הנדון :הזמנה להציע הצעות למכירה מרוכזת של מתנות לפתיחת שנה לאגודות סטודנטים
א .מבוא:
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התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל – ארגון סטודנטים ארצי יציג (ע"ר מס'
( )0150100-58להלן" :העמותה") הינה עמותה שהוקמה על מנת לפעול לרווחת
הסטודנטים בישראל .העמותה מאגדת תחתיה אגודות סטודנטים הפעילות במוסדות
אקדמיים בישראל (להלן" :אגודה/אגודת סטודנטים").
העמותה מבקשת לארגן הליך רכישה מרוכזת עבור מספר אגודות סטודנטים לרכישת
מתנות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ג (להלן בהתאמה" :המתנות" ו" -ההליך") ,בכפוף
להתקשרות ישירה ועצמאית בין כל אחת מהאגודות הרלוונטיות לבין הספק שייבחר
במסגרת ההליך ,והכל כמפורט בהזמנה זו להלן.
לאור האמור לעיל ,העמותה מזמינה בזאת להציע הצעות למכירה מרוכזת של המתנות
לאגודות סטודנטים ,בהתאם לאמור להלן.
יובהר ,כי חוק חובת המכרזים ,תשנ"ב 1992 -אינו חל על העמותה וכי יוזמה זו של העמותה
אינה מהווה מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליה בחתימתם על ההצעה ,המשתתפים
בהליך מאשרים כי הבינו את האמור בסעיף זה ומקבלים אותו כתנאי מוקדם והכרחי בהליך
קבלת ההצעות.
הליך זה מתנהל בהתאם לתקנון העמותה וכפוף להוראותיו.
אין לפנות אל חברי ועדת המכרזים בעמותה באופן אישי או לכל גורם אחר בעמותה ,למעט
כמפורט בהזמנה.
המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ,ולא יהא זכאי לכל שיפוי מהעמותה בגין
הוצאות אלה.

ב .המוצרים והצעת המחיר:
 .1אגודות הסטודנטים מעוניינות לרכוש כמות מתנות מרוכזת המיועדת להימסר לכ250,000-
סטודנטים (כמות מוערכת ולא מחייבת) .יודגש כי מדובר בהערכה בלבד ולעמותה נשמרת
הזכות לרכישה של כמות גדולה או קטנה יותר.
 .2על כל מציע לכלול בהצעתו את כל המוצרים הבאים:
 1.2שלושה סוגים של תיקי גב (רמת מחירים נמוכה ,בינונית וגבוהה)
 2.2שלושה סוגים של בקבוקי שתייה (רמת מחירים נמוכה ,בינונית וגבוהה)
 3.2שלושה סוגים של קופסאות אוכל (רמת מחירים נמוכה ,בינונית וגבוהה)
 4.2סוג אחד של מטען נייד
 5.2סוג אחד של תיק צד ללפטופ
 6.2סוג אחד של מחצלת לחוף הים
 7.2סוג אחד של קייס (נרתיק) ללפטופ
 8.2סוג אחד של צידנית
 9.2רמקול נייד
 10.2עכבר למחשב

. 11.2מוצרים "בהפתעה" (מוזמנים להוסיף מוצרים נוספים שלא מופיעים
ברשימה).
 .3על כל המוצרים להיות באיכות מעולה ולעמוד בכל תקן רלוונטי על פי כל דין.
 .4מובהר ,כי יתכן שהספק יידרש לבצע התאמות ו/או שינויים במוצרים ובכמויות  ,בהתאם
להסכם שייחתם בין הספק לכל אגודה (צבעים שונים ,הוספת לוגו ועוד).
 .5הצעת המחיר שתוגש לעמותה תכלול את מחירו של כל מוצר ,כשהוא כולל מע"מ כדין וכולל
משלוח המוצרים לאגודות השונות ברחבי הארץ (להלן" :הצעת המחיר").
ג .ההתקשרות עם האגודות:
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הספק אשר ייבחר במכרז יתקשר עם כל אחת מאגודות הסטודנטים שתהא מעוניינת בכך
בהסכם לאספקת המוצרים.
