
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 מרץ
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 מחיר הזמנה להציע הצעות

 כללי .1

"( מזמינה בזאת מציעים להגיש החברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: " 1.1

"(, והכול בהתאם לתנאים הציוד)להלן: " 1נספח הצעות מחיר לרכישת ציוד המפורט ב

 ."(ההסכם)" 2נספח , ובהסכם המצורף כבהזמנה זוהמפורטים 

 (.as isהציוד יימכר כמות שהוא ) 1.2

  , בהתאם לשיקול דעת הבלעדי.בהסכםעם אחד המציעים תבחר להתקשר החברה  1.3

בכפוף  הגשת הצעתו מתחייב כל מציע להתקשר בהסכם עם החברה ולחתום עליו, וזאתם צעב 1.4

 כי היא בחרה להתקשר עמו בהסכם. , בהתאם לתנאי הזמנה זו,לכך שהחברה הודיעה לו

החברה תהיה רשאית  .12:00בשעה  24.3.2021המועד האחרון להגשת הצעות יחול ביום  1.5

 . , וזאת אף לאחר חלוף המועדלהאריך את המועד, לפי שיקול דעתה הבלעדי

בין , נאות חובב, תעשייתי בנגב-פארק אקוברה באתר החבעים ימצל יםתערוך סיור החברה 1.6

 :"(הסיור)"באופן ויזואלי  לצורך בחינת ובדיקת הציוד, 17.3.2021-22.3.2021 תאריכיםה

 , לאיש הקשר בחברה,eyal@escil.co.il בדוא"למציע המעוניין לקיים סיור יפנה   1.5.1

 לצורך תאום הגעתו לסיור.אייל הרשקוביץ, 

 תקבל הצעות מחיר ממציעים אשר לא ביצעו סיור.החברה לא  1.5.2

 

 הגשת ההצעה .2

 .יהיו נקובים בש"ח ולא יכללו מע"מ 3נספח כפי שימולאו בכל הסכומים בהצעה  2.1

 . ₪ 95,000הצעת המחיר לא תפחת מסכום של  2.2

כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים  לבצערשאי אינו ההצעה תוגש בשם המציע בלבד. המציע  2.3

 אחרים המגישים הצעות במסגרת הזמנה זו. או אנשים

. לפי מהמועד האחרון להגשת הצעותימים החל  30תהיה בתוקף לתקופה בת  הצעת המציע 2.4

 ימים נוספים.  30-, יוארך תוקף ההצעה בחברהדרישת ה

לדוא"ל  PDFהמציע יגיש את הצעתו עד ולא יאוחר ממועד האחרון להגשת ההצעה בקובץ  2.5

 michrazim@escil.co.il.  

והגשת  זו המציע יישא על חשבונו בכל הוצאה כספית או אחרת בקשר להשתתפותו בהזמנה 2.6

 ולא תהווה עילה לתביעה כלשהי. חברהידי ה-ההצעה על ידו. כל הוצאה כאמור לא תוחזר על

המציע, כי הוא רשאי להתקשר עם עצם הגשת הצעה, יהיה משום התחייבות והצהרה מצד ב 2.7

בהתאם להזמנה זו על נספחיה, לפי כל דין ו/או הסכם, וכי יש בידיו כל האישורים  חברהה

ולמילוי הצהרותיו  ההסכםו/או ההיתרים ו/או הזיכיונות ו/או הרישיונות הדרושים לביצוע 

 והתחייבויותיו לפי הזמנה זו.

 

 מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו  .3

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

 ידי עו"ד כ"נאמן למקור".-צירוף העתק תעודת התאגדות של המציע מאומת על 3.1

 ידי עו"ד כ"נאמן למקור". -צירוף העתק של תעודת עוסק מורשה מאומת על 3.2

 להזמנה. 4, בנוסח המצורף כנספח צירוף פרטי המציע 3.3

mailto:michrazim@escil.co.il
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, חתום על ידי מורשי להזמנה 5בנוסח המצורף כנספח  הצעות, תיאום-צירוף תצהיר בדבר אי 3.4

 .חתימה מטעם המציע

להזמנה,  6נספח , בנוסח המצורף כתצהיר העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית/עסקיתצירוף  3.5

 חתום על ידי מורשי חתימה מטעם המציע.

