כל הצעה
אשר ייערכו בה תיקונים ו/או שינויים למסמכי המכרז לרבות לחוזה.

.10

הגשת הצעה במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות על סך ) ₪ 200שלא יוחזרו מכל
סיבה שהיא לרבות ביטול המכרז( באמצעות מזומן או המחאה לפקודת המכללה
האקדמית להנדסה סמי שמעון .ניתן לשלם את דמי ההשתתפות החל מיום 9.11.16
ועד ליום ) ,29.11.16למעט ימי ו'( בין השעות  08:30עד  ,15:00במשרד מדור רכש
והתקשרויות הנמצאים במתחם המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון רח' ביאליק
 ,56באר שבע בנין מינקוף ,קומה שנייה ,חדר מס'  ,269טל'08-6475681 ,08-6475737 :
או באמצעות תשלום באתר האינטרנט של המכללה בין התאריכים הקבועים לעיל.
לאחר תשלום דמי השתתפות ימסרו מסמכי המכרז למציע .לא ניתן יהיה לקבל את
מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

.11

בירורים ושאלות הבהרה ניתן להעביר בדואר אלקטרוני לרכזת רכש ,הגב' הילה
פולקמן לכתובת דוא"ל hillaf@sce.ac.il:עד ליום  16.11.16בשעה  14:00בלבד .יש
לאשר קבלת המייל בטלפון .08-6475737 :שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו.

.12

את ההצעה ,לרבות יתר מסמכי המכרז אותם יש לצרף לה ,כשהם חתומים על ידי
המציע בכל עמוד ועמוד ,יש להכניס בתוך מעטפה שעליה יירשם מכרז לאספקת נייר
טואלט ונייר ניגוב ללא ציון סימני זיהוי של המציע.

.13

על המציע להפקיד את המעטפה בתיבת המכרזים שבמשרדי מדור רכש והתקשרויות
הנמצאים במתחם המכללה האקדמית סמי שמעון ברח' ביאליק  ,56באר שבע,
במשרדי מדור רכש ,בנין מינקוף ,קומה שניה ,חדר מס'  ,269כשהיא סגורה וחתומה,
לא יאוחר מיום  6.12.16עד השעה .14:00

.14

הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון כלל ותיפסל על
הסף.

.15

ההצעות הכספיות יהיו בתוקף למשך  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

.16

הודיעה המזמינה למציע על זכייתו ,תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת
המזמינה על ההסכם עימו ועד בכלל.

.17

מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

תנאי סף
.18

רק מציע שימלא בעצמו אחר כל תנאי הסף שלהלן ,באופן מצטבר ,רשאי להגיש את
הצעתו  -במסגרת הצעתו נדרש כל מציע להעביר למזמינה את הפרטים ו/או המסמכים
הבאים ,לפי העניין:

3

א.

אישורים תקפים למועד הגשת ההצעה הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( ,התשל"ו  - 1976אישור
ניכוי מס במקור ואישור על ניהול פנקסי חשבונות;

ב.

אם המציע הינו תאגיד ,אישור תקף למועד הגשת ההצעה ,על היותו רשום
במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו ואישור עו"ד/רו"ח על היות
התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את
התאגיד בחתימתם; אם המציע עוסק מורשה ,צירוף תעודת עוסק מורשה
התקפה למועד הגשת הצעה זו; וכן אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה
מטעם המציע ,בנוסח המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז;

ג.

למציע מחזור כספי שנתי של  ,₪ 500,000לא כולל מע"מ ,לפחות לכל אחת
מהשנים  2014 ,2013ו .2015-פירוט המחזור הכספי יפורט בהתאם לנוסח אישור
רו"ח המצורף כנספח ג' למסמכי המכרז;

ד.

למציע ותק וניסיון כדלקמן:
) (1למציע ניסיון באספקת הציוד נשוא מכרז זה במהלך חמש השנים
האחרונות לפחות;
) (2המציע סיפק ציוד נשוא מכרז זה בשנים  2014 ,2013ו 2015-בסך של
לפחות  ₪ 300,000בכל שנה;
) (3המציע סיפק ציוד נשוא מכרז זה לפחות לשלושה לקוחות מוסדיים
בשנים  2014 ,2013ו 2015-בסה"כ;
להוכחת האמור בסעיף זה ימלא המציע תצהיר פירוט ותק וניסיון
בהתאם לנוסח המצורף כנספח ד' למסמכי המכרז;

ה.

המציע שילם דמי השתתפות על סך ;₪ 200

ו.

פרוטוקול שאלות הבהרה חתום ,ככל שיופץ ע"י המכללה.

