2רשות העתיקות

מכרז פומבי מס'  09/17לאספקת רשתות צל
 .1כללי
 1.1רשות העתיקות )להלן "המזמין" ו/או "הרשות" ו/או "עורך המכרז"( מזמינה בזאת הצעות
לאספקת רשתות צל עבור רשות העתיקות )להלן "הטובין"(.
 1.2בהתאם למכרז זה תרכוש הרשות במהלך תקופת ההתקשרות את רשתות הצל הדרושות לה

טא
טיו

במועדים ובכמויות שידרשו מעת לעת .כמות משוערת כ  1,600,000מטרים רבועים לאורך כל
השנה ,הרכישה תתבצע ביחידות  8מטר על  8מטר כלומר  64מ"ר עם אפשרות לרכישת
יחידות ברוחב  8מטר באורך משתנה.

 1.3הרשות אינה מתחייבת לרכוש טובין המפורטים במכרז ו/או חלקו ו/או בכלל .הרכישה תתבצע
בהתאם לצורכי הרשות ולשיקול דעתה .המציע מתחייב שלא לבוא בטענה כלשהי כלפי הרשות
אם כמות הטובין ו/או ההזמנות שיקבל תהיה נמוכה מהצפוי וגם אם לא יקבל הזמנות כלל.

1.4

ההתקשרות הינה לתקופה של  12חודשים .לרשות קיימת אופציה להארכת תקופות ההתקשרות

על-פי שיקול דעתה הבלעדי בתקופות נוספות של  12חודשים כל אחת )להלן" :התקופות
הנוספות"( .משך הזמן של התקופות הנוספות לא יעלה על עשרים וארבעה חודשים.

 1.5ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ,באתר האינטרנט של רשות העתיקות בכתובת:
.www.antiquities.org.il
1.6

הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות במוזיאון רוקפלר
בירושלים לא יאוחר מיום  29/06/2017בשעה  12:00בצהרים ועליהן ירשם "מכרז מס' -09/17
אספקת רשתות צל".
המזמין רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדחות את מועד ההגשה למועד אחר.

הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים
כמפורט לעיל ,לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.

 1.7אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין
במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
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 1.8כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות המציע במכרז
תחולנה על המשתתף ובאחריותו בלבד.
 1.9השתתפות במכרז וקבלת תנאיו אינם יוצרים מחויבות מכל סוג מצד הרשות כלפי הזוכה או
כלפי המשתתפים האחרים ורק הסכם התקשרות בנוסח שהוצג על-ידי הרשות במסמכי המכרז,
והחתום על-ידי המציע הזוכה במכרז ,יחייב את הצדדים.
 .2תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז זה תאגיד ,חברה או אדם העומד ,במועד הגשת הצעתו ,בכל התנאים
המפורטים להלן:

טא
טיו
 2.1המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
למציע ניסיון מוכח במתן השירותים ל 3 -גופים ציבוריים לפחות בין השנים  .2013-2017על
המציע לציין את הגופים הציבוריים איתם עבד וכן לפחות  3ממליצים .בסעיף זה "גוף ציבורי" -
משרדי ממשלה ומוסדות מדינה אחרים ,רשות מקומית ,חברה ממשלתית או תאגיד וגוף אחר
הממלא תפקידים ציבוריים על פי דין .על המשתתף לצרף להצעתו פירוט ניסיון ,לפי נספח מס' 1
המצורף למכרז זה ,וכן המלצות ממליצים בכתב.

2.2

על המציע להצהיר כי ברשותו משרד מסודר ,מיקום המשרד ,טלפון ומכשיר פקסימיליה ,וכן

אמצעי קשר לנהגים ולציין שם של איש קשר  +מספר טלפון לפעילות השוטפת מול הרשות.

על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה ,לפי נספח מס'  2המצורף למכרז זה.

2.3

המצאת תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו )"בעל שליטה"  -כמשמעותו בחוק
הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א ,(1981-בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות
עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק
לצורך אספקת השירותים ,בנוסח המצורף למכרז זה כנספח מס' .3

2.4

הטובין עומדים בדרישות התקנים ,כדלקמן:

על המציע לצרף להצעתו אישור על עמידתו בדרישות התקנים כאמור לעיל )נספח מס' .(7

2.5

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית ,אוטונומית בלתי מותנית בתוקף עד ליום 28/09/2017

על סך  ,₪ 100,000זאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ,לפי נוסח הערבות המצ"ב למכרז
)נספח מס'  (4ערבות זו תחולט לטובת הרשות באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יממש
את הזכייה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי הדין .ערבות בנקאית שלא תוגש בנוסח
המצורף למסמכי המכרז ,תביא לפסילת ההצעה על הסף.

