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 פתח דבר ורקע כללי .א

"(, מתכבדת בזאת תמירתאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( )להלן: " –חברת ת.מ.י.ר.  .1
( להגיש הצעות לאספקת, אחסנת והובלת שקיות רב "המציע"או "הספק" להזמין ספקים )להלן: 

"(, והכול בתנאים השקיות)יחדיו להלן: " כנספח א'פעמיות בהתאם למפרט הטכני המצורף 
 המפורטים להלן במסמך זה על נספחיו.

 ".ההליך התחרותי" או "המסמךמסמך זה, על נספחיו, יכונה להלן "
 המציע שייבחר יידרש לבצע את המפורט להלן: .2

(, ובהתאם לתנאי המסמך הזמנה"לפי הזמנת תמיר מעת לעת )להלן: " אספקת השקיות .2.1
 כמפורט להלן. 

)שנים עשר( חודשים, במקום אחסון  12אחסון השקיות שיסופקו לפרק זמן כולל של עד  .2.2
 ן במסמך זה."(, כמפורט להלמקום האחסוןמוסכם )להלן: "

בנוסף, על פי שיקול דעתה של תמיר ובתשלום נפרד: הובלת השקיות ממקום האחסון  .2.3
ליעדים שונים, כפי שתורה תמיר מעת לעת, והובלת שקיות שלא חולקו מיעדים שונים, כפי 

 שתורה תמיר מעת לעת, בחזרה למקום האחסון.

 מכל אחד)עשרים אלף( שקיות  20,000בכל הזמנה שתבצע תמיר מהמציע הזוכה, יוזמנו לפחות  .3
 )מאה אלף( שקיות מכלל הדגמים.  100,000של  סך כולללפחות  מהדגמים כהגדרתם להלן וכן

שקיות בשנה. מובהר בזאת כי אין בצפי  250,000-כי תזמין כ מעריכהכמידע כללי למציעים, תמיר  .4
למספר ההזמנות שיבוצעו.  זה משום התחייבות כלשהי של תמיר לכמות השקיות שיוזמנו בפועל ו/או

כל הסתמכות של המציעים על צפי זה נעשית על אחריותם בלבד. למען הסר ספק מובהר, כי תמיר 
תהיה רשאית שלא לבצע הזמנות כלל ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד תמיר בעניין 

 זה.

לקיום ומילוי כל ההתחייבויות בהגשת הצעה במסגרת הליך זה, מתחייב מציע לנקוט בכל האמצעים  .5
 המוטלות עליו במסמך זה, בכל מקרה של זכיה.

 
 אי תחולת חוק חובת המכרזים על ההליך התחרותי  .ב

תאגיד ממשלתי, תאגיד מקומי, מועצה דתית, קופת חולים ו/או מוסד  אינהמודגש בזאת כי תמיר  .6
(, "חוק חובת מכרזים")להלן:  1992-להשכלה גבוהה, כמשמעותם בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 ולפיכך חוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו על פיו, אינם חלים על הליך זה.

 
 הזמנה להגשת הצעות  .ג

, המהווים חלק בלתי נפרד ממנה, הינם כדלקמן )להלן ביחד: נספחי ההזמנה להגשת הצעות .7
 (:"הנספחים "

 המפרט הטכני הנדרש. –'נספח א .7.1

  טופס הצעת המחיר. – נספח ב' .7.2

 (."ההסכם"ההסכם בין המציע הזוכה לבין תמיר )ההסכם ונספחיו יכונו להלן:  - נספח ג' .7.3
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 הצהרה בדבר ניגוד עניינים. – נספח ד' .7.4

ימים ממועד  10אישור בדבר קיום ביטוחים )ייחתם ע"י המציע הזוכה בלבד בתוך  –נספח ה'  .7.5
 ההודעה על זכייתו(.

 שקית לדוגמא )תצורף ע"י המציע להצעתו(. -נספח ו' .7.6

 שאלות ההבהרה, ככל שיהיו כאלה, שתמיר תחליט על פי שיקול דעתה להשיב עליהן. .7.7

 
 תנאי הסף להגשת הצעה  .ד

 מציע שמתקיימים בו כל התנאים שלהלן:  אך ורקבמסגרת הליך תחרותי זה, רשאי להשתתף  .8

 המציע הוא עוסק מורשה או חברה פרטית, מאוגדת ורשומה כדין בישראל כחברה פעילה. .8.1

 המציע מחזיק בכל הרישיונות והאישורים שלהלן, כשהם עדכניים ובתוקף: .8.2

  אישור ניהול ספרים; .8.2.1

 אישור ניכוי מס במקור; .8.2.2

 ;1976-תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו .8.2.3

המציע, כל דירקטור בו ו/או נושא משרה בו ו/או כל מנהל בו ו/או אדם שהוא בעל עניין בו,  .8.3
 לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון.

צא צו כונס המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל, או הסדר נושים, וכן לא הו .8.4
 נכסים נגדו, ולא הוטל עיקול על עיקר נכסיו.

יש בידיו, בידי עובדיו ובידי כל אדם שיועסק על ידו, את כל האישורים, ההרשאות,  .8.5
הרישיונות, התעודות, הביטוחים וההיתרים התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו דרושים על 

 תיו.פי כל דין לניהול עסקו ולצורך ביצוע מלוא התחייבויו

ולפיה אין ניגוד עניינים בינו לבין  כנספח ד'המציע צירף הצהרה חתומה בנוסח המצורף  .8.6
 תמיר.

מציע שהינו יצרן או יבואן של מוצרים ארוזים ו/או אריזות שירות, כהגדרת מונחים אלה  .8.7
"(, חתם על הסכם החוק)להלן: " 2011-לחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א 2בסעיף 

"(. בעניין זה מובהר, הסכם קבלת השירותיםהתקשרות לקבלת שירותים מתמיר )להלן: "
כי למציע הזוכה לא תהיה זכות קיזוז ביחס לתשלומים בהם הוא מחויב לפי הסכם קבלת 

  השירותים מתמיר.

המציע צירף להצעתו שקית אחת לדוגמא, העונה, לכל הפחות, על דרישות המפרט הטכני  .8.8
. שקית לדוגמא זו תשמש כסטנדרט עבודה בעבור הספק הזוכה לכל אורך א'בנספח כמפורט 

 תקופת ההסכם עם תמיר. 

 המציע צירף הצהרה כללית ולפיה מתקיימים בו כל תנאי הסף המפורטים לעיל. .8.9
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מציע אשר לא מתקיימים בו תנאי הסף שלעיל ו/או לא הוכיח עמידה בתנאי הסף שלעיל, הצעתו לא  .9

 תיבחן.

הסר ספק יודגש כי על המציע הזוכה יהיה לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים לעיל גם לאחר למען  .10
עמידה בתנאים הנ"ל תחשב להפרה יסודית של -זכייתו ובמשך כל תקופת ההסכם עם תמיר. אי

ההסכם וזאת באופן מידי ואף ללא התרעה מצד תמיר, ומבלי שתידרש תמיר ליתן לו ארכה לתיקון 
 ההפרה.

 
 מסמכים ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסףתיעוד,  .ה

לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף המפורטים בפרק ב' לעיל, יצרף המציע להצעתו תיעוד, מסמכים  .11
 ואסמכתאות, כדלקמן:

 

 אסמכתא ותיעוד נדרש תנאי סף

 המציע יצרף להצעתו את המסמכים כאמור:  8.1סעיף 
אישור  ב.תעודת רישום של התאגיד;  א.אישור עוסק מורשה, או במקרה של חברה: 

תדפיס ג.  עו"ד או רו"ח מעודכן בדבר מוסמכי החתימה והרכב בעלי המניות במציע;
 רשם החברות עדכני של המציע.

)לרבות סעיפי  8.2המציע יצרף להצעתו העתק של כל המסמכים המפורטים בסעיף  8.2סעיף 

 בצירוף כל נספחיהם )ככל שקיימים(.המשנה( לעיל 

המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום על ידו בפני עו"ד כי המציע, כל דירקטור בו ו/או  8.3סעיף 

נושא משרה בו ו/או כל מנהל בו ו/או אדם שהוא בעל עניין בו, לא הורשעו בעבירה שיש 

 עמה קלון.

המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום על ידו בפני עו"ד כי המציע אינו נמצא בהליכי פירוק  8.4סעיף 

או פשיטת רגל, או הסדר נושים, וכן לא הוצא צו כונס נכסים נגדו, ולא הוטל עיקול על 

 נכסיו.עיקר 

למסמך  כנספח ד', בנוסח המצורף מאושרת בפני עו"דהמציע צירף הצהרה חתומה,  8.6סעיף 

 .ולפיה אין ניגוד עניינים בינו לבין תמיר

המציע יצרף להצעתו שקית לדוגמא העומדת, לכל הפחות, בכל דרישות המפרט הטכני   8.8סעיף 

 למסמך זה. כנספח א'המצורף 

, ולפיה מתקיימים בו מאושרת בפני עו"דהמציע צירף להצעתו הצהרה כללית חתומה,  8.9סעיף 

 כל תנאי הסף המפורטים לעיל.

 

נוסף שלדעתה יש עניין מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תמיר תהיה רשאית לדרוש מכל מציע כל מידע  .12
בגילויו וכן לבקש הבהרות לגבי הצעתו ו/או תיעוד, מסמכים או אסמכתאות נוספות, והכול על פי 

 שיקול דעתה הבלעדי.
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 הצעת המציע .ו

 כללי .I.ו

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .13

ידי תאגידים, שניים או יותר, אשר יש להם בעל עניין )במישרין או בעקיפין( משותף, -הוגשו הצעות על .14
לעיל, והצעותיהם של כל התאגידים כאמור  13אחד או יותר, תראה תמיר בכך הפרה של הוראת סעיף 

 יפסלו. –

ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת  90ההצעה תהיה בתוקף ותחייב את המציע למשך תקופה של  .15
הצעות. המציע לא יוכל לבטל את הצעתו תוך תקופה זו גם אם תמיר טרם הודיעה על תוצאות הליך 

 תוקף ההצעות.  תחרותי זה. על פי דרישת תמיר מפעם לפעם יוארך

 מציע אשר יסרב להאריך את תוקף הצעתו בניגוד לאמור, יראו אותו כאילו חזר בו מהצעתו. .16

מציע שיגיש הצעה ייחשב כמי שמצהיר ומאשר כי הגשת ההצעה על ידו נעשית תוך הסכמה מפורשת  .17
 ומלאה מצדו לכל התנאים המפורטים במסמך זה. 

ור מצד המציע כי קרא, בחן והבין את כל הדרישות עצם הגשת הצעה על ידי המציע מהווה איש .18
המפורטות במסמך, וכי הוא יקיים, ימלא ויבצע את התחייבויותיו על פי מסמך זה באופן מלא 

 ובהתאם להוראות המסמך.

תמיר תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, לנהל משא ומתן ולדרוש הבהרות בנוגע לכל  .19
 בהזמנה, עם מי מבין המציעים )כולם או חלקם( או עם צד שלישי כלשהו.אחד מהעניינים הנזכרים 

 המציע יישא בכל ההוצאות, העלויות והסיכונים הכרוכים בהכנת ההצעה והגשתה. .20

 הצעת המחיר של המציע .II.ו

)להלן: שקית בודדת  בהצעת המחיר ינקוב המציע במחיר המוצע על ידו לתשלום בעבור אספקת .21
 (."הצעת המחיר"

 ע להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר המקסימום המפורט כדלקמן:על המצי .22

מחיר ש"ח )להלן: " 1.30 –מחיר מקסימום עבור אספקה ואחסנה של שקית בודדת אחת  .22.1
 "(המקסימום

 הצעתו תיפסל. -ככל שהצעת המציע תחרוג ממחיר המקסימום  .23

דדת, כמפורט בהרחבה המחיר המוצע יגלם בתוכו את כל העלויות בעבור אספקת ואחסנת שקית בו .24
 למסמך זה.  יבבמסמך זה. המחיר המוצע יהיה כולל, סופי ומוחלט, כמפורט בפרק 

השקיות שיסופקו על ידו, בנוסף לאמור לעיל ובהתאם לדרישתה של תמיר, המציע יבצע הובלה של  .25
לרבות בניינים ללא ו)לרבות סבלות שתידרש במסגרת ההובלה לכל יעד אספקה  ליעדים שונים

, כפי שתורה תמיר מעת לעת או החזרה של שקיות שלא חולקו, מיעדים שונים, למקום מעלית(
שיוכפל במספר שקיות(,  100)המכיל  בודד ארגזלש"ח  12בעבור תשלום קבוע של  האחסון, וזאת

. עם "(דמי הובלה)להלן: "ללא תלות ביעד ההובלה הארגזים שהובלו על ידי הספק באותה הובלה, 
זאת מובהר, כי עבור כל הובלה שיידרש המציע לבצע, תשלם תמיר עלות הובלה מינימאלית בסך של 

ארגזים.  5-"(, וזאת אף אם מדובר בהובלה של פחות מעלות הובלה מינימאלית"ש"ח )להלן:  50
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הספק לא יתבקש לבצע הובלות לאזור אילת. ככל שיעלה בכך הצורך, למען הסר ספק מובהר, כי 

 תמיר תגיע להסכמות פרטניות עם הספק באשר להובלה לאזור זה. 

