המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(3042)4001

בנושא :החלפת גופי תאורה
מסוג  T-5ולדים בסניפי המוסד
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מבוא
.1

הזמנה להציע הצעות

המוסד לביטוח לאומי (להלן" :המוסד") מזמין בזאת הצעות מחיר להחלפת גופי תאורה קיימים
ומותקנים במשרדי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ ,לגופי תאורה מסוג  T-5או לד לפי הצורך
והתכנון.
.2
2.1

רקע
המוסד לביטוח לאומי ,מבקש להחליף גופי תאורה שמותקנים ופועלים בסניפי המוסד ברחבי
הארץ ,לגופי תאורה מסוג  T-5פרבולי וגופי תאורה מסוג לדים בהספקים שונים (להלן:
"העבודה")

2.2

הקבלן שייבחר ,יהיה אחראי על החלפת הגופים ,לפי דרישות עבודה שוטפות שתועברנה אליו
באמצעות הזמנות עבודה.

2.3

נכון למועד פרסום המכרז,קיימים במוסד לביטוח לאומי כ 40 -מבנים ,המשתרעים על שטח
כולל של כ 120,000 -מ"ר ושבהם כ 4,000 -חדרי עבודה.
יודגש כי מדובר בהערכה בלבד ובנתונים המשתנים ואין בהערכה זו כדי להטיל על המוסד
חבות כלשהי.

2.4

ההתקשרות עם הקבלן הזוכה תהיה לתקופה של  3שנים .למוסד בלבד תעמוד אופציה להאריך
את תקופת ההתקשרות ב 2-תקופות נוספות של שנה כל אחת ,עד לתקופה מקסימאלית של 5
שנים.

2.5

התמורה לקבלן תהיה לפי כמות הגופים שהחליף בפועל וסוגיהם ,ושהתקין חדשים במקומם.

2.6

האמור בפרק זה הוא לידיעה בלבד ואין בו כדי לחייב את המוסד .המידע המחייב הוא זה
המפורט בגוף המכרז ,החוזה ונספחיהם.

.3
3.1

לוח הזמנים לעריכת המכרז
להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:
3.1.1

המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות : :יום רביעי .9.4.2014

3.1.2

המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה יום רביעי
30.4.2014

3.1.3

המועד האחרון להגשת ההצעה:יום רביעי  14.5.2014שעה 12.00

3.1.4

תוקף ערבות הגשה.30.9.2014 :
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3.2

המוסד רשאי לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו ,ובכלל זה
לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה .הודעה בדבר דחייה
כאמור תימסר לכל מי שנרשם למכרז.

.4
4.1

הגדרות למונחים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:
גוף תאורה -גוף או גופי תאורה כוללים בתוכם את כל הרכיבים והנורות להדלקה מלאה
ומושלמת.

4.2

נקודת מאור – נקודה כפי שמתוארת בסעיף  08.00.48במפרט משרד הביטחון פרק .08

4.3

הרכבת גופי תאורת פנים – הרכבת גופי תאורה כפי שמתוארת בסעיף  08.09.01.03במפרט
משרד הביטחון פרק .08

4.4

המוסד/המזמין – המוסד לביטוח לאומי או מי מטעמו.

4.5

ועדת בדיקה – ועדה מקצועית שמונתה ע"י ועדת המכרזים לבדיקת ההצעות במכרז.

4.6

תקלה -גוף התאורה אינו דולק או אינו פועל באופן תקין.

4.7

חשמלאי מורשה – חשמלאי בעל רשיון מוסמך לפחות של משרד העבודה.

4.8

בודק מוסמך – בודק בעל רישיון בודק חשמלאי מוסמך

4.9

מתכנן – יועץ מטעם המוסד לביטוח לאומי

4.10

הקבלן – הזוכה במכרז זה.

נספחים למכרז זה המהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,הם:
4.11

נספח א' – טופס הרשמה;

4.12

נספח ב' –טופס פרטי המציע;

4.13

נספח ג' – נוסח כתב ערבות ההצעה;

4.14

נספח ד' –נוסח כתב ערבות ביצוע ;

4.15

נספח ה' – טופס ההצעה הכספית;

4.16

נספח ו' – דו"ח סיום העבודה להתקנת גופי תאורה ;

4.17

נספח ז' – טופס לקיחת גופי תאורה שפורקו ;

4.18

נספח ח' – טופס ניסיון קודם ;

4.19

נספח ט' – תצהיר ;

4.20

נספח י'  -שאלון אישי לבדיקה ביטחונית ;

4.21

נספח יא' – רשימת חשמלאים מורשים ומנהל עבודה באופן קבוע ;
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4.22

נספח יב' – אישור מוקדם לעריכת ביטוח ;

4.23

נספח יג' – אישור עריכת ביטוחים ;

4.24

נספח יד' -חוזה:

.5

אופן הערכת ההצעות במכרז

ההצעה תוגש בשלושה העתקים זהים ,כל העתק יכלול שתי מעטפות נפרדות בהתאם לנאמר
בסעיף  17למכרז.
הערכת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא:
5.1

בשלב הראשון תבחן ועדת המכרזים של המוסד (להלן" :ועדת המכרזים")את עמידתן של
ההצעות בתנאי הסף להשתתפות במכרז .הועדה רשאית לפסול הצעות שאינן עומדות בתנאי
הסף.

5.2

בשלב השני תבחן ועדת המכרזים את הצעות המחיר של המציעים אשר עברו את תנאי הסף,
ויוכרז הזוכה.

5.3

בשלב השלישי טרם החתימה על ההסכם עם הזוכה ,יהא על הזוכה להגיש דוגמה מכל גופי
התאורה אותם הציע לאישור המוסד.

.6
6.1

מעמדו המשפטי של המציע
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות תאגיד הרשום או עוסק מורשה בישראל על
פי דין.

6.2

על המציע לציין בטופס ההצעה בנספח ב' את שמות מורשי החתימה מטעמו ולצרף לטופס
ההצעה:
6.2.1

אישור מהמרשם הרלוונטי המעיד על התאגדותו.

6.2.2

אם המציע הוא עמותה – אישור תקף מרשם העמותות בדבר ניהול תקין
של העמותה.

6.2.3

אישור תקף של רו"ח או עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה אצל המציע.

6.2.4

אישור תקף על ניהול ספרים כדין ,כנדרש לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו.1976-

6.2.5

אם המציע הינו חברה ,יצרף נסח חברה מעודכן למועד הגשת ההצעה
המראה כי למציע אין חובות בגין אגרה שנתית לרשם החברות וכי לא
הוכרז כ"חברה מפרה".
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.7
7.1

תנאי סף  -כללי
ערבות הגשה
7.1.1

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע לצרף להצעתו ,ערבות
בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית ,בסכום של

.₪ 25,000

(עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים) ,שתהיה בתוקף עד
ליום 30.9.2014בנוסח המצורף כנספח ג' למכרז ובנוסח זה בלבד.
7.1.2

לתשומת ליבם של המציעים:

7.1.2.1

נוסח הערבות יהיה זהה לנוסח המצורף כנספח ג' למכרז.

7.1.2.2

נדרשת זהות מלאה בין מבקש הערבות לבין המציע.

7.1.2.3

יש להגיש את כתב הערבות המקורי.

7.1.2.4

המוסד יפסול הצעה שהערבות שהוגשה בה חסרה או פגומה או
שאינה לפי הנוסח המצ"ב.

7.1.3

אם יתארך תהליך בחירת ההצעות מכל טעם שהוא ,יהיה המוסד רשאי
לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות בתקופה נוספת ,כפי שימצא
לנכון .אי הארכת תוקף הערבות ,על אף בקשת המוסד ,שקולה לחזרה
מההצעה ותוביל לפקיעתה.

7.1.4

המוסד יהיה רשאי לחלט את הערבות ,כולה או חלקה ,בנסיבות
המפורטות בתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג ,1993-ובכפוף להן.