 2.6אישור רו"ח/עו"ד בנוסח המחייב בנספח מס'  5המאשר את כל הפרטים ,הדרישות והמידע
אודות המציע ,לרבות חותמת התאגיד המציע ,זהות מורשה/י החתימה מטעם התאגיד ודוגמת
חתימתם ,וכי החתימה מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין על-פי דין.

 2.7תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-בנוסח המחייב – נספח מס' .6
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 .3המסמכים שיש לצרף להצעה
 3.1הצעת מחיר על-פי המפורט במפרט המצורף נספח מס' .7
המחירים בהצעה יכללו את ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע אספקת
השירותים ,כולל מיסי קנייה ,העמסה ,הובלה ,סבלות ופריקה ידנית או במנוף ,למעט מס ערך
מוסף .המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.
 3.2כל מסמכי המכרז חתומים על-ידי המציע ,בשולי כל עמוד ובמקום המיועד לכך ,לרבות חתימה
על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח מס' .9

טא
טיו

 3.3אישור פקיד השומה על ניהול ספרים כדין.

 3.4אישור מאגף מס ערך מוסף על היות המציע עוסק מורשה.

 3.5אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.

 3.6אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת
ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום( ,תשל"ו ,1976-על
שם המשתתף.

 3.7תמצית רישום מרשם החברות או רשם השותפויות.

3.8

פירוט ניסיונו של המציע כאמור בסעיף  2.2לעיל  -נספח מס' .1

3.9

הצהרת המציע כאמור בסעיף  2.3לעיל  -נספח מס' .2

 3.10תצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות
עובדים כאמור בסעיף  2.5לעיל  -נספח מס' .3
 3.11ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית כאמור בסעיף  2.6לעיל  -נספח מס' .4
 3.12אישור רו"ח/עו"ד כאמור בסעיף  2.8לעיל  -נספח מס' .5

 3.13תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-בנוסח המחייב – נספח מס' .6
 3.14אישור על עמידה בתקנים כמפורט בסעיף  2,4לעיל  -נספח מס' .7

 .4תוקף ההצעה:

תוקף ההצעה הינו  90יום .אולם עורך המכרז רשאי להודיע על הארכת ההצעה לתקופה נוספת של 30
ימים עד קבלת החלטה סופית ובחירת הזוכה .המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה
האמורה.

 .5בדיקת ההצעות ובחירת הזוכים:
5.1

בשלב ראשון תיפתחנה רק מעטפות אשר נמצאו בתיבת המכרזים במועד האחרון שנקבע
להגשת ההצעות ותיבדק עמידת המציעים בכל תנאי הסף ,לרבות הגשת כל המסמכים שנדרשו.
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ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תעמוד בכל תנאי הסף ו/או אשר לא כללה את
כל המסמכים שנדרשו.
5.2

לאחר קביעת עמידת הצעותיהם של המציעים בתנאי הסף ,תיבדק ותיבחן כל הצעה לגופה.
ההצעות ינוקדו על-ידי ועדת המכרזים על-פי הקריטריונים שלהלן:
) - 80% (1המחיר המוצע לטובין.
) - 20% (2ניסיונו של המציע  +המלצות כמפורט בסעיף  2.2שלעיל.

 .6הודעה לזוכה וההתקשרות

6.2

בתוך  14ימי עבודה מיום ההודעה כאמור יחתום הזוכה על הסכם ההתקשרות המצורף לחוברת
המכרז כמו שהוא ,וכן ימציא לרשות ערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה על סך 100,000₪
וכן את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא לרשות בהתאם למסמכי המכרז.
חזר בו הזוכה מהצעתו ו/או לא המציא לרשות את המסמכים הנדרשים בסעיף  6.2לעיל ,רשאית
הרשות לחלט את הערבות הבנקאית שבידה ,וכן למסור את ביצוע העבודה למי שייקבע על-ידה,
וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכותה של הרשות לתבוע את המציע לכל סעד אחר בהתאם
להוראות הדין.

טא
טיו

6.1

הרשות תודיע לזוכה ,בכתב ,על הזכייה במכרז.

6.3

 .7זכויות עורך המכרז:
7.1

הרשות רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או כתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם של כל המשתתפים ורוכשי מסמכי
המכרז ,בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הכתובות ומספר פקסימיליה שנמסרו על ידם.

 7.2המציע נותן בזאת את רשותו לרשות ,מעצם השתתפותו במכרז ,לפנות לכל גורם עבורו ביצע
המציע עבודות ולקבל ממנו חוות דעת ופרטי ניסיונו עם המציע.