אופן בחירת ההצעה הזוכה
.19

הערכת ההצעות תתנהל לפי הפירוט כדלקמן:
גובה הצעת מחיר  .100 % -בחינת גובה הצעת המחיר תיעשה לפי הצעות המחיר
על גבי כתב הכמויות המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז .ההצעה הכספית
המשוקללת )שקלול שווה של מחירי שני המוצרים המתבקשים בנספח א'( הזולה
ביותר ,אשר תעמוד בכל תנאי הסף המוגדרים במכרז תקבל את מלוא הנקודות
בסרגל העלות ושאר ההצעות ידורגו ביחס אליה.
יודגש כי תחילה יבחן סוג המוצרים המוצעים על ידי המציעים ,ובמקרה שיוצעו
מוצרים שווי ערך תחילה יהיה צורך באישור המזמינה כי אכן הם מהווים מוצר

4
שווה ערך .ועדת המכרזים ו/או נציג מטעמה יהיו רשאים לבקש מהמציע דוגמא
של מוצר שווה הערך כפי שמצויין בהצעת המציע לצורך בדיקתו ומתן אישור.
.20

ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל מו"מ כספי עם כל מציע שהצעתו עומדת בכל
דרישות הזמנה זו ,בהתאם להוראות החוק ותקנות חובת המכרזים.

.21

ועדת המכרזים תבדוק את ההצעות הכספיות שיתקבלו ,ולאחר מכן תיתן החלטתה;
ועדת המכרזים רשאית להחליט על ניהול מו"מ כאמור ,על בחירת ההצעה הזולה
ביותר או שלא לבחור כל הצעה שהיא ולבטל המכרז.

הצעת המחיר
.22

הצעת המחיר תוגש על גבי נספח א' למסמכי המכרז בלבד בש"ח לא כולל מע"מ.

.23

מובהר בזאת כי המחיר שאותו יציע המציע ,על כלל רכיבי המפרט כמובא בנספח א',
כולל את סך התמורה שהמציע מבקש לקבל בתמורה לציוד המוצע על ידו ,לרבות כל
ההוצאות ו/או הפעולות שיידרשו מהמציע בהתאם להזמנה זו ולחוזה המצ"ב לה,
ובכלל זה בגין הובלת ואספקת הציוד הוצאות ביטוח ,רישיונות ,אישורים ,היתרים,
שכר ו/או הפרשות סוציאליות לעובדים וכן כל מס ישיר או עקיף ,לא כולל מע"מ.

.24

התמורה שתשלם המזמינה לזוכה יהא עפ"י ביצוע הזמנה בפועל ובכפוף לאישור נציג
המזמינה.

.25

התשלום למציע הזוכה ייעשה בהתאם להצעתו כמובא בנספח א' למסמכי המכרז
ובתנאי תשלום שוטף  45 +ימים כמוגדר בחוזה ,כאשר לכל התשלומים האמורים
יתווסף מע"מ כדין.

סמכויות ועדת המכרזים
.26

המזמינה רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או
מסיבות ארגוניות ,תקציביות ,נסיבתיות ,או אחרות ,וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה
במכרז ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה ,ללא הודעה מוקדמת
וללא כל פיצוי.

.27

בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית המזמינה לבטל את הליך המכרז עפ"י דין ,המזמינה
שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הליך המכרז ,כאשר:
רק שתי הצעות או פחות עונות על כל תנאי הסף כמפורט במכרז.
וועדת מכרזים מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז ,במסמכיו ,בניהולו ,או
בבחירת ההצעה הזוכה.
התברר לוועדת מכרזים ,לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה
ו/או לאחר פתיחת ההצעות ,שנפלה טעות מהותית במפרט או בדרישות המפורטות

5
במסמכים )לרבות בתנאי סף( ,או שהושמטו נתונים מהותיים מהמפרט או
ממסמכי הליך המכרז ,או שאלה בוססו על נתונים שגויים ,או חלקיים.
וועדת מכרזים תבטל המכרז על מנת להשתתף במכרז מרכזי שעורך החשב הכללי
באוצר ו/או כל רשות מרכזית של המדינה.
.28

יובהר כי המזמינה לא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע בגין כל נזק שנגרם
בהסתמך על או בהקשר להודעת זכייה שבוטלה.

.29

ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים
ובמסמכי ההצעה הזוכה בהתאם לקבוע בתקנה ) 38ו( לתקנות חובת המכרזים
)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה( ,תש"ע  2010 -ובהתאם להלכה הפסוקה,
תמורת תשלום בסך של .₪ 300

כללי
.30

המציע אינו רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי ,מכל סוג ומין שהוא ,במסמכי
המכרז ובכלל זה אינו רשאי לערוך שינוי כלשהו בחוזה המצורף כמסמך ב'.

.31

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור
במסמכי המכרז והחוזה המצורף לו ,הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את
הסכמתו הבלתי מסויגת.