7.1.5

הזוכה במכרז ,יצרף לחוזה( ,שבנספח יד') ,ערבות ביצוע בלתי מותנת,
לטובת המוסד ,בסך של ₪ 50,000
הערבות הינה צמודה למדד המחירים לצרכן ,הידוע במועד חתימה על

החוזה ,ותהיה בתוקף למשך כל תקופת החוזה ,וכל תקופות ההארכה  90 +יום
לאחר סיומן.
המוסד יהא רשאי לחלט את הערבות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בכל מקרה שהזוכה
לא יעמוד בתנאי מתנאי החוזה ו\או בתנאי מתנאי הנספחים המצורפים ו\או בגין כל
נזק שייגרם למוסד על ידי הזוכה ו\או עובדיו ו\או מי מטעמו ,בהתראה של שבועיים
מראש וזאת מבלי לפגוע בזכויות המוסד לכל סעד אחר לפי כל דין.
7.1.6

הצעה שלא צורפה אליה ערבות כנדרש – תפסל על הסף ולא תידון כלל.
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.8

תנאי סף  -סיווג מקצועי של המציע

8.1

על המציע להיות בעל סיווג  160א 3לקבלנות חשמל על פי חוק רישום הקבלנים.

8.2

על המציע לצרף להצעתו ,את התעודות והאישורים המתאימים המעידים על היותו בעל סיווג
 160א.3

8.3

על המציע להעסיק באופן קבוע מנהל עבודה בעל רישיון חשמל "חשמלאי הנדסאי" בעל ניסיון
מוכח של  7שנים לפחות בעבודה מסוג נשוא המכרז .יש למלא הטבלה שבנספח יא ולצרף
התעודות המתאימות.

8.4

על המציע להעסיק באופן קבוע לפחות ב 6-החודשים שקדמו להגשת ההצעה 15 ,חשמלאים
מוסמכים בחברתו ובעלי ותק מקצועי מוכח של לפחות  3שנים.

8.5

על המציע למלא את פרטי  15החשמלאים מורשים שעובדים בחברתו בטבלה המופיע בנספח
יא' ,ולצרף התעודות המתאימות.

8.6

על המציע להיות בעל ניסיון קודם באספקה והתקנת גופי תאורה ,בהיקף שנתי של לפחות
 300,000ש"ח בכל אחת מהשנים  .2013, 2012, 2011את הניסיון יש לפרט בטבלה
שבנספח ח'.

.9
9.1

תנאי סף  -היעדר ניגוד עניינים ,חוק עובדים זרים ושכר מינימום.
תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הוא שהמציע אינו מצוי בניגוד עניינים בין תפקידיו על פי
מכרז זה לבין עניין אחר שלו והכל כמפורט בתצהיר שבנספח ט.

9.2

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע לפעול בהתאם לחוק עובדים זרים ,תשנ"א1991-
ובהתאם לחוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987-ולשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ובמועד
כמתחייב על פי דין ,לרבות חוקיה עבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים החלים עליו
וההסכמים האישיים להם הוא צד.

9.3

על המציע לחתום על התצהיר בנספח ט'.
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 .11תנאי סף טכניים של הגופים הנדרשים
10.1

כל סוגי הגופים הנדרשים במסגרת מכרז זה מפורטים בנספח ה'.

כל הגופים ( T5ולד) שמוצאים ע"י המציע במסגרת מכרז זה ,חייבים להיות מורכבים
מהרכיבים:

נורות ,משנק אלקטרוני וציוד הדלקה של החברות הבאות -בלבד:
PHILIPS
OSRAM
CREE
BUG ELECTRONICS
CITIZEN ELECTRONICS
EPISTAR

ג'נראל אלקטריק
אלתם עין השופט
VOSSLOH SCHWABE

מציע ,אשר יגיש בהצעתו גוף המורכב מנורות וציוד הדלקה ,שלא
מהחברות המצויינות לעיל  ,הצעתו תיפסל על הסף.
10.2

דרישות טכניות לגופי תאורה מסוג  60X60 T5ו30X120 -
10.2.1

כל גוף חייב להיות מצויד במשנק אלקטרוני.

10.2.2

הגופים יהיו מצויידים ברפלקטור פרבולי.

10.2.3

לגוף תאורה במידות  , 60X60יהיו לפחות  13למלות.

10.2.4

לגוף תאורה במידות  ,30X120יהיו לפחות  25למלות.

10.2.5

עובי הרפלקטור והלמלות יהיו לפחות  0.5מ"מ והציפוי יהיה מסוג
אנודייז בעובי לפחות  0.2מ"מ( .גוון מבריק או מט)

10.2.6

הנצילות האורית של הגופים לא תרד מ.73% -

10.2.7

עובי הפח של אמבטיית הגוף לא ירד מ 1 -מ"מ.

10.2.8

הנורות יהיו מסוג  T5דגם  LUMILUXאו שו"ע מאושר ע"י יועץ
המוסד – לפעולה של מינימום  20,000שעות.
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10.3

דרישות טכניות לגופי תאורה מסוג לד
10.3.1

כל גוף חייב להיות מצויד במשנק אלקטרוני.

10.3.2

הגופים העגולים יהיו מצויידים ברפלקטור עם ציפוי אנודייז מבריק.

10.3.3

לגוף תאורה במידות  60X60יהיה מגן פוליקבונט שקוף מט.

הערה לפרק  :10למוסד לביטוח לאומי יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט
עם הגופים שהוצעו אכן תואמים לדרישות המכרז.

 .11לכל הגופים המוצעים במסגרת מכרז זה ,יש לצרף את המסמכים הבאים:
11.1.1

דפי קטלוג של יצרני הגופים שמוצעים.

11.1.2

בדף הקטלוג של היצרן ,יופיעו ריכוז איפיון טכני של הגופים המוצעים.
המפרט יכלול:

א .שרטוט ומידות של הגוף
ב .שירטוט חיבורים חשמליים
ג .הרכב כל הרכיבים ,ממה עשוי גוף התאורה כולל סוג הרכיב ותוצרתו.
ד .איפיון של הרפלקטור ,החזר אור ,זווית פיזור.
ה .תעודת אחריות מטעם היצרן על כל גוף תאורה שבמכרז.
11.1.3

אישור לכל הנורות המוצעות ע"י הקבלן ,שיהיו בעלות אפיון שלאחר 3
שנים של עבודה ,דעיכת עוצמת התאורה לא תרד מ 90% -מהעוצמה
ההתחלתית ,על המציע לצרף להצעתו אישור מיצרן הנורות המעיד על
דרישה זו.

11.1.4

תעודת אחריות של היצרן ,עבור כל גוף תאורה ,שמופיע בנספח ה' –
לפחות  3שנים ממועד מסירת הגופים.
בתעודות האחריות יכתב שהאחריות שניתנת על הגופים ,היא על כל
הרכב הגוף ,ציוד הדלקה ונורות.
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 .12תקנים

על המציע לצרף להצעתו ,עבור כל גוף תאורה ,שמופיע בנספח ה' שני אישורי תקן:
-

אישור תקן עבור גוף התאורה עצמו.

-

אישור תקן של המפעל המייצר את גוף התאורה.

תקנים לגופי תאורה יהיו  :מכון התקנים הישראליENEC ,CE ,VDE ,

 .13אישור מוקדם לתנאי ביטוח נספח יב'
13.1

המציע יחתום בעצמו על התחייבות ואישור מוקדם לתנאי הביטוח כפי שמופיע בנספח יב'.

13.2

ידוע למציע והוא מתחייב שבמידה ויזכה במכרז ,הוא יחתים את חברת הביטוח בנוסח זהה
לנוסח המצורף במכרז זה בנספח יג'.
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 .14קבלת ומסירת העבודה:
בסיום העבודה ובמעמד מסירת העבודה ,למנהל הלוגיסטיקה באתר ,ימלא הקבלן את דו"ח סיום
העבודה המופיע ,בנספח ו' ויחתום עליו.
דו"ח זה ישמש לבקרה לשלמות ותקינות הגופים למשך כל תקופת האחריות.
כמן כן יצורפו לדו"ח זה כל תעודות האחריות של הגופים המותקנים.
במידה ויתגלו ליקויים בהתקנת הגופים ,על הקבלן להשלים כל התיקונים כפי שיידרשו .העבודה
תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא כל הסתייגות מהמזמין.