לות באמצעות המציע הזוכה, והיא תהא בהקשר זה, יודגש כי תמיר אינה מתחייבת לבצע את ההוב .26
רשאית לבצע את ההובלות באמצעות אחר )בין שהשתתף בהליך התחרותי ובין שלא( על פי צרכיה 

 ושיקוליה הבלעדיים.

 עוד מובהר, כי דמי ההובלה במכרז זה קבועים והמציע לא נדרש להתייחס בהצעתו לרכיב זה. .27

במלואו, על פי  נספח ב'שקיות תוגש על ידי מילוי הצעת המחיר של המציע ביחס לאספקת ואחסנת ה .28
 הוראותיו, וחתימה מלאה עליו בידי מורשה החתימה במציע.

 
 אופן הגשת ההצעה .ז

על המציעים להגיש הצעתם בשתי מעטפות סגורות, שיוכנסו שתיהן לתוך מעטפה סגורה אחת )להלן:  .29
 "(, על פי ההוראות שלהלן:הצעת הספק"

להוציא הצעת המחיר, מסמך זה וכל הנספחים שעל המציע לצרף להצעתו  -מעטפת מסמכים .29.1
יוגשו במעטפה חתומה אחת. המסמכים יוגשו כשהם חתומים על ידי המציע בכל עמוד 
ועמוד. ההסכם יוגש חתום במלואו, לרבות חתימה בראשי תיבות בתחתית כל עמוד בידי 

 שקית לדוגמא, כמפורט בגוף מסמך זה. מורשה חתימה רלוונטי. למעטפה תצורף 

תוגש במעטפה חתומה נפרדת ותכיל את הצעת המציע )נספח ב'(  -מעטפת הצעת המחיר .29.2
 בלבד. על המעטפה המכילה את הצעת המחיר יש לציין באופן ברור "הצעת מחיר". 

פת אין לכתוב על המעטפות פרטים מזהים של המציע. יש לכתוב על גבי המעטפות אך ורק "מעט .30
 מסמכים" ו"הצעת המחיר", בהתאמה.

 עותקים זהים. בשניאת הצעת הספק כולה יש להגיש  .31

 ,ג', פתח תקווה21יגיע כפיים  את המעטפות הסגורות יש למסור למשרדי תמיר, הממוקמים ברח' .32
מעטפה שלא תימסר לתמיר עד למועד זה, לא תילקח . 16:00בשעה  16.8.2020עד ליום  וזאת

 נשלחה מעטפה לפני תום המועד הנ"ל, בדואר או בכל דרך אחרת.בחשבון, גם אם 

 
 בחירת זוכים  .ח

 בחירת הזוכים תיעשה על פי התהליך המפורט להלן: .33

תחילה, תבחן תמיר את עמידתם של המציעים בתנאי הסף, כולל עמידת השקית לדוגמא  .33.1
ע שלא , לכל הפחות. בכפוף להוראות מסמך זה, מצינספח א'בהוראות המפרט הטכני שב

 יעמוד בתנאי הסף, הצעתו לא תיבדק.

 לשקית הצעות המחירלאחר בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף, תבחן ותדרג תמיר את  .33.2
(. מובהר, כי הצעת מחיר אשר תהא גבוהה ממחיר "דירוג המחיר"של המציעים )להלן: 

  לא תיבדק. -המקסימום 

 תוכרזנה כזוכות. –ול דעתה ההצעה או ההצעות המיטיבות ביותר עם תמיר על פי שיק .33.3
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 –לעיל, מובהר כי  33על אף האמור בסעיף  .34

תמיר רשאית לפנות למציע או מציעים שונים בדרישה לפרטים נוספים ככל שתמצא לנכון  .34.1
 לעשות כן.

תמיר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן כל טעות סופר ו/או טעות אחרת שנתגלתה  .34.2
 בהצעה )לרבות טעויות ופגמים בתנאי הסף(.

, וכן רשאית היא שלא לקבל תמיר רשאית לבחור ביותר מספק זוכה אחדלמען הסר ספק,  .34.3
 אף אחת מההצעות שהוגשו במסגרת ההליך התחרותי.

 
 בחירת "כשיר שני" והחלפת זוכה .ט

תמיר תהא רשאית אך לא חייבת לבחור, בנוסף לזוכה או לזוכים, מציע נוסף שיהיה כשיר )להלן:  .35

 "(.כשיר שני"

 תמיר תהא רשאית להתקשר עם הכשיר השני במקרים אלו: .36

זוכה לא חתם ו/או, לדעת תמיר, איננו מתכוון לחתום על ההסכם עם תמיר במועד שנקבע  .36.1
 לכך.

ימים ממועד ההודעה על זכייתו, אישור חתום בדבר קיום ביטוחים  10זוכה לא העביר בתוך  .36.2
 כנספח ה'.בנוסח המצורף 

זוכה לא החל במתן השירותים במועד שנקבע לכך ע"י תמיר ו/או, לדעת תמיר, איננו מתכוון  .36.3
 לעמוד בתנאים המפורטים במסמך ו/או ההסכם.

ע הזוכה, מסיבה כלשהי, תהיה תמיר רשאית לפי במקרה בו תופסק ההתקשרות עם המצי .36.4
שיקול דעתה, לפנות למציעים האחרים )לפי סדר עדיפות הצעותיהם( ולהתקשר עם מי מהם 

 לשם המשכת הפעילות באמצעות המציע האחר.

)ככל שתמיר תבחר  36.4כאמור בסעיף למען הסר ספק, אין בהתקשרות עם כשיר שני או בהתקשרות  .37
מבלי לגרוע  –לעשות כן(, כדי לפגוע בזכותה של תמיר לפעול בכל דרך אחרת במקרה כזה, לרבות 

 לפרסם הליך תחרותי חדש, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. –מכלליות האמור 

כדי לפגוע בכל  36.4ן בבחירת הכשיר השני ו/או בכריתת חוזה עמו ו/או בהתקשרות כאמור בסעיף אי .38
 זכות או טענה שיעמדו לתמיר או מי מטעמה, כנגד זוכה ראשון.

 
 שינויים במסמכי ההליך התחרותי .י

תמיר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן או לשנות מסמך זה והיא תודיע על כך בכתב  .39
לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. המציעים יערכו את הצעותיהם או יתקנו את הצעותיהם 

או תביעה כנגד תמיר /בהתבסס על התיקונים או השינויים כאמור, מבלי שתהיה להם כל טענה ו
 בעניין. 
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 אופן אספקת, אחסנת והובלת השקיות  .יא

 הזמנת שקיות  .I.יא

בכל עת בה תמיר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תחליט לבצע הזמנת שקיות, היא תפנה למציע הזוכה  .40
"טופס באמצעות טופס הזמנה, בפורמט כפי שייקבע על ידי תמיר )להלן:  הספק"()להלן: "
 "(. ההזמנה

בכל הזמנה תעביר תמיר לספק עד שלושה קבצי גרפיקה, אשר ישמשו ליצירת דגמי שקיות שונים כך  .41
"(. מובהר כי הדגמיםשכל קובץ גרפיקה כאמור ישמש ליצירת דגם שקיות בהזמנה נתונה )להלן: "

 ם להשתנות מהזמנה להזמנה.הדגמים עשויי

בטופס ההזמנה תפרט תמיר את מספר הדגמים הנדרש בהזמנה, את כמות השקיות המוזמנת מכל  .42
דגם ואת מועד האספקה, והכל בכפוף להוראות מסמך זה. לטופס ההזמנה יצורפו קובץ/קבצי גרפיקה 

 לצורך עיצוב הדגמים המבוקשים.

מהדגמים, וכן לא  מכל אחד)עשרים אלף( שקיות  20,000בכל הזמנה שתבצע תמיר יוזמנו לפחות   .43
 )מאה אלף( שקיות להזמנה.   100,000של  מסך כולליוזמנו פחות 

 -ככל שתמיר תזמין מהספק, במהלך תקופת ההתקשרות )כהגדרתה להלן(, סך כולל של יותר מ .44
מהמחיר שנקב  אגורות 10שקיות, תמיר תפחית מהתשלום לספק, בעבור כל שקית, סכום של  300,000

הספק בהצעת המחיר שהגיש במסגרת ההליך התחרותי, וזאת ביחס לכל שקית נוספת מעבר לכמות 
 שקיות.  300,000של 

שתי שקיות )ארבעה עשר( ימים מיום קבלת טופס הזמנה מתמיר, יעביר הספק לאישור תמיר  14עד  .45
ספק, השקיות לדוגמא  מהדגמים המפורטים בטופס ההזמנה. למען הסרכל אחד בעבור  לדוגמא

שיעביר הספק לתמיר במועד זה תהינה מוגמרות ומלאות, לרבות כל הדפסה ו/או גרפיקה נדרשת 
"(. למען הסר ספק מובהר כי, השקיות לדוגמא יתאמו הדוגמאות" או "השקיות לדוגמא)להלן "

 (.נספח ו'למפרט השקית לדוגמא שיגיש המציע במסגרת הצעתו בהליך התחרותי )

תמיר תהא רשאית להעיר הערות אודות השקיות לדוגמא שיעביר הספק לתמיר בכל הזמנה נתונה,  .46
ולהורות על תיקונים נדרשים, לרבות תיקוני גרפיקה ותיקונים בדבר התאמת השקיות לדוגמא 
לשקית לדוגמא שתוגש על ידי הספק במסגרת הצעתו )נספח ו'(. הספק מתחייב להטמיע את הערות 

 ימים מהמועד בו נדרשו התיקונים.  7ם את הנחיותיה בנוגע לכל תיקון כאמור, וזאת בתוך תמיר ולקיי

ככל שתחליט תמיר, לאחר קבלת השקיות לדוגמא, שלא להשתמש בקובץ גרפיקה מסוים שהועבר  .47
)אלף( ש"ח, כהחזר  1,000לספק ושלא לבצע הזמנת שקיות מאותו דגם, תשלם תמיר לספק סכום של 

 וסביר בעבור ייצור הדגם. עלויות מוסכם

היה ותמיר תמצא כי הדוגמאות תואמות באופן מלא את דרישותיה וצרכיה, תמסור תמיר לספק  .48
אישור בכתב להתחיל את תהליך ייצור השקיות בהתאם לטופס ההזמנה הרלוונטי )להלן בהתאמה: 

ההזמנה לא (. מובהר למען הסר ספק שללא האישור כאמור, טופס "הזמנה מאושרת"ו"אישור" 
 יהיה בתוקף ולספק לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגד תמיר בעניין זה.

ימים מיום קבלתו, יעביר הספק לתמיר את טופס ההזמנה  3 -עם קבלת האישור ולא יאוחר מ .49
 הרלוונטי כשהוא חתום על ידו.
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"י נציג הספק )להלן: השקיות לדוגמא שיאושרו על ידי תמיר ייחתמו על ידי נציג מטעם תמיר וכן ע .50

"(. דוגמא אחת מן הדוגמאות המאושרות תועבר לידי הספק והדוגמא השנייה הדוגמאות המאושרות"
 תישאר ברשות תמיר.

 מובהר ומודגש בזאת כי ייצור השקיות ייעשה אך ורק בהתאם לדוגמאות המאושרות.  .51

הדוגמאות המאושרות  בכל מקרה של חילוקי דעות בדבר אי התאמה של השקיות שיסופקו, יהוו .52
 בלבד בסיס לבדיקת הטענות כאמור.

)שישים( ימים קלנדאריים מיום קבלת  60-הספק מתחייב לספק את כלל השקיות לתמיר לא יאוחר מ .53
(. בכל מקרה בו הספק יידרש להארכת מועד "מועד האספקה"אישור בכתב לביצוע ההזמנה )להלן: 

 30עד כאמור, ובכל מקרה בתקופה שלא עולה על האספקה, הוא יפנה לתמיר בבקשה להארכת המו
ימים נוספים, תוך ציון הנסיבות המחייבות בכך. ככל שתמיר תאשר את הארכת המועד כאמור, הדבר 

 לא ייחשב כאיחור באספקה ולא יהווה הפרה על ידי הספק.