.32

עוד מובהר בזאת ,כי העותק הכתוב של מסמכי המכרז ,הינו באופן בלעדי ומוחלט,
העותק המחייב לצורך מכרז זה .עותק של המסמכים אותם הדפיס המציע מאתר
האינטרנט וכן כל מסמך אחר אותו יאפשר המזמין למציע לערוך בעצמו ,לא יהיה בהם
על מנת להחליף ו/או לגבור בשום צורה ואופן על הנוסח המחייב של העותק הכתוב של
מסמכי המכרז המופקד בתיבת המכרזים.

בכבוד רב,
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון )ע"ר(
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נספח א' –כתב כמויות והצעת מחיר
על המציע למלא בכתב יד ברור ,המחיר המבוקש על ידו ביחס לכל רכיב מרכיבי המפרט הרצ"ב:

תיאור מוצר

מס'

לנוחות המציעים מצויין
אומדן הכמות השנתית
בה נצרך המוצר בשנה
הקודמת

מחיר ליח'
בש"ח )ללא
מע"מ(

נייר טואלט טווס טישו דו שכבתי  48גלילים 160
דף בגליל או שווה ערך ובלבד שניתן על כך

אישור המזמינה.
*** בעל תו תקן ישראלי מוכר
1

כ3,000 -
סוג מוצר שווה ערך )במידה והמציע אינו מספק
את המוצר המצוין לעיל יש למלא את סוג המוצר
שבכוונתו לספק(_______________:
נייר ניגוב ידיים  6גלילים באריזה מירב 100
מטר בגליל חד שכבתי רוחב  19,50ס"מ או שווה
ערך ובלבד שניתן על כך אישור המזמינה.
*** בעל תו תקן ישראלי מוכר

2

סוג מוצר שווה ערך )במידה והמציע אינו מספק
את המוצר המצוין לעיל יש למלא את סוג המוצר
שבכוונתו לספק(_______________:

כ2,000 -

 .1הכמויות הנקובות לעיל הן הערכה בלבד ,המתבססות על היקף ההזמנות במכללה בעבר ,אולם
אין בהן בכל מקרה ובשום אופן כדי לחייב את המכללה לרכוש סחורה בכמות הנ"ל ,בכמות
גדולה או קטנה יותר ואין בהן משום התחייבות לכך שהכמויות שיירכשו בפועל לא יעלו או
יפחתו מכמויות אלו.
 .2בנוסף להצעת המחיר שמפורטת על גבי המפרט שלעיל ,הקבלן מתבקש לתת  ____%הנחה
כללית על מחירון או קטלוג מוצרי החברה אשר יהווה הצעת מחיר של המציע עבור כל פריט
שאינו מופיע בטבלה שלעיל.
 .3ידוע למציע כי שיעור הנחה שהעניק לעיל על המחירון או קטלוג מוצרי החברה לא יהווה שיקול
כלשהו בהחלטת ועדת המכרזים בבחירת ההצעה הזוכה.
 .4ידוע למציע כי המכללה רשאית להזמין פריטים אופציונאליים מכל ספק ציוד אחר לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
 .5ככל שתבחר הצעת הקבלן לספק למזמינה המוצרים המופיעים בטבלה שלעיל יסופקו המוצרים
בהתאם לאמור בנספח א' 1למסמכי המכרז והצעתו תעמוד בתוקפה למשך כל תקופת
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ההתקשרות ) 12חודשים( לרבות תקופות האופציה ,ככל שיהיו )עד סה"כ התקשרות של 5
שנים(.
ולראיה באנו על החתום:
חתימת המציע וחותמת_____________:

תאריך_____________:
ע"י בעל זכות החתימה __________ :
שם החותם

_______________

____________

תפקיד החותם אצל המציע

חתימה
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נספח א'  -1מפרט השירותים
 .1יש לספק הציוד בימים א'-ה' בתיאום טלפוני מראש עם נציג המכללה ,שפרטיו יופיעו על
גבי ההזמנה שתשלח לספק.
 .2אספקת הציוד תעשה עד  3ימי עבודה מרגע קבלת הזמנת רכש כתובה שתשלח בפקס/
בדוא"ל.
 .3במידה ויש חוסר בפריט מסוים ,הספק מתחייב להשלים הספקתו למכללה תוך עד  5ימי
עבודה מיום קבלת ההזמנה בכתב.
 .4במידה והסחורה שהגיעה אינה תקינה ו/או לא מתאימה לצרכי המכללה ,הספק מתחייב
להחליפה או לזכותה )לפי החלטת המזמינה( תוך  2ימי עבודה מרגע קבלת פניית נציג
המכללה.
 .5לא תשולם כל תמורה בגין משלוח לרבות משלוח הציוד או איסופו מהסיבות הבאות:
א .השלמת חוסרים
ב .החזרת סחורה פגומה
ג .אספקה שלא ע"פ הזמנה
 .6אם אין את הציוד המבוקש במלאי ,נותן השירותים רשאי לספק מוצר חליפי שמתאים
לצרכי המכללה בכפוף להסכמת נציג המכללה לכך מראש ובכתב.
 .7פריקת הסחורה בתחומי המכללה ,לרבות מיקום הפריקה ,תהיה עפ"י הנחיית נציג
המכללה .הפריקה תהייה הן בקמפוס באר שבע והן בקמפוס אשדוד בשתי נקודות שונות –
רח' ז'בוטינסקי  84ורח' ז'בוטינסקי פינת בני ברית ,עפ"י הנחיות נציג המכללה.
 .8הספק יהיה בעל זמינות טלפונית בימים א-ה בין השעות .08:00-17:00
 .9הציוד המסופק יגיע באריזה נאותה אשר תאפשר זיהוי של הציוד .על גבי האריזה יופיעו
הפרטים הרלוונטיים לציוד לרבות שם מוצר ,כמויות הפריטים באריזה ,דגם וצבע.
 .10החשבוניות שימסור הספק יהיו תואמים את כמות המוצרים המסופקים והצעת המחיר של
הספק.
 .11הקבלן יספק מוצרים בעלי תו תקן איכותיים העומדים בדרישות המזמין ו/או היצרן.
 .12חשבוניות ישלמו כנגד תעודות משלוח חתומות ע"י נציג המזמין.
 .13איחורים במועדים המצוינים שלא בתיאום עם המזמין וקבלת הסכמתו וכן בסחורה פגומה
ילווו בפיצוי מוסכם בסך של  ₪ 50בגין כל הפרה של כל אחד מהמקרים הבאים :
א .כל יום איחור באספקה.
ב .אספקת ציוד שאינו תואם להזמנה ו/או למפרט.
ג .אי השלמות הזמנות פתוחות.
ד .אספקת פריטים פגומים.
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נספח ב'  -אישור המציע

אנו ,הח"מ ,_______________ ,נושא ת.ז ,_____________ .ו ,___________ -נושא ת.ז.
______________ ,מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל ,כי אנו מבינים את כל האמור
בו וכי אנו מסכימים לכל תנאיו.
מורשה חתימה :1
שם.________________:
חתימה._______________ :
תאריך._____________ :
_______________
חתימה
מורשה חתימה :2
שם.________________:
חתימה._______________ :
תאריך._____________ :
_______________
חתימה
אישור רו"ח/עו"ד
אני הח"מ ,_____________ ,המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה ,מאשר כי
המציע הינו עוסק מורשה כדין  /חברה פעילה ורשומה לפי פקודת\חוק החברות )נוסח חדש( ,וכי
מורשי

החתימה

שלו

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 ואשר אושרה כדין.
ולראיה באתי על החתום,
תאריך_____________:

_______________________
עו"ד/רו"ח
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נספח ג' -אישור רו"ח על מחזור כספי
לכבוד
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
ג.א.נ,.

הנדון :מכרז לאספקת נייר טואלט ונייר ניגוב עבור המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
בבאר שבע ובאשדוד

כרואה החשבון של ______________ )להלן – "המציע"( הריני/ו מאשר/ים בזאת שמחזור
ההכנסות השנתי של המציע בכל אחת מהשנים  2014 ,2013ו ,2015-לא כולל מע"מ לא פחת מ-
 ,₪ 500,000לפי כללי חשבונאות מקובלים וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים
המבוקרים של המציע.

ולראיה באנו על החתום,
_______________________
רו"ח

*** ניתן למלא את נספח זה על גבי דף לוגו של אישור רו"ח
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נספח ד' – טופס פירוט ניסיון ,פרטי לקוחות

אני הח"מ ,מר/גב' ____________ ,נושא/ת ת.ז שמספרה ______________ ,לאחר שהוזהרתי
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בכתב
כדלקמן:
 .1אני הוסמכתי כדין ע"י _______________ )להלן" :הספק" ו/או "המציע"( לחתום על
תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז לאספקת נייר טואלט ונייר ניגוב עבור המכללה האקדמית
להנדסה סמי שמעון בבאר שבע ובאשדוד.
 .2הריני לאשר כי הספק הינו בעל הותק והניסיון כמפורט להלן:
א .למציע ניסיון באספקת הציוד נשוא מכרז זה במהלך חמש השנים האחרונות לפחות.
מס' שנות ותק של המציע באספקת הציוד נשוא מכרז זה) ___________:יש למלא(
ב .המציע סיפק ציוד נשוא מכרז זה בשנים  2014 ,2013ו 2015-בסך של לפחות  ₪ 300,000בכל
שנה;
ג .המציע סיפק ציוד נשוא מכרז זה לפחות לשלושה לקוחות מוסדיים בשנים  2014 ,2013ו-
 2015בסה"כ;
ד .להלן פירוט לקוחות:
מס"ד

