המוסד לביטוח לאומי
מכרז מס' ב' (2018 )1002
רכישת מנויי חניה חודשיים לבאים בשערי סניף יפו ורכישת שוברי חניה יומיים
.1

המוסד לביטוח לאומי (להלן " :המוסד") מבקש הצעות מחיר לרכישת  42מנויי חניה חודשיים לחניית כלי
רכבם של הבאים בשערי סניף יפו ,הנמצא ברח' התקומה ( 30להלן "הסניף") ושוברים יומיים
לאורחים ,בהתאם למסמכים המצ"ב והכוללים:
א .מכתב פניה זה.
ב .הסכם – עליו יחתום הזוכה במכרז (נספח א')
ג .הצעת המחיר (נספח ב')
ד .אישור על קיום ביטוחים (נספח ג')
ה .תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום (נספח ד')
ו .התחייבות לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים ,שכר מינימום וקיום חוקי העבודה (נספח ה')

.2

רשאים לגשת למכרז רק מציעים המפעילים חניונים בסביבת הסניף ברדיוס שלא יעלה על  300מטר.

.3

על המציע לצרף להצעתו רישיון להפעלת החניון המוצע ,אם אינו בעל המגרש יש לצרף
הסכם הפעלה ו/או הרשאה למשך כל תקופת ההתקשרות ע"פ מכרז זה (ובנוסף לרישיון
להפעלת החניון).

.4

המציע שיזכה במכרז מתחייב לחתום על ההסכם המצ"ב כנספח א' למכרז זה.

 .5המציע חייב להיות עוסק מורשה/חברה/שותפות המנהל ספרים כחוק .המציע יצרף להצעתו אישור ניהול
ספרים בתוקף ותעודת עוסק מורשה או תעודת התאגדות רלוונטית.
.6

על המציע לחתום על נספח הביטוח שבנספח ג' וכן מתחייב כי במידה שיזכה ,יבטח את החניון
בפוליסת ביטוח כמפורט באישור על קיום ביטוחים המצ"ב להסכם זה כנספח ג' ומהווה חלק
בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור על קיום ביטוחים") .עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות
יוחלו על המפעיל בלבד .בנספח הביטוח אין לערוך כל שינוי.

.7

על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב של מורשה חתימה מטעמו ,מאושר ע"י עו"ד בדבר היעדר
הרשעות בשל הפרות דיני עבודה וזאת בנוסח המצ"ב כנספח ד' למכרז זה .

.8

על המציע לצרף להצעתו התחייבות בכתב של מורשה חתימה מטעמו מאושר ע"י עו"ד לעמוד
בדרישות לתשלומים סוציאליים ,תשלום שכר מינימום לעובדים וכן התחייבות לקיים את חוק העבודה
לגבי עובדים שיועסקו על ידו במהלך תקופת ההתקשרות ע"פ מכרז זה וזאת בנוסח המצ"ב כנספח ה'
למכרז זה.

.9

מציע שלא יעמוד בדרישות האמורות בסעיפים  2-8לעיל ,הצעתו תידחה.
המציע יגיש את הצעתו למכרז על גבי טופס הצעת מחיר המצ"ב כנספח ב'

 .10את ההצעה יש להגיש על בסיס מחיר למנוי חודשי ומחיר לשובר יומי ,לא כולל מע"מ.
 .11א.

ההתקשרות הינה לתקופה של שנה עם אופציה למוסד להארכתה ל  4 -תקופות
נוספות בנות שנה כל אחת .
המוסד יהא רשאי להודיע במהלך תקופת ההתקשרות על הגדלת ו/או הקטנת מספר
המנויים החודשיים וזאת באותם תנאים של הצעת המחיר.
מובהר כי המוסד לא מתחייב להיקף שוברי מנויי החניה היומיים.

 .12א.

על המציע לקרוא בעיון את ההסכם על כל פרטיו .הגשת ההצעה על ידו תיחשב
כאילו קרא והבין את ההסכם והסכים לתוכנו ולא תהא לו כל טענה בדבר אי הבנה
וכיו"ב.

ב.
ג.
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ב.
.13

הזוכה במכרז מתחייב לחתום על הסכם (חתום בר"ת ע"י נציגי המוסד לביטוח לאומי ) ,אשר הקישור
אליו מצוי במסמכי המכרז ,ולצרפו להצעה המוגשת.

אופן הגשת הצעה למכרז:
א .מעטפת המכרז תכלול  2מעטפות פנימיות – הטופס המקורי של הצעת המחיר (נספח
ב') והעתק נוסף יוכנסו למעטפה שתסומן באות א' עם ציון המחירים (להלן – "מעטפת המחיר").
ב.

