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 לאגודות סטודנטים מכירה מרוכזת של מתנות לפתיחת שנההזמנה להציע הצעות להנדון: 

 מבוא   .א

 :)להלן 58-0150100 )ע"ר( מס'ארגון סטודנטים ארצי יציג  – בישראלוהסטודנטיות התאחדות הסטודנטים  .1
מאגדת תחתיה  העמותה .לנטים בישראעל מנת לפעול לרווחת הסטוד השהוקמ העמות ההינ"( העמותה"

 ."(אגודה/אגודת סטודנטים)להלן: " אגודות סטודנטים הפעילות במוסדות אקדמיים בישראל

רכישה מרוכזת של מספר אגודות סטודנטים לרכישת מתנות לפתיחת שנת לארגן מבקשת  העמותה .2
כל בין ועצמאית  רות ישירה(, בכפוף להתקש"המכרז" -ו "המתנות: "בהתאמה )להלן תש"פהלימודים 

 להלן. הזמנה זו והכל כמפורט ב ,מכרזשייבחר במסגרת ה ספקבין ההרלוונטיות ל ותהאגודאחת מ

לאגודות מתנות המכירה מרוכזת של הצעות ללהציע בזאת  העמותה מזמינהלאור האמור לעיל,  .3
 , בהתאם לאמור להלן.סטודנטים

חובה  העמותה, לא חלה על 2883-תשנ"ג ת מכרזים,()א( לתקנות חוב2כי בהתאם לתקנה ) ,יובהר .4
 .2882-לעריכת מכרז בקשר להליך זה, ואין לראות בהליך זה מכרז כהגדרתו בחוק חובת  מכרזים, התשנ"ב

 השימוש במונח 'מכרז' במסגרת הזמנה זו הינה לשם הנוחות בלבד ואין לייחס לה כל משמעות משפטית.

 . וילהוראותוכפוף  תהן העמווהליך זה מתנהל בהתאם לתקנ .5

  הספקמ השירותים המבוקשים .ב

סטודנטים  250,000-כל המיועדת להימסר מרוכזתמתנות אגודות הסטודנטים מעוניינות לרכוש כמות  .1
במחירים המפורטים המוצרים  העמותה משאירה לעצמה את האפשרות לרכוש את )כמות מוערכת(.

יודגש כי מדובר בהערכה . "(וצריםהמלהלן: ", )כולם או חלקםלהלן, על תתי סעיפיו  3בסעיף ים בהנקו
 בלבד ולעמותה נשמרת הזכות לרכישה של כמות גדולה או קטנה יותר.

לכל לאגודות הסטודנטים את האפשרות לרכוש העניק נדרש להתחייב להספק  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, .2
הנקובים  יפיםבאותם התערו הגדרתו להלן,ם, כמפרט המוצריבהמפורטים מהמוצרים  70%חות פה

יובהר, כי ההתאחדות  ."(האופציה)להלן: " גם במהלך שנה"ל תש"פ , כהגדרתו להלן,במפרט המוצרים
, כך שאגודות הסטודנטים את האופציה ם ברצונה לממשהא 16.1.2020תידרש להודיע לספק עד ליום 

   תתקשרנה מול הספק גם בשנה"ל תש"פ, אם לאו.

"( ובו מפרט ביחס למוצרים, מפרט המוצריםלהזמנה זו )להלן: " נספח א'מצורף כומחירם מפרט המוצרים  .3
 כדלקמן:

 ;(גבוההו יתנונבי ,מחירים נמוכהרמת ) סוגים של תיקי גב שלושה .3.1

 ;)רמת מחירים נמוכה, בינונית וגבוהה( בקבוקי שתייה סוגים של שלושה .3.2

 ;(רמת מחירים נמוכה, בינונית וגבוהה) סוגים של קופסאות אוכל שלושה .3.3

 סוג אחד של תיק אלבד; .3.4

 ;סוג אחד של מטען נייד .3.5

 סוג אחד של תיק צד ללפטופ; .3.6

 ;סוג אחד של כרית )מגש( ללפטופ .3.7



 

 ;לתסוג אחד של מחצ .3.8

 ;לפטופסוג אחד של קייס )נרתיק( ל .3.9

 סוג אחד של צידנית; .3.10

 סוג אחד של קלמר מאובזר; .3.11

 ;ימה(ברש יםשלא מופיע ים נוספים"בהפתעה" )מוזמנים להוסיף מוצר יםמוצר .3.12

 .על פי כל דין המוצרים להיות באיכות מעולה ולעמוד בכל תקן רלוונטיכל על  .4

ות במסגרת המכרז, הניתנים לאגודינויים בשירותים הספק יידרש לבצע התאמות ו/או שמובהר, כי  .5
    .)צבעים שונים, הוספת לוגו ועוד( בהתאם להסכם שייחתם מול כל אגודה