 : מובהר כי .54

 תחשב להפרה יסודית של הספק. שלעיל 53 -, ו51, 49, 46מהסעיפים הפרת אחד או יותר  .54.1

לעיל, תמיר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה  54.1במקרה של הפרה יסודית כאמור בסעיף  .54.2
 הבלעדי, לבצע את אחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן:

לבטל את ההתקשרות עם הזוכה מבלי שלזוכה תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או  .54.2.1
את ההתקשרות לסיומה. מובהר, כי לא יהיה בביטול ההסכם תביעה בגין הב

כאמור כדי למנוע מתמיר לנקוט כנגד הספק בכל סעד העומד לרשותה על פי כל 
 דין. 

לפדות את השיק לביטחון, שיופקד בידי תמיר כנגד הסכום שיועבר לספק  .54.2.2

 .  להלן 76 -ו 75בסעיפים בהזמנה נתונה, כאמור 

 .IIIיא.לגבות מהספק פיצויים מוסכמים, כאמור להלן בסעיף  .54.2.3

, תמיר שומרת לעצמה את הזכות לפנות לעיל 54.2.1עיף במקרה של ביטול ההתקשרות, כאמור בס .55
', או לכל ספק אחר, ולהתקשר עמו לצורך אספקת השקיות, טל"כשיר שני" כהגדרתו לעיל בפרק 

 אחסונן והובלתן כאמור, או לפרסם הליך תחרותי חדש, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

או הסקיצות שיצר /הספק ישמור העתק )מוחשי או וירטואלי על גבי דיסק( של כל הדוגמאות ו .56
 במסגרת אספקת השקיות, וימסור אותם לתמיר עם סיום ההתקשרות בין הצדדים.

 שירותי הובלה .II.יא

 להזמין מהספק שירותי הובלה. רשאית אך לא חייבתתמיר  .57

יפורט היא תפנה למציע הזוכה לצורך הזמנת הובלה. בהזמנה כאמור ככל שתמיר תבחר לעשות כן,  .58
ימי עסקים  3ביל את השקיות. הספק מתחייב לבצע את ההובלה תוך היעד הספציפי אליו יש להו

 ממועד קבלת הזמנת ההובלה כאמור.

לכל יעד אספקה לרבות  )לרבות סבלות שתידרש במסגרת ההובלה ההובלהשירותי התמורה עבור  .59
תחושב לרבות הסבלות, ככל שתידרש, תשולם בנפרד. התמורה בעבור ההובלה  (בניינים ללא מעלית
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במכפלת מספר הארגזים שהובלו על ידי שקיות(,  100ש"ח לארגז בודד )המכיל  12בסיס מחיר של על 

למסמך  יבללא תלות ביעד ההובלה )להוציא אזור אילת(, כמפורט להלן בפרק הספק באותה הובלה, 
עם זאת מובהר, כי עבור כל הובלה שיידרש המציע לבצע, תשלם תמיר עלות הובלה מינימאלית  זה.

 5-"(, וזאת אף אם מדובר בהובלה של פחות מ"עלות הובלה מינימאליתש"ח )להלן:  50בסך של 
 ארגזים.

 פיצויים מוסכמים -קהעיכוב באספ .III.יא

מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים העומדים לתמיר על פי כל דין ו/או הסכם כתוצאה מעיכוב  .60
באספקת השקיות, למעט עיכוב הנובע מכוח עליון, ומבלי לגרוע מאפשרויות הפעולה של תמיר 

 לעיל 54לעיל, מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של עיכוב/ים, כמפורט בסעיף  54.2כמוגדר בסעיף 
לכל יום עיכוב, עד למועד האספקה בפועל )להלן: ₪  500מיר פיצוי מוסכם בסך ישלם הספק לת

 (."הפיצוי המוסכם"

הצדדים מצהירים כי הפיצוי המוסכם הנקוב לעיל נקבע תוך הערכה שקולה, בתום לב ובשים לב לנזק  .61
הסביר, העלול להיגרם לתמיר כתוצאה מסתברת מאי אספקת השקיות במועד האספקה. הספק לא 

 א רשאי לטעון כל טענה, מכל מין וסוג, באשר לשיעור הפיצוי המוסכם.יה

 החלפת שקיות פגומות .IV.יא

ככל שיימצאו שקיות אשר לדעת תמיר הן פגומות ו/או לא יוצרו בהתאם לדוגמאות המאושרות, מכל  .62
(, יפעל הספק באחת מן הדרכים שלהלן, כפי שתורה לו תמיר "שקיות פגומות"סיבה שהיא )להלן: 

 על פי שיקול דעתה הבלעדי:

 ומה.ישיב לתמיר באופן מידי ובמזומן את התמורה ששולמה בגין כל שקית פג .62.1

 להזמנה הבאה )ככל שתהיה כזו( יוסיף הספק על חשבונו שקית נוספת כנגד כל שקית פגומה. .62.2

)עשרים וחמישה אחוזים( או יותר מהשקיות  25%מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אם תמיר תמצא, כי  .63
שיסופקו על ידי הספק בהזמנה נתונה פגומות מסיבה כלשהי, ישיב הספק לתמיר את מלוא התמורה 

ולמה על ידה במסגרת ההזמנה הרלוונטית. מובהר, כי במקרה כזה תמיר תהיה רשאית לפדות שש

 את השיק לביטחון שיופקד על ידי הספק כמפורט להלן. 

בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים העומדים לתמיר על פי כל  לעיל 63, 62עיפים אין באמור בס .64
 דין ו/או הסכם כתוצאה מאספקתן של שקיות פגומות, לרבות ביטול ההסכם. 

 אחסנה .V.יא

הספק יידרש לאחסן במקום האחסון את השקיות שיסופקו על ידו, וזאת עד למועד הובלתן ליעד  .65
שלישי אחר מעת לעת, וכן לאחסן שקיות אשר הוחזרו ההובלה כפי שתורה תמיר לספק או לכל צד 

מיעדים שונים, והכל בהתאם להוראות תמיר כפי שיינתנו מעת עת. תקופת האחסנה תעמוד על פרק 

 ( חודשים.12זמן כולל של עד שנים עשר )

מקום האחסון יוסכם בין תמיר והספק. המציע מתחייב בזאת כי באפשרותו להציע מקום אחסון  .66
גור ומוגן, המתאים לאחסנה של עד שנים עשר חודשים כנדרש, אשר אחסנה בו לא תפגום מקורה, ס

באיכות השקיות ובאריזתן. בנוסף, על הספק לוודא כי ארגזי השקיות במקום האחסון יהיו מסודרים 
 על מדפים באופן מרוכז אשר יאפשר ספירה של המלאי הקיים, בכל רגע נתון.

 ופן האחסון וכן לבצע ספירות מלאי מעת לעת.הספק יאפשר לתמיר לפקח על א .67
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הספק יעביר לתמיר דיווח חודשי על מלאי השקיות הנמצאות במקום האחסון הכולל, בין היתר, דו"ח  .68

 תנועות מלאי מפורט.

מוסכם כי במידה ותמיר תיזקק לשירותי אחסון מעבר לתקופת האחסון הנ"ל, תשלם תמיר סכום  .69
 אחסון נוספת כאמור.  שיוסכם בין הצדדים עבור תקופת

 
 התמורה עבור השירותים וחשבונית .יב

 התמורה עבור השירותים .I.יב

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו על פי הוראות מסמך זה, לשביעות רצונה המלאה של תמיר, וביחס  .70
בהתאם  המחיר לשקית בודדת,לכל הזמנה מאושרת תשלם תמיר לספק סכום כולל, של מכפלת 

שתזמין תמיר  במספר השקיותלמסמך זה,  נספח ב'ק והמצורפת כלהצעת המחיר שהגיש הספ
 "(.התמורהבהזמנה מאושרת נתונה )להלן: "

לכל יעד אספקה לרבות בניינים  )לרבות סבלות שתידרש במסגרת ההובלה עבור ביצוע שירותי הובלה .71
המחיר לארגז בודד , תשלם תמיר לספק סכום כולל של מכפלת IIיא., כאמור בסעיף (מעליתללא 

שהובלו על ידי הספק או עלות הובלה מינימאלית כאמור בסעיף  במספר הארגזים, 59כאמור בסעיף 
 "(. דמי ההובלהמביניהם )להלן: " , הסכום הגבוה25

מובהר כי התמורה ודמי ההובלה כוללים, משקללים ולוקחים בחשבון את כל מרכיבי השירותים,  .72
לרבות כוח אדם, רכבי הסעה, רישוי, דלק וסולר, מימון, מיסים החלים על הזוכה, עלויות ייבוא 
ושחרור ממכס, הובלה מהנמל או ממקום הייצור או מכל יעד אחר עליו תורה תמיר למקום האחסון, 

יות אחסון עד שניים עשר חודשים וכן את כל עלויות ביצוע מלוא התחייבויות הספק על פי מסמך עלו
 זה, ולא תהיה לספק כל טענה או תביעה נוספת בגין רכיבים אלה או אחרים. 

התמורה ודמי ההובלה הינם סופיים ומוחלטים ולא ישתנו מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מכלליות  .73

התמורה ו/או על דמי ההובלה ולא יובאו בחשבון תנודות או שינויים מכל מין  האמור, לא ישפיעו על
וסוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במדד המחירים לצרכן, בשערי מטבע, 
במחירי הדלק ו/או הסולר, במחירי כלי רכב, בתנאים סוציאליים, בשכר המינימום, בשינויי מסים, 

אגרות והיטלים אחרים, בתנאי מזג האוויר ו/או כל סיבה אחרת כלשהי, מבלי באגרות הרישוי וב
 יוצא מן הכלל.

התמורה ודמי ההובלה אינם כוללים מע"מ, אך הם כוללים תשלום בגין כל מס והיטל אחר החל על  .74
הספק וישולם על פי דין. הספק יהיה זכאי לקבל מתמיר מע"מ בגין התמורה ובגין דמי ההובלה 

שיהיה קבוע בחוק וכנגד חשבונית מס כדין במועד תשלום החשבון הרלוונטי. החברה תנכה בשיעור 
מכל תשלום לספק כל מס, היטל או ניכוי אחר שהספק חייב בו לפי הוראות כל דין ושתמיר חייבת או 

 זכאית לנכותו על פי כל דין, וכן כל סכום שתמיר רשאית לנכותו על פי הוראות מסמך זה.

 לם לספק בעבור כל הזמנה כמתואר בסעיף זה להלן: התמורה תשו .75

ימי עסקים מיום שתתקבל אצל תמיר חתימת עשרה מהתמורה תשולם לספק בתוך  10% .75.1
 לעיל.   48הספק על טופס הזמנה מאושרת, כהגדרתה בסעיף 

מיום קבלת אישור מהספק  30יתרת התמורה תשולם לספק בתנאי תשלום של שוטף +  .75.2
בדבר הגעת השקיות למקום האחסון המוסכם בארץ, ובכפוף לביצוע בדיקה מדגמית או 

ימים אלו( ביחס לאיכות, שלמות ותקינות השקיות,  30אחרת שתיעשה על ידי תמיר )במהלך 
לשקיות לדוגמא כדי לוודא שאיכותן אינה נופלת ובפרט עמידתן במפרט הטכני והשוואתן 
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מהדוגמאות שאושרו. מובהר למען הסר ספק, כי היה ויימצא כי איכות השקיות שייבדקו 

כאמור נופלת מאיכות הדוגמאות שאושרו, תמיר לא תהיה חייבת לשלם את יתרת התמורה 
יר כאמור בסעיף מהתמורה ששולמה לו על ידי תמ 10%והספק יהיה חייב להשיב לתמיר את 

 10% -לעיל. במקרה כזה תמיר תהיה רשאית לפדות את שיק הביטחון שניתן ביחס ל 75.1
לרשותה על פי דין לרבות שישולמו על ידה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד 

 ביטול ההסכם. 