 .15אחריות
הקבלן ייתן אחריות כוללת של  36חודשים מיום מסירת כל אחת מהעבודות בהתאם לדו"ח
המסירה שבנספח ו'.
האחריות תכלול בין היתר:
-

כל סוגי נקודות התאורה (שהתקין חדשה ,שהעתיק ממקומה ושהחליף ישן בחדש).

-

כל גופי התאורה ,כולל נורות וציוד הדלקה.

האחריות כוללת בתוכה שירות ,תיקונים והחלפה לכל המרכיבים של הגופים
והעבודה.

 .16שירות ותיקונים
16.1

שירות ותיקונים לשלוש השנים הראשונות מיום המסירה
על הקבלן לתת מענה לקריאות שירות ,בגין גוף תקול ,דעיכה או הפסקת תאורה.
זמן הגעת הקבלן ,לכל אחד מסניפי המוסד ,בגין קריאת שירות ,לא יעלה על  36שעות  ,וזאת
על קריאות שרות שהתקבלו עד השעה .12:00
קריאות שירות שהתקבלו במשרדי הקבלן יטופלו בתאום עם מנהל הלוגיסטיקה שבסניף.
על הקבלן לתקן את הטעון תיקון ,בין אם התקלה בגוף התאורה ומרכיביו ,בין אם התקלה
בנורות הגוף ,בין אם התקלה בתשתית החשמל של נקודת המאור.
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 .17מהות העבודה
17.1

קבלן הזוכה במכרז ,יידרש באמצעות הזמנת עבודה חתומה לבצע את המטלות הבאות
ובהתאם לצרכים:
17.1.1

פרוק גופים קיימים

לפרק גוף תאורה או גופי תאורה קיימים הפועלים הן מעל הטיח ,הן מתחת לטיח והן
בתקרות אקוסטיות.
17.1.2

פרוק והרכבת תקרות אקוסטיות

לצורך עבודה על גופים שמותקנים ופועלים מתחת לטיח ,בתוך תקרות אקוסטיות או
בתוך תקרות גבס או בתוך מגשי פח ,יפורקו הגופים הישנים כאשר הוסרו תחילה
התקרות האקוסטיות באופן הזהיר והמקצועי ביותר ,ללא נזק לתקרה האקוסטית,
בתום העבודה יחזיר הקבלן את התקרה למצבה הקודם.
במידת הצורך ,על הקבלן להציג תוספת לתקרה החסרה (בגין החלפת הגופים),
למנהל הלוגיסטיקה ,עם קבלת האישור ,על הקבלן לבצע את התאמת התקרה לגוף
התאורה החדש שהותקן.
17.1.3

אספקה ,תקנה וחיבור גוף תאורה חדש

אספקה ,התקנה וחיבור גוף או גופי תאורה חדשים ,מתוך רשימת הגופים שנמצאים
במכרז זה (כולל נורות).
התקנה וחיבור הגופים תתבצע בהתאם לפרק  18להלן (הנחיות לביצוע
עבודה).
17.1.4

העתקת גוף תאורה

העתקת גוף או גופי תאורה פועלים ,למקום אחר בסניף .דרישה זו מסתמכת על
העובדה שבמקום החדש (שהגופים יפעלו) נמצאת נק' חשמל שאליה יחובר הגוף,
העתקת גופים אלו יתבצעו בהתאם להנחיות בפרק .18
17.1.5

נקודת חשמל חדשה

ביצוע נקודות חשמל לתאורה .העבודה תכלול חיבור תקני של כבל חשמל מסוג
 N2XYבחתך  1.5ממ"ר להזנת המעגל ,למקום החדש כולל מפסק באם יידרש,
הפעלה מסוג תקני כדוגמת הקיים באיזור ההתקנה ,אשר מקומו ייקבע ע"י מנהל
הלוגיסטיקה באתר .הכבלים יועברו בתוך צינורות או בסולמות שמעל התקרה או
בתעלות  PVCשמתחת לתקרה.
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17.2

פינוי גופי תאורה שפורקו
17.2.1

גופי תאורה והנורות שפורקו ,הינם רכושו הפרטי של הקבלן המבצע.
גופים ונורות שפורקו ילקחו על ידי הקבלן בתום העבודה.

17.2.2

כפעולה מקדימה ללקיחת הגופים והנורות שפורקו ,על הקבלן המבצע
לרכז את כל הגופים והנורות שפורקו ,במקום מאושר בסניף ,למלא
טופס לקיחת גופי תאורה שפורקו כפי שמופיע בנספח ז' ולהחתים את
מנהל הלוגיסטיקה באתר על הטופס.

17.2.3

הטופס המקורי ימסר למנהל הלוגיסטיקה באתר והעתק מטופס לקיחת
ציוד ,ישאר בידו של הקבלן.

17.2.4

בתום מילוי הטופס וחתימה עליו ,יפנה הקבלן את הגופים והנורות
משטח המוסד.

17.3

מסירת העבודה
על הקבלן המבצע בסיום עבודתו להזמין בודק חשמל מוסמך מטעמו ולמסור את העבודה בשלמותה
כולל דו"ח בדיקה חשמלית ,ובהתאם לכל הנאמר בהזמנת העבודה ,למתכנן המתקן ולנציג המוסד
לביטוח לאומי.
על הקבלן למלא טופס סיום עבודה כפי שמופיע בנספח ו'.

 .18הנחיות לביצוע עבודה
18.1

מפרט מיוחד זה יחד עם אופני המדידה המיוחדים שמובאים מהווים השלמה למפרט הכללי
למתקני חשמל ,פרק  00מוקדמות ,פרק  , 08במהדורתם האחרונה .במקרים של סתירה
ביניהם ,קובעים הסעיפים של המפרט המיוחד .עבודות שלגביהן קימות דרישות ,תקנות ,כללים
וכד’ של רשות מוסמכת כגון :חברת החשמל ,בזק ומכון התקנים הישראלי ,תבוצענה המדידות
בהתאם לאותן דרישות ,תקנות וכד’.
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כל העבודה תימדד נטו כשהיא גמורה ,מושלמת ו/או קבועה במקומה ללא כל תוספת עבור פחת וכו'
ומחירה כולל את ערך כל חומר העזר ועבודות הלוואי המפורטות במפרט ומשתמעות ממנו .מתקנים
סמויים שלא נמדדו לפני כיסויים ימדדו בתוואים הקצרים ביותר האפשריים.

18.2

כל ה עבודות תבוצענה כאמור לפי המפרט הכללי לעבודות חשמל כולל התיאור של אופני
המדידה המופיע בפרק  -08מפרט משרד הביטחון ,בהוצאת הועדה הבין משרדית משנת
 .2008התקנים הישראליים המתאימים וחוק החשמל.

18.3

הנחיות והוראות של המתכנן ו /או המפקח.

18.3.1

מפרט זה בא להשלים את המפרטים הללו בהוצאת הועדה הבין משרדית
(משהב"ט ,משרד

העבודה ,משרד השיכון) ,ולפיכך ימצאו ביטוי

הדברים המיוחדים לעבודה זו.
רואים את הקבלן כמי שיש ברשותו מפרטים אלו במהדורתם
המעודכנת.
18.3.2

המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו הזכות לבצע העבודה בחלקה ,לפי
נושאים ,עדיפויות ו/או להגדילה עבור קומות נוספות ו/או כמויות כפי
שיקבעו על ידו.
הגדלת היקף העבודות לא תיחשב כשינויים.