עותק מקורי וכן העתק נוסף של המכרז והמסמכים הנלווים כשהם חתומים יוכנסו
למעטפה נפרדת שתסומן באות ב' (ללא הצעת המחיר) ,יש לציין על העותק המקורי
"מקור" ועל העותק הנוסף "העתק".
מעטפת המחיר תיחתם בחותמת המציע ותוכנס כשהיא סגורה וחתומה כאמור לתוך מעטפת
המכרז.
מעטפת המחיר המסומנת באות א' וכן מעטפת מסמכי המכרז המסומנת באות ב' יוכנסו למעטפת
המכרז שתוגש להשתתפות במכרז כשעל גביה יש לציין את שם המכרז ומספרו.
אין לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע בתכני המכרז ופרטיו.

ו.

את ההצעה החתומה ויתר המסמכים הנדרשים יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת
המכרזים הנמצאת בקומה  2בארכיב המוסד לביטוח לאומי ,המשרד הראשי שד' ויצמן 13
ירושלים  91909אצל מר יוסי מרציאנו.

ג.
ד.
ה.

 .14על ההצעה להגיע אל תיבת המכרזים לא יאוחר מיום רביעי  20.6.2018בשעה . 12.00
המוסד לא ידון בהצעה שתגיע לתיבת המכרזים אחרי המועד הנ"ל או שלא תהיה חתומה או
שלא יצרפו לה המסמכים הנדרשים במכרז זה.
 .15בשאלות הבהרה ניתן לפנות לנציג המוסד לביטוח לאומי מר יוני אשר ,באמצעות דוא"ל yonia@nioi.gov.il
וזאת לא יאוחר מיום שני  . 28.5.2018המוסד אינו מתחייב לענות על שאלות שתגענה לאחר
מועד זה .תשובות לשאלות הבהרה תינתנה באופן מרוכז ,עד ליום רביעי  6.6.2018באמצעות
אתר האינטרנט של המוסד בכתובת  www.btl.gov.ilדף הבית מדור מכרזים ,שאלות ותשובות.
 . 16אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ויהא
רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז מכל סיבה שהיא ו/או לבחור ביותר מזוכה אחד.
.17

ההצעה תהא תקפה למשך חצי שנה מיום הגשתה .

.18

המציע מצהיר כי כל חומר המכרז ידוע וברור לו.
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נספח א'  -הסכם
לצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז ,המציע מחוייב לחתום על חוזה/הסכם.
ההסכם המצורף להלן חתום בראשי תיבות על ידי נציגי המוסד לביטוח הלאומי.
על המציע לחתום בראשי תיבות על ההסכם ,לצד חתימותיהם של נציגי המוסד לביטוח הלאומי.
החתימה על ההסכם הינה חובה.

להורדת ההסכם (עמודים - )7-3

לחץ כאן .

[כמו-כן ,ניתן להוריד את החוזה  /הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע בתוך מודעת המכרז].
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נספח ב' – הצעת מחיר
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' וייצמן 13
ירושלים 91909
הצעת מחיר למכרז מס' ב ( - 2018 )1020לרכישת מנוי חנייה לעובדי המוסד בסניף יפו ורכישת שוברי
חניה יומיים
שם הגוף המציע____________________________ :
מס' ח.פ/מס' עוסק מורשה______________________:
כתובת __________________________________ :
מס' טלפון ________________________________ :
מס' טלפון נייד______________________________:
מס' פקס_________________________________ :
הננו מתכבדים להגיש בזה הצעתנו בהתאם לתנאי המכרז ,ולהסכם שצורף למכרז
לחניית רכב בחניון המופעל על ידנו.
מס' מנויים/שוברים חודשי
לצורך בחינת ההצעות
A
מנוי חניה
חודשי
שובר חניה יומי

מחיר לחניה/מנוי לא כולל מע"מ

סה"כ מחיר לשנה לא כולל מע"מ

B

A*B*12

42
300

סה"כ הצעת המחיר לא כולל מע"מ
(סה"כ מחיר לשנה עבור מחיר מנוי
חניה חודשי  +סה"כ מחיר לשנה עבור
שובר חניה יומי)
אנו החתומים מטה מצהירים בזה כי קראנו בעיון את פרטי המכרז ודוגמת ההסכם ועמדנו מקרוב על הצרכים
והדרישות וקבלנו את המידע הדרוש ,אנו מסכימים לכל תנאי המכרז וההסכם.
ידוע לי כי הכמות לשנה כמפורט לעיל ,הינו הערכה בלבד לצורך בחינת מחיר ההצעה והמוסד אינו
מתחייב לרכוש מנויים חודשיים או שוברים יומיים בהיקף זה ובחלוקה זו
__________
תאריך