 

 ההסכם .4

המסמכים יחתום על כל ו יקבל הודעת בחירה בכתב, המציע שייבחר על ידי החברה 4.1

 .לרבות ההסכם על נספחיו ,המצורפים להזמנה זו

, הבחירהלא המציא המציע לידי החברה את ההסכם החתום בתוך הזמן הנקוב בהודעת  4.2

מציע, ב הבחירתואת  עמותהיה רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הסכם 

ת, מבלי לגרוע מכל זכות ולחזור ולהאריכו. זא הבחירהאו להאריך את הזמן הנקוב בהודעת 

 ו/או סעד אחר העומדים לחברה.

 לאחר חתימת החברה עליו.ההסכם ייכנס לתוקפו רק  4.3

 .לפי ההסכם הציוד יימסר לרשות המציע רק לאחר תשלום מלוא התמורה 4.4

עמו התקשרה החברה, והמציע יישא  הובלת הציוד מאתר החברה תהיה באחריותו של המציע 4.5

 בהוצאות ההובלה.

אשר יגיש הצעה יהיה מנוע מלהעלות, לאחר הגשת ההצעה, כל טענה בדבר תוכנו של מציע  4.6

 ההסכם, ניסוחו או תוקפו המחייב כלפי המציע.

  במקרה של סתירה בין הוראות הזמנה זו ובין הוראות ההסכם, יגברו הוראות ההסכם. 4.7

 

 סודיות .5

בקשר להזמנה זו או  המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי החברה 5.1

 להסכם ההתקשרות, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או המחויב בגילוי לפי דין.

המציע מתחייב לשמירת סודיות כאמור גם על ידי מנהליו, עובדיו, שלוחיו, קבלני המשנה  5.2

 שלו או כל מי מטעמו.

 המציע מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות. 5.3

 

 שונות .6

 כי: ,והוא מסכים מראש ,תשומת ליבו של המציע מופנית בזה לתנאים שלהלן

החברה תהא רשאית לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, פרט  6.1

תוך פרק  הצעתואו כל נייר אחר, המהווה תנאי להגשת הצעה על פי הזמנה זו, להשלים את 

 זמן קצוב שיקבע על ידי החברה.

 א רשאית לאפשר למציע לתקן כל טעות חשבונית שתתגלה, אם תתגלה, בהצעה.החברה תה 6.2

, ומועברת למציעים לצורך הגשת הצעות בלבד. אין חברההזמנה זו היא קניינו הרוחני של ה 6.3

 לעשות בה שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעות, ואין להעבירה לצדדים שלישיים. 

י שמתחייב, מצהיר, מסכים ומאשר לכל דבר מציע אשר יגיש הצעה לפי הזמנה זו ייחשב כמ 6.4

ועניין כי הגשת ההצעה על ידו נעשית תוך הסכמה מפורשת ומלאה מצדו לכל התנאים, 

הצרכים, הדרישות, ההוראות והקריטריונים המפורטים בהזמנה זו, על נספחיה, לרבות 
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עתו, והמציע ההסכם על נספחיו, וכי הוא בדק את כל אלה לשביעות רצונו לפני שהגיש את הצ

 מוותר על כל טענה או דרישה בקשר עם כלל ההזמנה.

האחריות הכוללת לבדיקת המידע, המצב המשפטי, המקצועי והעסקי, הכנת כל המסמכים  6.5

וכיוצ"ב הוצאות, תשלום  –ככל שהמציע ימצא לנכון  –הנדרשים, ביצוע כל התקשרות 

בהתאם להזמנה זו, ישת הציוד רכאגרות, העסקת יועצים, הכנות ועבודות הנעשות לצורך 

ו/או מי  חברהלרבות הוצאות ועלויות בגין ההשתתפות בהליך זה, יחולו על המציע בלבד. ה

לא יהיו אחראים לכל הוצאה, נזק, אובדן או הפסד שייגרם למי מהמציעים, לרבות  המטעמ

 בקשר עם הכנת ההצעה.