18.3.3

כל החומרים והמוצרים למיניהם יתאימו לדרישות התקנים הישראליים
העדכניים ובהעדרם ,לדרישות התקנים של ארץ מוצאם.
הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המתכנן והמפקח הן ביחס
למקורות כל החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם
החומרים.
אולם מוסכם בזה במפורש כי בשום פנים ואופן אין אישור החומרים
משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור .הרשות בידי
המתכנן והמפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר אם אותם
החומרים אינם מתאימים למפרט .מוצרים מכל הסוגים לא ירכשו ע"י
הקבלן ,אלא באישור מוקדם של המתכנן והמפקח ,אשר יקבעו את
התוצרת הרצויה בכל מקרה .הקבלן חייב להמציא לידי המפקח בהתאם
לדרישתו אישורים מסמכים והוכחות לגבי טיב החומרים והעבודות ,הן
מבחינת הנדרש במפרט והן מבחינת התקנים הקובעים.
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18.3.4

על הקבלן לסיים את העבודה כולה ,למסרה למפקח במצב נקי ומסודר,
לאחר הבדיקות והתיקונים במידה וידרשו בהתאם ללוח הזמנים של
שלבי הביצוע ועד למועד הסיום שצוין בתנאי המכרז.

18.4

על הקבלן להצהיר בחתימתו על גבי עמוד זה של המכרז ,כי בזמן הגשת ההצעה ,הקבלן
מצהיר כי המסמכים שלהלן נמצאים ברשותו:

חוק החשמל התשי"ד  -מעודכן

המפרט הכללי לעבודות בניה

ק"ת  - 771רישוי מתקני חשמל

 - 00מוקדמות

ק"ת  - 1809התקנת מוליכים

 - 08מתקני חשמל

ק"ת  - 3531לוחות מתך נמוך

 - 11עבודות צביעה

ק"ת  - 4271הארקת יסוד
ק"ת  - 4731מעגלים סופיים במ"נ

 - 34מערכות גילוי וכיבוי אש

ק"ת  - 4350העמסה והגנה מוליכים
ק"ת  - 4643הארקות
(חתימה על עמוד זה ,מאשר כי מסמכים אלו נמצאים ברשות המציע).

18.5

מנהל העבודה
א .הקבלן יעסיק במקום העבודה בקביעות ,במשך כל תקופת הביצוע ,מנהל עבודה – לצורכי
התאום והפיקוח על העבודה.
ב .מנהל העבודה יהיה בעל רישיון חשמלאי הנדסאי לפחות ,עם ניסיון מוכח של  7שנים
לפחות בביצוע עבודות דומות ,וכן בעל רישיון למתח המתאים לסוג העבודה ,בהתאם
לתקנות משרד העבודה – המחלקה לרישוי קבלני חשמל וקובץ תקנות רישיונות החשמל.
ג .הקבלן לא יעביר או יחליף את מנהל העבודה במשך כל תקופת העבודה באתר  -אלא
לאחר אישור מראש ובכתב מאת המזמין.
מנהל העבודה המחליף חייב לענות על דרישות הסף הקבועות במכרז זה.
ד .מנהל העבודה יהיה נוכח באתר באופן רצוף במשך כל שעות הפעילות של קבלן החשמל
באתר.
ה .מנהל העבודה יקבל את אישור המפקח לפני התחלת עבודתו ולמפקח תהיה זכות לדרוש
את החלפתו ע"פ שיקול דעתו הבילעדי בכל זמן שהוא ימצא לנכון ומבלי שהוא יהיה צריך
לתת הסברים או נימוקים כלשהם לקבלן.
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ו .על הקבלן להבטיח המצאות מחליף במקרה העדרות מנהל העבודה מפאת מחלה ,מילואים,
חופשה וכו' .המחליף יעמוד בדרישות הסף הנידרשות במכרז זה.

18.6

בדיקה סופית של מתקן החשמל
גמר העבודה יהיה לאחר העברת ביקורת בודק מוסמך פרטי ,ואישור גמר עבודה ע"י המתכנן
והמזמין.

18.7

בצוע בשלבים
העבודה תבוצע בהתאם ללוח זמנים מאושר מראש .על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע
בשלבים כפי שיקבע ע"י המזמין או מי מטעמו.
הביצוע בשלבים לפי עדיפותם ,לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה להארכת
תקופת הבצוע.
המזמין או מי מטעמו יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו.

18.8

מהלך קוים
כל הנקודות להזזה והעתקות של מיקומי הגופים החדשים יבוצעו בתוואי הקצר ביותר האפשרי
לבצוע לדעת המפקח .צינורות וכבלים שיותקנו יהיו מקטעים שלמים ולא חתיכות.
במקרה של נקודות חדשות על הקבלן לחבר למעגלים הקיימים.

18.9

כבלים ומוליכים לחשמל
פרט אם נדרש אחרת במפורש יהיו כל הכבלים מטיפוס מ N2XYו .XPLE -כבלים על סולמות
יחוזקו באמצעות חיזוקים דגם "אטקה" או שווה ערך .כבלים בקוטר  50מ"מ ולמעלה יחוזקו
בחיזוק נפרד לכל כבל .נעלי הכבל יתאימו למוליכים :עגול לעגול ,סקטורלי ללא אלתורים.
כל כבל יזוהה ע"י תג פלסטי עם כתובת בדיו טכנית בלתי נמחקת בה יצוין מס' המעגל ,תדירות
ומתח ,חתך ויעוד .התגים יותקנו בקצות הכבלים וכל  12מ' לערך.
בכבלים בקוטר מעל  40מ"מ יותקנו שלטי זיהוי מסנדביץ' חרוט בעלי גובה אותיות  4מ"מ לפחות
ובצבעים לפי התדירויות של מתח העובר בהתאם.
מעל חתך  6ממ"ר יהיו המוליכים מסוג "שזור" ולא מגיד יחיד .לא תותר התקנת מוטות חיבורים
וכולם צריכים להיות מחתיכה שלמה אחת .בכבלי אלומיניום ניתן להשתמש אך ורק בנעלי כבל
אלומיניום מובדל מיוצרות לפי תקן  DIN 46329המיועדות לכך.
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בכל חיזוק של נעלי כבל יש להשתמש בבורג המתאים לחור שבנעל הכבל ,ובחיזוק של מספר כבלי
נחושת לאביזר יחיד יש להשתמש בלשוניות פסי צבירה מתאימות.
כבלי פיקוד יהיו לבידוד  1ק"ו ,הגידים יזוהו ע"י מספרים עוקבים במילים ,ומדי  50ס"מ .בכל
שכבה יהיו  2גידים סמוכים בעלי בידוד כחול וחום ויתר הגידים יהיו אפורים.
לכבלי הספק מעל  50ממ"ר ,יותקנו מפלגות פלסטיות מתכווצות בחום בכל קצותיהן.

 18.10צינורות
א .צינורות פלסטיים שימדדו בנפרד (שלא במסגרת נקודות) כוללים גם:חוטי השחלה מניילון
בקוטר  3ממ"ר באותם מקומות שלא מושחלים בהם מוליכים .בצינורות בקוטר  36מ"מ ומעלה
המחיר כולל חבל שחלה בקוטר  8מ"מ.
ב .צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" (קשיח -כבד) כוללים במחיריהם גם קופסאות הסתעפות
ומעבר משוריינות מגולוונת ,חוטי השחלה קשתות סטנדרטיות ומיוחדות לפי הצורך.
ג .צינורות מגולבנים כוללים גם :תיקוני צבע עשיר אבץ ,קופסאות כנ"ל ,תרמלים סופיים ,חוטי
השחלה,קשתות ,מופות ,ניפלים וכו'.
ד .מחיר המעברים המתוארים במפרט הכללי סעיף  08.00.02כלול במחירי הצנרת לרבות סגירות
מגן אטומות ותרמילים סופיים וכן פתחי מעבר בקירות.