 7.3הרשות תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות
לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת
שיקוליה ,כאמור לרבות תחשיבים ופרטים לגבי הצעתו במכרז.

 7.4עורך המכרז רשאי לפצל את ההצעה ,לקבל חלקים ממנה ,או לממשה בשלבים .הצעת המחיר של
המציע תישאר בתוקפה )באופן יחסי( גם ביחס להזמנת חלק מן העבודות.

 7.5עורך המכרז רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדית ,לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש .באם
יבוטל המכרז הודעה על ביטול המכרז תשלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז .עורך
המכרז לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול בכל צורה שהיא.
 7.6עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם המציע/ים הזוכה/ים במכרז.
 7.7עורך המכרז לא מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי.
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 7.8עורך המכרז רשאי לקבוע כי במכרז זכה מציע אחד או מספר מציעים.
 7.9הצעות לא שלמות ו/או מותנות ו/או מסויגות עלולות לפסול את ההצעות על הסף ,בהתאם
לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

 8תנאים כלליים:
 8.1הספק לא יהיה זכאי לקבל העלאת מחיר בגין עליית מדד כלשהו בתקופת ההתקשרות.
 8.2הרשות אינה מתחייבת לרכוש טובין במלוא הסכום  /חלקו  /בכלל .הרכישה תתבצע בהתאם
לשיקול דעת הרשות.
 8.3הזמנת הטובין תבוצע ,מעת לעת ,לאורך כל השנה ,על גבי טופס הזמנה כמקובל.

טא
טיו

 8.4על הספק לעמוד בלו"ז אספקה שלא יעלה על  14ימי עבודה מקבלת הזמנה חתומה .

 9הצעת המציע שניתנה על-פי מכרז זה תחשב כי ניתנה לאחר שהמציע עיין בכל מסמכי המכרז והובהרו לו
כל הנקודות הטעונות הבהרה.
 10נציג המכרז אליו יש להפנות את כל השאלות בקשר למכרז הוא גב' טלי שמש  -רק באמצעות דוא"ל
 .shemesh@israntique.org.ilהתשובות יישלחו במרוכז לכל המשתתפים .נוסח התשובות של עורך
המכרז הוא הנוסח המחייב.
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נספח מס' 1

פירוט ניסיון

מס'

.1

שם המוסד

כתובת

טלפון

נייד

איש קשר

תאריך
משך
תחילת
ההתקשרות
ההתקשרות

טא
טיו
.2

.3

.4

.5
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נספח מס' 2

הצהרת המציע

אני הח"מ:
שם הקבלן __________________________________ :ת.ז____________________ /___ :
שם החברה _______________________ :כתובת___________________________________ :
מס' טלפון ____ /_______________ :פקס ____ / ____________ :נייד____ /____________ :

טא
טיו
הנני מצהיר ומאשר בזה כי ברשותי משרד מסודר ,שכתובתו ודרכי ההתקשרות מפורטים לעיל ,וכי יש
ברשותי אמצעי קשר לנהגים לצורך הפעילות השוטפת מול רשות העתיקות.

ולראיה באתי על החתום:

____________________
חותמת וחתימת הקבלן

____________________
תאריך
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נספח מס' 3

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
המציע מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתו במכרז ,לגבי העובדים שיועסקו על ידו
את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה:
חוק שירות התעסוקה תש"יט
חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א
חוק דמי מחלה תשל"ו
חוק חופשה שנתית תשי"א
חוק עבודת נשים תשי"ד
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו
חוק עבודת הנוער תשי"ג
חוק החניכות תשי"ג
חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א
חוק הגנת השכר תשי"ח
חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג
חוק שכר מינימום תשמ"ז
חוק שיוויון הזדמנויות תשמ"ח
חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה
)כולל חוק בריאות ממלכתי(
חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים /התפטרות

2001

חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( ,התשס"ב

2002

טא
טיו

1959
1951
1976
1950
1954
1965
1953
1953
1951
1958
1963
1987
1988
1995

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

אישור רו"ח /עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל.

תאריך

שם מלא של רו"ח /עו"ד

חתימה וחותמת
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נספח מס' 4

ערבות בנקאית
תאריך__________ :
לכבוד
רשות העתיקות
ת.ד ,586 .מוזיאון רוקפלר
ירושלים
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מספר_______________

טא
טיו
 .1אנו החתומים מטה ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של  100,000ש"ח )במילים:
מאה אלף ש"ח( )להלן" :סכום הקרן"( ,כשהוא צמוד למדד כפי שיפורט בהמשך )להלן" :סכום
הערבות"( ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ________________ )להלן "החייב"( וזאת בקשר
למכרז מספר ** - **/מכרז פומבי לאספקת רשתות צל.