אחרת כלשהי והכרעה בנושא  ביותר או הצעהגבוהה לקבל את ההצעה ה תחייב האינ חברהה 6.6

, ורואים את המציע כמסכים מראש חברההבלעדי והמוחלט של ה הזה נתונה לשיקול דעת

בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתה )כולה ו/או חלקה לפי החלטת  חברהלהחלטת ה

 (.חברהה

לבחור במציע זה או אחר, אם יבחר מציע, או שלא  הלנמק את החלטת תמחויב האינחברה ה 6.7

למסור למציעים את זהותו של המציע שנבחר או את  תחייב יההתחור במציע כלשהו, ולא לב

 פרטי הצעתו.

רכישת לנהל, בכל עת, עם מי מהמציעים השונים, משא ומתן ביחס ל תרשאיתהיה  חברהה 6.8

עם מספר גופים, וזאת בהתאם  Best & Finalלרבות בדרך של הליך , נשוא ההצעההציוד 

 סותר בהזמנה זו.סעיף זה גובר על כל סעיף  .חברהי והמוחלט של ההבלעד הלשיקול דעת

, בכל שלב לאחר הגשת ההצעה הלדרוש מכל מציע שהגיש הצעה שימציא ל תרשאיחברה ה 6.9

הבלעדי, כדי  ה, לפי שיקול דעתהובמועד שיקבע, פרטים או מסמכים נוספים הנדרשים ל

 במועד כאמור את המתבקש.חברה והמציע מתחייב להמציא ל ,וכל לשקול את הצעתותש

מציע כלשהו, לרבות המציע חברה זכות עיון במסמכים שהגיש לולא תהיה למציעים אין  6.10

והמציעים מוותרים על  , או בכל מסמך אחר הנוגע להזמנה זו.שהחברה בחרה להתקשר עמו

 טענה או תביעה בעניין זה כלפי החברה.

הבלעדי ומבלי  היבה שהיא, לפי שיקול דעתלבטל הזמנה זו, בכל עת, מכל ס תרשאיחברה ה 6.11

. במקרה כזה למציעים לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה הלנמק את החלטת תהא חייבתש

 בעניין זה.חברה כלפי ה

פה לא תחשב -או דחיית הצעה, תימסרנה בכתב בלבד. כל הודעה בעל קבלההודעות בדבר  6.12

 .חברהכהודעה המחייבת את ה

 בסודיות את פרטי ההצעה ומסמכי הזמנה זו.על כל מציע לשמור  6.13

 

 הודעות .7

הודעות למציעים יכול שתשלחנה בדואר רשום, בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה לפי  7.1

 הכתובות ומספרי הפקסימיליה שסיפק כל מציע. 

 שעות ממועד המשלוח.  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  7.2

שעות ממועד  24הודעה שנשלחה בפקס או בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  7.3

המשלוח, ובלבד שהתקבל אישור אלקטרוני על שליחת הפקס או לא התקבלה הודעה 

 אלקטרונית כי הדואר האלקטרוני לא נשלח. 
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ספר קבלת הודעה אשר נשלחה על ידי החברה לכתובת, למ-לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי 7.4

הפקס או לתיבת הדואר האלקטרוני של מי מהמציעים, אם זו נשלחה בהתאם לפרטים 

 לחברה.שסופקו 

 

 סמכות שיפוט .8

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל העניינים הנוגעים להזמנה זו או הנובעים ממנה  8.1

 יפו ולאלו בלבד.-מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב

 

 

 ותי איכות הסביבה בע"מהחברה לשיר        
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 1נספח 

 הציוד

 

 הערות  כמות  תאור מוצר מק"ט

T0900005  Olfactometer TO evolution 4FC 1   

 EPD10000  EPD Sample Predilution System 1   

 BOOOO272   Compressor CalrPrime 360-10 DA/bOX 1   

F0010002  Notebook for controlling the Olfactometer  1   

 Grade ISO-17025 60 ppm Butanol in Nitrogen 2 צילנדרים

אחד 
 ,פתוח

שניהם 
 פגי תוקף

6MNT758   שקיותNalophan    90 מוכנות לדיגום   

 1  נלופאן גליל  נלופאן גליל
 נשארה

כמות לא 
 ידועה 

  1 שולחן שולחן

  