_________
שם מלא

__________
חותמת
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________
חתימה
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נספח ג' – אישור על קיום ביטוחים
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
רח' שדרות ויצמן 13
ירושלים
(להלן "המוסד")
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של_________________________
מספר ח.פ /.מ.ז__________________ .מרח' ________________עיר___________
("להלן-המפעיל")

בקשר להסכם לרכישת מנויי חניה חודשיים לעובדי המוסד בסניף יפו
ורכישת שוברי חניה יומיים
(להלן "ההסכם")
אנו הח"מ_______________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם המפעיל את
הביטוחים להלן:
 .1פוליסה לביטוח אחריות מעבידים ,בגין חבות המפעיל כלפי כל העובדים המועסקים
על ידו .הביטוח מורחב לשפות את המוסד במידה ויחשב כמעביד של מי מהמועסקים
על ידי המפעיל.
 .2פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי – לביטוח אחריותו של המפעיל כלפי צד
שלישי כלשהו ,לרבות המוסד ונציגיו בגבולות אחריות של  ₪ 4,000,000לתובע אחד
ובמצטבר במשך תקופת ביטוח שנתית .הפוליסה מורחבת לכלול את המוסד בשם המבוטח
בכל הקשור בהסכם בלבד ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו
נערך בנפרד לכל אחד מהמבוטחים.
בהתייחס לפוליסות לעיל:

 .1כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח
אחר ,לא יופעל כלפי המוסד וכלפי מבטחיו ,ולגבי המוסד ,הביטוח על-פי הפוליסות
הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה את המוסד במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא
זכות השתתפות בביטוח המוסד ,מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המוסד
להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א .1981-ולמען
הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המוסד וכלפי מבטחיו.
 .2בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח,
אלא אם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד לפחות  60יום
מראש.

9
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.3

.4

השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על המפעיל בלבד.

אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד ,עובדי המוסד ונציגי המוסד .הוויתור
לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

בכבוד רב,
שם חברת הביטוח ________________
____________
תאריך

____________
שם החותם

____________
תפקיד החותם

מתאריך

_________________
חתימת וחותמת המבטח

עד תאריך

פוליסה מס'

ביטוח חבות
מעבידים
ביטוח צד שלישי

פרטי סוכן הביטוח:
שם _______________ כתובת ________________ טלפון _______________
אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:
רשימת הפוליסות

עד תאריך

מתאריך

ביטוח חבות מעבידים
ביטוח צד שלישי
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חתימה וחותמת החברה
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נספח ד'  -תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להגיש הצעה למוסד בקשר למכרז
ב'( 2018)1002בנושא רכישת מנויי חניה לעובדי המוסד בסניף יפו ורכישת שוברי חניה יומיים( .להלן" :המציע").
אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

.2

בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בסעיף  2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-
 . 1976אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

.3

המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ( 1991-להלן – "חוק עובדים זרים") בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז האמור בסעיף  1לעיל (להלן – "מועד ההגשה").

.4

המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987 -להלן – "חוק שכר מינימום") בשנה
האחרונה שקדמה למועד ההגשה.

.5

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

שם ________________:תפקיד _______________:חתימה_______________ :
אישור עורך/ת הדין
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
_____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
___________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין
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___________
חתימת עו"ד
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נספח ה'  -התחייבות לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים ,שכר מינימום וקיום חוקי העבודה

אנו הח"מ ______________ מצהירים בזאת כי במידה ונוכרז כזוכה במכרז ב'( 2018)1002בנושא רכישת מנויי
חניה לעובדי המוסד בסניף יפו ורכישת שוברי חניה יומיים .מתחייבים לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר
מינימום לעובדים וכן לקיים את כל חוקי העבודה ,צווי הרחבה ,והסכמים קיבוציים החלים עלינו כמעסיק לגבי העובדים
שיועסקו על ידינו וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות (לרבות תקופות הארכה ,אם תהיינה).

שם מלא של מורשה/י חתימה ________________
חתימה וחותמת____________________

שם מלא של מורשה/י חתימה ________________
חתימה וחותמת____________________

כתובת המציע_________________________________

אישור עו"ד
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
_____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

___________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין
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___________
חתימת עו"ד

מכרז מס' ב( – 2018 )1002רכישת מנויי חניה חודשיים לבאים בשערי סניף יפו ורכישת שוברי חניה יומיים

טבלת ריכוז תאריכים
התאריכים

הפעילות

יום חמישי 17.5.2018

פרסום המודעה בעיתונות
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

אל מר יוני אשר בדואר אלקטרוניyonia@nioi.gov.il :

יום שני 28.5.2018

מועד אחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה באמצעות אתר
האינטרנט דף הבית ,מדור מכרזים

יום רביעי 6.6.2018

מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

יום רביעי  20.6.2018שעה 12.00

במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז,
קובעים התאריכים בטבלה זו.
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