 .2אנו נשלם לכם את סכום הערבות כולו או חלקו ,לרבות לשיעורין ,הכל עפ"י דרישותיכם ,זאת מבלי
שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישותיכם בכל צורה שהיא ומבלי שתחול עליכם כל
חובה לדרוש תחילה את סכום הערבות כולו או מקצתו ו/או לנקוט בכל פעולה שהיא ומבלי להתנות
את התשלום כאמור בכל תנאי שהוא.
 .3אנו מתחייבים לשלם לכם ,בכל פעם שנדרש על ידכם ,את סכום הערבות או חלקו ,על פי דרישתכם
הראשונה בכתב ,כל זאת בתוך ) 7שבעה( ימים מיום קבלת דרישתכם בכתב.

 .4סכום הערבות יחושב כך שסכום הקרן יוצמד למדד המחירים לצרכן ,המתפרסם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה )כולל ירקות ופירות( או כל מדד אחר אשר יבוא במקומו אשר יפורסם ע"י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או ע"י כל גוף מוסמך אחר )להלן" :המדד"( .המדד הקובע לצורך
חישוב סכום הערבות יהיה המדד האחרון הידוע ביום תאריך הוצאת ערבות זו )להלן " -המדד
הבסיסי"( .אם ביום התשלום יעלה המדד החדש מעל המדד הבסיסי אזי יוכפל סכום הקרן ביחס בין
המדד החדש למדד הבסיסי .למען הסר ספק לא יפחת סכום הערבות מסכום הקרן בכל מקרה.

 .5התחייבותנו זאת הינה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה עד ליום .28/09/2017

 .6התחייבותנו זאת אינה ניתנת להעברה אלא לגוף חילופי אשר יבוא במקומכם כתוצאה מכל שינוי של
מבנה ו/או שם.
בכבוד רב,
________________
)בנק(

10

נספח מס' 5

אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע

לכבוד:
רשות העתיקות
הנדון :מכרז פומבי מס'  09/17לאספקת רשתות צל
מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע למכרז.

אני
עו"ד/רו"ח

טא
טיו
 .1שם המציע כפי שהוא רשום ברשם רשמי_______________________ :
 .2סוג התארגנות_______________________ :
 .3תאריך הרישום______________________ :
 .4מספר מזהה________________________ :

 .5שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז .שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת
חותמות ,אם יהיו______________________________________________________ :

 .6הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד  /לחוד )יש להקיף בעיגול(.

 .7המציע מנהל פנקסי חשבונות כדין  /המציע פטור מלנהלם  /המציע נוהג לדווח על הכנסותיו  /המציע

נוהג לדווח על עסקאות שמוטל עליהן חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו  / 1975 -למציע אישור תקף על
ניהול פנקסי חשבונות ,מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(,
התשל"ו  .1976 -למציע אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ .מצ"ב
האישורים כמבוקש.
בכבוד רב,

שם מלא

רו"ח  /עו"ד

כתובת

מס' טלפון

חתימה וחותמת
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נספח מס' 6

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
תאריך_____________ :
אני החתום מטה ,מר/גב' _______________ ,מרחוב ___________ ,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:

אני נציג חב' __________ בע"מ )להלן" :המציע"( ואני מכהן כ___________ ואני מוסמך להצהיר מטעם
המציע כי -

טא
טיו

 .1עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות וגופים ציבוריים ,התשל"ו) 1976-להלן:
"החוק"( המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר
משתי עבירות )עברה לעניין זה  -עבירה לפי חוק עובדים זרים איסור העסקה שלא כדין והבטחת

תנאים הוגנים( ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז (1987-שנעברה לאחר יום
__________(.

או

 .2המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי
עבירות )עברה לעניין זה  -עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים( ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז (1987-שנעברה לאחר יום
__________( ,אולם במועד ההתקשרות חלפה לפחות שנה ממועד ההרשעה האחרון.

)יש למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי(.

