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 הוראות למשתתפים במכרז 
   

 כללי  .1

  לאספקת  ) מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות"המכללה"המכללה האקדמית גליל מערבי (להלן:  .1.1

), בהתאם לתנאים, לדרישות  "השירות/ים"המכללה (להלן:  עבור עובדי מתנות לימי הולדת ולחגים

ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז בכלל ובהתאם להוראות ההסכם המצורף על נספחיו, בפרט (להלן:  

 .)"מסמכי המכרז"

 תיאור והיקף השירותים המבוקשים .1.2

בראש   ,נהשמתנות בימי הולדת ובחגים פעמים בהמכללה האקדמית גליל מערבי מעניקה לעובדיה  .1.2.1

 להסכם; על פי המפורט בנספח א'  ,בפסחהשנה ו

 עבור המכללה;   שיוקם הזוכה במכרז תספק את השירות המבוקש באמצעות אתר בחירה ייחודי  .1.2.2

 הגדרת ותיאור היקף השירות המבוקש, מפורט בכתב הזמנה זה, בהסכם ובנספחים המצורפים לו;  .1.2.3

 ;את על סמך שנים קודמותאלף ₪ וז 00,0032- מוערך בכהשנתי   היקף הזמנת השירות .1.2.4

  גהיקף השירות המצוין הינו לצורכי הערכה בלבד ואין בו כדי לחייב את המכללה או להוות מצ  .1.2.5

 להיקף השירותים שיסופקו בפועל; 

לצרכיה ועפ"י    למכללה שמורה הזכות להגדיל או להקטין את היקף השירות המבוקש בהתאם .1.2.6

 .שיקול דעתה הבלעדי

 תקופת ההתקשרות 1.2

 (עשרים וארבעה) חודשים החל מיום  24משך ההתקשרות הינה לתקופה קצובה בת  1.2.1

   ;/2023/8031 ועד ליום /2021/9001 -ה 

לשלוש  בתום תקופת ההתקשרות יוכלו הצדדים, בהסכמה, להאריך את ההתקשרות בניהם  1.2.2

יבוא   ן"), אשר בסיומהתקופה המוארכת(להלן: " , כל אחתחודשים  12ת נו ת בונוספ תקופות 

 הסכם ההתקשרות בין הצדדים לסיומו; 

על  ומה בכתב הודעה חת , מותנית במתן  םחודשי  12סכם זה לתקופה נוספת בת יודגש כי הארכת ה 1.2.3

 לספק;ידי נציג מורשה מטעם המכללה 

  שנים). 5(חודשים  60-בכל מקרה לא תימשך כלל תקופת ההתקשרות יותר מ 1.2.4
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 מסמכי המכרז  2

 על כל נספחיה:  הזמנה להציע הצעות 2.1

 כתב הצעה; -נספח א'  2.1.1

 הצעת המציע;  -נספח ב'  2.1.2

 ערבות בנקאית; -'ג נספח  2.1.3

 ניסיון המציע; -' דנספח  2.1.4

 אישור רואה חשבון; -'הנספח   2.1.5

 תצהיר;  -'ונספח   2.1.6

 ; שאלון ממליצים -' זנספח  2.1.7

 הסכם על כל נספחיו; 2.2

 .מסמכי הבהרות ככל שיהיו 2.3

 

   תנאי סף 3

אך ורק   עבור עובדי המכללה מתנות לימי הולדת ולחגיםלאספקת רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות 

 מציעים שמתקיימים בהם במועד האחרון להגשת הצעות למכרז כל התנאים המצטברים המפורטים להלן.

ספק, המסמכים המפורטים להלן מצורפים לכתב הזמנה זה ומהווים יחד את מסמכי המכרז   למען הסר

א לפסילת  והינם מהווים תנאי להשתתפות במכרז. אי מילוי ו/או צירוף של מסמך כלשהו עלול להבי

 :ההצעה

ושכתובתו   הרשום כדין ומנהל עסקיו כדין מול רשויות המס במדינת ישראל על המציע להיות תאגיד 3.1

 .הרשמית אף היא במדינת ישראל

 ; להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף תעודת התאגדות עדכנית

 ומורשי החתימה במציע;  על המציע לצרף אישור רו"ח או עו"ד ביחס לבעלי המניות, הרכב האחזקות

- על המציע להיות בעל כל האישורים והתצהירים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 3.2

 ומנהל ספריו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.   1976

 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנ"ל; 

בנוגע לנושא   1953-לעמוד, ככל שישנם, בתקנים הרשמיים כמשמעותם בחוק התקנים, התשי"געל המציע  3.3

 ההתקשרות; 

המציע יצהיר כי הוא משלם לעובדיו שכר ותנאים נלווים, כולל הפרשות לתנאים סוציאליים, על פי כל דין   3.4

   .לרבות צווי הרחבה והסכמים קיבוציים החלים עליו
') בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי  ועל המציע לצרף להצעתו תצהיר מאומת (נספח 

 אספקת השירות; דיני עבודה, צווי הרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך

ום השירות  , הנובע מפעילותו בתח אלף ש"ח 400,000 לפחות  המציע בעל מחזור כספי שנתי לפני מע"מ של 3.5

 .2020, 2019, 2018זה בכל אחת מהשנים   המבוקש במכרז

 ' לכתב ההזמנה;העל המציע להמציא אישור חתום בידי רו"ח בנוסח המצורף כנספח  
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 ניסיון המציע: 3.6

למועד   שנים לפחות במועד שקודם שלושהמציע הינו בעל ניסיון מוכח במהלך תקופה רצופה בת  3.6.1

כמבוקש על ידי   ותווי שי  לעובדים  מתנותשירותים לאספקת במתן אחרון להגשת הצעות ה

 המכללה; 

  המציע הינו בעל  ניסיון מוכח באספקת השירות המבוקש בהיקף כמותי או כספי השווה לסך של 3.6.2

ניסיון באספקת השירות המבוקש בהיקף כמותי או  ₪ לפחות מלקוח אחד, או לחלופין  250,000-כ

  3 במהלך תקופה מצטברת בת₪ לשלושה לקוחות לפחות,  120,000-וה לסך של כ כספי השו

 ) שנים לפחות;שלוש(

כהגדרתו במסמכי המכרז לאספקת   מקוונן  בהפעלת אתר אינטרנט ייחודיכח למציע ניסיון מו 3.6.3

 מועד הגשת הצעתו למכרז זה; ל קודמותלעובדים בשנתיים המתנות ותווי שי 

וי  ו ותעובדים לפחות אשר סופקו לו מתנות    200-250מובהר כי לטובת סעיף זה לקוח/גוף הינו בעל   3.6.4

 באופן מרוכז ע"פ ההיקף הנדרש בסעיף זה; שי 

היקף , ' להזמנה במלואו הכולל: שם מזמיני השירותדולצרף את נספח  על המציע למלא 3.6.5

 .לקוחות לפחות  3הפעילות, איש קשר, המלצות וכו'. על המציע להציג 

 .בהפעלת אתר אינטרנטלפרט אודות ניסיון 

לצרף פרופיל חברה הכולל מבנה ארגוני, מיקום החברה וסניפיה, התקשרות עם לקוחות בכלל  

 וגופים ציבוריים בפרט וכל מידע רלוונטי לצורך מכרז זה.

 המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו זמני או קבוע.  3.7

כחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה עליו לצרף תצהיר מאומת וחתום על ידי עורך דין בנוסח להו

 ' המצ"ב לכתב הזמנה זה;ונספח 

  7סעיף בעל המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפקודת המכללה בהתאם לאמור  3.8

 ; ספח ג' המצ"ב לכתב ההזמנהנבנוסח  לכתב ההזמנה

את כל המסמכים הנדרשים והנלווים במסמכי המכרז חתומים בחתימה    על המציע לצרף להצעתו 3.9

וחותמת ולחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז, וככל שיהיו גם על כל עמוד ממסמכי ההבהרות,  

 בחתימה וחותמת ובמקומות הנדרשים חתימת עורך דין/רואה חשבון. 

 ר אחרת. צירוף כלל המסמכים הינם בגדר חובה ומהווים תנאי סף אלא אם נאמ

מובהר כי כל תנאי הסף שפורטו להעיל וכל יתר התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז   3.10

צריכים להתקיים במציע עצמו ולא בגוף משפטי אחר כלשהו, לרבות גוף משפטי הקשור למציע  

 בקשר משפטי כלשהו. 
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 תיאור הליך ההזמנה  4

 המכרז הינו מכרז פומבי;  4.1

 הצעות יערך בהתאם לשלבים, לתנאים ולמועדים המפורטים להלן:הליך ההזמנה להציע  4.2

 

 פרסום ההזמנה 4.3

  עד  14/07/2021 ועד למועד ההגשה 20/06/2021 בתאריךמסמכי המכרז  המכללה תפרסם את   4.3.1

 ;www.wgalil.ac.ilבעיתונות ובאתר המכללה בכתובת   12:00השעה 

 מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה  4.4

כל המציעים המשתתפים בהליך ההזמנה יהיו רשאים להפנות אל המכללה שאלות הבהרה בכתב   4.4.1

בדוא"ל   פנינה אלקובי הנוגעות לפרטי, תנאי ומסמכי המכרז. שאלות הבהרה כאמור יופנו אל  

pninaa@wgalil.ac.il  2021/06/30 בלבד עד לתאריך ; 

 התשובות לשאלות יוחזרו לכתובת הדוא"ל של השואל; 4.4.2

  תשובות והבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו ע"י המכללה מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות, יפורסמו 4.4.3

). הפרסום  אתר האינטרנט""(להלן:   www.wgalil.ac.ilבאתר האינטרנט של המכללה בכתובת

אינטרנט יחשב, לכל עניין ודבר כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים במכרז, באתר ה

 ומוטלת על המשתתפים החובה להתעדכן מיוזמתם באתר האינטרנט; 

על הפונה לציין בפנייתו את מס' המכרז, שמו, כתובת הטלפון ליצירת קשר עימו, כתובת דואר   4.4.4

 אלקטרוני וכתובת; 

חתום על ידי המציע בחותמת   למסמכי המכרזדי המכללה יצורף מסמך ההבהרות שיפורסם על י 4.4.5

 יהווה חלק בלתי נפרד ממסכי המכרז;וחתימה לפי העניין ו

נו אליה והיא רשאית לענות על חלק  מובהר כי אין המכללה מתחייבת לענות על כל השאלות שיופ 4.4.6

 מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות; 

  שינויים או תוספות יותרו רק בשלב זה ומותנה באישור המכללה לכך אחרת יהיה המציעמובהר כי  4.4.7

 מחויב לנוסח המובא במסמכי המכרז; 

 

  

 הערות שעה תאריך  שלב 

  20/06/21 פרסום ההזמנה 
פרסום באתר האינטרנט  

 ובעיתונות 

מועד אחרון לשליחת  

 שאלות הבהרה 
30/06/21  

 

  12:00עד השעה   14/07/21 הגשת הצעות 

http://www.wgalil.ac.il/
mailto:pninaa@wgalil.ac.il
http://www.wgalil.ac.il/
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 הגשת הצעות 4.5

כל מציע ייראה כמסכים מראש לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז בכלל ובהתאם   4.5.1

קבלת הצעה כלשהי או  ר להוראות ההסכם המצורף על נספחיו בפרט ולהחלטת המכללה בדב

 דחייתה;

- המציע יגיש את הצעתו למכללה במעטפה סגורה לתיבת המכרזים המוצבת במשרדי הרכש עד ל 4.5.2

 בהתאם למפורט להלן: 12:00בשעה ד' יום   2021/07/41

לאספקת מתנות ימי הולדת וחגים   162/2021"מכרז מספר יש לציין על גבי המעטפה  4.5.2.1

 ;  "עבור עובדי המכללה

 מעמודי מסמכי המכרז בחותמת וחתימת מורשה חתימה.  כל אחדעל  לחתוםיש  4.5.2.2

אי חתימה על איזה מהמסמכים עלולה להביא לפסילת ההצעה, וזאת על פי שיקול דעתה   

 הבלעדי והמוחלט של המכללה;

 יש למלא את הפרטים במסמכי המכרז ובנספחים בכתב ברור ובעט;  4.5.2.3

במסמכי  למען הסר ספק מובהר בזה כי אין לבצע כל השמטות, שינויים או תוספות  4.5.2.4

. המציע יהיה מחויב לנוסח המובא במסמכי  לכתב הזמנה זה 2המכרז כהגדרתם בסעיף  

 כפי שנמסרו על ידי המכללה; המכרז 

  בכפוף  4.4 מובהר כי שינויים או תוספות יותרו רק בשלב ההבהרות כמפורט בסעיף 4.5.2.5

 ;ובכתב   מכללה לכךאישור הל

הנדרשים  החתומים יש לצרף את כל האישורים, ההמלצות והמסמכיםמכרז למסמכי ה 4.5.2.6

 .במסמכי המכרז והמפורטים 

 זכות עיון 4.6

(ו') לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה),   38בהתאם לקבוע בתקנה  4.6.1

ימים ממועד מסירת    30תוך , נתונה בידי המציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה ב2010-תש"ע

 ההודעה;

 העיון יבוצע בתיאום מראש מול רכזת הרכש של המכללה; 4.6.2

במידה ובהצעת המציע כלולים פרטים שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים   4.6.3

מטעמי סוד מקצועי או מסחרי, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור בהן  

 לעיון; לבקשתו אסורים 

ציון של חלקים אלו כסודיים מהווה הסכמה כי אותם חלקים בהצעות של מציעים אחרים יחשבו   4.6.4

 סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות של אחרים;

 . שיעור המוצעת במכרז לא יחול חיסיוןמובהר כי בכל מקרה, על  4.6.5
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  אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה 5

אמות המידה לבחירת הזוכה יהיו כמפורט להלן והמכללה תבחר את הזוכה על פי אמות מידה אלה, אך   5.1

 היא אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי;

ועדת המכרזים, או מי מטעמה, על פי    -בשלב זה תיבחנה עמידה בתנאי הסף של ההצעות -שלב ראשון 5.2

סמכים, תוספות או שינויים ממציע מסוים  שיקול דעתה רשאית לפנות להבהרות והשלמת פרטים ו/או מ

 או מכל המציעים ולאחר מכן תקבע קבוצת המציעים הסופית לשלב זה; 

 - שלב שני  5.3

 - הצעות שעמדו בתנאי הסף ינוקדו על פי אמות המידה שלהלן

 - ) על פי חלוקה לפרמטרים הבאים0%5איכות ( 5.3.1

  50, כאשר ציון  100נק' מתוך   50 מובהר בזאת כי הציון המקסימאלי לעניין אמת מידה זו הוא

 יינתן להצעה האיכותית ביותר.

 ועדת המכרזים או מי מטעמה תדרג את הצעות המציעים ע"פ הפרמטרים המפורטים להלן: 

(היקף שנות הניסיון שיש למציע בתחום השירות נשוא    ותק המציע –30%פרופיל המציע  5.3.1.1

), ניסיון  יותר כך ציונו יהיה גבוה יותר, ככל ששנות הניסיון של המציע יהיו רבות  מכרז זה

יתרון למתן  ה יותר,  רויות גבוהה יותר יינתן ציון גבוככל שהיקף ההתקש המציע (

שירותים בהיקפים דומים לשירות המבוקש על ידי המכללה, במוסדות להשכלה גבוהה  

 של המציע על פי המדווח בנספח ה'.  ), מחזור כספיה יותריינתן ציון גבו אחרים

אין באמור לעיל בכדי לגרוע משיקולי ועדת המכרזים לשקלל פרמטרים נוספים אשר היא  

 רשאית לשקלל במסגרת הליך דירוג ההצעות. 

המכללה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לממליצים של  -30% המלצות 5.3.1.2

המציע, חלקם או כולם, וכן לגורמים אחרים שקיבלו שירותים מהמציע, לשם קבלת  

פרטים אודות השירות שקיבלו ובירור מידת שביעות רצונם ממנו על פי פרמטרים  

 '. זהמפורטים בנספח 

ו שלילי שצברה בעצמה בהתקשרויות קודמות  המכללה רשאית להתחשב בניסיון חיובי א 

 עם מציע כלשהו ככל שיהיו. 

 . 5-1-בכל קריטריון יתבקש הממליץ לתת ציון מ

 - 40%-איכות ההצעה 5.3.1.3

 30%- (כמות) מגוון המתנות 5.3.1.3.1

 40% - אטרקטיביות המתנות  5.3.1.3.2

 30%  -שוברי החלפה ןכמות המתנות שיש בה  5.3.1.3.3

 -) בחלוקה לפי הפרמטרים הבאים0%5הצעה כספית ( 5.3.2

 gift card- 10%שיעור ההנחה לכרטיס  5.3.2.1

 45%- שיעור ההנחה לתווי שי 5.3.2.2

 45%-שיעור ההנחה לכלל המוצרים 5.3.2.3
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 finance כספים  

 שקלול ההצעות  5.3.3

ועדת המכרזים תדרג את ההצעות כמכלול ותשקלל את ההצעות כאשר אמות המידה   5.3.3.1

 ציון האיכות.  50%-ציון המחיר ו  50%הינם 

ביותר או כל הצעה שהיא וההכרעה המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה  5.3.3.2

 נה לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה. נתו

בסופו של שלב זה, המכללה תכריז על המציע אשר נבחר על ידה, לצורך ביצוע העבודה  5.3.3.3

 נשוא מכרז זה.

 חתימה על הסכם התקשרות 6

 הזכייה; ימים מיום הודעת  7התקשרות הרצ"ב להזמנה זו בתוך  הזוכה יידרש לחתום על הסכם ה 6.1

המכללה תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות את המועדים הנקובים   6.2

בתקופה קצובה נוספת או יותר. הודעות על דחייה כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של   4בסעיף 

ם וככל  לעיל על המועדים החדשים שיקבעו על ידי המכללה, א 4המכללה והכול בהתאם להוראות סעיף 

שיקבעו, יחולו הוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם. להסרת ספק מובהר שאין באמור בסעיף זה  

לעיל משום התחייבות ו/או הבטחה של המכללה לארכה כלשהי ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות  

 לדרוש מהמכללה ארכה כלשהי. 

  כתב ערבות 7

) אצל בנק ישראלי  "ערבות ראשונה" אוטונומית ובלתי מותנית (להלן:על המציע לצרף להצעתו ערבות  7.1

שקלים חדשים),  וזאת   עשרת אלפים₪ (  10,000להזמנה, בשיעור של   'ג לפי הנוסח המצ"ב כנספח

להבטחת רצינות ההצעה והבטחה לביצוע העבודות הנדרשות, ולשיפוי המזמינה בכל סכום הערבות  

, מכל סיבה שהיא. הערבות הראשונה תהא בתוקף עד לתאריך  במידה והמציע יחזור בו מהצעתו

2021/1231/ . 

 וישולמו על ידו.  כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות הראשונה בביולה ו/או בגבייתה יחולו על המציע

המציע.   מובהר בזאת כי לא יהיה בחילוט הערבות הראשונה משום מיצוי הסעדים העומדים למזמינה נגד

 והצעת המציע לא תתקבל על ידי המזמינה, תוחזר הערבות הראשונה למציע; היה  

אם הצעת המציע תתקבל, יחתום המציע כאמור על ההסכם וככל הנדרש בהסכם, ימציא למכללה ערבות   7.2

ימים מיום    14כערבות ביצוע, וזאת תוך  8 סעיףבנקאית בלתי מותנית, לתקופה ובסכום כנדרש בהסכם 

 לה כי הצעתו נתקבלה; קבלת ההודעה מהמכל 

כל אלה עד  , ום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבותאם המציע, אשר הצעתו נתקבלה על ידי המכללה, לא יחת 7.3

למועד המפורט לעיל, תהיה המכללה רשאית לחלט את הערבות הראשונה כולה או חלקה, לפי בחירתה  

יע, וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים  לכיסוי ההפסדים שייגרמו לה על ידי אי קיום התחייבויותיו של המצ

המכללה לתבוע את נזקיה הממשיים, וזאת  לשהם, ומבלי לפגוע בזכויותיה של  ו/או הפסדים ו/או הוצאות כ 