ההתקשרות בין הספק לאגודות תעשה בכפוף לחתימת הסכם למתן שירותים בנוסח
המצורף להזמנה זו (להלן" :הסכם בין ספק לאגודה") ,שייחתם על ידי הגורמים המורשים
מטעם כל אחד מהצדדים.
אין לבצע כל שינוי ,בין בדרך של הוספה ,בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר ,בהסכם
בין ספק לאגודה .כל שינוי או תוספת שייעשו בהסכם בין ספק לאגודה ,מכל מין וסוג ,או כל
הסתייגות לגביהם ,בין על ידי תוספת בגוף ההסכם בין ספק לאגודה ובין במכתב לוואי או
בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה  -הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
של העמותה .בנוסף ,אי מילוי פרט שנדרש מן המציע למלא ו/או אי חתימה ו/או סטייה
מדרישות ההזמנה לקבלת הצעות ,עלולים גם כן לגרום לפסילת ההצעה – הכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט של העמותה.
מובהר ,כי העמותה איננה קשורה ולא תהיה קשורה בהסכם עם האגודות ואין לראות
בהזמנה זו כערבות כלשהי מטעם העמותה או ככזו המייחסת לעמותה כל אחריות
להתקשרות עם הספק ו/או לתשלום לספק.

ד .תנאים מקדמיים להגשת ההצעה:
 .1המציע מתחייב לעמוד בכמות הזמנה של עד  350,000יחידות (בכל הרכב מוצרים אשר
יבחר על ידי האגודות) ,אם יידרש לכך.
 .2המציע מתחייב כי איכות המוצרים מעולה.
 .3המציע מתחייב כי מועד אספקת המוצרים יהיה בתוך  60יום ממועד החתימה על הסכם עם
כל אגודה ולא יאוחר מיום .25.09.2022
ה .אופן הגשת ההצעות:
 .1יש להגיש הזמנה זו חתומה ,בצירוף הסכם בין ספק לאגודה חתום על ידי המציע או מורשי
החתימה מטעמו ,לפי העניין ,ובצירוף הצעת המחיר ואישור עו"ד בדבר מורשי חתימה
מטעם המציע (אם המציע הנו תאגיד) (להלן יחדיו" :מסמכי ההצעה") .מסמכי ההצעה
הסרוקים יוגשו לעמותה באמצעות דוא"ל לכתובת  matank@nuis.co.ilעד ליום
 24.03.2022בשעה .20:00
 .2העמותה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציעים ,כולם או חלקם ,לצורך השלמת
מסמכים ו/או בירור פרטים בנוגע להצעותיהם ,לרבות קבלת אישורים ו/או המלצות ו/או
מסמכים ו/או זימון לראיון בועדת המרכזים ,וכל פרט אחר הדרוש לה לצורך קבלת החלטתה.
 .3ההצעות תעמודנה בתוקף ,ללא זכות חזרה ,במשך  60יום מהמועד האחרון להגשת
ההצעות כאמור לעיל ,אלא אם כן יסכים המציע לבקשת החברה ,אם תהא כזאת ,להאריך
את תוקפה .ביקשה העמותה להאריך את תוקף ההצעות ,ולא נתקבלה הסכמת מציע
כלשהו ,תיפסל הצעת המציע שלא הסכים להארכת תוקף הצעתו ,והעמותה תהיה רשאית

להמשיך בהליך ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף
הצעתו ,וזאת אף אם ההצעה האחרת ,שתוקפה לא הוארך כאמור ,הייתה הצעה עדיפה.
 .4העמותה תבחר את המציע הזוכה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .5במקרה בו ,מכל טעם שהוא ,לא תוכלנה האגודות להתקשר עם המציע הזוכה או שההסכם
עימו יבוטל ,תהיה העמותה רשאית לקבל את הצעת המציע הבא בדירוג ,וכן הלאה,
בשינויים הנדרשים.
 .6מפגש מציעים ראשון יתקיים ביום  27.03.2022במשרדי העמותה בירושלים או במקום
ובשעה שייקבעו על ידי העמותה .העמותה רשאית לבחור את המציע הזוכה במועד זה.