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_________________
חתימת המצהיר

אישור

הנני מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,עו"ד ______________ ,במשרדי ברחוב
__________________ ,מר/גב'______________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר
____________ ,המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר את
נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
________________
עורך דין
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נספח מס' 7

התחייבות לאספקת רשתות צל על פי המפרט שפרטיו מופיעים בנספח זה

מפרט טכני למוצר
רשתות צל  90אחוז הצללה
 .1סוג הבד – סריג רשל מסרטי HDPE
 .2חומר הבד – פולאטילן צפיפות גבוהה HDPE

טא
טיו

 . 3עמידות בקרני  –UVהחומר מיוצב בפני קרינה לשימוש חיצוני  5שנים לפחות
 . 4עמידות בפני חום – נקודת ההיתוך של חומר הגלם היא  132מעלות צלזיוס
 . 5צבע הרשת – שחור
 . 6חוזק פקיעה –  85ק"ג לפחות
 . 7משקל למטר מרובע –  10 -/+ 115גרם

 . 9אחוז הצללה  90 -אחוז

הערה  -כמות משוערת כ  1,600,000מטרים רבועים לאורך כל השנה ,הרכישה
תתבצע ביחידות  8מטר על  8מטר כלומר  64מ"ר עם אפשרות לרכישת
יחידות ברוחב  8מטר באורך משתנה.
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.1

הובלת ופריקת פריטים בכל כמות שהיא לרשות ו/או יחידותיה ברחבי הארץ ו/או לפרויקטים בכל רחבי
הארץ תהא באחריות הספק ועל חשבונו.

.3

כל נזק שיגרם לטובין עד הגעתו ליעד יהיה באחריות הספק.

.4

כל פריט לא תקין במועד המסירה יוחלף מיידית לפריט חדש אחר ולא יתוקן.

.5

החלפת הפריטים הפגומים תהיה ע"י וע"ח הספק כולל העמדה ,הובלה ופריקה מאתר הרשות לספק

טא
טיו

.2

הספק ידאג לאריזת הטובין בצורה שתבטיח הגנה נאותה של המוצר באחסנה ובהובלתו בהתאם לאופי
הפריט.

וחזרה.

.6

פריטי טובין שלא מופיעים בטבלה טעונים אישור הרשות מראש ,עליהם יינתנו מחירים בתמחור
שיאושר על-ידי הרשות.

.7

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש שיציגו לה דוגמאות מהטובין ורק לאחר בדיקה והתאמה
למפרט והאיכות הדרושה ,תאושר ברכישה.

.8

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקות איכות ועמידה במפרט  .במידה ותוצאות הבדיקה
יצביעו על אי-התאמה למפרט שבמכרז ,הרשות לא תישא בהוצאות ההובלה ותיקון הליקויים.

.9

על הספק לעמוד בלו"ז אספקה שלא יעלה על  14ימי עבודה מקבלת הזמנה חתומה .הספק מתחייב

לעמוד בלוח זמנים זה .איחור באספקה יאפשר לרשות להזמין מספק אחר ,וכמו כן תהיה לרשות הזכות
להגיש תביעה לפיצויים בגין נזקים שייגרמו לה וכן לחלט ערבות כספית שהתקבלה למכרז זה ,זאת
נוסף על האמור בסעיף )4ב( להסכם ההתקשרות לעניין תשלום פיצויים מוסכמים.
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נספח מס' 8

הצעת מחיר לאספקת רשתות צל ללא מע"מ!

המוצר
רשת צל ברוחב 8
מטר ובאורך
משתנה -המחיר
למטר רץ

יחידת חישוב

מחיר יחידה

משקל מסך ההצעה

מטר רץ ) 8מ"ר(

 98אחוז

טא
טיו
הערה – הרכישה תתבצע ביחידות  8מטר על  8מטר כלומר  64מ"ר
עם אפשרות לרכישת יחידות ברוחב  8מטר באורך משתנה
כמות משוערת כ  1,600,000מטרים רבועים לאורך כל השנה.

.
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נספח מס' 9

הסכם התקשרות

הסכם

שנערך ונחתם בירושלים ביום ____ לחודש ____ שנת 2017

לבין:

___________________________
ח.פ/ע.מ/.ת.ז_________________ .
כתובת_____________________ :
)להלן" :הספק"(

טא
טיו

בין:

רשות העתיקות
מוזיאון רוקפלר ,ת.ד ,586 .ירושלים 91004
)להלן" :הרשות"(

מצד אחד

מצד שני

והואיל

והרשות פרסמה מכרז פומבי מס' ) 09/17להלן" :המכרז"( לאספקת רשתות צל )להלן:
"השירותים"( .עותק המכרז ונספחיו מצ"ב להסכם זה כנספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד
הימנו;

והואיל

וועדת המכרזים של הרשות החליטה בהחלטתה מיום ______ לבחור בספק לשם אספקת
השירותים .הצעת הזוכה על כל נספחיה מצ"ב להסכם זה כנספח ב' ומהווה חלק בלתי נפרד
הימנו;

והואיל

והספק הצהיר כי הוא בעל הכשרה חוקית ומקצועית ,בעל ניסיון וידע ובעל צוות עבודה מתאים
לצורך מתן השירותים וביצוע כל הנדרש תוך עמידה בדרישות ובלו"ז כמפורט במפרט שצורף
למכרז;

והואיל

והספק מעוניין לקבל על עצמו כספק עצמאי את מתן השירותים;

והואיל

והרשות מוכנה למסור לספק את ביצוע השירותים בכפוף לכך שהספק יקיים את התחייבויותיו
על-פי ההסכם במלואן ,והספק מסכים לקבל על עצמו ביצוע השירותים לפי תנאים אלה.
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אי לכך מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן :
.1

המבוא והנספחים
המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.2

שירותי הספק
א.