לעיל, יעביר הספק לתמיר שיק בטחון על אותו הסכום  75.1מוסכם כי כנגד התשלום המפורט בסעיף  .76
תהא רשאית להחזיק בשיק זה עד חודש קלנדרי לאחר בדיקת השקיות  ששולם על ידי תמיר, ותמיר

במחסני הספק. תמיר תהא רשאית להציג שיק זה לפירעון בכל מקרה בו הספק לא סיפק את השקיות, 
כולן או חלקן, במועד הנקוב בהסכם זה, או סיפק שקיות פגומות ולא מילא אחר דרישות תמיר בעניין 

 מסמך זה, על נספחיו.  זה, והכל בכפוף לכל תנאי

לעיל, תשלם תמיר את דמי  IIיא.ככל שתמיר תבחר להזמין מהספק שירותי הובלה, כמפורט בסעיף  .77

ה יתבצעו במתכונת של שוטף + . תנאי התשלום בעבור ההובללעיל 71בסעיף ההובלה בנפרד, כאמור 
 , בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית כדין. 30

 
 ביטוח .יג

המצורף, ולהעביר לתמיר אישור חתום בדבר  בנספח ה'הספק יידרש לרכוש פוליסות ביטוח כמפורט  .78
 ימים ממועד ההודעה על זכייתו. 10הנ"ל בתוך  בנספח ה'קיום ביטוחים כאמור 

תהא תמיר ראשית לבטל את זכייתו, כאמור  לעיל, 78בסעיף בכל מקרה שהספק לא יפעל כאמור  .79
 עיל ולהלן, ולספק לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד תמיר בעניין זה. במסמכי ההליך התחרותי ל

 
 ביטול ההליך התחרותי .יד

תמיר רשאית לבטל בכל שלב הליך תחרותי זה, או לצאת בהליך תחרותי חדש להגשת הצעות כאמור,  .80
ומבלי שלמציעים תהא כל טענה בשל כך. מבלי  בהתאם להחלטת תמיר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי

לגרוע מזכותה של תמיר לבטל את ההליך התחרותי בהתאם לשיקול דעתה, תמיר שומרת לעצמה את 
 הזכות לבטל הליך תחרותי זה, כאשר:

 רק הצעה אחת עונה על כל התנאים המוקדמים והדרישות האחרות, המפורטים במסמך. .80.1

 תמיר מצאה שהתקיים פגם בהליך, או בניהולו, או בבחירת זוכים. .80.2

שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו  התברר לתמיר .80.3
נתונים ו/או דרישות מהותיות מהמפרט או ממסמך זה, או שדרישות אלה בוססו על נתונים 

 שגויים, או בלתי שלמים.

 חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי תמיר, באופן המצדיק, לדעת תמיר, ביטול ההליך. .80.4

ציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן יש בסיס סביר להניח שהמ .80.5
 המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כל שהוא.

הודעה על ביטול תשלח בכתב לכל המציעים אשר הגישו הצעה במסגרת המועד אשר נקבע לכך,  .81
 ולמציעים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד תמיר בעניין זה.
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 תקופת ההתקשרות  .טו

 (:"תקופת ההתקשרות"שרות בין הצדדים תהא על פי המפורט כדלקמן )להלן ביחד: תקופת ההתק .82

תמיר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לבצע הזמנות על פי מסמך זה, החל מיום ההכרזה  .82.1
(. ההסכם יוארך בשלוש "התקופה לביצוע הזמנות"חודשים )להלן:  24על ספק ולמשך 

"(, תקופת ההארכה)להלן תקרא כל אחת מהן: "חת חודשים, כל א 12תקופות נוספות, בנות 
אלא אם הודיעה תמיר בכתב לספק על החלטתה שלא להאריך את ההסכם מכל סיבה 

 יום לפני סיום תקופת ההתקשרות.  30שהיא, 

תמיר תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הספק מטעמי נוחות, בכל רגע נתון במהלך  .82.2
יום מראש, ולספק לא תהיה כל טענה או תביעה  30תקופת ההתקשרות, וזאת בהודעה של 

כנגד תמיר בעניין זה. במקרה של ביטול ההסכם כאמור, הצדדים יערכו התחשבנות ביחס 

להזמנות שאושרו, אף אם טרם סופקו על ידי הספק. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה של 
המשיך ולספק ביטול ההתקשרות כאמור, ככל שתמיר תדרוש זאת, הספק יהיה מחויב ל

 שירותי אחסון ו/או הובלה ביחס לשקיות שכבר סופקו על ידו.

למען הסר ספק, במהלך תקופת ההארכה יחולו כל ההוראות, התנאים והצעת המחיר,  .82.3
 כמפורט במסמך זה ובהצעת הספק.

 
 ספק עצמאי -זוכה  .טז

 מובהר בזאת כי הספק הנו ספק עצמאי הפועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.  .83

הספק נותן את שירותיו לתמיר כספק עצמאי וכל האנשים שיועסקו על ידו או מטעמו, יועסקו על  .84
חשבונו, ועליו בלבד תחול האחריות לגביהם, בין בחוזים ובין בנזיקין, ובגין תביעותיהם הנובעות 

 חסי עבודה.מי

 אין ולא היו בינו ובין מי מעובדיו או מי מטעמו ולבין תמיר יחסי עובד מעביד, כמשמעם על פי כל דין. .85

לגבי כל עובדיו של הספק או מי מטעמו, יהיה הספק אחראי עבור כל תשלום לביטוח לאומי ובניכוי  .86
ו למי מעובדיו, בין מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו. לתמיר לא תהיה כל אחריות לגביו א

אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת, וכי הוא וכל מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות 
 סוציאליות ו/או לפיצויים מתמיר.

הספק מצהיר כי כל עובד אצלו אשר יספק את השירותים, מועסק על ידו בלבד, כי הוא אחראי לו  .87
ידאג על אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל  אחריות שילוחית בהתאם לדין, וכי הוא

הזכויות לפי הדין בגין העסקת כל עובדיו כאמור, לרבות משכורת על כל רכיביה, ולרבות תשלומי 
סים וכל היוצא באלה, לרבות הפרשה לקופת פיצויים, בהתאם לשיעורים ולסכומים יחובה, מ

 הקבועים בדין. 

אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל ההוצאות מסוג כלשהו  כל פעולות הספק תהיינה על .88
 הכרוכות במתן השירות לתמיר.

הספק ישפה ויפצה את תמיר, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום שבו נשאה תמיר או חויבה  .89
-לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקופה הרלוונטית מטעמו של הספק ושעילתה בקיום יחסי עובד

תמיר. כמו כן יתחייב הספק לפצות ולשפות את תמיר בגין כל הפסד, נזק או הוצאה )לרבות  מעביד עם



-
 PAGE   \* MERGEFORMAT 2-  

הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד( אשר תמיר נשאה בהם או חויבה לשאת בהם בקשר לתביעת עובד כנ"ל, 

ובלבד שתמיר תודיע לספק תוך זמן סביר אודות תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל. אין בזכות של 
פוי או פיצוי על פי סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ותרופה אחרים על פי ההסכם תמיר לשי

 עם הזוכה או על פי כל דין.

 
 מסמכי ההליך התחרותי וההשתתפות בו .יז

כל שינוי ו/או תוספת שייעשו במסמכי ההליך התחרותי על נספחיו ו/או כל הסתייגות לגביהם, בין  .90
 ידי תמיר.-רך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה עלאם על ידי מכתב לוואי או בכל ד

 במסגרת הגשת הצעתו בהליך התחרותי, המציע יחתום על כל עמוד ועמוד ממסמכי ההליך. .91

מובהר ומודגש בזאת כי תמיר לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים  .92
ויות הכרוכות בהגשת ההצעות בהליך בהליך התחרותי וכי המשתתפים יישאו בכל הוצאות ו/או על

התחרותי, לרבות הבדיקות המוקדמות, הערבויות או הוצאות אחרות כלשהן. למען הסר ספק, מודגש 
כי תמיר לא תחזיר ו/או תשתתף בהוצאות כלשהן, בין אם המשתתף זכה בהליך התחרותי ובין אם 

 לאו.

 
 שאלות הבהרה .יח

אלקטרוני בלבד. שאלות שיופנו בדרך אחרת לא יענו. שאלות הבהרה תוגשנה באמצעות כתובת דואר  .93
כל   .  info@tmir.org.ilלכתובת הדואר אלקטרוני שלהלן:  WORDבקובץ שאלות ההבהרה יישלחו 

שאלת הבהרה חייבת לכלול את שם המציע, שם נציג המציע, דואר אלקטרוני למענה ומס' טלפון של 
תפורסמנה באתר האינטרנט של תמיר, ולא תישלחנה נציג המציע. התשובות לשאלות ההבהרה 

למגישי השאלות. באחריות מגישי השאלות והמציעים לבדוק באתר האינטרנט של תמיר האם ישנן 
 תשובות לשאלות ההבהרה.

שאלות ההבהרה והתשובות עליהן, ככל שיהיו כאלה, תצורפנה כחלק ממסמכי הצעת המציעים.  .94
. תמיר שומרת לעצמה את הזכות 16:00בשעה  2.8.2020יום  המועד האחרון להעברת שאלות הוא

 להאריך מועד זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

באחריות המשתתפים במסמך להתעדכן בשאלות ההבהרה והתשובות עליהן. מובהר בזאת כי תמיר  .95
 אינה מתחייבת לענות על שאלות הבהרה.

 

 בכבוד רב,

 יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( תאגיד מיחזור –חברת ת.מ.י.ר. 
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 נספחים .יט

 המפרט הטכני הנדרש. –' נספח א
  טופס הצעת המחיר. – נספח ב'
 ההסכם בין הספק לבין תמיר. - נספח ג'
 הצהרה בדבר ניגוד עניינים. – נספח ד'
ימים מרגע ההודעה על  10אישור בדבר קיום ביטוחים )יחתם ע"י הספק בתוך  -נספח ה'
 זכייתו(.

 שקית לדוגמא )תצורף ע"י המציע להצעתו(. -פח ו'נס
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 נספח א'
 

 -המפרט הטכני הנדרש
 שקית כתומה רב פעמית לאיסוף פסולת אריזות למחזור

 
 , בדרישות אלה:לכל הפחותהשקיות שיסופקו לתמיר על פי ההצעה יעמדו, 

 גר' למ"ר. 120. ח.ג. פולי פרופילן, במשקל 1
 
 גרם.  107-. משקל השקית לא יפחת מ2
 
 . למינציה משני צדי השקית )פנים וחוץ(.3
 
 ס"מ. 33X44X30. מידות השקית: 4
 
 ידיות בד. 2. 5
 
 ( מכל צדדי השקית. full color. הדפסת פרוצס )6

  
 קרוס" לידיות ולקצוות השקית העליונים. . חיזוק "קריס7
 
 ק"ג. 16-18. כושר הנשיאה של השקית: 8
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 נספח ב'
 

 טופס הצעה
 

 תאריך: יום ________ בחודש __________ שנת __________

 שם המציע:________________ ח.פ / ת.ז: __________________

 

 לכבוד

 ("תמיר"בישראל בע"מ )חל"צ( )להלן: תאגיד מחזור יצרנים  –ת.מ.י.ר. 

 ג', פתח תקווה21יגיע כפיים 

 א.ג.נ.,
 

 הנדון: הצעה לאספקת שקיות רב פעמיות 

אני, הח"מ ____________, מגיש בזה הצעתי לאספקת, אחסנת והובלת שקיות רב פעמיות בהתאם 
"(. הצעתי ההליך" או "התחרותיההליך ", "המסמךלהוראות המפורטות במסמכי ההליך התחרותי )להלן: "

 מפורטת להלן:

 הגדרות .1

בטופס הצעה זה תהיה הגדרתם של המונחים המופיעים בו כהגדרתם במסמכי ההליך  .1.1
 התחרותי, אלא אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת.

 כללי .2

לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כל מסמכי ההליך התחרותי, אני מסכים בזאת  .2.1
 כל נספחיו, וכולל אותם כחלק בלתי נפרד מתנאי הצעתי זו.לתנאי ההליך, על 

 הצהרות והתחייבויות המציע .3

 בהגשת הצעתי זו אני מצהיר ומתחייב בפני תמיר כדלקמן:
אני מסכים לכל האמור במסמכי ההליך התחרותי על פרטיהם והצעתי זו מוגשת בהתאם  .3.1

ו/או דרישה המבוססת על  למסמכי ההליך וכל ההוראות הכלולות בהם. לא אציג כל תביעה
אי ידיעה או אי הבנה של מסמכי ההליך התחרותי, כולם או חלקם, ואני מוותר בזאת מראש 

 על כל תביעה ו/או דרישה כאמור.

אני מקבל על עצמי לקיים במלואה ובמועדה אחר כל התחייבות המוטלת עליי, בהתאם  .3.2

 לתנאים המפורטים במסמכי ההליך התחרותי.

מניעה או הגבלה מכוח חוזה, דין או כל סיבה אחרת, המונעת או מגבילה אותי אין כל  .3.3
 מלהגיש את הצעתי זו או לקיימה במלואה.

ידוע לי, כי תמיר תהיה רשאית לבטל את ההליך התחרותי, כולו או חלקו, או לשנות או  .3.4
במקרה  לעדכן איזו מהוראותיו או תנאיו מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, וכי

 כאמור רשאית תמיר להתקשר לצורך ביצוע השירותים עם כל גורם שהוא. 
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ידוע לי, כי תמיר תהיה רשאית לשאת ולתת עמי או עם מציעים אחרים, כולם או חלקם,  .3.5

 לרבות לאחר הגשת ההצעות, ולבקש הבהרות, תוספות או שינויים בהצעות.