1

שם הלקוח

שנת

פרטי התקשרות עם

היקף התקשרות כספי

התקשרות

הלקוח )שם איש קשר,

שנתי

פלאפון(

)(2013,2014,2015
שנת – 2013
________ ₪

2

שנת – 2014
_______ ₪

3

שנת – 2015
______ ₪
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 .3זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
___________________
תאריך

___________________
שם

_________________
ת.ז

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ,מ.ר ,________________ .מאשר ,כי ביום _____________ ,הופיע בפני נושא
ת.ז ,_______________ .המורשה לחתום בשם הספק ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן  -הצהיר בפני על נכונות הצהרתו
דלעיל וחתם עליה בפני.
_______________
עו"ד
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מסמך ב'  -חוזה
אשר נערך ונחתם ב________ ביום _______ חודש ______________ 2016
בין

:

לבין

:

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון )ע"ר(
רחוב ביאליק  ,56באר שבע
)להלן " -המזמין" או "המכללה"(
מצד אחד;
______________
)להלן " -הספק"(
מצד שני;

והספק הגיש הצעתו למכללה במסגרת מכרז פומבי להגשת הצעות לאספקת נייר

הואיל :

טואלט ונייר ניגוב עבור המכללה ,בהתאם לכתב הכמויות ולמפרט שצורפו כנספחי
א' וא' 1למסמכי המכרז )להלן" :הציוד"(.
והצעתו של הספק המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז ,נבחרה על ידי ועדת

והואיל :

המכרזים של המכללה ונקבע כי הספק הוא שיספק את הציוד במועדים ובתנאים
כמפורט בהסכם זה;
והספק מעוניין לספק למכללה את הציוד ,ומצהיר ומתחייב כי בידיו היכולת,

והואיל :

המיומנות ,הידע המקצועי ,היכולת הארגונית והפיננסית ,כוח האדם הנדרשים
לצורך מתן השירותים והספקת הציוד במועד ובהתאם ללוחות זמנים הקבועים
במכרז.
אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא
 1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 1.2כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות
בלבד.
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 1.3בהסכם זה למונחים הבאים יהיה הפירוש הבא:
"השירותים"  -אספקת הציוד המפורט בהצעת המחיר המצ"ב כנספח א' למסמכי
המכרז  ,ובהתאם למפרט השירותים המצורף כנספח א' 1למסמכי המכרז ולהזמנות
המכללה.
"נציגי המכללה"  -מר ________ או מי שיקבע על ידי המכללה כנציגה המוסמך לפעול
מטעמה ,מזמן לזמן ,בהודעה בכתב שתינתן לספק.
 1.4למען הסר ספק ,מובהר כי מסמכי המכרז יהוו חלק מן החוזה בין הצדדים.
.2

השירותים
 2.1המזמינה תהא רשאית להזמין מהספק במהלך כל תקופת ההתקשרות ,ותקופת
האופציה ככל שתהיה ,את הציוד ,במלואו או בחלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי,
בהתאם להצעת המחיר של הספק כמפורט בהצעתו המצ"ב כנספח א' למסמכי
המכרז.
 2.2הספק מקבל על עצמו ומתחייב בזה לספק את מלוא הציוד כפי שיתבקש בהזמנות
רכש שתוציא המזמינה.
 2.3מובהר כי המזמינה אינה מתחייבת להוציא הזמנות רכש בכמויות הנקובות במסמך
הצעת הספק ,אלא הזמנות הרכש יהיו לפי שיקול דעתה וצרכיה ,בכמות פחותה או
העולה על הכמויות הנקובות במסמך הצעת הספק.
 2.4הספק מתחייב לספק את השירותים במועדים ,בשלמות ,באופן מסודר ומאורגן,
במקצועיות ,ביעילות ,בחריצות ,והכול לשביעות רצונה המלאה של המכללה.
 2.5הספק יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.