הספק מתחייב לספק רשתות צל לרשות העתיקות בהתאם לדרישות המפרט ובהתאם לדרישות
הרשות כפי שהוגשו במכרז זה.

טא
טיו
ב.

הספק מצהיר ומתחייב כי הטובין שיסופקו על ידו לשם מתן השירותים על-פי הסכם זה הינם
מטיב מעולה בעלי תו תקן בהתאם לדרישות המפרט.

ג.

מוסכם ומוצהר על ידי הספק ,כי ידוע לו שהרשות אינה מתחייבת לרכוש טובין במלוא הסכום /
חלקו  /בכלל ,וכי הרכישה תתבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות .הספק מתחייב
שלא לבוא בטענה כלשהי כלפי הרשות אם כמות השירותים ו/או ההזמנות שיקבל תהיה נמוכה
מהצפוי וגם אם לא יקבל הזמנות כלל.

.3

תקופת ההתקשרות

א.

תקופת ההתקשרות ע"פ הסכם זה הינה מיום ________ ועד ליום _______.

ב.

לרשות תהא הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות על-פי שיקול דעתה הבלעדי בתקופות נוספות
של  12חודשים כל אחת )להלן" :התקופות הנוספות"( .משך הזמן של התקופות הנוספות לא יעלה
על  24חודשים.

ג.

על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ,רשאית הרשות להביא החוזה כולו או מקצתו לידי סיום
ע"י הודעה בכתב על כך לספק  30יום מראש.

.4

מועדי הספקה

א.

הספק מתחייב כי המועד בו יסופקו הטובין לא יעלה על  14ימי עבודה מקבלת הזמנה חתומה .

ב.

אם לא ישלים הספק הספקת הטובין במועד ,כקבוע בסעיף  4א' לעיל ,יחוייב הספק בתשלום
פיצויים מוסכמים ,קבועים ומוערכים מראש על-ידי הצדדים בסכום של  ₪ 1000עבור כל יום
איחור בהספקת הטובין כקבוע בסעיף  4א' לעיל ,אשר הספק יהא חייב לשלם לרשות בלי להוכיח
נזק בגובה הפיצוי המוסכם או בגובה אחר כלשהו.
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ג.

אין באמור בסעיף  4ב' לעיל כדי לפגוע בזכות של הרשות לכל סעד אחר ו/או נוסף על-פי חוזה זה
ועל-פי כל דין ,לרבות הזמנת הטובין מספק אחר ,וניכוי סכום ההפרשים והתוספות שתידרש
הרשות לשלם לספק אחר ,מכל סכום שיגיע לספק בכל זמן שהוא.

.5

אישורים
הספק יגיש בד בבד עם אספקת הטובין את כל האישורים )אחריות ,תו תקן ,הוראות אחזקה והפעלה
בעברית( הנדרשים ע"פ כל דין.

.6

מסירת החומרים

טא
טיו
בד בבד עם אספקת הטובין )הפריקה ע"י וע"ח הספק באמצעות מנוף או הובלה רגילה ,לפי דרישת
הרשות( יוודא הספק קבלת אישור בכתב על מסירת הטובין .על גבי תעודת המשלוח יחתים הספק את
מקבל הטובין בשם מלא וחתימתו.

.7

אחריות הספק

הספק מתחייב להחליף הטובין אשר יימצאו בלתי מתאימים לאחר בדיקה ,בטובין מתאימים וזאת,
בתוך  24שעות מדרישת הרשות.

.8

התמורה

א.

בכפוף למתן השירותים ,בהתאם להוראות הסכם זה לשביעות רצון הרשות ,תשלם הרשות לספק
תמורה בהתאם לאספקה .בהגשת החשבון לתשלום חובה על הספק לצרף תעודת משלוח עם שם
המקבל וחתומה וכן חשבונית מפורטת התואמת לתעודת המשלוח.

ב.

התמורה תשולם כנגד הצגת חשבונית מס ,לאחר עמידה בלוח זמנים כמפורט בהסכם זה.

ג.