  עם האגודות ההתקשרות .ג

ייבחר במכרז יתקשר עם כל אחת מאגודות הסטודנטים שתהא מעוניינת בכך בהסכם  שרא הספק .1
 .לאספקת המוצרים

בנוסח המצורף להזמנה זו  רותיםלמתן שיה בכפוף לחתימת הסכם עשת הספק לאגודותההתקשרות בין  .2
   .הגורמים המורשים מטעם כל אחד מהצדדים שייחתם על ידי ,"(הסכם בין ספק לאגודה)להלן: "

עמותה איננה קשורה ולא תהיה קשורה בהסכם עם האגודות ואין לראות בהזמנה זו כערבות כי ה ,מובהר .3
 ספק. תשלום להתקשרות עם הספק ו/או לכלשהי מטעם העמותה או ככזו המייחסת לעמותה כל אחריות ל

 תנאים מקדמיים להגשת ההצעה .ד

 , ככל שיידרש לכך.יחידות 350,000המוצרים לעמוד בכמות הזמנה של עד המציע יכול לספק את  .1

 איכות המוצרים שמספק המציע הנם מאיכות מעולה. .2

 מסמכי המכרז .ה

 .1/2019מכרז מס'  .1

 הסכם בין ספק לאגודה. .2

 .www.nuis.co.ilכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של העמותה בכתובת ניתן לעיין במסמ

 גשת ההצעותאופן ה .ו

הסכם בין ספק לאגודה חתום על ידי המציע או מורשי החתימה בצירוף , הזמנה זו חתומהלהגיש  יש .1
המחיר "(. ההצעהמסמכי )להלן: ". למוצר ספציפימציע של ההצעת המחיר מטעמו, לפי העניין, ובצירוף 

 עתקם הסרוק שלהאת . וכולל משלוח של המוצרים לאגודות השונות ברחבי הארץ כולל מע"מ כחוק
-רביעי ה עד ליום  ohad@nuis.co.ilבאמצעות דוא"ל לכתובת  עמותהל יש להגיש ההצעהמסמכי 

 . 20:00בשעה  30.1.2019

השלמת מסמכים ו/או את הזכות לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לצורך  העצמל שומרת העמותה .2
ו/או זימון לראיון בועדת  כיםאו מסמ/לצות וו המא/בירור פרטים בנוגע להצעותיהם, לרבות קבלת אישורים ו

 , וכל פרט אחר הדרוש לה לצורך קבלת החלטתה.המרכזים

http://www.nuis.co.il/mevaker


 

. במקרה מסמכי השלב הראשון ועד האחרון להגשתיום מהמ 60ההצעות תעמודנה בתוקף לתקופה של  .3
ה עימו יבוטל, תהי ההסכםלהתקשר עם המציע הזוכה או ש האגודות נהמכל טעם שהוא, לא תוכל, בו

 ת לקבל את הצעת המציע הבא בדירוג, וכן הלאה, בשינויים הנדרשים.רשאי העמותה

עדת וורך ראיון קבלה וסינון סופי בואת הזכות לפנות אל חלק מהמציעים בלבד לצ השומרת לעצמ העמותה .4
  ., וכן לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במי מהמציעיםהעמותההמכרזים של 

ת לקיים סיבוב שני לספקים שומרת לעצמה את הזכו עמותהה 4.2.2019-בתאריך ה יתקייםהמכרז  .5
 נוספים ככל שיידרש. ובתאריכים 94.3.201-נבחרים ב

ולמכרז השני עם דוגמאות המוצרים המוגמרים על  עם מוצרים לדוגמה הראשון על הספקים להגיע למכרז .6
על ידי הספק במידה ויזכה  וצרים שיסופקו. יובהר כי על המוצרים להיות ברמת איכות זהה למפי הדרישה

 במכרז.

בוב הראשון של העמותה שומרת לעצמה את הזכות לקבל שיפורים בהצעות מצד הספקים לאחר הסי .7
 המכרז. 

 .או לקבל יותר מהצעה אחת יובהר כי העמותה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל אף אחת מן ההצעות .8

 יני המכרזים.ה אופן שהוא דכאמור לעיל, על הצעה זו לא יחולו באיז .9

 מציע שהצעתו תידחה מוותר מראש על כל טענה שהיא כנגד העמותה, בקשר עם דחיית ההצעה. .10

הצעה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה, והעמותה תהיה פטורה ממתן הסבר או נימוק בחירת ה .11
 לקבלה או דחייה של הצעה כלשהי.

 .יפורסם ככזה על ידי העמותה ים שונותאגודות סטודנטאשר יספק את מתנות פתיחת השנה להספק  .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 נספח א'

 מפרט מוצרים

 17% –מחירים כוללים מע"מ 
 

 