מספק אחד ואני מוותר בזאת מראש על ידוע לי, כי תמיר תהא רשאית להתקשר עם יותר  .3.6
 כל תביעה ו/או דרישה בהקשר זה.

אני מאשר כי בחתימתי על טופס הצעה זה אני מסכים להתחייב בכל ההתחייבויות הקבועות  .3.7
במסמכי ההליך התחרותי על כל נספחיו וכי חתימתי על טופס הצעה זה תהווה ראיה חלוטה 

טות בהצעתי מיד עם קבלת ההצעה על ידי להסכמתי להתחייב בכל ההתחייבויות המפור
 תמיר.

בחתימתי על טופס הצעה זה אני מצהיר ומאשר את נכונותם של כל הפרטים המופיעים  .3.8
 בהצעתי.

ידוע לי, כי החל ממועד מתן הודעת הזכייה על ידי תמיר למציע הזוכה, ייווצרו יחסים  .3.9
רותי כולם, והכול בכפוף חוזיים בין תמיר לבין המציע הזוכה, על פי מסמכי ההליך התח

 לזכות תמיר לבטל את ההליך או את זכייתו של זוכה כאמור.

ידוע לי, כי כל ההוצאות הכרוכות בהגשת הצעה, יחולו עליי בלבד, וכי לא אהיה זכאי לכל  .3.10
 השבה ו/או פיצוי בגין ההוצאות שהוצאו על ידי כאמור. 

יינם הפרטי והבלעדי של תמיר והם ידוע לי ואני מסכים, כי מסמכי ההליך התחרותי הם קנ .3.11
נמסרים אך ורק לצורך הגשת הצעה, ולא לכל מטרה אחרת, וכי לא אהיה רשאי לעשות בהם 

 שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה. 

הנני מתחייב שלא לגלות את פרטי הצעתי ולפעול למניעת גילוי הצעתי לאחרים, ובפרט  .3.12
 .למציעים אחרים ו/או מציעים פוטנציאליים

ידוע לי, כי על סמך הצהרותיי והתחייבויותיי המפורטות בטופס הצעה זה, תשקול תמיר  .3.13
 את הצעתי.

 אספקת השירותים .4

לאחר שעיינתי במסמכי ההליך התחרותי ובהסתמך על בדיקות שבוצעו על ידי, אספקת,  .4.1
אחסנת והובלת השקיות, כהגדרתן במסמך, תבוצע על ידי ותהיה בהתאם להוראות ההליך 

רותי ובכפוף להוראות ההסכם המצורף כנספח ג' למסמכי ההליך התחרותי, ואשר התח
 עותק חתום ממנו צורף להצעתי.

 פרטי ההצעה .5

 להלן פרטי הצעתי: .5.1

מחיר מוצע בעבור אספקת ואחסנה עד שניים עשר חודשים של שקית בודדת  .5.1.1
 )לא כולל מע"מ(. ₪ אחת, כמפורט במסמכי ההליך התחרותי: ______ 

י מחיר מקסימום עבור אספקה ואחסנה של שקית בודדת אחת הוא יובהר, כ
 ש"ח. 1.30

 תוקף; שונות .6
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אני מתחייב כי הצעתנו זו תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב אותנו,  .6.1

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, כהגדרתו בהליך  90ללא זכות חזרה, למשך 
תמיר את המועד להגשת ההצעות, יהיה עלינו להודיע התחרותי. ידוע לנו כי אם תדחה 

יום מהמועד להגשת הצעות החדש  120לתמיר, בכתב, כי הצעתנו זו תעמוד בתוקף במשך 
וכי אם לא אעשה כן, תמיר תהא רשאית לפסול את הצעתנו ולא תהא לנו כל טענה ו/או 

 תביעה בעניין.

זה, ואין להזדקק להן בפירוש הוראותיו. כותרות הסעיפים אינן מהוות חלק מטופס הצעה  .6.2
כל האמור בטופס ההצעה בלשון יחיד, אף ברבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור בו במין 

 זכר, אף במין נקבה במשמע, וכן להיפך.

 פרטי מגיש ההצעה .7

 שם המציע: ________________________.

 __________.מס' ח.פ./ח.צ /ת.ז )במידה ועוסק מורשה(: ______________

 כתובת/משרד רשום )לרבות ת.ד(: ________________________.

 ________________________.  מספר פקס ו/או כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הודעות:

 

 פירוט בעלי השליטה במגיש ההצעה, באם המציע הוא תאגיד .8

 בעלי השליטה בתאגיד:
 

 ___________,ת.ז. : ______________, שם

 ___________________.כתובת מגורים 
 

 
 ___________,ת.ז. : ______________, שם

 ___________________.כתובת מגורים 
 

 

 

 מנהלי המציע )באם המציע הוא תאגיד(:

 

 ___________,ת.ז. : ______________, שם

 ___________________.כתובת מגורים 
 

 

 ___________,ת.ז. : ______________, שם

 ___________________.כתובת מגורים 
 

 

* הנני מתחייב להודיע בכתב לתמיר על כל שינוי שיתהווה בפרט מהפרטים האמורים, מיד לאחר קרות שינוי 
 כאמור. 

_______________________ ___________________ 

 חתימה וחותמת המציע תאריך
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 אישור עו"ד

__________, ________, מאשר/ת בזה כי אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. ______(, מרחוב 

ביום ______ בחודש _______ שנת _______ נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל המוגש בשם __________ 

"( על ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. ___________ ומר/גברת ___________ התאגיד)להלן: "

מכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב נושא/ת ת.ז. ______________, המוסמכים על פי מס

 בחתימתם את התאגיד לכל דבר ועניין.

____________ 

 ]חתימה + חותמת[
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 נספח ג' 
 הסכם 

 

 
 שנערך ונחתם ב_________ ביום ____ חודש ________ שנת ______

 
 

 בין:
 תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( – ת.מ.י.ר

 51-461281-1ח.פ. 
 ג', פתח תקווה21יגיע כפיים מרחוב 

 "(תמיר)להלן: " 
 מצד אחד;                                                    

 
 

 לבין:
________________ 

 ח.פ. 
 מרחוב 

 "(הספק)להלן: "
 מצד שני;            

 
ותמיר פרסמה הזמנה להגשת הצעות במסגרת הליך תחרותי לאספקת, אחסנת  הואיל:

"(, אשר כל תנאיה ההליך התחרותי" או "ההזמנהוהובלת שקיות רב פעמיות )להלן: "
 והוראותיה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

ר והספק מצהיר כי בידיו היכולת, הכישורים וכוח האדם, המאפשרים לו לספק לתמי והואיל:
את השקיות, ברמה מקצועית גבוהה, הכול על פי המפורט בהצהרותיו והתחייבויותיו 

 "(;הצעת הספקבהצעתו מיום ________ )להלן: "

והצעת הספק נבחרה כזוכה על ידי תמיר, על בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו של  והואיל:

 הספק כמפורט בהצעת הספק;

נאים שלפיהם יספק הספק לתמיר את השירותים, והצדדים מבקשים להגדיר את הת והואיל:
 כהגדרתם בהסכם זה להלן.

 לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים .1

 המבוא להסכם זה, והנספחים להסכם הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. .1.1

 הכותרות בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות ההסכם. .1.2

 המצורפים להסכם זה שיחשבו חלק בלתי נפרד הימנו הם:הנספחים  .1.3

 כל מסמכי ההליך התחרותי המהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  נספח א': .1.3.1

 הצעת הספק. נספח ב': .1.3.2

 ". ההסכםההסכם עם נספחיו יכונו להלן :"

 פרשנות .2
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 במקרה של סתירות בין הוראות ההסכם והנספחים לו, יהיה סדר העדיפויות כדלקמן:  .2.1

 לא נספחיו;ההסכם ל .2.1.1

 ההליך התחרותי; .2.1.2

 הצעת הספק. .2.1.3

מובהר כי דבר מן האמור בהסכם זה ו/או בהצעתו של הספק לא יתפרש, ולא יהיה בו, כדי  .2.2
לצמצם ו/או לבטל כל חובה המוטלת על הספק לפי ההוראות המפורטות במסמכי ההליך 

 התחרותי. התחרותי ו/או כדי להעניק לספק כל זכות שאינה נתונה לו לפי הוראות ההליך

 הגדרות .3

למונחים אשר לא הוגדרו מפורשות בגוף הסכם זה, תהיה המשמעות שניתנה להם במסמכי  .3.1

 ההליך התחרותי. 

 מהות ההסכם .4

רב פעמיות )לעיל ולהלן:  PPתמיר תזמין מהספק מעת לעת ועל פי שיקול דעתה שקיות  .4.1
"( על פי כל תנאי ההליך התחרותי ונספחיו שהינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה, השקיות"

 .  "(טופס ההזמנהבפורמט כפי שייקבע על ידי תמיר )להלן: "ובהתאם לטופס ההזמנה, 

הבעלות בשקיות תעבור לידי תמיר עם השלמת התשלום ביחס לכל הזמנה מאושרת  .4.2
 כהגדרתה להלן. 

שתבחר להשתמש בה, להזמין מהספק שירותי הובלה,  בידי תמיר שמורה האפשרות, ככל .4.3
 כאמור במסמכי ההליך התחרותי אליו מצורף הסכם זה. 

 הצהרות והתחייבויות הספק .5

 הספק הינו עוסק מורשה או חברה פרטית, מאוגדת ורשומה כדין בישראל כחברה פעילה. .5.1

ר להתקשרות קיימת מניעה או מגבלה כלשהי מכוח דין ו/או הסכם ו/או מכל סוג אח לא .5.2
 ה.הספק בהסכם ז

, על מנת ם הנדרשיםהספק הוא בעל המומחיות, המיומנות, הניסיון, הידע וכל האמצעי .5.3
 לבצע את אספקת השקיות ברמה מקצועית גבוהה, ולשביעות רצונה המלא של תמיר.

הספק וכל מי מטעמו קיבל את כל הדרישות, המידע והנתונים הדרושים לו לצורך  .5.4
  זה, וביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו לפי הסכם זה, במלואן ובמועדן.התקשרותו בהסכם 

יש בידיו, בידי עובדיו ובידי כל אדם שיועסק על ידו, את כל האישורים, ההרשאות,  .5.5
הרישיונות, התעודות, הביטוחים וההיתרים התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו דרושים על 

התחייבויותיו לפי ההסכם )לרבות לשם ביצוע  פי כל דין לניהול עסקו ולצורך ביצוע מלוא
יבוא השקיות( ולאספקת השקיות על פיו, והוא אחראי לכך שכל האישורים, ההרשאות, 
הרישיונות, התעודות, הביטוחים וההיתרים הנדרשים יישארו בתוקף לאורך כל התקופה 

 בה הסכם זה בתוקף.
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החומרים מהם עשויות השקיות( תקינות, הספק מצהיר ומתחייב כי השקיות )לרבות  .5.6

 ראויות ואינן מסכנות את הציבור.

ידוע לספק, כי כל המידע, הנתונים והמסמכים הקשורים לתמיר ולפעילותה, אשר יגיעו  .5.7
לידיו בקשר עם אספקת השקיות לפי הסכם זה, ואשר יופקו על ידו לפי הסכם זה, לרבות 

והספק לא יהיה רשאי ה הבלעדית של תמיר, התוצרים )כהגדרתם להלן(, יוותרו בבעלות
 לטעון לבעלות או לאינטרס כלשהו במידע ו/או בחומרים כאמור.

הספק יבצע את אספקת השקיות, בהתאם לפרטי טפסי ההזמנה המאושרים )כהגדרתם  .5.8
   . ההליך התחרותילהלן( ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה ובמסמכי 

טואלי על גבי דיסק( של כל הדגמים ו/או הסקיצות שיצר הספק ישמור העתק )מוחשי או ויר .5.9
 במסגרת אספקת השקיות, וימסור אותם לתמיר עם סיומו של הסכם זה.

ידוע לספק שתמיר מתקשרת עמו בהסכם זה בהסתמך על הצעתו ועקב כל הצהרותיו  .5.10
. מוסכם על הספק ההליך התחרותיפי הסכם זה ועל פי האמור במסמכי -והתחייבויותיו על

 יהוו הפרה יסודיתפי הנ"ל -כי אי מילוי וקיום של איזו מהצהרותיו ו/או התחייבויותיו על
 של הסכם זה.