  

 

 

  2נספח 

 הסכם למכירת הציוד

 



  

 

 

 3נספח 

 טופס הצעת מחיר

"( הצעת המציעלהציע בשם __________ )להלן: "אני הח"מ ___________ ת.ז. _________ מתכבד 

 מחיר לרכישת הציוד המפורט במסמכי ההזמנה בהתאם לאמור בתנאי ההזמנה.

  .₪הצעת המחיר מטעם המציע לרכישת הציוד היא על סך של _____________ 

 לפני מע"מ.ובספרות בלבד , ₪ 95,000לא יפחת מסך של  שינקבהמוצע המחיר  .1

הצעת המחיר כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מובהר ומודגש כי  .2

מין וסוג שהוא, הכרוכות ברכישת הציוד על פי הסכם ההתקשרות, לרבות הוצאות הובלה, העמסה, 

תשלומים לעובדים ו/או קבלני משנה וכד'. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים 

, לרבות מכס, בלו, מס קניה, וכיו"ב וכן שינויים בשיעורי מדד המחירים הממשלתיים ככל שיחולו

לצרכן ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה במתן השירותים ייחשבו ככלולים במחירי 

 ההצעה.

3.  

         

חתימה וחותמת   כתובת רשומה  ח.פ  שם המציע  תאריך

 המציע

  

 

 אישור עו"ד

 זה ולהתחייב בשם המציע.חתום על המסמך מוסמך לת.ז.  מר/גב' ________________,הריני לאשר, כי 

 

 

_______________________ ______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך

 

  



  

 

 

 פרטי המציע – 4נספח 

 פרטים על המציע

         :שם המציע

         :מס' הזיהוי

         :מען המציע )כולל מיקוד(

         :שם איש הקשר אצל המציע

         :תפקיד איש הקשר

         :טלפון קווי

         :טלפון נייד

         :פקסימיליה

         :דואר אלקטרוני
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 תיאום הצעות-צהיר בדבר אית - 5 נספח

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( שהוא הגוף המבקש המציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

"(. אני מצהיר/ה כי אני החברהה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "להתקשר עם החבר

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 אני האחראי מטעם המציע להצעה אשר מוגשת בהזמנה זו. .1

המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או  .2

 פוטנציאלי אחר. קשר עם מציע אחר או עם מציע 

המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות בהזמנה זו או  .3

 תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות בהזמנה זו. 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות בהזמנה זו.  .4

 להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .6

 זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא  הצעה .7

 . עם מתחרה ו/או עם מתחרה פוטנציאלי אחר בהזמנה זו

 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 ידיעתי, המציע ו/או מי מנושאי המשרה במציע, לא נמצאים כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום  למיטב

 הצעות.

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

א לחוק 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום הצעות יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  .8

 .1988-לים העסקיים, תשמ"חההגב

אני מתחייב להודיע לעורך ההזמנה על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על תצהיר זה ועד  .9

 מועד הגשת ההצעות.

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת המציע  שם המציע  תאריך

 המצהיר
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 אישור עו"ד

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 

______________________ המוכר לי באופן אישי/אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

י יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל להצהיר את האמת וכ

 וחתם עליו בפני.

_______________________ _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 נים וזיקה אישית/עסקיתיהעדר ניגוד עניתצהיר  - 6נספח 

 

______________, מס' ת.ז./מס' תאגיד _________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי אני הח"מ, 

 להצהיר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפי/ה לעונשים הקבועים לכך בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 עניינים ניגוד היעדר .א

נו עומדים בניגוד אינ המחיר הצעתנכון למועד זה אני ו/או בעלי התפקידים המוצעים מטעמי לצורך  .1

עניינים ו/או קשורים בהתקשרות אחרת, בין אם עסקית, מקצועית או אישית, בין בשכר או תמורת 

נשוא  המחיר הצעתטובת הנאה כלשהי, ובין אם לאו אשר יש בה לגרום לניגוד עניינים בין 

יש לי התקשרות  עימם"מ ובין גורמים אחרים בע הסביבה איכות לשירותי החברהההתקשרות עם 

 זהה ו/או דומה ו/או אחרת. לעניין זה, ניגוד עניינים משמעו אף חשש ממשי לניגוד עניינים כאמור. 