 בהתאם ובנוסף לאמור בכל דין. 
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 תמורה הצעת המציע וה 8

 מפרט השירותים הנדרשים על ידי המכללה מצ"ב להסכם כנספח א'; 8.1

₪, לימי   70-₪ ו  ₪250   ₪350,  ₪500 אופציונלי)   700-1,000( למתנות חגים הינם בעלות שלתנאי הזכאות   8.2

 );"התקציבים"₪. (להלן : 40הזכאות היא  הולדת  

 -  ' לכתב ההזמנהבבכתב יד ברור בנספח ויפרט המציע ירשום  8.3

לכל אחד   התקציבים.לפי  יקוטלגו   אשר רשימת המוצרים המוצעים על ידו לבחירת העובדים  8.3.1

מוצרים מכל קטגוריה   4לפחות  יוצע ₪  350-₪ וה ₪500 אופציונלי)   1,000-700(  -מהתקציבים של ה

 ג'טים. דשל טקסטיל לבית, בישול ואירוח, חשמל ואלקטרוניקה, פנאי וגא

 . לדוגמת דרים קארד מלבד תווי השי gift card של   לפחות  כרטיס אחד נוסף 8.3.2

 תמונה, מפרט המוצר והשווי הכספי שלו והאם זכאי להחלפה כן/לא.לכל מוצר תצורף  8.3.3

 י השי. ו ותבהן ניתן להשתמש ב כל הרשתות הרלוונטיות  השי המוצע על ידו כולל  יסוג תוו 8.3.4

ההנחה המוצע על ידו עבור כלל   ושיעורהשי    המוצע על ידו מערכו הנקוב של תו ההנחהשיעור   8.3.5

 מערכם הנקוב.הנחה קבוע למוצרים שיעור המוצרים קרי 

₪ ומתנות יום הולדת   ₪70,  250עוד יפרט בהצעתו את רשימת המוצרים המוצעים עבור תקציב של  8.3.6

 . נה, מפרט המוצר והשווי הכספי שלולכל מוצר תצורף תמו  והכל כמפורט בנספח א' להסכם.

ותהיה, קבועה וסופית, ולא תשתנה מכל   כוללת מס ערך מוסףהצעת המחיר הנקובה על ידי המציע תהיה  8.4

 סיבה לכל תקופת ההסכם, כולל התקופות המוארכות;

 להסכם.  7בסעיף תנאי התשלום הינם בהתאם לאמור  8.5

 שונות 9

 תשומת לב המציעים מופנית בזה לתנאים שלהלן והם מסכימים מראש כי: 

ו שינויים ממציע מסוים או  המכללה רשאית לבקש הבהרות, השלמות של פרטים ו/או מסמכים, תוספות א 9.1

 מכל המציעים בכל שלב שלפני קבלת ההחלטה על הבחירה הסופית; 

המכללה רשאית, על אף האמור במסמכי הזמנה זו, לקבל הצעה של מי מהמציעים, אף אם הצעה זו לא   9.2

מולאה בהתאם לכל תנאי מסמכי ההזמנה ואף אם ההצעה לא כללה את כל המסמכים הנדרשים בכל  

 זמנה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המזמינה;מסמכי הה

המכללה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הליך בדיקת ההצעות או לפנות לקבלת הצעות   9.3

 בהליך חדש. הודעה על כך תישלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכללה; 

המכרז, להודיע על תיקונים, הבהרות ושינויים  המכללה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאחר פרסום  9.4

בתנאי המכרז, ומעת שהודיעה על כך יהוו אלו חלק בלתי ניפרד ממסמכי המכרז. המציע יצרף למסמכי  

הצעתו את הודעת המכללה וכל מסמך שהוסף כאמור, כשהם חתומים בחתימתו ובחותמת, לאישור  

 קבלתם והבנתם;

כי הזמנה זו (קבלת ההצעות והתקשרות בהסכם התקשרות) תוך  המכללה אינה מתחייבת לסיים את הלי 9.5

  120תקופה מסוימת. בכל מקרה, כל הצעה שתוגש במסגרת הליך הזמנה זה תהא בתוקף למשך תקופה של 

 יום מהיום האחרון להגשת ההצעות; 
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ת  בוטלה ההצעה מכל סיבה שהיא, ו/או לא התקבלה הצעה כזוכה מסיבה כלשהי, לא תהיה למציעים זכו 9.6

לקבל כל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהו בכל הקשור עם הזמנה זו, לרבות ומבלי לגרוע, בגין הוצאות  

 שהוצאו לשם הגשת ההצעה, הפסד רווחים צפויים וכדומה;

המכללה שומרת לעצמה הזכות להפסיק ההתקשרות עם מי מהמציעים לאלתר, ככל שיסתבר כי הפר את   9.7

 ו מכוח הסכם ההתקשרות; מחויבויותיו מכוח ההצעה א 

המציע מתחייב שלא לתאם מחירים/הצעות עם מציעים אחרים, ולא לבוא בהסדרים עם מציעים   9.8

פוטנציאליים אחרים. המציע מצהיר כי הוא מודע לכך שכל פעולה בניגוד לאמור לעיל עלולה להוות עברה  

שיקול דעתה המוחלט לפסול  פלילית בין היתר בהיותה בגדר הסדר כובל. המכללה תהיה רשאית על פי 

 הצעות בהן קיים לדעתה חשש לתאום פסול כאמור; 

כל ההצעות אשר המציע יגיש במהלך התהליך הן סופיות ואינן ניתנות לשינוי אלא אם נכתב אחרת   9.9

 במסמכים;

המכללה תהיה רשאית להחליט שלא לקבל הצעה כלשהי, או שלא לקבל אף הצעה, או לקבל חלקים   9.10

את ההזמנה בין שני מציעים ולהתקשר עם שניהם או לממשה בשלבים או לבטל הצעה   מהצעה, או לפצל

זו, והכול בהתאם לשיקול דעתה, בכפוף להוראות הצעה זו ובכפוף להוראות כל דין והמציע לא יוכל לבוא  

בטענות ותביעות כלשהן. כן זכותה של המכללה להגדיל את היקף השירות או להקטינו מבלי שהמחירים  

 ידה ישתנו עקב שינוי זה;ליח

אם המציע שהצעתו נתקבלה בעדיפות ראשונה יסרב לחתום על ההסכם, רשאית המכללה לפנות למציע   9.11

 שהצעתו זכתה בעדיפות שנייה או שלישית ועד העדיפות האחרונה; 

 אין המכללה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או כל הצעה שהיא;  9.12

על נספחיה, הצעת המציע, הסכם על נספחיו) מהווים מקשה אחת ובמקרה של  מסמכי ההזמנה (הזמנה זו   9.13

 סתירה בין מסמכי ההזמנה יגבר האמור במסמך המחמיר עם המציע; 

כל המסמכים המצורפים בזאת, הינם רכוש המכללה.  המציע מתחייב שלא לעשות כל שימוש במסמכים   9.14

 שלא לשם הגשת הצעתו. 