 אופן ביצוע אספקת השקיות .6

 הזמנת השקיות

בכל עת בה תמיר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תחליט לבצע הזמנת שקיות, היא תפנה למציע  .6.1
מט כפי שייקבע על ידי תמיר )להלן: באמצעות טופס הזמנה, בפור הספק"(הזוכה )להלן: "
 "(. "טופס ההזמנה

בכל הזמנה תעביר תמיר לספק עד שלושה קבצי גרפיקה, אשר ישמשו ליצירת דגמי שקיות  .6.2
שונים כך שכל קובץ גרפיקה כאמור ישמש ליצירת דגם שקיות בהזמנה נתונה )להלן: 

 "(. מובהר כי הדגמים עשויים להשתנות מהזמנה להזמנה.הדגמים"

בטופס ההזמנה תפרט תמיר את מספר הדגמים הנדרש בהזמנה, את כמות השקיות  .6.3

המוזמנת מכל דגם ואת מועד האספקה, והכל בכפוף להוראות מסמך זה. לטופס ההזמנה 
 יצורפו קובץ/קבצי גרפיקה לצורך עיצוב הדגמים המבוקשים.

מהדגמים,  ל אחדמכ)עשרים אלף( שקיות  20,000בכל הזמנה שתבצע תמיר יוזמנו לפחות   .6.4
 )מאה אלף( שקיות להזמנה.   100,000של  מסך כוללוכן לא יוזמנו פחות 

ככל שתמיר תזמין מהספק, במהלך תקופת ההתקשרות )כהגדרתה להלן(, סך כולל של יותר  .6.5
אגורות  10שקיות, תמיר תפחית מהתשלום לספק, בעבור כל שקית, סכום של  300,000 -מ

מהמחיר שנקב הספק בהצעת המחיר שהגיש במסגרת ההליך התחרותי, וזאת ביחס לכל 
 שקיות.  300,000שקית נוספת מעבר לכמות של 

)ארבעה עשר( ימים מיום קבלת טופס הזמנה מתמיר, יעביר הספק לאישור תמיר  14עד  .6.6
מהדגמים המפורטים בטופס ההזמנה. למען הסר ספק, כל אחד בעבור  שתי שקיות לדוגמא

השקיות לדוגמא שיעביר הספק לתמיר במועד זה תהינה מוגמרות ומלאות, לרבות כל 
"(. למען הסר ספק הדוגמאות" או "השקיות לדוגמאלן "הדפסה ו/או גרפיקה נדרשת )לה

מובהר כי, השקיות לדוגמא יתאמו לשקית לדוגמא שיגיש המציע במסגרת הצעתו בהליך 
 (.נספח ו'התחרותי )
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תמיר תהא רשאית להעיר הערות אודות השקיות לדוגמא שיעביר הספק לתמיר בכל הזמנה  .6.7

נתונה, ולהורות על תיקונים נדרשים, לרבות בדבר התאמת השקיות לדוגמא לשקית לדוגמא 
שתוגש על ידי הספק במסגרת הצעתו )נספח ו'(. הספק מתחייב להטמיע את הערות תמיר 

ימים מהמועד בו נדרשו  7תיקון כאמור, וזאת בתוך  ולקיים את הנחיותיה בנוגע לכל
 התיקונים. 

ככל שתחליט תמיר, לאחר קבלת השקיות לדוגמא, שלא להשתמש בקובץ גרפיקה מסוים  .6.8
 1,000שהועבר לספק ושלא לבצע הזמנת שקיות מאותו דגם, תשלם תמיר לספק סכום של 

 .)אלף( ש"ח, כהחזר עלויות מוסכם וסביר בעבור ייצור הדגם

היה ותמיר תמצא כי הדוגמאות תואמות באופן מלא את דרישותיה וצרכיה, תמסור תמיר  .6.9
לספק אישור בכתב להתחיל את תהליך ייצור השקיות בהתאם לטופס ההזמנה הרלוונטי 

(. מובהר למען הסר ספק שללא האישור "הזמנה מאושרת"ו"אישור" )להלן בהתאמה: 
ספק לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגד כאמור, טופס ההזמנה לא יהיה בתוקף ול

 תמיר בעניין זה.

ימים מיום קבלתו, יעביר הספק לתמיר את טופס  3 -עם קבלת האישור ולא יאוחר מ .6.10
 ההזמנה הרלוונטי כשהוא חתום על ידו.

השקיות לדוגמא שיאושרו על ידי תמיר ייחתמו על ידי נציג מטעם תמיר וכן על ידי נציג  .6.11
"(. דוגמא אחת מן הדוגמאות המאושרות תועבר לידי הדוגמאות המאושרות"הספק )להלן: 

 הספק והדוגמא השנייה תישאר ברשות תמיר. 

 מובהר ומודגש בזאת כי ייצור השקיות ייעשה אך ורק בהתאם לדוגמאות המאושרות. .6.12

בכל מקרה של חילוקי דעות בדבר אי התאמה של השקיות שיסופקו, יהוו הדוגמאות  .6.13
 לבד בסיס לבדיקת הטענות כאמור.המאושרות ב

)שישים( יום מיום קבלת  60-הספק מתחייב לספק את כלל השקיות לתמיר לא יאוחר מ .6.14
(. בכל מקרה בו הספק יידרש "מועד האספקה"אישור בכתב לביצוע ההזמנה )להלן: 

להארכת מועד האספקה, הוא יפנה לתמיר בבקשה להארכת המועד כאמור, ובכל מקרה 
ימים נוספים, תוך ציון הנסיבות המחייבות בכך. ככל שתמיר  30עולה על בתקופה שלא 

תאשר את הארכת המועד כאמור, הדבר לא ייחשב כאיחור באספקה ולא יהווה הפרה על 
 ידי הספק.

 
 אחסנה

במסגרת הסכם זה וכחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו, הספק מתחייב לאחסן את השקיות  .6.15
עד הובלתן ליעד ההובלה כפי שתורה תמיר לספק או לצד שיסופקו על ידו, וזאת עד למו

שלישי אחר מעת לעת, וכן לאחסן שקיות אשר הוחזרו מיעדים שונים, והכל בהתאם 
( חודשים, כאשר 12לפרק זמן כולל של עד שנים עשר ) להוראות תמיר כפי שיינתנו מעת עת,

 מקום האחסון יוסכם בין תמיר והספק. 

באפשרותו להציע מקום אחסון מקורה, מוגן וסגור, המתאים המציע מתחייב בזאת כי  .6.16
לאחסנה של עד שנים עשר חודשים כנדרש, אשר אחסנה בו לא תפגום באיכות השקיות 
ובאריזתן. בנוסף, על הספק לוודא כי ארגזי השקיות במקום האחסון יהיו מסודרים על 

 ע נתון.מדפים באופן מרוכז אשר יאפשר ספירה של המלאי הקיים, בכל רג

 הספק יאפשר לתמיר לפקח על אופן האחסון וכן לבצע ספירות מלאי מעת לעת. .6.17
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הספק יעביר לתמיר דיווח חודשי על מלאי השקיות הנמצאות במקום האחסון הכולל, בין  .6.18

 היתר, דו"ח תנועות מלאי מפורט.

מוסכם בזאת כי במידה ותמיר תיזקק לשירותי אחסון מעבר לתקופת האחסון הנ"ל, תשלם  .6.19
 תמיר סכום שיוסכם בין הצדדים עבור תקופת אחסון נוספת כאמור. 

 החלפת שקיות פגומות
מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים העומדים לתמיר על פי כל דין ו/או הסכם כתוצאה  .6.20

 )כהגדרתן להלן(:מאספקתן של שקיות פגומות 

ככל שיימצאו שקיות אשר לדעת תמיר הן פגומות ו/או לא יוצרו בהתאם   .6.20.1
(, יפעל הספק באחת מן "שקיות פגומות"לדרישותיה, מכל סיבה שהיא )להלן: 

 :כפי שתורה לו תמיר על פי שיקול דעתה הבלעדיהדרכים שלהלן, 

בגין ישיב לתמיר באופן מידי ובמזומן את התמורה ששולמה  .6.20.1.1
 השקית הפגומה.

בהזמנה הבאה )ככל שתהיה כזו( יוסיף הספק על חשבונו שקית  .6.20.1.2
 נוספת כנגד כל שקית שנמצאה פגומה על ידי תמיר.

)עשרים וחמישה  25%מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אם תמיר תמצא, כי לפחות  .6.20.2
אחוזים( מהשקיות שיסופקו על ידי הספק בהזמנה נתונה פגומות מסיבה 

יב הספק לתמיר את מלוא התמורה ששולמה על ידה במסגרת כלשהי, יש
ההזמנה. מובהר כי במקרה כזה תמיר תהיה רשאית לפדות את השיק לביטחון 

 שיופקד על ידי הספק כמפורט להלן. 

 
 

 הובלה
כאמור במסמכי ההליך התחרותי, בידי תמיר האופציה להזמין מהספק שירותי הובלת  .6.21

 שקיות. 

)לרבות סבלות שתידרש  כן, התמורה עבור שירותי ההובלה ככל שתמיר תבחר לעשות .6.22
תשולם בנפרד. התמורה  (לכל יעד אספקה לרבות בניינים ללא מעלית במסגרת ההובלה

ש"ח לארגז  12תחושב על בסיס מחיר של  לרבות הסבלות, ככל שתידרש, בעבור ההובלה
במכפלת מספר הארגזים שהובלו על ידי הספק באותה הובלה. שקיות(,  100בודד )המכיל 

עם זאת מובהר, כי עבור כל הובלה שיידרש הספק לבצע, תשלם תמיר עלות הובלה 
"(, וזאת אף אם מדובר "עלות הובלה מינימאליתש"ח )להלן:  50מינימאלית בסך של 

לת ככל שיעלה הספק לא יתבקש לבצע הובלות לאזור איארגזים.  5-בהובלה של פחות מ
 בכך הצורך, תמיר תגיע להסכמות פרטניות עם הספק באשר להובלה לאזור זה. 

 סימני מסחר וקניין רוחני .7

לצורך עיצוב השקיות, תספק תמיר לספק בעת ההזמנה קובץ דיגיטלי המכיל גרפיקה ואת  .7.1
יקה "גרפסימני המסחר של תמיר, בין אם נרשמו במאגר סימני המסחר ובין אם לאו )להלן: 

 (.של תמיר"



-
 PAGE   \* MERGEFORMAT 2-  

שימוש בגרפיקה של תמיר ייעשה אך ורק לצורך ביצוע הזמנה, בהתאם להוראות הסכם זה,  .7.2

ובכפוף לאישור תמיר בכתב ומראש. הספק מתחייב למלא אחר כל הוראה של תמיר הנוגעת 
 לאופן הצגת הגרפיקה של תמיר, ולכל שימוש אחר שיעשה בהם.

 לאינטרס מוקנה כלשהו בגרפיקה של תמיר.הספק לא יהיה רשאי לטעון לבעלות או  .7.3

הספק מאשר בזאת כי כל עבודה, לרבות ומבלי למעט, כל יצירה, מסמך, עיצוב, המצאה,  .7.4
רעיון, מדגם, תפיסה, שיטה, תגלית או שיפור או תוצר אחר, מכל מין וסוג שהוא, אותם 

או מי מטעמה ייצר או יצר, בעצמו ו/או באמצעות אחרים, במסגרת ההתקשרות עם תמיר ו/
במהלך אספקת השקיות וקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכן כל השתתפות ו/או מתן 
ייעוץ מצדו, והכל בין אם בעצמו ובין אם באמצעות עובדיו, קבלנים, קבלני משנה או אחרים 

 "(. התוצריםמטעמו, הוזמנה ונדרשה על ידי תמיר )לעיל ולהלן: "

כויות בקשר עם הקניין הרוחני של התוצרים, לרבות ומבלי הספק מצהיר ומתחייב, כי כל הז .7.5

לגרוע, זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, וכל זכות קניין רוחני אחרת ו/או נלווית 
לאלה, לרבות זכויות שכנות, זכויות מוסריות ומוניטין בקשר עם התוצרים, אשר ייוצרו 

במסגרת אספקת השקיות ובקשר עם  ו/או יפותחו על ידי הספק ו/או מי מטעמו עבור תמיר
הסכם זה יהיו בבעלותה הבלעדית של תמיר, אשר תיחשב ליוצרת המקורית והראשונה של 
התוצרים לכל דבר ועניין, ולא תהיה מוגבלת לעניין שימוש בתוצרים בכל הגבלה שהיא 

ני הנובעת מבעלות או אינטרס אחר, של הספק או של צד ג' כלשהו, בזכויות הקניין הרוח
 ו/או בקשר אליהן. 

הספק מצהיר כי התוצרים אינם מפרים כל זכות של צד ג' כלשהוא, לרבות זכויות קניין  .7.6
רוחני כלשהן. הספק ישפה את תמיר בגין כל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה הנובעות מהפרת 

 זכויות צד ג'. 

ר עשויה להיות הספק מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל זכות מוסרית שיש לו ו/או אש .7.7

לו בתוצרים ו/או לגביהם. במידה שלא ניתן לוותר על זכויות אלה, הספק מתחייב בזאת 
 באופן בלתי חוזר להימנע מלטעון לזכויות אלה בכל זמן שהוא.