 .3תשלומים
 3.1בגין אספקת הציוד המפורט בהזמנת רכש שתוציא המזמינה עפ"י תנאי חוזה זה
ישולמו לספק הסכומים הנקובים בהצעתו לפריטים המוזמנים בתוספת מע"מ )להלן:
"התמורה"(.
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 3.2התמורה הנ"ל הינה קבועה ומוסכמת מראש וכוללת את התשלום בגין כל ההוצאות
ו/או הפעולות שיידרשו מהספק ובכלל זה בגין הובלת ואספקת הציוד הוצאות ביטוח,
רישיונות ,אישורים ,היתרים ,שכר ו/או הפרשות סוציאליות לעובדים וכן כל מס ישיר
או עקיף ,לא כולל מע"מ .כן מובהר כי התמורה לא תשתנה בעתיד בשל כל גורם או
סיבה ,לרבות שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים השונים,
שינויים במחירי חומרים ,מלאכות ושכר ,שינויים בשיעורי הריבית ,הטלת מסים,
היטלים ,מכסים ,אגרות ורישיונות וכיו"ב.
 3.3למען הסר ספק ,התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי למשך כל תקופת ההתקשרות
כאמור במסמכי המכרז ובחוזה זה ,והמכללה תנכה במקור מכל תשלום לספק ,כל מס,
היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין ,אלא אם ימציא
הספק אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס.
 3.4התמורה הנ"ל תשולם לספק עם קבלת הציוד שהוזמן בכל הזמנה והזמנה ,במלואו
וכאשר הוא במצב חדיש ותקין ,באופן התואם את תעודת המשלוח וכנגד המצאת
חשבונית מס כדין ,בתנאי תשלום שוטף 45+וזאת בכפוף לבדיקת המזמין ולקבלת
אישור נציג המכללה על כך.
 3.5פרט לאמור במפורש בסעיף זה ,לא ישולם על ידי המכללה לספק או למי מטעמו שום
תשלום נוסף ,החזר הוצאות או השתתפות כלשהי ,לא במהלך תקופת מתן השירותים
ולא לאחר פקיעת הקשר עפ"י הסכם זה ,לא עבור מתן השירותים ולא בקשר עמם או
עם הסכם זה ו/או כל הנובע מהם ,לא לספק ולא לכל אדם או גוף אחר מטעמו.
 .4תקופת ההתקשרות
 4.1תקופת ההתקשרות למתן השירותים נשוא הסכם זה ,תהא למשך  12חודשים שמניינם
יחל במועד החתימה על הסכם זה )להלן" :תקופת ההתקשרות"( עם אופציה למכללה
להאריך את תקופת ההתקשרות ב 4 -תקופות ,כל תקופה בת  12חודשים ובסה"כ 5
שנות התקשרות )להלן" :תקופות האופציה"( בהודעה של  14יום מראש לפני סיום שנת
התקשרות.
 4.2על אף האמור לעיל ,רשאית המכללה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך לנמק את
החלטתה ,להביא את ההתקשרות לידי סיום מוקדם בכל עת במהלך תקופת
ההתקשרות ,בהודעה בכתב של  14יום מראש )להלן" :סיום מוקדם"( .במקרה של סיום
מוקדם המזמינה תשלם לספק אך ורק בעד ציוד שסופק על ידו בפועל למכללה עד למועד
הסיום המוקדם והספק לא יהא זכאי לכל פיצוי או תשלום בגין ההפסקה המוקדמת של
ההתקשרות.
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 .5היתרים ורישיונות
הספק מצהיר ומתחייב ,כי בידיו כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין למתן
השירותים על פי הסכם זה .ביצוע ההסכם על ידי הספק בהעדרו של היתר ,זכות ,או רישיון
כאמור ייחשב להפרה יסודית של ההסכם.
 .6אי הסבת זכויות וחובות
 6.1המכללה רשאית להסב את זכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה כולן או מקצתן
לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6.2הספק אינו רשאי להסב או להמחות את התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן.
בנוסף אין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי
הסכם זה ,אלא בהסכמת המכללה מראש ובכתב .כמו כן ,אין הספק רשאי למסור
לאחר ,לרבות לספק משנה מטעמו ,את ביצוע התחייבויותיו כולן או מקצתן ,אלא
בהסכמת המכללה מראש ובכתב .המכללה תהיה רשאית לסרב ליתן את הסכמתה
כאמור ,מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתה ,או להסכים בתנאים שתמצא
לנכון.
 6.3נתנה המכללה את הסכמתה לביצוע באמצעות ספק משנה או גורם אחר ,אין ההסכמה
האמורה פוטרת את הספק מאחריות ומהתחייבויותיו על פי ההסכם.