 
 _________________   שם המציע:

 
 _________________  חתימה וחותמת המציע: 

 
 _________________   נחתם על ידי:

 
 _________________   תפקיד: 

 
 _________________   תאריך:  
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 חתימת  וחותמת המציע:_________________ 

 

 finance כספים  

 נספח א'
 

 חגים עבור עובדי המכללה האקדמית גליל מערבי ימי הולדת ול למתנות  הצעה לאספקת כתב 
 
 

 לכבוד 
 

 האקדמית גליל מערבי , ע"רהמכללה 
 
 

 אני הח"מ_______________________   ת.ז  _________________ 
 

 והח"מ _________________________ ת.ז___________________ 
 

 מס' חברה _________________  שכתובתי___________________ 
 

 ו, מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן: לאחר שקראנו בעיון והבנו את כתב ההזמנה והמסמכים המצורפים אלי 
 

לחגים עבור עובדי  מתנות לימי הולדת ולאספקת הבנו את כל מסמכי ההזמנה ואת הסכם ההתקשרות  .1

ואת כל תנאיהם, ואנו מסכימים לכל האמור בהם ומתחייבים לפעול כאמור בהם ולמלא אחר כל    המכללה

,  ממסמכי המכרזהתנאים והדרישות לשביעות רצונכם. חתימתנו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד 

וחתימתנו המלאה בסוף כל מסמך, מאשרים כי הבנו ואנו מסכימים לאמור בהם ובהתאם לכך ערכנו את  

, וכי לא תהינה לנו כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי ההזמנה  הצעתנו

 על מסמכיו ונספחיו.   גים עבור עובדי המכללהמתנות לימי הולדת ולחלאספקת  ו/או תנאי ההסכם  

ורישיונות  אנו מצהירים כי אנו בעלי ניסיון וידע ויכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כח אדם, ציוד  .2

וכי אנו עומדים בתנאים  הדרושים לאספקת השירות המבוקש ולקיום כל ההתחייבויות נשוא ההסכם  

 להגשת הצעה.המצטברים 

אנו מצהירים כי הננו תאגיד מורשה לצורך מע"מ ומנהלים ספרים כחוק, והכל בהתאם לחוקי מדינת   .3

 ישראל. 

תקופה רצופה בת שלוש שנים לפחות במועד שקודם למועד  אנו מצהירים כי אנו בעלי ניסיון מוכח במהלך   .4

 האחרון להגשת הצעות במתן שירותים לאספקת שי לעובדים כמבוקש על ידי המכללה.

אנו מצהירים כי אנו בעלי ניסיון מוכח באספקת השירות המבוקש בהיקף כמותי או כספי השווה לסך של   .5

ן באספקת השירות המבוקש בהיקף כמותי או כספי  ניסיולקוח אחד, או לחלופין ₪ לפחות מ 250,000-כ

(שלוש) שנים   ₪3 לשלושה לקוחות לפחות, במהלך תקופה מצטברת בת  120,000-השווה לסך של כ 

 לפחות. 

כהגדרתו במסמכי המכרז   מקוונן  אנו מצהירים כי אנו בעלי ניסיון מוכח בהפעלת אתר אינטרנט ייחודי .6

 עובדים בשנתיים האחרונות ממועד הגשת הצעתו למכרז זה. מתנות לימי הולדת וחגים עבור  לאספקת 

עובדים לפחות אשר סופקו לו על ידינו מתנות    200-250ידוע לנו כי לעניין ניסיוננו לקוח/גוף הינו בעל   .7

 לפחות.   5באופן מרוכז ע"פ ההיקף הנדרש בסעיף 

 ו/או עומדים נגדנו צו פירוק ו/או צו כונס נכסים זמני או קבוע.לא תלויים   .8

אנו מצהירים כי החברה מקיימת את מלוא חובותיה בעניין זכויות העובדים עפ"י חוקי העבודה   .9

 וההסכמים הקיבוצים החלים עליה. 
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 חתימת  וחותמת המציע:_________________ 

 

 finance כספים  

הצעתנו    מחייבת אותנו לכל דבר ועניין, וכי אםהמכרז אנו מצהירים כי ידוע לנו שחתימתנו על מסמכי   .10

  לחגים עבור עובדי המכללהמתנות לימי הולדת ו לאספקת  תתקבל על ידכם, כי אז נתקשר עמכם בהסכם 

 האקדמית גליל מערבי.

כשהם חתומים על ידנו, וכן כל האישורים, ההמלצות והמסמכים   המכרזמצורפים בזה כל מסמכי  .11

 המפורטים במסמכי המכרז.  

יד המציע, מוסמכים להתחייב ולחתום בשמו וכי חתימתנו  אנו מצהירים כי אנו מורשי חתימה בתאג .12

 באופן המופיע להלן מחייב את המציע לכל דבר ועניין. 

וכי לא נמסרה לנו כל   אנו מצהירים כי בדקנו את כל הפרטים הרלוונטיים ביחס לביצוע השירות,  .13

הסתמכנו על כל   התחייבות או הצהרה בנושא זה למעט המוגדר במפורש במסמכי ההזמנה. בהצעתנו לא

מצג או הצהרה של המציע קיבלנו את כל ההסברים הדרושים אותם ביקשנו מכם, ואנו מצהירים בזאת כי  

כל תנאי המכרז וההסכם על נספחיהם מקובלים עלינו ואנו נפעל על פיהם ומציעים בזאת הצעתנו,  

 כמפורט להלן, להזמנה הנ"ל.

קרי:  של אספקת מתנות לימי הולדת וחגים לעובדים  יסטי אנו מצהירים כי ידוע לנו כי כל התהליך הלוג  .14

, טיפול בחוסרים ובמוצרים  הקמת האתר, הזמנת המתנות, אריזת המתנות, שינוע המתנות למכללה

הפקת דו"חות ומעקב הזמנות, הצבת אנשי צוות וכל פעולה אחרת הנדרשת לטובת אספקת    תקולים,

 . ועל חשבוננו נו השירות המבוקש נשוא הסכם זה הינו באחריות

 אנו מוותרים על כל טענה כלפי המכללה היה ולא תבחר הצעתנו.  .15

מתנות ימי הולדת  לאספקת  אנו מתכבדים להגיש למכללה האקדמית גליל מערבי את הצעתנו כמבוקש   .16

אם לדרישות ולתנאים נשוא מכרז זה  מכללה האקדמית גליל מערבי והכל בהתלחגים עבור עובדי הו

 כמפורט בנספח ב' לכתב ההזמנה. 