לאחר קבלת החשבון במשרדי הרשות ואישור החשבון על ידי הרשות ,הרשות תשלם לספק תוך
שוטף  90 +יום וזאת ללא תוספת הצמדה או ריבית.

ד.

הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה כי התמורה המפורטת בסעיף  9א' לעיל ,היא מלאה וסופית

וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי הספק ללא יוצא מן הכלל ,ולמעט התקיימות האמור
בסעיף ה' להלן.
ה.

הספק לא יהיה זכאי לקבל העלאת מחיר .
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.9

ביטוח
א.

הספק לבדו יהא אחראי וישא בכל אובדן ו/או נזק לאדם ,בע"ח ורכושו ,לרבות עובדי הרשות
ורכושה ,מחמת כל פעולה ,רשלנות ,מקרה אסון או כל גורם אחר הקשור בביצוע החוזה ו/או
ההזמנה על ידיו ו/או ע"י עובדיו כתוצאה מפעולותיו ו/או מחדליו.

ב.

הספק מתחייב לפצות ולפטור את הרשות על חשבונו מכל תביעה או דרישה שתוגש נגדו בקשר עם
כל נזק שנגרם לכל אדם ,בע"ח ורכושו ,כולל הרשות ,עובדיה ורכושה עקב ביצוע החוזה.

ג.

טא
טיו

הספק ישלם לרשות כל סכום שיידרש לשלם ,כאמור לעיל ,וזאת בתוך  7ימים מקבלת הדרישה.
לא ישלם במועד האמור ,ישלם הספק לרשות בנוסף לסכום זה ריבית והפרשי הצמדה מיום קרות

הנזק .הספק לבדו יהא אחראי וישא בכל נזק שיגרם לו ,לעובדיו ,לשליחיו ולעובדי הרשות
ולרכושה ולכל אדם ורכוש עקב טעינת הטובין ופריקתם.

ד.

הספק יבטח את עובדיו ,כולל הובלה ,טעינה ופריקה.

 .10תחולת יחסי עובד מעביד
א.

מוסכם ומוצהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי אין בהסכם זה או בתניה מתניותיו כדי ליצור בין

הספק ו/או מי מעובדיו לבין הרשות יחסי עובד  -מעביד וכי כל העובדים שיעסיק הספק לצורך
ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדי הספק בלבד.

ב.

הקבלן מתחייב למלא לגבי עובדיו אחרי הוראותיהם של כל הדינים ,ההסכמים הקיבוציים ו/או
הסכמי עבודה אחרים החלים על יחסי מעביד-עובד ו/או המטילים על מעביד חובות כלשהן בקשר
להעסקת עובדים ,ולבטח את עצמו בביטוח חבות מעבידים כלפיהם.

ג.

מוסכם ,מוצהר ומובהר בזה כי על הספק יחולו כל המיסים ותשלומי חובה אחרים שמעביד חייב

לשלמם בהתאם לדין ולנוהג ,לרבות התשלומים :ביטוח לאומי ,מס מקביל ,קרן פיצויים ויתר
הזכויות הסוציאליות או הנובעות מהסכם זה והוא בלבד יהיה אחראי לכל תביעה של עובד
מעובדיו הנובעות מיחסי העבודה שבינו ובין עובדיו.

ד.

הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום מן הרשות בגין הוצאה או נזק שייגרם במהלך מתן השירותים
או בגינם .הספק ישפה את הרשות על כל סכום שזו תידרש לשלם בשל תביעת עובד בניגוד להסכם
זה.
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 .11סודיות
הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ,או להביא לידיעת כל אדם ,כל ידיעה
שתגיע אליו בקשר עם ביצוע חוזה זה או בתוקף או במהלך או אגב ביצוע חוזה זה מתוך תקופת השירות
שלפני תחילתה או לאחר מכן.
 .12אחריות וביטוח
א.

מוסכם בין הצדדים כי הספק ישא באחריות המלאה והבלתי מסויגת על פי כל דין בגין כל נזק

טא
טיו

ו/או פגיעה ו/או אובדן גוף ו/או רכוש שייגרם מכל סיבה וגורם שהוא לרשות ו/או לספק ו/או למי
מעובדיהם ו/או לפועלים משמם ו/או מטעמם ו/או עבורם ולכל צד שלישי אחר אם הנזק ו/או
האובדן ייגרמו ,יקרו או יארעו תוך כדי ו/או כתוצאה ממתן השירותים.
בכל מקרה בו תוגש דרישה ו/או תביעה נגד הרשות בגין הנזק המתואר לעיל ,ישא הספק בכל
ההוצאות אשר תיגרמנה לרשות בעטיה של התביעה וכן בתוצאותיה ,וזאת לפי דרישתה הראשונה
של הרשות.