"מ אני ו/או בעלי בע הסביבה איכות לשירותי החברה עם ההתקשרות תקופת בכל כי/ת מתחייב הנני .2

יתן שירותים אשר התפקידים המוצעים מטעמי לא נהיה קשורים בחוזה או התקשרות אחרת ולא נ

 יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור. 

"מ בכתב, בדבר כל מצב, חוזה ו/או בע הסביבה איכות לשירותי לחברה להודיע/ת מתחייב הנני .3

התקשרות ו/או מתן שירותים אשר יש או יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור ולפעול 

 בהתאם להנחיותיה. 

 זיקה אישית/עסקית .ב

 במקום המתאים: Xיש לסמן             

 

 לאדם פרטי/ עוסק מורשה .1

לי ו/או לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי, זיקה אישית או עסקית למי מעובדי    איןהריני להצהיר כי              

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ.  

לי ו/או לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי, זיקה אישית או עסקית למי מעובדי   ישהריני להצהיר כי  

 .)יש לציין שם ותפקיד(החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. הזיקה הינה לעובד __________ 
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 לתאגיד / שותפות .2

לי, לשותף, נושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי או לבעל שליטה בי,  איןהריני להצהיר כי  

 זיקה אישית או עסקית למי מעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. 

לי, לשותף, נושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי או לבעל שליטה בי,  ישהריני להצהיר כי  

ה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. הזיקה הינה לעובד זיקה אישית או עסקית למי מעובדי החבר

 )יש לציין שם ותפקיד(. ______________

 :לעניין זה      

-בחוק ניירות ערך, תשכ"ח בעל השליטה בספק, כהגדרת המונח "שליטה" " בעל שליטה"

 , ולמעט שליטה הנובעת מאחזקת מדינת ישראל בספק.1968

ראשונה )הורה, לרבות הורה מאמץ והורה חורג, קרבת משפחה מדרגה  " זיקה אישית"

בן/בת זוג לרבות ידועים בציבור, אח/אחות, צאצא, צאצא בן הזוג, לרבות 

 הורה או בן זוג של כל אחד מהם(.

מעביד, זכות משותפת לקבלת -קיום קשרים עסקיים, לרבות יחסי עובד " זיקה עסקית"

רווחים, להצבעה או למינוי מנהל, שותפות, בעלות, החזקה משותפת או 

 ( בתאגיד. 1968-"שליטה" )כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

כל התקשרות בכתב או בעל פה, הסכמה הסכם, הסדר, הזמנת עבודה,  " חוזה"

לטה בדבר הענקת זכות או טובת הנאה אחרת, שבין החברה התחייבות, הח

 לשירותי איכות הסביבה לבין הספק, יהא תאורה וכינויה אשר יהא.

 .1999-כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט " נושא משרה"

המציע וכן מי שקיים חוזה בינו לבין החברה לשירותי איכות הסביבה,  " הספק"

 כינויו אשר יהא. וחתום על מסמך זה, יהא תוארו ו

עובד החברה "

לשירותי איכות 

 " הסביבה

 לרבות דירקטור, חבר הנהלה ועובד. 
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 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

  _________________ 

 חתימה וחותמת תאגיד  : חתימת מורשילתאגיד                                                                            

 

   

 

  _________________ 

 : חתימהלאדם                                                                                                   

 

 אישור

 

אני הח"מ, __________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____________, הופיע בפני ____________, אשר 

/תה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' _________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת אחרת זיהה

 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים לכך בחוק, אשר/ה נכונות תצהירו/ה זה וחתם/ה עליו בפניי. 

 

 _________________ 

 ,עו"ד              

 

 