המחירים האמורים הינם כוללים, הינם תמורת כלל השירותים וידוע לנו שבהצעתנו  המחירים הנקובים .17

 .מלבד מע"מ  קבועים וסופיים, ולא ישתנו מכל סיבה שהיא

 בחתימת כתב הצעה זה הננו מצהירים ומחייבים כדלקמן: .18

לא קיימת מניעה חוקית, חוזית או אחרת להגשת הצעתנו, להתקשרות עמנו לאספקת השירות נשוא   .18.1

 מכרז זה;

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה),  אנו מצהירים כי ידוע לנו שעל פי  .18.2

 , יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לעיין בהצעתנו במידה ונזכה; 2010-תש"ע

כערבות לקיום התחייבויותינו שבהצעה זו הרנו לצרף בזאת ערבות בנקאית אוטונומית, ללא תנאי,   .18.3

____, סניף___________________ על סך  שהוצאה עבורנו לטובתכם, של בנק_______________ 

₪) ומייפים בזו את כוחכם, באופן בלתי חוזר, לחלט את הערבות במקרים   עשרת אלפים₪  (  10,000

המזכים אתכם בכך בהתאם לכתוב מסמכי המכרז, כולם או מקצתם. במקרים כאמור, כולם או  

ה כלשהי ואנו מוותרים בזה  מקצתם, הזכות בידיכם לממש ערבות זאת בלי כל הודעה או התרא

מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות  

 הנ"ל; 
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 חתימת  וחותמת המציע:_________________ 

 

 finance כספים  

הננו מסכימים ונותנים לכם בזה את אישורינו לבצע בדיקות אודותינו כמפורט בכתב ההזמנה להציע   .18.4

ידכם לצורך עריכת הבדיקות האמורות,  הצעות ואנו מתחייבים לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על 

 לרבות הגשת מסמכים והסברים נוספים, אשר יידרשו על ידיכם לצורך בחינת הצעתנו;

אם תתקבל הצעתנו ונדרש על ידכם לקיים התחייבויותינו שבהצעתנו זו, נקיים את כל התחייבויותינו   .18.5

 שבמסמכי המכרז בהתאם לקבוע במסמכי המכרז; 

 , וע"פ צורך או דרישה של המכללה, ללא הודעה מוקדמת ובכל עת;נאפשר ביצוע ביקורות .18.6

אנו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעתנו ו/או באיזה   .18.7

מהנתונים הדרושים לבחינת הצעתנו, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתנו ועד למועד ההכרזה על  

יר אותנו מרשימת המציעים במקרה שיחול בנתונים האמורים  הזוכה. ידוע לנו שתהיו רשאים להס 

 שינוי אשר ייראה לכם מהותי, אם נודע לכם על כך מאתנו ובין אם נודע לכם על כך בדרך אחרת;

בעצם הגשת הצעתנו זו הרינו נותנים בזה הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו   .18.8

מתנות לימי  לאספקת  ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לתנאיםמוותרים בזה ויתור סופי, מוחלט 

ו/או לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי המכרז, לרבות    לחגים עבור עובדי המכללההולדת ו

 נספחיהם. 

 

 זוהי הצעתנו המחייבת אותנו וזו חתימתנו/
 
 
  ___________________  ____________________ 
 תאריך  חתימה וחותמת  
 
 
 

 ________________  ת.ז.:  ______________  ע"י  
 
 

 ________________  ת.ז.:  ______________  ע"י  
 

 (מורשי חתימה) 
 

 כתובת מלאה________________________________________  
 
 

 _______________________ פקס           _______________________ טלפון
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 חתימת  וחותמת המציע:_________________ 

 

 finance כספים  

 א י ש ו ר 
 

 אני הח"מ, עו"ד/רו"ח, _____________________, מאשר בזאת כי המסמך  הנ"ל על נספחיו,  
 

 נחתם ע"י ________________ וע"י _________________ שהינם מורשים לחתום בשם המציע   
 

 וחתימתם מחייבת את המציע. 
 
     _____________  _____________ 
 חתימה    תאריך      
 

 בכבוד רב,
 

  תאריך 
  חתימת וחותמת המציע: 

  שם המציע: 
  כתובת המציע:

  מס' טלפון: 
  כתובת דוא"ל: 
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 חתימת  וחותמת המציע:_________________ 

 

 finance כספים  

 נספח ב'
 הצעת מחיר  

 
 

מפרט השירותים  "  –להסכם  ובנספח א'בכלל  על הנדרש במסמכי המכרז ת הצעת מחיר המציע מתבסס  .1

 בפרט.  "הנדרשים

   -בכתב יד ברור  ולפרט  רשוםעל המציע ל .2

המוצעים על ידו    רשימת המוצרים-₪  350-₪ ו ₪500 אופציונלי)   700-1,000( תקציבים שלעבור  •

חשמל  מוצרים מכל קטגוריה של טקסטיל לבית, בישול ואירוח,   4לפחות יוצע    - לבחירת העובדים

 מלבד תווי השי. gift cardכרטיס אחד נוסף ו ג'טיםדואלקטרוניקה, פנאי וגא

 .₪ את רשימת המוצרים המוצעים על ידו כנדרש בנספח א' להסכם 250עבור תקציב של  •

המכללה בלבד תבחר מתנה אחת    .₪ את רשימת המוצרים המוצעים על ידו 70עבור תקציב של  •

 כנדרש בנספח א' להסכם. לא יוצע תו שי עבור תקציב זה. מתקציב זה לחלוקה לעובדים

ת עבור  המכללה בלבד תבחר מתנה אח המוצרים המוצעים על ידו.רשימת -עבור מתנת יום ההולדת  •

 ימי הולדת לחלוקה לעובדים כנדרש בנספח א' להסכם. 

 לכל מוצר תצורף תמונה, מפרט המוצר והשווי הכספי שלו והאם זכאי להחלפה כן/לא. •

המוצע על ידו  שיעור ההנחה ו סוג תוו השי המוצע על ידו כולל כל הרשתות הרלוונטיות לתווי השי •

 . מערכו הנקוב של תוו השי

 . אחוז ההנחה המוצע על ידו עבור כלל המוצרים קרי שיעור הנחה קבוע למוצרים מערכם הנקוב  •

ותהיה, קבועה וסופית, ולא תשתנה מכל סיבה   כוללת מס ערך מוסףתהיה  בנספח זה והצעת ידוע למציע כי  .3

 פת ההסכם, כולל התקופות המוארכות. לכל תקו 

____________________לאחר  שהבנו את כל מסמכי ההזמנה ואת הסכם    מטה מיםהחתו ואנ .4

,  ודרישותיהם ההתקשרות לאספקת מתנות לימי הולדת ולחגים עבור עובדי המכללה ואת כל תנאיהם

מתכבדים להגיש למכללה האקדמית גליל מערבי את  ולאחר שקיבלנו תשובות לכל שאלותינו ככל שהיו 

לאספקת מתנות ימי הולדת ולחגים עבור עובדי המכללה האקדמית גליל מערבי והכל  הצעתנו כמבוקש 

 . בהתאם לדרישות ולתנאים נשוא מכרז זה

 - מתנות לחגים .5

 - תווי שי •

נספח א'   8מזון ארצית כהגדרתן בסעיף ות ה רשת ופירוט   פירוט הרשתות הארציותיש לצרף את 

 להסכם. 