 .7העמותה תבחר את ההצעה הזוכה ביום  03.4.2022או במועד נדחה לפי הצורך בכפוף
לאמור להלן.
 .8העמותה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מפגש מציעים נוסף ,עבור מציעים שהשתתפו
בהליך או חלקם ולמציעים נוספים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .מפגש מציעים שני לספקים
נבחרים ביום  10.04.2022ובתאריכים נוספים ככל שיידרש ,הכל לפי שיקול דעתי הבלעדי
של העמותה.
 .9על הספקים להגיע למפגש המציעים הראשון עם מוצרים לדוגמה ולמפגש המציעים השני עם
דוגמאות המוצרים המוגמרים על פי דרישת העמותה .יובהר כי על המוצרים להיות ברמת
איכות זהה למוצרים שיסופקו על ידי הספק במידה ויזכה בהליך.
 .10העמותה שומרת לעצמה את הזכות לקבל שיפורים בהצעות מצד המציעים לאחר מפגש
המציעים הראשון.
 .11יובהר כי העמותה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל אף אחת מן ההצעות או לקבל יותר
מהצעה אחת.
 .12בחירת ההצעה הזוכה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה ,והעמותה תהיה פטורה
ממתן הסבר או נימוק לקבלה או דחייה של הצעה כלשהי.
 .13המציע שהצעתו נבחרה ,אשר יספק את מתנות פתיחת השנה לאגודות סטודנטים שונות
יפורסם ככזה על ידי העמותה.
ו .שקילת ההצעות:
 .1העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את ההצעה הזוכה כראות עיניה על פי שיקול
דעתה הבלעדי ואינה מחוייבת לדין וחשבון עם המציעים.
 .2השיקולים והקריטריונים לפיהם תבחר ההצעה הזוכה יהיו בין היתר :מחיר ,יכולת של הספק
לעמוד בהתחייבויות גדולות ,קיימות (דאגה לאיכות הסביבה ,באריזה ,שינוע ובכל דרך
אחרת) ,יצירתיות (בבחירת מוצר בהפתעה ובשדרוג המוצרים המוצעים) ובאיכות המוצרים.
העמותה תנקד את ההצעות לצורך שקילתן ,כשכל הצעה תוכל לצבור עד  100נקודות ,לפי
המפורט להלן:
נקודות
קריטריון
55
מחיר
התרשמות הוועדה בדבר 10
יכולת הספק לעמוד
בהתחייבויות גדולות
10
קיימות
15
יצירתיות
10
התרשמות הוועדה
מהמוטיבציה של המציע
ז .שינויים והבהרות
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אם לדעת מי מהמציעים ,קיימים במסמכי ההליך סתירות או אי בהירויות ,רשאי המציע
לפנות לעמותה בשאלות בכתב עד ליום  ,17.03.22באמצעות כתובת הדוא"ל המיועדת
להגשת ההצעות כאמור בסעיף ה ( )1לעיל .מציע שלא יפנה כאמור ,יהיה מנוע מלטעון
טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות ,שגיאות ,אי התאמות ,טעות וכיו"ב.
העמותה רשאית שלא להתייחס לשאלות הבהרה ,כולן או חלקן ,וכן רשאית למסור את
התייחסותה לשאלות ההבהרה לכלל המציעים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא חשיפת שם
המציע שפנה אליה.
מבלי לגרוע מהאמור ,העמותה שומרת על זכותה להכניס שינויים ותיקונים במסמכי
ההזמנה ,לרבות דחיית המועדים שבה ,ביוזמתה או בעקבות שאלות המציעים .שינוים
כאמור יהיו חלק מההליך לכל דבר ועניין ויפורסמו באותו אופן שבו פורסמה הזמנה זו.
כל תשובה של העמותה ו/או של נציגה למציעים תהא בכתב בלבד ולא יהיה כל תוקף
לתשובה שתינתן בדרך אחרת .העמותה לא תהיה אחראית להסברים שיינתנו בעל פה על
ידי מי מטעמה או בשמה והקשר עם המציעים יבוסס על מסמכים בכתב בלבד.