 18.11אישור בטחוני
במעמד החתימה על חוזה ההתקשרות  ,ימלא הקבלן עבור כל עובדיו שמופיעים בנספח יא' ,שאלון
אישי לבדיקה בטחונית כפי שמופיע בנספח י'.
כל עובד המוצע מטעם הקבלן שיעבוד בביצוע השירותים ע"פ מכרז זה ,יצטרך אישור מוקדם
מקב"ט המוסד.
עובד שימצא בלתי כשיר בטחונית יוחלף באחר.
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.19

19.1

אופן התנהלות המכרז

קבלת מסמכי המכרז

ניתן לעיין או להוריד את מסמכי המכרז ,ללא תשלום ,בכתובת האינטרנט של המוסד
 www.btl.gov.ilתחת "מכרזים".
19.2

הליך הבהרות
19.2.2

עד יום רביעי  9.4.2014רשאי כל אדם לפנות בכתב למוסד ,ולהעלות
כל השגה ,הערה בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או
בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

19.2.3

את הפניות יש לשלוח לאגף לוגיסטיקה של המוסד ,לדואר אלקטרוני
 .BENNYZ@NIOI.GOV.ILעל הפונה לוודא כי פנייתו התקבלה אצל
מר בני זייסנו בטלפון .02-6709658

19.2.4

על הפונה לציין בפנייתו את מספר ושם המכרז ופרטי קשר של הפונה:
שם ,כתובת ,מס' טלפון ,מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני .מבנה הפנייה
יהיה כדלקמן:

מס'
הסעיף

השאלה

19.2.5

למוסד יהיה שיקול דעת במתן התשובות.

19.2.6

ההתייחסות לפניות תפורסם באתר האינטרנט של המוסד ,עד ליום רביעי
 ,30.4.2014זאת ,מבלי לחשוף את זהות הפונה .למוסד יהיה שיקול
דעת באשר לחשיפת תוכן הפנייה.

19.2.7

התייחסויות אלה יהיו חלק בלתי נפרד מהמכרז.

19.2.8

המוסד רשאי לשנות את תנאי המכרז עד למועד הגשת ההצעות .הודעה
על השינוי תפורסם באתר האינטרנט של המוסד.
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 .21מבנה ההצעה והגשתה
20.1

ההצעה תוגש בכתב ,בשפה העברית ,בשלושה עותקים זהים ותיערך בהתאם להנחיות
המפורטות בסעיף זה ,נספחים טכניים המצורפים להצעה יהיו באנגלית ו/או בעיברית.

20.2

כל אחד מהעותקים יכלול שתי מעטפות נפרדות וחתומות כדלקמן:
20.2.1

מעטפה ראשונה תכיל את כל מסמכי המכרז חתומים לרבות כל הנספחים
והאישורים הדרושים ,בחוברת כרוכה .על המעטפה יש לרשום "מכרז
מס' ב'(.2013) 1004
ההצעה תוגש כשהיא מכילה את כל מסמכי מכרז זה ,על כל חלקיו
ומסמכיו כשהיא כרוכה ושומרת על סדר העמודים המקורי וחתומה ע"י
מורשה חתימה ועם חותמת מקורית על כל דף.

20.2.2

מעטפה שניה תכיל את טופס ההצעה הכספית שבנספח ה' ,מודפס וחתום
ע"י מורשה החתימה של המציע .על המעטפה יש לרשום "טופס הצעה
כספי  -מכרז מס' ב'(2013.) 1004

20.2.3
20.3

יש להקפיד על הפרדת המעטפות כנידרש.

אין לצרף להצעה דפים ,חוברות ,דיסקים ,מצגות כו' ,שלא נדרשו .ועדת המכרזים תתעלם מכל
חומר שיצורף כאמור.

20.4

טופס ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ומהווה השלמה של הקבוע במכרז .עם
זאת ,במקרה של סתירה בין טופס ההצעה לבין גוף המכרז יגבר האמור בגוף המכרז.

20.5

כל המסמכים המצורפים לטופס ההצעה מהווים חלק בלתי נפרד מן ההצעה.

20.6

בכל מקום בטופס ההצעה וגם בנספחי המכרז ,שבו נדרשת חתימה ,הכוונה היא לחתימה של
מורשה חתימה מטעם המציע.

20.7

את המעטפות יש להגיש כשהם סגורות וחתומות ללא זיהוי חיצוני ,לאחר סיום הליך ההבהרות,
ולא יאוחר מיום רביעי  14.5.2014בשעה  ,12:00בתיבת המכרזים הנמצאת בבנין המוסד
לביטוח לאומי ,ברח' ויצמן  ,13ירושלים (קומה  2בארכיב) אצל יוסי מרציאנו.

20.8

על המעטפות יצוין "מכרז מס' ב'( 2013)1004להחלפת גופי תאורה קיימים בסניפי המוסד
לגופי תאורה מסוג לד ו." T-5

20.9

החוזה המצורף כנספח יד' למכרז ייחתם על ידי המציע באופן הבא:
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20.9.1

על כל עמוד :חתימה בראשי תיבות של מורשה חתימה  +חותמת של
המציע.

20.9.2

בעמוד האחרון :חתימה מלאה של כל מורשי החתימה מטעם המציע +
חותמת של המציע.

 20.10הגשת ההצעה במועד הקבוע לעיל ,היא באחריות המציע ,הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא
תיבחן על ידי ועדת המכרזים ותוחזר לשולחה.
 20.11בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס.
 20.12הגש ת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז
והחוזה המצורף לו ,הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסוייגת.

 .21מסמכים שיש לצרף להצעה
21.1

מבלי לגרוע מהדרישות לצירוף מסמכים המפורטות בכל סעיף וסעיף במכרז ,על המציע לצרף
להצעתו את המסמכים הבאים:
21.1.1

כתב ערבות מקורי התואם את הנוסח המפורט בנספח ג' למכרז.

21.1.2

תעודת רישום תאגיד ,ונסח חברה מעודכן ליום הגשת ההצעה.

21.1.3

אם המציע הוא עמותה – אישור ניהול תקין מרשם העמותות.

21.1.4

אישור תקף בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות ותשלום מס) ,תשל"ו.1976-

21.1.5

אישור מאומת על ידי רו"ח או עו"ד בדבר מורשי החתימה בתאגיד.

21.1.6

תצהיר בנוסח המפורט בנספח ט' למכרז.

21.1.7

מפרטים טכניים של הגופים המוצעים (בהתאם לפרק  11למכרז)

21.1.8

המסמכים הנדרשים להוכחת הניסיון ,כמפורט בנספח ח'.

21.1.9

תקנים עבור כל גופי תאורה המוצעים ,ותקנים של המפעלים המייצרים את
גופי התאורה בהתאם לפרק  12למכרז.

21.1.10

תעודות אחריות של היצרן עבור כל גוף תאורה שמופיע בנספח ה' ובהתאם
לפרק .11

21.1.11

תעודות ואישורים עבור סיווג מקצועי  160א' 3לקבלנות חשמל על שם
המציע.

21.1.12

אם המציע הינו "עסק בשליטת אישה" ,כמשמעות הדבר בסעיף 2ב לחוק חובת
המכרזים ,תשנ"ב ,1992-יצרף אישור כנדרש בחוק ותצהיר המאשר זאת.

21.1.13

רשימת חשמלאים מורשים ומנהל עבודה כמפורט בנספח יא'.

21.1.14

אישור מוקדם לתנאי ביטוח בנוסח שבנספח יב' .
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21.2

לתשומת לב :על המציע לוודא כי המספר המזהה (לדוגמא מס' ח.פ ).בכל המסמכים המוגשים
מטעמ ו (לרבות תעודת ההתאגדות ,אישורי רשויות המס וכד') יהיה זהה .אם אין התאמה
במספר המזהה ,על המציע לצרף אישור או הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי-
ההתאמה.

21.3

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים לעיל,
אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.

 .22תוקף ההצעה
22.1

ההצעה תהיה בתוקף עד להחלטה בדבר ההצעה הזוכה ולמשך  60ימים נוספים לאחר מתן
ההחלטה ,וזאת למקרה שבו המציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עמו.
בנסיבות אלה תהיה ועדת המכרזים רשאית להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה
במכרז.

22.2

ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כזוכה במכרז גם לאחר חלוף  60יום
ממועד ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה ,ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו וכי ממשיכים
להתקיים בו תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.

 .23עיון במסמכי המכרז
23.1

ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי
ההצעה הזוכה בהתאם לתקנה ( 21ה) לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג ,1993-חוק חופש
המידע ,תשנ"ח 1998-וההלכה הפסוקה.