 וצילום התו. לצרף פלייר עם רשימת הרשתות ניתן  

שיעור ההנחה המוצע ביחס לערך הנקוב של התו  שם התו המוצע 

 עבור רכישת כל תו 
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 חתימת  וחותמת המציע:_________________ 

 

 finance כספים  

•   Gift card 

 נספח א' להסכם.  9יש לצרף את פירוט הרשתות הארציות כהגדרתו בסעיף 

 ניתן לצרף פלייר עם רשימת הרשתות וצילום התו. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -מוצרים •

 שיעור ההנחה המוצע יהיה אחיד לכלל המוצרים ומערכם הנקוב על פי חלוקת המכללה.

 %_____________ להלן שיעור ההנחה המוצע עבור כלל המוצרים ביחס לערכם הנקוב  

 

 המוצע gift card שם ה מס"ד

ביחס  שיעור ההנחה המוצע 

לערך הנקוב של התו עבור 

 רכישת כל תו 

 פירוט הרשתות שווי לרכישה 
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 חתימת  וחותמת המציע:_________________ 

 

 finance כספים  

 ₪ (אופציונלי)  700-1,000מוצרים מוצעים עבור תקציב של 
  

 שווי לרכישה  אור המוצרית קטגוריה מס"ד

 מפרט

(יש להוסיף  

 תמונה בפרד) 

 ניתן להחזרה 

 כן /לא
 הערות

      טקסטיל לבית  

      

      

      

      

      בישול ואירוח  

      

      

      

      

חשמל   

 ואלקטרוניקה 

     

      

      

      

      

 ג'טיםדפנאי וגא 
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 חתימת  וחותמת המציע:_________________ 

 

 finance כספים  

 ₪  500 תקציב שלעבור מוצרים מוצעים 
  

 שווי לרכישה  אור המוצרית קטגוריה מס"ד

 מפרט

(יש להוסיף  

 תמונה בפרד) 

 ניתן להחזרה 

 כן /לא
 הערות

      טקסטיל לבית  

      

      

      

      

      בישול ואירוח  

      

      

      

      

חשמל   

 ואלקטרוניקה 

     

      

      

      

      

 ג'טיםדפנאי וגא 
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 חתימת  וחותמת המציע:_________________ 

 

 finance כספים  

 ₪   350תקציב של עבור מוצרים מוצעים 
 
 

 שווי לרכישה  אור המוצרית קטגוריה מס"ד

 מפרט

(יש להוסיף  

 תמונה בפרד) 

 ניתן להחזרה 

 כן /לא
 הערות

      טקסטיל לבית  

      

      

      

      

      בישול ואירוח  

      

      

      

      

חשמל   

 ואלקטרוניקה 

     

      

      

      

      

 ג'טיםדפנאי וגא 
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 חתימת  וחותמת המציע:_________________ 

 

 finance כספים  

 ₪   250 של  תקציבמוצרים מוצעים עבור 

 

 תיאור המוצר מס"ד

 מפרט שווי רכישה

(יש להוסיף תמונה  

 בפרד)

 הערות

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 ₪ 70מוצרים המוצעים עבור תקציב של 

 

 תיאור המוצר מס"ד

 מפרט שווי רכישה

(יש להוסיף תמונה  

 בפרד)

 הערות
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 חתימת  וחותמת המציע:_________________ 

 

 finance כספים  

 

 - מתנות לימי הולדת .6

 יש להוסיף תמונות עבור כל מוצר בנפרד

 

 הערות מפרט תיאור המוצר מס"ד

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 חתימתנו ותוכן תצהירנו אמת. זה שמנו, וזו 

 

             
                  _____________________                                                             ___________________ 

 מת  חתימה וחות                               שם מלא                                                                                           
 
 

 חתימת המצהיר 
 
 

 אני הח"מ___________________ עו"ד, מס' רישיון______________________________,  

 מאשר בזה, כי הצהרה זו נחתמה בנוכחותי מטעם החברה על ידי _____________________ 

 שהוא מורשי חתימה מטעמה, לאחר שהזדהה בפני  והובהר לו תוכנו של תצהיר זה.  

 

 חתימה+ חותמת                                                                                תאריך          

    ______________                                                             ___________________ 
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 חתימת  וחותמת המציע:_________________ 

 

 finance כספים  

 

 נספח ג' 

 נוסח ערבות בנקאית                

 

 

 תאריך:_________________________ 

 

 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית גליל מערבי

 

 שלום רב, 

 

 הנדון: ערבות מס' ________________ 

 

 

  10,000) הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך "החייב"כפי בקשת ________________ (להלן: 

לאספקת מתנות לימי    162/2021 בקשר עם מכרז מספר) "סכום הערבות"ש"ח) (להלן: עשרת אלפים ש"ח (

 הולדת ולחגים עבור עובדי המכללה האקדמית גליל מערבי.

 

גובה  עד לאנו נשלם לכם מפעם לפעם בכל מקרה תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום  

ילה תשלום מאת החייב,  , מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחהנקוב לעילסכום הערבות 

 ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות. 

ועד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי הסניף    /2021/1231 ערבות זו תישאר בתוקפה עד יום

התאריך הנ"ל. דרישה שתגיע אלינו לאחר  הח"מ, שמענו הוא _____________________ לא יאוחר מאשר 

 התאריך הנ"ל לא תענה. 

 ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה. 

  בכבוד רב, 
 

 ___________ 
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 חתימת  וחותמת המציע:_________________ 

 

 finance כספים  

 'דנספח 
 ניסיון המציע

 

 אנו  החתומים מטה____________________ בעל ת"ז ___________________ 

 _________________________  בעל ת"ז ___________________  -ו

 תפקיד__________________________ בחברת_______________________,

מתנות לימי  המציע באספקת לכתב ההזמנה, מוסרים את הפרטים להלן פרטים אודות ניסיון   3.6 בהתאם לסעיף

 לעובדים. הולדת וחגים 

תצהיר ולחתום בשם המציע ולאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לכל  הננו מוסמכים לתת 

 העונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בזה בכתב כדלקמן: 

 

 פרטים ליצירת קשר/עדכונים: .1

 _______ ______שם:_______________________ 

 _________ _ _________ תפקיד:_______________

 ____________ ______ ________________נייד:__

 מס' טלפון:_______________________________ 

 :_____________________________ כתובת דוא"ל

 מצ"ב פרופיל חברה.  .2

המציע הינו בעל ניסיון מוכח במהלך תקופה רצופה בת שלוש שנים לפחות במועד שקודם למועד    .3

 קת שי לעובדים כמבוקש על ידי המכללה;האחרון להגשת הצעות במתן שירותים לאספ

- המציע הינו בעל  ניסיון מוכח באספקת השירות המבוקש בהיקף כמותי או כספי השווה לסך של כ .4