 .7אחריות וביטוחי הספק
 7.1מבלי לגרוע מכל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,הספק יישא
בלעדית בחבות המוטלת עליו בגין נזק הפסד או הוצאה ,מכל מין וסוג שהוא ,שייגרם
למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג' ,כתוצאה ישירה ו/או עקיפה ממעשה או מחדל
הקשור ו/או הנובע מאספקת הציוד ו/או ממתן השירותים נשוא חוזה זה ע"י הספק
ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.
 7.2הספק יפצה וישפה את המכללה ,ואת הבאים מכוחה ,בגין כל נזק הפסד או הוצאה,
לרבות הוצאות התדיינות משפטית ושכ"ט עו"ד ,בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא,
שייגרמו לה עקב מתן השירותים או בקשר עימם ,או עקב הפרת הסכם זה.
 7.3אחריות הספק כאמור תחול גם על כל מעשה או מחדל של מי מעובדיו ,נציגיו ,שלוחיו
או הבאים מכוחו או הקשורים עמו בקשר עם התחייבויותיו על-פי הסכם זה.
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 7.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים
כאמור.
 7.5מבלי לגרוע מאחריות הספק עפ"י הסכם זה ועל פי כל דין ,מתחייב הספק כי לפני
תחילת ביצוע עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם תהיה בידיו פוליסת ביטוח תקפה
שהוצאה על חשבונו ,על שמו ועל שם המזמינה ,בהתאם לדרישת המזמינה ובהתאם
לנוסח המצ"ב להסכם זה.

7.6

המכללה רשאית לבדוק את אישור הביטוח שיומצא ע"י הקבלן כאמור לעיל
והספק מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו
להתחייבויותיו .הספק מצהיר כי זכות הביקורת של המכללה ביחס לאישור הביטוח
כאמור וזכותה של המכללה להורות על תיקון ביטוח הספק כמפורט לעיל ,אינו מטילו
על המכללה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח
כאמור ,טיבו ,היקפו ותקפו ,או לגבי העדר ביטוח ,ואין בו כדי לגרוע מכל חבות שהיא
המוטלת על הספק על פי הסכם זה.

 7.7הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ,לשלם את דמי
הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך
ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות עם המכללה.

 .8העדר קיום יחסי עובד מעביד
 8.1המציע הזוכה יהיה קבלן עצמאי הוא יהיה האחראי הבלעדי לשלם לעובדיו את שכרם
ומלוא זכויותיהם הסוציאליות ,ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד בינו או בין מי מעובדיו
או המועסקים על ידו לבין המזמינה .המזמינה מבהירה כי המציע הזוכה אינו עובד
המזמינה ושירותיו נשכרים לתקופה מוגבלת ,המציע הזוכה לא ישתלב באופן
אינטגרלי בעבודת המזמינה ,מקום מושבו העיקרי יהיה מחוץ לכותלי המזמינה,
המציע הזוכה לא ישתלב בהיררכיה של המזמינה ,לא ישתמש בסמכויות חוקיות
המוקנות לעובדי המזמינה ולא יהיה מעורב בפעולות ביצוע של המזמינה ,לא יציג עצמו
מול גורמי חוץ כעובד המזמינה .המציע הזוכה לא ייהנה משירותים מנהליים של
המזמינה ויספק את הציוד באחריותו ועל חשבונו.
 8.2הספק משמש כקבלן עצמאי בביצוע חוזה זה ,ואין לראות כל זכות שניתנה למכללה על
פי חוזה זה לפקח ,להדריך או לתת הוראות לספק ,או לכל מי שמועסק על ידו או
מטעמו ,אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במלואו .בין הספק
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ו/או כל עובד המועסק על ידו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין המכללה ,לא יתקיימו
יחסי עובד מעביד.

 .9הפרות
 9.1מוסכם כי סעיפים  7 ,6 ,5 ,3 ,2ו 8-להסכם זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם
והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המכללה בביטול מיידי של ההסכם וזאת
מבלי לגרוע מזכות המכללה לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י כל דין.
 9.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  9.1לעיל ,האירועים הבאים יחשבו כהפרה של ההסכם זה
ויזכו את המכללה ,לאחר מתן התראה בכתב של שבעה ) (7ימים לספק ,בכל הזכויות
המוקנות לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:
9.2.1

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי
נכסי הספק ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או
הוסרו לחלוטין תוך  30יום ממועד ביצועם.

9.2.2

הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו,
כולם או חלקם ,או שהספק קיבל החלטה על פירוק ,או אם הספק יגיע לידי
פשרה או הסדר עם נושיו ,והפעולה האמורה או ההחלטה לא הופסקו או
הוסרו לחלוטין תוך  30ימים.

9.2.3

אם ימונה מפרק ,נאמן ,כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל )זמני או קבוע( על
עסקי או רכוש הספק או כל חלק מהם ,או אם תוגש בקשה למינוי כנ"ל,
והמינוי או הבקשה לא בוטלו בתוך  30ימים.

9.2.4

הספק הפר את ההסכם בהפרה שאינה יסודית ולא תיקן ההפרה הנ"ל לאחר
שקיבל מהמכללה התראה על כך ,במועד שיקבע בהתראה.

9.2.5

המכללה התרתה בספק שאין הוא נותן את השירותים בצורה משביעת רצון
והספק לא נקט מיידית בצעדים המבטיחים לדעת המכללה את תיקון המצב.