23.2

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים (להלן":חלקים
סודיים") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז ,יציין
במפורש בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים ,יסמן את החלקים הסודיים שבטופס ההצעה
באופן ברור ,ובמידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה.

23.3

מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון
מציעים אחרים ,אם יוכרז כזוכה במכרז.

23.4

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם
של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות
המציעים האחרים.

23.5

יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד,
אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.
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 .24החתימה על החוזה
24.1

עם המציע שיזכה במכרז ייחתם החוזה המצורף כנספח יד' ,שהמציע צירף להצעתו כשהוא
חתום על ידו.

24.2

כתנאי לחתימתו של החוזה על ידי המוסד יידרש הזוכה להמציא למוסד בתוך  21יום מיום
שקיבל את הודעת הזכייה את המסמכים ,ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוזה.

24.3

אי-המצאת המסמכים בתוך המועד שהוקצב לכך או אי חתימה על החוזה מהווים הפרה של
תנאי המכרז .במקרה כזה יהיה המוסד רשאי לבטל את זכייתו של המציע במכרז ,וכן לחלט את
הערבות שצורפה על ידי המציע להצעתו ,כולה או חלקה .זאת מבלי לגרוע מזכותו של המוסד
להיפרע מהמציע בגין נזק נוסף שיגרם לו כתוצאה מההפרה.

24.4

היררכיה בין המכרז והחוזה:
24.4.1

החוזה המצורף למכרז זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז .יש לראות את המכרז ואת החוזה המצורף לו (על נספחיו)
כמסמך אחד המשלים זה את זה.

24.4.2

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ
ליישב בין שני הנוסחים.

24.4.3

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יגבר
נוסח החוזה.

24.5

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך ,ביטויים המופיעים בלשון זכר,
משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.

24.6

סמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה והחוזה המצורף לו הינה לבית המשפט המוסמך
בירושלים.
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נספח א' -טופס הרשמה

.1

המציע :שם _______________________________________________________
כתובת __________________________________________________________
טלפון ____________ פקס ____________ אי-מייל ________________________

.2

מורשה החתימה מטעם המציע _______________ תפקיד ____________________

.3

איש הקשר מטעם המציע :שם_______________ תפקיד ____________________
טלפון ______________ טלפון נייד _____________ פקס __________________
דוא"ל __________________.

.4

ידוע לי כי כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות המוסד רשאי לתקן את מסמכי המכרז ובכלל
זה לבטלו או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות.

חתימת מורשה חתימה .________________ :תאריך___________________ :

על המציע ,המעוניין להשתתף במכרז ,למלא את טופס ההרשמה ,ולשלוח אותו לפקס מספר
153506136333
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נספח ב' – פרטי המציע
כללי

.1
1.1

יש למלא את נספח ב'  -טופס ההצעה ולהגישו כחלק מההצעה למכרז.

1.2

ניתן להוסיף שורות או טבלאות לפי הצורך ,וכן להרחיב את המקום בטבלה בהתאם לצורך.

1.3

בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרשת חתימה ,הכוונה היא לחתימת מורשה חתימה מטעם
המציע.

1.4

בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרש המציע למסור פרטי איש קשר ,יש לציין את שם איש
קשר ,תפקידו ופרטי התקשרות עימו (כתובת ,טלפון ,פקס ודוא"ל).

.2

פרטי המציע

שם המציע:

כתובת המציע:

טלפון:

פקס:

כתובת דוא"ל:

פרטי איש הקשר מטעם המציע
שם איש הקשר:

תפקיד:

כתובת דוא"ל:

טלפון:

פקס:

טלפון נייד:

 - 23___________________
קראנו ,הבנו ואנו מאשרים

מכרז מס' ב( - 3042)4001החלפת גופי תאורה מסוג  T-5ולדים בסניפי המוסד

.3

צורת ההתאגדות של המציע

3.1

צורת ההתאגדות של המציע (חברה  /עמותה  /שותפות  /אחר) __________________

3.2

מספר מזהה (לפי הרישום במרשם הרלוונטי) _________________________

3.3

מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע:

שם

מס"ד

ת.ז.

דוגמת חתימה

תפקיד בתאגיד

.3.4.1

.3.4.2

.3.4.3

.3.4.4

שם המציע (התאגיד):

__________________________

בעלי זכויות החתימה:

__________________________

חתימה וחותמת:

__________________________

תאריך:

__________________________

אישור רו"ח  /עו"ד
הנני לאשר את הפרטים להעיל אודות המציע

__________

__________

____________

__________

שם

מס' רישיון

חתימה וחותמת

תאריך
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נספח ג'  -נוסח כתב ערבות הגשה
שם הבנק/חברת ביטוח_________________________ :
מס' הטלפון_______________________ :
מס' הפקס________________________ :
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13
ירושלים
א/ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס' _____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 25,000במילים עשרים וחמישה אלף שקלים
חדשים) אשר תדרשו מאת(_________________________________:להלן "החייב") בקשר
למכרז מס' ב( - 2013)1004החלפת גופי תאורה קיימים בסניפי המוסד לגופי תאורה מסוג T 5
ולדים.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב
בדואר רשום ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא
שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך 30.9.2014
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח
שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח
________________________________

__________________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________
תאריך

________________
שם מלא

________________
חתימה וחותמת
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נספח ד'  -נוסח כתב ערבות ביצוע (יוגש ע"י הזוכה במכרז בלבד)
שם הבנק/חברת הביטוח ________________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס________________________ :
כתב ערבות
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' וייצמן 13
ירושלים

הנדון :ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  50,000ש"ח (במילים :חמישים אלף ש"ח)
שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _________________________
(תאריך תחילת תוקף הערבות)
אשר תדרשו מאת(____________________________________________ :להלן "החייב") בקשר

עם מכרז מס' ב( - 2013)1004החלפת גופי תאורה קיימים בסניפי המוסד לגופי תאורה מסוג T 5
ולדים.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר
רשום ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד
לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח
___________________________________
מס' הבנק ומס' הסניף

__________________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________
תאריך

________________
שם מלא

________________
חתימה וחותמת
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מכרז מס' ב( - 3042)4001החלפת גופי תאורה מסוג  T-5ולדים בסניפי המוסד

נספח ה'  -טופס ההצעה הכספית-מכרז ב'(2013)1004
יש למלא הצעת מחיר לכל אחת מהקטגוריות שלהלן.
יש לשים לב כי הגופים המוצעים יעמדו בכל תנאי הסף המפורטים במכרז זה.
יודגש כי הכמויות האמורות בטבלה שלהלן הינם אומדן בלבד וכי המוסד לא מתחייב
לכמויות שלהלן ויהיה רשאי להפחית ולהוסיף מהכמויות האמורות ללא שינוי
במחירי היחידה.
יש להגיש את טופס ההצעה הכספית במעטפה סגורה ונפרדת מיתר ההצעה ,עליה יהיה כתוב
"הצעת המחיר".
יש לנקוב במחיר ללא מע"מ.
.1

שם המציע ______________________ :מס' ח.פ/.ת.ז._________________ .

.2

הצעת המחיר:

מס'
סידורי

יח'

סוג גוף תאורה

כמות
משוערת

1

אספקה  ,הרכבה וחיבור גוף
תאורה פרבולי  T5 4X14Wכולל
נורות עה"ט

יח'

1200

2

אספקה  ,הרכבה וחיבור גוף
תאורה פרבולי  T5 3X14Wכולל
נורות עה"ט

יח'

1500

3

אספקה  ,הרכבה וחיבור גוף
תאורה פרבולי T5 4X14W

יח'

3000

מחיר ליח'
בש"ח לא
כולל מע"מ

סה"כ

כולל נורות
בתקרה אקוסטית או גבס
4

אספקה  ,הרכבה וחיבור גוף
תאורה פרבולי T5 3X14W

יח'

4500

כולל נורות בתקרה אקוסטית או
גבס
5

אספקה  ,הרכבה וחיבור גוף
תאורה פרבולי T5 2X28W

יח'

2800

כולל נורות עה"ט
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6

אספקה  ,הרכבה וחיבור גוף
תאורה פרבולי T5 2X28W

יח'

3000

כולל נורות
בתקרה אקוסטית או גבס
7

אספקה  ,הרכבה וחיבור גוף
תאורה דגם HIGH BAY
 T5 3X54Wעבור תקרות גבוהות
עם פיזור פוטומטרי רחב ,כולל
נורות עה"ט או בתליה חיצונית.