ב.

הוגשה תביעה משפטית נגד הרשות בגין כל עניין אשר האחריות עליו נופלת על הספק על פי הדין
ו/או על פי הוראות הסכם זה ,כי אז בידי הרשות הברירה לדרוש מהספק להסדיר על חשבונו את
הגנתה של הרשות מפני אותה תביעה ,או להתגונן בעצמה ולחייב את הספק בהוצאות הגנתה,
ובמלוא הסכומים שיהיה עליה לשלם כתוצאה מהמשפט .למען הסר ספק הספק מתחייב לשפות
את הרשות שיפוי מלא בגין כל נזק או תביעה שתוגש כנגד הרשות בגין מתן השירותים על פי
הסכם זה.

ג.

הספק יבטח את אחריותו על פי סעיפים  12ס"ק )א( ו) -ב( להסכם זה בחברת ביטוח רשומה

בישראל עליה תסכים הרשות ,ולאחר קבלת הסכמתה יקיים ביטוח זה בכל תקופת ההתקשרות.

 .13ציוד חומרים ומלאכה
א.

הספק מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד ,המתקנים ,והדברים האחרים הדרושים למתן

השירות בצורה יעילה.

ב.

הספק ישתמש לצורך מתן השירות בחומרים מן המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרט.

ג.

הספק מתחייב שלא להשתמש לצורך מתן השירות אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשירים
לייעודם על ידי הרשות.
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ד.

הרשות תהיה רשאית להורות לספק מזמן לזמן תוך כדי מתן השירות ,לסלק חומרים כלשהם
ממקום ביצוע העבודה ותוך תקופת זמן שתצוין בהוראה ובכל מקרה שלדעת הרשות אינם
מתאימים לייעודם ,והספק מתחייב לספק במקומם חומרים כשירים ומתאימים לייעודם.

ה.

לא מילא הספק אחר הוראות המזמין לפי סעיף  13ג' ,תהיה הרשות רשאית לבצעה על חשבון
הספק  ,והספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והרשות תהיה רשאית לגבותן או
לנכותן מכל סכום שיגיע לספק בכל זמן שהוא וכן בכל דרך אחרת שתראה למזמין.

 .14ערבות הספק

ב.

הערבות תישאר בתוקפה עד לחודשיים לאחר תום תקופת ההתקשרות.

ג.

המזמין יהיה זכאי לממש את הערבות בכל מקרה בו לא יעמוד הספק בהתחייבויותיו מבלי לפגוע

טא
טיו

א.

להבטחת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן מוסר הספק למזמין מיד עם חתימת הסכם
זה ערבות בנקאית בלתי מותנית על סכום של ) ₪ 100,000להלן" :הערבות"(.

בכל סעד ותרופה נוספים שיעמדו לזכותו בגין הפרת תנאי הסכם זה ע"י הספק.

 .15הסבת ההסכם

מוסכם בזאת כי אין הספק רשאי להסב לאחר כלשהו או לספקי משנה את זכויותיו ו/או חובותיו לפי
הסכם זה כולן מקצתן ,אלא אם כן קבל את אישור הרשות לכך מראש ובכתב.

 .16ביטול הסכם

בכל מקרה שבו הספק הפר או לא קיים התחייבות כלשהי על פי הסכם זה ולא תוקנה ההפרה בתוך 10
ימים מיום שנודע לו על כך בהתראה בכתב ,תהיה הרשות רשאית לבטל את ההסכם מבלי לפגוע בזכותה
לפיצוי בגין ההפרה וכל תרופה אחרת שתעמוד לזכותה.

 .17קיזוז
א.

הרשות תהיה רשאית לקזז כל סכום שיגיע לה על פי הסכם זה מכל סכום שעליה לשלם לספק בין

על פי הסכם זה ובין מכוח כל עניין אחר.

ב.

שום איחור בשימוש בזכויות ו/או אי שימוש בהן לא ייחשבו כויתור ושום ויתור ו/או שינוי של כל
אחד או יותר מהוראות הסכם זה לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.
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 .18על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק חוזים ) תרופות בשל הפרת חוזה ( ,התשל"א .1971 -
 .19במקרה של סכסוך בין הצדדים יהיה מקום השיפוט הבלעדי בירושלים.
 .20כל הודעה שתישלח בדואר רשום תחשב כאילו התקבלה בתוך  48שעות משעה שנמסרה לתשלום בסניף
דואר ,ואם שוגרה בפקס או נמסרה על ידי שליח ,בעת קבלתה.

לראיה באו הצדדים על החתום:

טא
טיו
___________________________
הספק

_________________________
הרשות