 התחייבויות הספק לפי סעיף זה הינם בנוסף לכל דין ואינן מוגבלת בזמן. .7.8

 התמורה .8

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, לשביעות רצונה המלאה של תמיר, וביחס  .8.1
 המחיר לשקית בודדת,לכל הזמנה מאושרת תשלם תמיר לספק סכום כולל, של מכפלת 

שתזמין תמיר בהזמנה מאושרת נתונה )להלן:  במספר השקיותבהתאם להצעת הספק, 
 "(.התמורה"

לכל יעד אספקה  רבות סבלות שתידרש במסגרת ההובלה)ל עבור ביצוע שירותי הובלה .8.2
המחיר לארגז בודד , תשלם תמיר לספק סכום כולל של מכפלת (לרבות בניינים ללא מעלית

שהובלו על ידי הספק או עלות הובלה  במספר הארגזיםלעיל,  6.22כאמור בסעיף 
 "(. דמי ההובלהמינימאלית כאמור בסעיף זה, הסכום הגבוה מביניהם )להלן: "

, והם התמורה ודמי ההובלה הם קבועים, יחידים, סופיים, מוחלטים, מלאים ובלעדיים .8.3
כוללים את מלוא התשלום לספק בגין עמידתו המלאה בכל התחייבויותיו בהסכם זה, וכן 
את כל ההוצאות הכרוכות בקיום התחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או 
הנובעות מקיום התחייבויות כאמור. לספק לא תהיה כל טענה או תביעה נוספת בגין רכיבים 
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התמורה ודמי ההובלה הינם סופיים ומוחלטים ולא ישתנו מכל סיבה  אלה או אחרים.

 שהיא.

התמורה ודמי ההובלה אינם כוללים מע"מ, אך הם כוללים תשלום בגין כל מס והיטל אחר  .8.4
החל על הספק וישולם על פי דין. הספק יהיה זכאי לקבל מתמיר מע"מ בגין התמורה ובגין 

וכנגד חשבונית מס כדין במועד תשלום החשבון דמי ההובלה בשיעור שיהיה קבוע בחוק 
הרלוונטי. החברה תנכה מכל תשלום לזוכה כל מס, היטל או ניכוי אחר שהספק חייב בו לפי 
הוראות כל דין ושתמיר חייבת או זכאית לנכותו על פי כל דין, וכן כל סכום שתמיר רשאית 

 לנכותו על פי הוראות מסמך זה.

 ל הזמנה כמתואר בסעיף זה להלן: התמורה תשולם לספק בעבור כ .9

ימי עסקים מיום שתתקבל אצל תמיר חתימת עשרה מהתמורה תשולם לספק בתוך  10% .9.1
 הספק על טופס הזמנה מאושרת. 

מיום קבלת אישור מהספק  30יתרת התמורה תשולם לספק בתנאי תשלום של שוטף +  .9.2
בדבר הגעת השקיות למקום האחסון המוסכם בארץ, ובכפוף לביצוע בדיקה מדגמית או 

ימים אלו( ביחס לאיכות, שלמות ותקינות השקיות,  30אחרת שתיעשה על ידי תמיר )במהלך 
לשקיות לדוגמא כדי לוודא שאיכותן אינה נופלת ובפרט עמידתן במפרט הטכני והשוואתן 

מהדוגמאות שאושרו. מובהר למען הסר ספק, כי היה ויימצא כי איכות השקיות שייבדקו 
כאמור נופלת מאיכות הדוגמאות שאושרו, תמיר לא תהיה חייבת לשלם את יתרת התמורה 

יר כאמור בסעיף מהתמורה ששולמה לו על ידי תמ 10%והספק יהיה חייב להשיב לתמיר את 
 10% -לעיל. במקרה כזה תמיר תהיה רשאית לפדות את שיק הביטחון שניתן ביחס ל 9.1

לרשותה על פי דין לרבות שישולמו על ידה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד 
 ביטול ההסכם. 

לעיל, יעביר הספק לתמיר שיק בטחון על אותו  9.1מוסכם כי כנגד התשלום המפורט סעיף  .9.3

הא רשאית להחזיק בשיק זה עד חודש קלנדרי לאחר הסכום ששולם על ידי תמיר, ותמיר ת
בדיקת השקיות במחסני הספק. תמיר תהא רשאית להציג שיק זה לפירעון בכל מקרה בו 
הספק לא סיפק את השקיות, כולן או חלקן במועד הנקוב בהסכם זה או סיפק שקיות 

 פגומות ולא מילא אחר דרישות תמיר בעניין זה כאמור לעיל. 

בחר להזמין מהספק שירותי הובלה, תמיר תשלם את דמי ההובלה בעבור ככל שתמיר ת .9.4
, 30שירותי ההובלה בנפרד. תנאי התשלום בעבור ההובלה יתבצעו במתכונת שוטף + 

 בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית כדין. 

 ביטוח .10

למסמכי ההליך  נספח ה'הספק מתחייב בזאת כי ירכוש פוליסות ביטוח כמפורט בהוראות  .10.1
 התחרותי. פוליסות ביטוח אלה יעמדו בתוקף לכל אורך תקופת ההסכם.

ימים מיום ההודעה על זכייתו, אישור חתום בדבר קיום  10הספק יעביר לתמיר, בתוך  .10.2
 למסמכי ההליך התחרותי.  כנספח ה'ביטוחים בנוסח המופיע 

זה הינה עילה לביטול מידי של ההסכם, ובמקרה כזה  10ידוע לספק כי הפרת תנאי סעיף  .10.3
 להלן.  12יחולו הוראות סעיף 

 תקופת ההסכם .11
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בכפוף לסעיפי ההסכם בדבר  חודשים החל מיום חתימתו, 24-הסכם זה יעמוד בתוקפו ל .11.1

 "(.תקופת ההסכםביטולו כדין )להלן: "

)להלן תקרא כל אחת חודשים, כל אחת  12תקופות נוספת, בנות בשלוש ההסכם יוארך  .11.2
"(, אלא אם הודיעה תמיר בכתב לספק על החלטתה שלא להאריך תקופת ההארכהמהן: "

 יום מראש לפני סיום תקופת ההסכם או תקופת ההארכה.   30את ההסכם מכל סיבה שהיא, 

תמיר תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הספק מטעמי נוחות, בכל רגע נתון במהלך  .11.3
ולספק לא תהיה כל טענה או תביעה יום מראש,  30תקופת ההתקשרות, וזאת בהודעה של 

כנגד תמיר בעניין זה. במקרה של ביטול ההסכם כאמור, הצדדים יערכו התחשבנות ביחס 
להזמנות שאושרו, אף אם טרם סופקו על ידי הספק. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה של 
ביטול ההתקשרות כאמור, ככל שתמיר תדרוש זאת, הספק יהיה מחויב להמשיך ולספק 

 שירותי אחסון ו/או הובלה ביחס לשקיות שכבר סופקו על ידו.

במהלך תקופת ההארכה יחולו כל ההוראות, התנאים והצעת המחיר, כמפורט בהסכם זה,  .11.4
 במסמכי ההליך התחרותי ובהצעת המחיר של הספק. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תמיר תהיה רשאית להביא הסכם זה לידי סיומו המיידי, במקרה  .11.5
 פרת ההסכם על ידי הספק כמפורט להלן. של ה

עם סיום יחסי הצדדים, מכל סיבה שהיא, יעביר הספק לתמיר את כל התוצרים, ובכלל זה,  .11.6
בין היתר ומבלי למעט, טיוטות, תרשומות, סקיצות, גרפים, מסמכים, רעיונות וכן יצירות 

ומחשו בכל וחומרים נוספים שיצר בקשר עם אספקת השקיות, שהועלו על הכתב או שה
 צורה אחרת ו/או שנשמרו בכל פורמט אחר. 

 סיום ההסכם או ביטולו וסעדים .12

תמיר תהא רשאית לבטל הסכם זה בכל אחד מהמקרים הבאים וזאת בהודעה בכתב לספק  .12.1
אשר תיכנס לתוקף באופן מידי או במועד מאוחר יותר שתציין תמיר בהודעתה לפי שיקול 

 דעתה הבלעדי:

ידי הספק, אשר לא תוקנה בתוך פרק הזמן -זה על במקרה של הפרת הסכם .12.1.1
יום, לתיקון ההפרה. הפרה  30שתקציב לכך תמיר ואשר בכל מקרה לא יעלה על 

 שלא תוקנה כאמור בסעיף קטן זה, תחשב הפרה יסודית.

במקרה של הפרה של הוראה מהוראות הסכם זה אשר הספק חזר עליה יותר  .12.1.2
ולן או חלקן, על ידי הספק. כל הפרה משלוש פעמים, אף אם תוקנו ההפרות, כ

כאמור תיחשב להפרה יסודית, אף אם תוקנו ההפרות, כולן או חלקן, על ידי 
 הספק. 

במקרה של הפרה אשר נאמר לגביה בהסכם זה כי הינה הפרה יסודית, וזאת  .12.1.3

באופן מידי, ואף ללא התרעה מצד תמיר, ומבלי שתידרש תמיר ליתן לספק 
 ארכה לתיקון ההפרה. 

הספק נכנס להליכי פירוק, הסדר נושים, הוצא צו כונס נכסים נגדו או הוטל  .12.1.4
 יום. 21עיקול על נכסיו ואלו לא בוטלו תוך 

 ימים. 7הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  .12.1.5
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הספק חדל לעמוד באחד מדרישות תנאי הסף המפורטים במסמכי ההליך  .12.1.6

 התחרותי. 

הספק ו/או אחד או יותר ממנהליו הבכירים ו/או אם יוגש כתב אישום כנגד  .12.1.7
יורשע הספק ו/או אחד או יותר ממנהליו הבכירים, בעבירה פלילית. עבירה 

 פלילית לעניין זה תכלול עוונות ופשעים.

הסתיים או בוטל ההסכם לפי סעיף זה, לא תהיה לספק כל טענה, תביעה או דרישה כספית  .12.2
קרה שהוא, לא תהיה לספק כל זכות לתמורה שהיא או אחרת כלפי תמיר בגין כך. בכל מ

מלבד הזכות לקבלת תמורה אשר מועד תשלומה חל עוד קודם ליום סיום ההסכם, וזאת 
 בכפוף לכל זכות קיזוז אשר תעמוד לזכות תמיר מכוח כל דין והסכם.

מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים העומדים לתמיר על פי כל דין ו/או הסכם כתוצאה  .12.3
עיכוב באספקת השקיות, למעט כוח עליון, מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של עיכוב/ים מ

לכל יום עיכוב, עד למועד ₪  500באספקת השקיות, ישלם הספק לתמיר פיצוי מוסכם בסך 
(. הצדדים מצהירים כי הפיצוי המוסכם הנקוב "הפיצוי המוסכם"האספקה בפועל )להלן: 

, בתום לב ובשים לב לנזק הסביר, העלול להיגרם לתמיר לעיל נקבע תוך הערכה שקולה
כתוצאה מסתברת מאי אספקת השקיות במועד האספקה. הספק לא יהא רשאי לטעון כל 

 טענה, מכל מין וסוג, באשר לשיעור הפיצוי המוסכם.

עוד מובהר, כי בכל מקרה של הפרה יסודית של הספק כאמור במסמכי ההליך התחרותי  .12.4
 מפורטות במסמכי ההליך התחרותי ביחס להפרות יסודיות אלו. יחולו ההוראות ה

אין בביטול או סיום ההסכם לפי סעיף זה על ידי תמיר כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד  .12.5
 לתמיר על פי כל דין או על פי הסכם זה. 

כל זכויות תמיר לפי סעיף זה, הן במצטבר, והן באות בנוסף לכל סעד וזכות אחרים העומדים  .12.6

 ר על פי כל דין או על פי הסכם זה.לתמי

 סודיות .13

הספק מאשר כי ידוע לו שבמסגרת התקשרותו עם תמיר לאספקת השקיות עשויים להיחשף  .13.1
בפניו ו/או להימסר לו ו/או יוצגו בפניו ו/או יובאו לידיעתו, או בפני מי מטעמו ו/או בפני מי 
מעובדיו, במישרין או בעקיפין, בין היתר, סודות מקצועיים ו/או מסחריים של תמיר, כל 

עי, עסקי, מסחרי, ניהולי, תפעולי וטכנולוגי, טיוטות, עיצובים, תיאורים, מידע טכני, מקצו
סקיצות, תמונות, תכניות, פרטי העיצובים הנובעים מביצוע אספקת השקיות, ידיעות 
ונתונים אחרים וכן תנאי הסכם זה, בין בע"פ ובין בכתב, בין אם הוגדרו כסודיים על ידי 

 . "(המידע)להלן: " תמיר ובין אם לאו

מובהר בזאת, כי המידע, כהגדרתו לעיל, הוא רכושה הבלעדי של תמיר והספק לא ירכוש בו  .13.2
הספק מתחייב לשמור על המידע באופן חסוי, לא לחשפו בפומבי ולא  כל זכות שהיא.