יח'

150

8

גוף

יח'

1000

אספקה ,הרכבה וחיבור
תאורה לד עד  10Wכולל נורות
בתקרה אקוסטית או גבס

9

אספקה ,הרכבה וחיבור גוף
תאורה לד בין  11Wעד  20Wכולל
נורות בתקרה אקוסטית או גבס

יח'

3000

10

אספקה ,הרכבה וחיבור גוף
תאורה לד  21Wעד  49Wבתקרה
אקוסטית או גבס

יח'

400

11

גוף תאורה  60X60מסוג , LED
עם נורות לעד  60וואט

יח'

500

12

אספקה  ,הרכבה וחיבור גוף
תאורה מוגן מים עם כיסוי
פוליקרבונט T5 2X28W

יח'

1000

כולל נורות עה"ט
13

מחיר להתקנה במת הרמה
להתקנת גופי תאורה בגובה של עד
 7מטר( ,עד  20גופי תאורה
להתקנה) כולל פירוק כל גופי
התאורה הנדרשים באותו מתחם.
(מחיר הנקודה או העתקה ישולמו
מסעיף נפרד).

קומפל
ט

20

14

התקנת מאמ"ת זעיר 1X10A
אמפר ,כדוגמת הקיים בלוח ,כולל
חיווט בלוח הכל קומפלט

קומפל

60

ט

15

נקודה מאור חדשה לגוף תאורה

יח'

1500
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16

העתקת נקודה
למיקום שיידרש.

קיימת

יח'

2000

מאור

17

העתקת גוף תאורה קיים למיקום
שיידרש כולל נקודה הכל קומפלט.

יח'

2000

18

תוספת על התאמת תקרה קיימת
מכל סוג שהיא .לגוף תאורה החדש
שהותקן מכל סוג שהוא .סעיף זה
חל על שינויים והתאמות שעל
הקבלן לבצע על מנת להחליף את
גוף התאורה ,סעיף זה אינו כולל
נזקים שהקבלן ביצע שתיקונם
יהיה על חשבונו).

יח'
לגוף

800

19

דו"ח בודק מוסמך פרטי בסיום
העבודה (עבור כל יום עבודה)

יח'
ליום

50

20

תמורה בגין גוף תאורה שפורק
ואשר עובר לבעלות המציע( ראה
סעיף .)17.2

עבודה
יח'

15000

הערה :זיכוי למוסד לביטוח לאומי
עבור פרוק גוף תאורה ופינויו
מהאתר
סה"כ -
מע"מ -
כולל
מע"מ

21

שם המציע (התאגיד):

__________________________

בעלי זכויות החתימה:

__________________________

חתימה וחותמת:

__________________________

תאריך:

__________________________
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נספח ו'  -דו''ח סיום עבודה להתקנת גופי תאורה
אל סניף__________
לידי_____________

_____ יח' גופי תאורה מסוג ________ במידות _________ הותקנו בחדר_____ בקומה____
_____ יח' גופי תאורה מסוג ________ במידות _________ הותקנו בחדר_____ בקומה____
_____ יח' גופי תאורה מסוג ________ במידות _________ הותקנו בחדר_____ בקומה____
_____ יח' גופי תאורה מסוג ________ במידות _________ הותקנו בחדר_____ בקומה____
_____ יח' גופי תאורה מסוג ________ במידות _________ הותקנו בחדר_____ בקומה____
_____ יח' גופי תאורה מסוג ________ במידות _________ הותקנו בחדר_____ בקומה____

העבודה נמסרה בשלמותה למנהל תחום לוגיסטיקה
תעודות האחריות למשך שלוש שנים מיום מסירת העבודה ,על כל גופי התאורה שהותקנו ,נמסרו
למנהל הלוגיסטיקה

____________
שם נציג הקבלן

__________
תאריך מסירה

_________
חתימה

_____________________
חותמת הקבלן המבצע

הרני לאשר כי העבודה נמסרה בשלמותה לידי ,כמו כן נמסרו לידי תעודות האחריות על כל גופי
התאורה שהותקנו ונמסרו בדו"ח זה.
________________
שם מנהל הלוגיסטיקה

__________
תאריך מסירה

_________
חתימה
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נספח ז'  -טופס לקיחת גופי תאורה שפורקו
סניף__________
שם מנהל הלוגיסטיקה___________
בסניף______ פורקו _____יח' גופי תאורה מסוג ________ כולל נורות מסוג ________
בסניף______ פורקו _____יח' גופי תאורה מסוג ________ כולל נורות מסוג ________
בסניף______ פורקו _____יח' גופי תאורה מסוג ________ כולל נורות מסוג ________
בסניף______ פורקו _____יח' גופי תאורה מסוג ________ כולל נורות מסוג ________

עבודת הפירוק נמסרה בשלמותה למנהל תחום לוגיסטיקה על ידי

____________
שם נציג הקבלן

__________
תאריך מסירה

_________
חתימה

_____________________
חותמת הקבלן המבצע

הציוד נלקח בשלמותו מהסניף ביום ______ ע''י ___________

________________
שם מנהל הלוגיסטיקה

__________
תאריך מסירה

_________
חתימה
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נספח ח'  -טופס ניסיון קודם
על המציע להיות בעל ניסיון קודם באספקה והתקנת גופי תאורה ,בהיקף שנתי של לפחות 300,000
ש"ח בכל אחת מהשנים  ,2011,2012.2013את הניסיון יש לפרט בטבלה זו.
היקף
העבודה
בש''ח

שם
שנת  2011בה שם הפרוייקטים
בוצעה העבודה שבוצעו ע''י המציע מזמין
העבודה

שם מפקח
בפרוייקט

מס' טלפון
של המפקח
בפרוייקט

סה"כ
שנתי 2011

היקף
העבודה
בש''ח

שם
שנת  2012בה שם הפרוייקטים
בוצעה העבודה שבוצעו ע''י המציע מזמין
העבודה

שם מפקח
בפרוייקט

מס' טלפון
של המפקח
בפרוייקט

סה"כ
שנתי 2012

היקף
העבודה
בש''ח

שם
שנת  2013בה שם הפרוייקטים
בוצעה העבודה שבוצעו ע''י המציע מזמין
העבודה

שם מפקח
בפרוייקט

מס' טלפון
של המפקח
בפרוייקט

סה"כ
שנתי 2013

הצהרת הקבלן,מורשי החתימה מטעם הקבלן:

שם___________ ,ת.ז ,_________.תפקיד___________ ,חתימה__________
__________
תאריך

אישור
הנני מאשר כי ביום __________הופיע בפני _________ עו"ד ,מר/גב' ___________ נושא
ת.ז.שמספרה _________ ,ולאחר שהזהרתיו/הכי עליו/הלומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/הדלעילוחתמ/ה עליה
בפני.

_______________ ,עו"ד
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נספח ט'  -תצהיר
ימולא ע"י מורשה חתימה מטעם המציע

אני_______________ הח"מ ,נושא ת.ז ,____________ .מורשה חתימה מטעם
____________________ שמספרו __________________ (להלן" :המציע") מצהיר בזאת
כדלקמן:

.1

הנני מכהן במציע בתפקיד ___________________.

.2

הנני מורשה חתימה במציע.