9.2.6

הוכח להנחת דעתה של המכללה כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם.

9.2.7

אם יתברר שהצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה
אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על
החלטת המכללה להתקשר עמו בהסכם.
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 .10שמירה על סודיות
הספק מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות ,להעביר ,למסור ,להביא לידיעת צד
ג' כלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,בכל מידע לרבות ,נתונים ,מסמכים ,כמויות ,וכיו"ב השייכים למכללה ו/או בנוגע
למכללה ובכלל זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בנוגע לפעולותיה ,תלמידיה ,עובדיה,
מצבה הפיננסי ,שיטות העבודה הנהוגות אצלה ,וכיו"ב ,שהגיע לידיו בקשר עם אספקת
השירותים ,וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן ,ללא קבלת הרשאה מוקדמת
ומפורשת בכתב מאת המכללה.
 .11העדר בלעדיות
אין בהתקשרות עפ״י חוזה זה כדי ליתן לספק בלעדיות כלשהי במתן השירותים והמכללה
רשאית בכל עת ,ועפ״י שיקול דעתה המוחלט ,להתקשר עם אחר ו/או אחרים למתן
שירותים זהים ו/או דומים גם תוך כדי תקופת תוקפו של החוזה.
 .12ויתור ,הארכה ,הנחה
שום ויתור ,הנחה ,הימנעות או שיהוי של המזמינה במימוש זכויותיה על פי הסכם זה לא
יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 .13סמכות שיפוט
מוסכם בזה ,כי לבתי המשפט המוסמכים בעיר באר שבע תהא סמכות שיפוט ייחודית
ובלעדית לדון בכל עניין או סכסוך הקשור להסכם זה או הנובע ממנו.
 .14הודעות
הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן ,במידה ונמסרו ביד,
ותוך ארבעים ושמונה ) (48שעות מיום שיגורן בדואר רשום ,אם נשלחו בדואר ,וביום
העסקים הראשון שלאחר משלוחן ,אם נשלחו בפקסימיליה.
כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הנם כמפורט בתחילתו.
ולראייה באו הצדדים על החתום:
_________________
"המכללה"

__________________
"הספק"

20

אישור עריכת ביטוח
תאריך________ :
לכבוד
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון )ע"ר(
ביאליק  56באר שבע
להלן "המזמין"
א.ג.נ,.
הנדון :אישור קיום פוליסות ביטוח לפי הסכם שנחתם ביניכם ובין__________)להלן" :הספק"(
בקשר עם מתן שירותי אספקת מוצרי נייר בקמפוסים של המזמין
הננו מתכבדים לאשר בזאת ,כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם הספק לתקופה מיום ____
עד ליום ____ בין היתר בגין פעילות אספקת מוצרי נייר כמוגדר בהסכם.
אנו מאשרים שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות המפורטות להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי
נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת .2013
 .1ביטוח אחריות מעבידים ,לכיסוי חבות הספק על פי דין כלפי כל העובדים הנשלחים ע"י הספק
לעבוד בחצרי החברה.
גבול האחריות המכוסה בסך20,000,000 -ש"ח )עשרים מליון  (₪לתובע ,לארוע ובסה"כ לתקופת
הביטוח.
הפוליסה מורחבת לכלול את החברה כמבוטחת נוספת לקבלן היה ותחשב למעבידה של מי
מעובדי הספק.
הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לקבלנים ,קבלני משנה)היה והחברה תיחשב
כמעבידתם(  ,שמוש בפתיונות ו/או ברעלים ,העסקת נוער ..
 .2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ5,000,000 -ש"ח )חמישה
מיליון ש"ח( למקרה ולתקופת הביטוח בגין ארועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו
של הספק ו/או מי שפועל מטעמו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.
הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל התנאה ביחס לחבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה,
פריקה ,טעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או במשקה ,שביתה
והשבתה ,תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי וכן חבות כלפי ובגין קבלנים קבלני משנה
ועובדיהם.
הפוליסה מורחבת לכלול את החברה כמבוטח נוסף בגין פעילותו של הספק ו/או מי
מטעמו,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
הפרה כלשהיא של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל בתום לב ע"י הספק אינה מהווה עילה לדחיית
חבות כלפי החברה.
כל הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי החברה ואנו
מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי החברה ועל זכות שיבוב כלפי החברה,
עובדיה והבאים מטעמה.
כמו כן אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יצומצם ולא יבוטל ,אלא אם תימסר הודעה
כתובה בדואר רשום לידי החברה לפחות  30יום מראש.
בכפוף לתנאי הפוליסות ,סייגיהן והתניותיהן עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה.
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_________
שם המבטח
_________________
חותמת וחתימת המבטח

_________
שם החותם

___________
תפקיד החותם