להעבירו ו/או לחשפו בפני צד שלישי כלשהו ולא לאפשר לכל צד שלישי שהוא כל שימוש בו. 
א לעשות כל שימוש במידע, במישרין או בעקיפין, אלא לצורך בנוסף, הספק מתחייב של

ובמסגרת אספקת השקיות לפי הסכם זה. הספק מתחייב כי בכל תקופת הסכם זה ולאחריו, 
ללא הגבלה בזמן, ומבלי כל תלות בסיבת סיומו, לא יגלה את המידע לצד שלישי כלשהו, 

 זולת אם קיבל את אישורה של תמיר מראש ובכתב.
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ות הספק לסודיות תעמוד בתקפה אף לאחר סיום ההסכם ללא הגבלת זמן, אלא התחייב .13.3

 אם המידע הפך לנחלת הכלל, שלא כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל של הספק.

 מזמין-יחסי ספק .14

התקשרות הצדדים לפי הסכם זה היא התקשרות בין מזמין )תמיר( לבין ספק שירותים  .14.1
מעביד. -עביד ואין בכוונתם לכונן יחסי עובדמ-עצמאי )הספק(. אין בין הצדדים יחסי עובד

מעביד על כל  -לפיכך, לא יינתן להסכם זה כל פירוש לפיו משתמע כאילו נקשרו יחסי עובד
המשתמע מכך. כל המועסקים על ידי הספק הם עובדיו אשר לא יהיו זכאים מתמיר 

שניתנה על לתשלומים, פיצויים או הטבות כלשהן בקשר עם ביצוע הסכם זה, או הוראה 
פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, תהא אשר תהא הסיבה לביטול או לסיום 

 ההסכם. 

הספק ישפה את תמיר בגין כל הוצאה, תשלום ו/או נזק שיגרם לתמיר עקב טענה לקיומם  .14.2

מעביד בין תמיר לבין מי מעובדי הספק ו/או מי מטעמו, אשר העמיד לתמיר  -של יחסי עובד
קיות, או הנובעים מקביעה בדבר קיום של יחסים כאמור בין תמיר לבין מי לאספקת הש

מעביד בקשר לעובדים  -מהעובדים, או הקשורים בקביעה כאמור, או שעילתם ביחסי עובד 
הנ"ל, ובכלל זה ישפה הספק את תמיר בגין כל ההוצאות המשפטיות שתוציא תמיר בכדי 

 , דומה או קשורה.להתגונן בפני תביעה בה תיטען טענה כאמור

 ניגוד עניינים .15

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי נכון למועד חתימתו של הסכם זה, הוא אינו מצוי במישרין  .15.1
או בעקיפין בניגוד עניינים כלשהו בין התקשרותו בהסכם זה עם תמיר לבין הפעילויות 

הסכם זה על העסקיות ו/או ההתקשרויות ו/או ההתחייבויות האחרות שלו, וכי אין בביצוע 
 בנספח ד'ידי הספק כדי ליצור, במישרין או בעקיפין, ניגוד עניינים כאמור, הכול כמפורט 

 למסמכי ההליך התחרותי, אשר עותק חתום ממנו צורף להצעת הספק.

הספק יימנע מיצירת מצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף זה במהלך כל תקופת ההסכם.  .15.2
יגוד עניינים כזה יודיע על כך הספק לתמיר, בכתב, ללא בכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לנ

כל שיהוי. אם תימצא תמיר כי נוצר מצב של ניגוד עניינים בינה ובין הספק, אשר לא הוסר 

תוך פרק זמן סביר לאחר דרישה של תמיר בכתב, יחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם 
 על ידי הספק.

 כללי   .16

יותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה מבלי לקבל את הספק לא ימחה הסכם זה או את זכו .16.1
הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של תמיר. כל ניסיון להמחאה בסתירה להוראות סעיף 

 זה יהיה בטל.

מזמין והוראות  -הוראות ההסכם העוסקות בסימני מסחר וקניין רוחני, סודיות, יחסי ספק .16.2

 ד סיום ההסכם.סעיף "כללי" זה יוסיפו לעמוד בתוקפם גם לאחר מוע

תמיר תהיה זכאית לקזז מכל סכום אשר יגיע לספק לפי הסכם זה כל סכום שהוא אשר  .16.3
 הספק יהיה חייב לתמיר, בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב.

 שינויים ותיקונים להסכם זה יהיו תקפים רק אם נערכו בכתב ונחתמו בידי שני הצדדים. .16.4
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זכות הקיימת למי מהצדדים לפי דין או הסכם, ויתור, מתן ארכה, שתיקה או אי שימוש ב .16.5

 לא תחייב מתן הסכמה ו/או ויתור ו/או ארכה נוספים בעתיד.

בין הצדדים לא מתקיימים יחסי שליחות ואף צד אינו רשאי להציג את עצמו כשלוחו של  .16.6
 הצד השני הרשאי לחייבו.

פי הסכם זה  כל צד יישא במיסים החלים עליו בגין ההסכם. כל תשלום שיש לשלמו על .16.7
 ישולם בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית מס כדין.

-מחלוקות הקשורות בהסכם זה יידונו באופן בלעדי בפני בתי המשפט המוסמכים בתל אביב .16.8
 יפו. 

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט בפתח ההסכם. צד שיעתיק את כתובתו,  .16.9
מסר לצדדים בכתובותיהם דלעיל, ימסור על כך הודעה מידית בכתב למשנהו. הודעה תי

במסירה אישית עם אישור למסירה, לחילופין, באמצעות פקס, ובלבד שניתן לאמת טלפונית 
את דבר קבלתו. הודעה כלשהי שנמסרה בהתאם לאמור בסעיף זה, תחשב כאילו נמסרה 

 למענה לאחר חלוף יום עסקים אחד מעת שאושר קבלתה.

 
 
 

 החתום:ולראיה באו הצדדים על 
 
 
 
 
 

 
תאגיד מחזור יצרנים  –ת.מ.י.ר 

 בישראל בע"מ )חל"צ(
 הספק 
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 נספח ד'
 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים

 
 תאריך: יום___ בחודש __________ שנת _______

 שם המציע:________________ ח.פ./ ת.ז __________________

 לכבוד:

 יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( תאגיד מיחזור –חברת ת.מ.י.ר 

 ג', פתח תקווה21יגיע כפיים מרחוב 

 א.ג.נ.,

 הנדון: הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים

אנו הח"מ, ____________, מצהירים כי אין לנו ניגוד עניינים, ומתחייבים שלא לעמוד במצב של  .1
-והובלת השקיות הרבניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים, בקשר לאספקת, אחסנת 

"(, ובכלל זה ההליךפעמיות )ככל שאציע הצעה בעניין ההובלות( נשוא הליך תחרותי זה )להלן: "
להימנע ממתן שירותים ו/או אספקת מוצרים כלשהם לכל גוף או גורם אחר באופן שיעמיד אותנו 

 ה.במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי תמיר בהקשר ז

אנו מתחייבים להודיע לתמיר באופן מידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותינו או פעילותו של כל  .2
צד שבו או עמו אנו קשורים, במישרין או בעקיפין, לבין מי מהגופים הקשורים בתמיר לרבות חברות 

שהעניין העסקי או האישי אם, חברות אחיות וחברות בנות, נושאי משרה ובעלי שליטה וכל גורם אחר 
שיש לנו עמו עלול להעמיד אותנו במצב של ניגוד עניינים בקשר לאספקת, אחסנת והובלת השקיות 

 הרב פעמיות נשוא ההליך.

ידוע לנו כי ההחלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים נתונה לתמיר  .3

 אם להנחיותיהם כפי שיהיו בכל עת. באופן בלעדי ואנו מתחייבים לפעול בהת

 

 חתימה וחותמת המציע  תאריך

 אישור

אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. ______(, מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה כי 

ביום ______ בחודש _______ שנת _______ נחתמה בפני ההצהרה דלעיל המוגשת בשם __________ 

על ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. ___________ ומר/גברת ___________  "(התאגיד)להלן: "

נושא/ת ת.ז. ______________, המוסמכים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב 

 בחתימתם את התאגיד לכל דבר ועניין.

_________________ 

 ]חתימה + חותמת[
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 נספח ה'
 יום ביטוחים אישור בדבר ק

 ימים ממועד ההודעה על זכייתו בהליך( 10)יועבר חתום על ידי הספק בתוך 
 

 
 

 לכבוד:
 תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( )להלן "תמיר"(–תמיר 

 ג', פתח תקווה21יגיע כפיים 
 

 _________________________אישור בדבר קיום ביטוחים ע"ש  הנדון: 
 

אנו החתומים מטה ........................................... חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזה כי לבקשת 
עבורו את הביטוחים כמפורט "(, ערכנו הספק" או "המבוטח_________________________)להלן "

 כם. להלן בקשר עם החוזה מיום ............. שנחתם ביני
 תקופה הביטוח הינה מ........................ עד .........................

 
 . פוליסה לביטוח חבות חוקית כלפי הציבור: 1.1

 
הפוליסה מבטחת את החבות החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי על פי כל דין בגין נזק לגוף ו/או לרכוש, 

 לאירוע כלשהו ולכל האירועים המצטברים בתקופת הביטוח.₪  5,000,000–בגבול אחריות שלא יפחת מ 
הפוליסה לא כוללת חריגים והגבלות בקשר עם: אש, התפוצצות, שיטפון, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה 
וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי, שביתה והשבתה, חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי 

שאינו חייב בביטוח חובה, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי וסעיף הקובע כי למען מניעת רכב מנועי 
ספקות אנשים שאינם עובדיו הישירים של המבוטח ואשר עבורם אין המבוטח חייב לשלם דמי ביטוח לאומי 

ושימוש בכלי  בהתאם לחוק ו/או לתקנות של המוסד לביטוח לאומי, ייחשבו כצד ג' לגבי הפוליסה, אחזקה
 נשק.

 
  . פוליסה לביטוח חבות מעבידים:1.2

 
הפוליסה מכסה את החבות החוקית של המבוטחים מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( תשכ"ח 

בגין כל עובדי המבוטח המועסקים על ידו במישרין או בעקיפין  ,1980וחוק מוצרים פגומים תש"ם  1968
 –זה זה, מפני כל תאונה או נזק שיגרם להם עם גבול אחריות שלא יפחת מ בביצוע העבודה נשוא חו

 ש"ח לתובע ,לאירוע ולתקופה . 10,000,000
הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, העסקת נוער, קבלני משנה ועובדיהם, חבות 

 חובה, וכן הגבלה בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח 
 בדבר שעות עבודה.

 
 .הפוליסות הנ"ל כוללות את התנאים הבאים:2
 

א. הביטוחים הינם קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י תמיר והמבטחים מוותרים על כל טענה ו/או 
 דרישה בדבר שיתוף ביטוחי תמיר.

 
עובדיה ו/או הבאים מטעמה ובלבד ב. תבוטל זכות השיבוב )תחלוף( בתביעה של המבטח כלפי תמיר ו/או 

 שהויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 

ג. הפוליסות לביטוח צד שלישי יורחבו לשפות את תמיר בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליה למעשי 
 ו/או מחדלי המבוטח והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יראו

כאילו הוצאה לו על ידי המבטח פוליסה נפרדת ולפי זה תחשב תמיר בבחינת מבוטח  כל אחד מהמבוטחים
 לכל צד ועניין.
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 ד. ביטוח חבות מעבידים יורחב לשפות את תמיר היה ויטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי
 כי היא נושאת בחבות מעביד כלפי מי מעובדי המבוטח.

 
ה. לא תהייה כל מגבלה או חריג בפוליסה לביטוח צד שלישי לגבי נזק לרכוש שהספק או כל איש שברשותו                

 פועלים או פעלו בו.
 

 ו. הספק יהיה האחראי הבלעדי לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית במקרה של נזק.
              

 יום מיום שנמסרה לתמיר 60ז. הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו אלא לאחר שחלפו                
 הודעה בכתב בדאר רשום מהמבטחים על הצמצום ו/או הביטול כאמור.               

 
סח ימים ממועד ההודעה על זכייתו, אישור ביטוח חתום ע"י המבטח, בנו 10ח. הספק ימציא לתמיר בתוך 

 שבנספח זה.
 
 

                 
                ___________________                                                 __________________________________ 

 תאריך                                                                          חתימה וחותמת של חברת הביטוח                          
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 נספח ו'
 שקית לדוגמא 

 )תצורף ע"י המציע למסמכי ההליך התחרותי( 
 
 
 