₪ לפחות מלקוח אחד, או לחלופין  ניסיון באספקת השירות המבוקש בהיקף כמותי או כספי   250,000

(שלוש) שנים   3לפחות, במהלך תקופה מצטברת בת ₪ לשלושה לקוחות  120,000-השווה לסך של כ 

 . לפחות

עובדים לפחות אשר סופקו לו מתנות באופן מרוכז    200-250מובהר כי לטובת סעיף זה לקוח/גוף הינו בעל  

 ע"פ ההיקף הנדרש בסעיף זה.
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 חתימת  וחותמת המציע:_________________ 

 

 finance כספים  

 להלן רשימת לקוחות שביצענו עבורם שירות נשוא הצעה זו ושמות ממליצים: .5

 להגיש שמות של שלושה לקוחות לפחות ניתן לצרף המלצות של שלושה לקוחות על המציע הערה: 

 
מס'  שם ממליץ  מס' טלפון 

 מתנות/עובדים
היקף הביצוע  

 בש"ח
שנות ביצוע 

 השירות 
שם 

 הלקוח 
 מס'

      1. 
 

      2. 
 

      3. 
 

     
 

 4. 
 

      5. 

      
6. 

 
 

מתנות ותווי שי  למציע ניסיון מוכח בהפעלת אתר אינטרנט ייחודי כהגדרתו במסמכי המכרז לאספקת  .6

 . לעובדים בשנתיים האחרונות ממועד הגשת הצעתו למכרז זה

 2020-ו 2019על המציע לציין לפחות לקוח אחד בכל אחת מהשנים  

 
 

מס'  שם ממליץ  מס' טלפון 
 מתנות/עובדים

היקף הביצוע  
 בש"ח

שנות ביצוע 
 השירות 

שם 
 הלקוח 

 מס'

      1. 
 

      2. 
 

      3. 
 

     
 

 4. 
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 מכללה האקדמית גליל מערבי  עבור עובדי ה  מתנות לימי הולדת וחגים  לאספקת הצעות הזמנה להציע 
 - 162/2021מכרז פומבי - 

  
 
 חתימת  וחותמת המציע:_________________ 

 

 finance כספים  

 

 זה שמנו, וזו חתימתנו ותוכן תצהירנו אמת. 

 

             
                  _____________________                                                             ___________________ 

 ותמת  שם מלא                                                                                              חתימה וח                             
 
 

 חתימת המצהיר 
 
 

 אני הח"מ___________________ עו"ד, מס' רישיון______________________________,  

 מאשר בזה, כי הצהרה זו נחתמה בנוכחותי מטעם החברה על ידי _____________________ 

 שהוא מורשי חתימה מטעמה, לאחר שהזדהה בפני  והובהר לו תוכנו של תצהיר זה.  

 

 חתימה+ חותמת                                                                                תאריך          

    ______________                                                             ___________________ 
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 חתימת  וחותמת המציע:_________________ 

 

 finance כספים  

 ה' נספח

 אישור רואה חשבון 

 

 )"המציע" _______________ של________________________(להלן:אני הח"מ רואה חשבון __ 
 

 מאשר בזאת הפרטים כדלקמן:
 

 :  2020-ו 2019,  2018בכל אחת מהשנים  לעובדים בלבד ותווי שי   מתנותמאספקת מחזור כספים שנתי של המציע 

 
 

 : _________________ ₪ ( לא כולל מע"מ).2018בשנת 
 

 : _________________ ₪ ( לא כולל מע"מ). 2019בשנת 
 

 : _________________ ₪ ( לא כולל מע"מ). 2020בשנת 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 
 

 ___________________             ___________________                         ______________ 
 תאריך                                             שם+משפחה                                     חתימה וחותמת     

 
 
 

 ___________________             ___________________                         ______________ 
 טלפון                                     חתימת המציע             כתובת                                            
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 חתימת  וחותמת המציע:_________________ 

 

 finance כספים  

 'ונספח 

 תצהיר

 

 אני  החתום מטה____________________ 

 בעל ת"ז_________________________  

 תפקיד__________________________ בחברת_______________________,

 

הנני משמש כמנכ"ל  בחברת __________________ מס'_______________________________ והנני  

מתנות לימי הולדת  לאספקת   162/2021מגיש תצהיר זה כחלק בלתי נפרד מהצעתה של החברה במכרז פומבי מס' 

 במכללה האקדמית גליל מערבי:  לחגיםו

דים לפי דיני עבודה, צווי הרחבה וההסכמים הקיבוציים  הנני לאשר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עוב .1

 החלים על החברה כמעסיק לצורך השירותים נשוא מכרז זה.

 נגד החברה לא עומדים צו פירוק או צו כונס נכסים זמניים או קבועים.  .2

 זה שמי, וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .3

 

 חתימה+ חותמת                                                                             תאריך       

 ______________                                                         ___________________ 

 

 

 חתימת המצהיר 

 

 

 אני הח"מ___________________ עו"ד, מס' רישיון______________________________,  

 מאשר בזה, כי הצהרה זו נחתמה בנוכחותי מטעם החברה על ידי _____________________ 

 שהוא מורשי חתימה מטעמה, לאחר שהזדהה בפני  והובהר לו תוכנו של תצהיר זה.  

 

 תאריך                                                               חתימה+ חותמת                

 ______________                                                     ___________________ 
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 חתימת  וחותמת המציע:_________________ 

 

 finance כספים  

 - 'זנספח -
 

 שאלון ממליצים 

 

 

 שם החברה הממליצה:____________________ 

 הנשאל:______________________ שם 

 תפקיד__________________________ 

 

 ______________ שנים.   שנים סיפק המציע שירות אצל הממליצה?כמה  .1

?  )מתנות, אתר אינטרנט, תווי שי, חלקוה בחברה וכו.......השירות שניתן על ידי המציע (מהו אופי   .2

____________________________________________ _________________________________

 _________________________________________________________________________ 

 

 הגבוה ביותר   5איך היית מגדיר את המציע כאשר הציון  5עד   1בדירוג של  .3

 

 5 4 3 2 1 שאלה  מס"ד

      האם אתה שבע רצון מהשירות באופן כללי שניתן על ידי המציע?   . 1

      האם המציע זמין לפתרון בעיות ככל הנדרש?  .2

      האם המציע עמד בלוחות הזמנים?   .3

      האם אתה שבע רצון ממגוון המתנות והאטרקטיביות שלהם?  .4

      ? האם המציע מקיים את כל תנאי ההסכם .5

6.  
     

 
 -פירוט

1 . ________________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________________. 

3 ________________________________________________________________________. 

4 ________________________________________________________________________. 

5 ________________________________________________________________________. 

6 ________________________________________________________________________. 

 


	זוהי הצעתנו המחייבת אותנו וזו חתימתנו.