היעדר ניגוד עניינים
 .1הנני מצהיר בזאת ,כי לא ידוע לי על תפקידים ועניינים (כגון מתן ייעוץ לגורמים מסויימים,
חברות בדירקטוריונים ,בעלות בנכסים ובגופים עסקיים וכיוב') ,של המציע ,או חברת אם שלו,
או חברת בת שלו ,או חברה אחות שלו ,או אחד מבעלי העניין בו או אחד ממנהליו או קרוב
משפחה מדרגה ראשונה של אחד מאלה ,שעלולים להעמידם במצב של חשש לניגוד עניינים
במסגרת ביצוע הפרויקט נשוא המכרז.
שמירה על דיני העבודה
 .2הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים ,תשנ"א( 1991-להלן" :חוק עובדים
זרים").
 .3מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:
א .המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה
שקדמה למועד החתימה על ההצהרה.
ב .אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים
זרים – ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד החתימה על ההצהרה.
ג .לעניין סעיף זה:
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2.1.1

"בעל זיקה" – תאגיד שבשליטת המציע ,נושא משרה אצל המציע ,בעל
שליטה במציע ,תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הנו בעל השליטה גם
בו.

2.1.2

"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ,התשכ"ח .1968 -

 .4הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום ,תשמ"ז( 1987-להלן" :חוק שכר
מינימום") ,ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ובמועד כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי
ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.
 .5מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:
א .המציע או בעל זיקה אליו לא הורשע ובעבירה לפי חוק שכר מינימום.
ב .המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד חתימתה
הצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.
ג .המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד
חתימתה הצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
ד .לעניין סעיף זה "בעל זיקה" – כל אחד מאלה:
() 1

תאגיד שבשליטת המציע.

() 2

נושא משרה אצלה מציע ,בעל שליטה במציע ,תאגיד אחר שבעל השליטה
במציע הנובע להשליטה גם בו.

() 3

תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב
כאמור של המציע ,ותחומי פעילותו של התאגיד דומים במהותם לתחומי
פעילותו של המציע.

() 4

מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה.

() 5

אם המציע הנו תאגיד הנשלט שליטה מהותית – תאגיד אחר שנשלט
שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע; שליטה מהותית – החזקה של
שלושה רבעים או יותר בסוג מסוג של אמצעי שליטה בתאגיד.

ה .בסעיף זה" ,הורשע" – הורשע בפסק-דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה
לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג (.)31.10.2002
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כללי
.6

קראתי ,הבנתי ואני מסכים לדרישות מכרז זה ללא סייג.

.7

כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע ,לרבות התאמת המערכת המוצעת לדרישות השירות
ודרישות הניסיון בהקמה והפעלה של מערכות דוגמת המערכת המוצעת ,נבדקו על-ידי ואני
מאשר את היותם נכונים ומדויקים.
אני מאשר כי הצעת המחיר של המציע גובשה על ידו בתום לב וכי המציע לא תיאם מחירים

.8

עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהו.
.9

המציע משתמש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד.

.10

הוראות המכרז והחוזה המצורף למכרז ,לרבות דרישות השירות וכל נספח אחר ,ידועות
ומקובלות על המציע ,והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על פי המכרז ,החוזה על נספחיו,
הצעת המציע ועל פי דין.
המציע הינו בעל הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות ,הכישורים ,הרישיונות והאמצעים,

.11

לרבות כוח האדם והציוד ,הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על פי החוזה המצורף למכרז.
 .12המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על פי דין ובידיו כל הרישיונות הנדרשים על פי
דין.
 .13זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_________________
חתימה

אישור
הנני מאשר כי ביום __________הופיע בפני _________ עו"ד ,מר/גב' ___________ נושא
ת.ז.שמספרה _________ ,ולאחר שהזהרתיו/הכי עליו/הלומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/הדלעילוחתמ/ה עליה
בפני.

_______________ ,עו"ד
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נספח י'  -שאלון אישי לבדיקה ביטחונית
פרטי העובד המעומד (ימולא רק ע"י הזוכה במכרז)
 .1שם משפחה __________

שם פרטי ___________ שם האב ____________

מספר זהות _ _ _ _ _ _ _ _ _

שם משפחה קודם____________

שם פרטי קודם __________

תאריך לידה ___________

כתובת הרשומה במשרד הפנים
רחוב  /ת.ד ___________ מס' בית ______ כניסה ______ דירה ________
ישוב_________________ מיקוד ____________
 .2הצהרה
 2.1אני החתום מטה _______________________ עובד בחברת ________________
מצהיר בזאת  ,כי הפרטים שמלאתי בשאלון זה ,הם נכונים  ,מלאים ומדויקים .
אי דיוק במסירתם  ,עלול להביא להפסקת עבודתי  ,ללא כול טענות ותביעות מצידי.

ברור לי כי כל

 2.2רישומים פליליים
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

ידוע לי כי לצורך קבלת אישור לעבוד במבניי המוסד לביטוח לאומי  ,וכן לצורך המשך
עבודתי במסגרת מכרז זה  ,עלי לעבור בידוק ביטחוני .
הואיל וכך  ,אני נותן בזאת את הסכמתי  ,מראש  ,למסירת מידע מן המרשם הפלילי ,
על פי חוק המרשם ותקנות השבים  ,התשמ"א . 1981
כמו כן  ,ולמען הסר ספק  ,אני מוותר בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של
מסירת מידע -כאמור לעיל .
הריני מתחייב כי אם יהיה שינוי לגבי בנושא רישום פלילי  /משטרתי  ,אדווח על כך
למעסיקי  ,ולמינהל הלוגיסטיקה במוסד לביטוח לאומי .

____________
תאריך

________________
חתימת העובד המעומד

על כל מועמד הממלא טופס זה  ,לצרף אליו תצלום תעודת זהות
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נספח יא' – רשימת חשמלאים מורשים ומנהל עבודה באופן קבוע

שם העובד

מס' ת.ז .מס' רישיון
חשמלאי

תוקף
סוג
הרישיון הרישיון

תאריך
תחילת
העבודה אצל
המציע

תאריך
תחילת
העבודה
כחשמלאי

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
מנהל עבודה
עובד מס' 16
16

הצהרת הקבלן,מורשי החתימה מטעם הקבלן:

שם___________ ,ת.ז ,_________.תפקיד___________ ,חתימה__________
__________
תאריך

 - 37___________________
קראנו ,הבנו ואנו מאשרים

מכרז מס' ב( - 3042)4001החלפת גופי תאורה מסוג  T-5ולדים בסניפי המוסד

נספח יב'  -אישור מוקדם לתנאי הביטוח
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
רחוב שדרות ויצמן 31
ירושלים
( להלן "המוסד" )

הנדון :אישור מוקדם לתנאי הביטוח
הריני לאשר בזאת כי ראיתי את נספח יג' למסמכי המכרז ,הנושא את הכותרת
"אישור עריכת ביטוחים" והמהווה חלק ממסמכי מכרז מס' _________ להחלפת
גופי תאורה קיימים בסניפי המוסד לגופי תאורה מסוג  T-5ולדים.

אני מאשר בזאת כי מיד עם הודעת זכייה ,אבצע את הביטוחים כמפורט בנספח יג' על-ידי חברת
ביטוח מאושרת ,בנוסח ובתנאים כפי הרשום בנספח זה וללא כל שינוי בתוכנו.

בכבוד רב,

_________
תאריך

___________
שם המציע

____________
חתימת המציע
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נספח יג'  -אישור עריכת ביטוחים
במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
רחוב שדרות ויצמן 31
ירושלים
( להלן "המוסד" )

הנדון :אישור על קיום ביטוחים של_________________________________ :
( מ.ח.פ  /ת.ז( ) ____________ .להלן" :הקבלן")

בקשר להסכם על פי מכרז פומבי מס' ____________ להחלפת גופי תאורה קיימים
בסניפי המוסד לגופי תאורה מסוג  T-5ולדים
(להלן" :ההסכם")

אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת
כי ערכנו על שם הקבלן את הביטוחים להלן:
 .1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,המבטח את חבות הקבלן על פי דין בגין
פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם
ו/או גוף כלשהו בגבול אחריות בסך  ₪ 4,000,000לאירוע אחד ובמצטבר
במשך שנת ביטוח אחת .ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בגין מהומות,
התפרעויות ושביתות וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח הלאומי.
מסמכים מידע ורכוש של המוסד יחשבו כרכוש צד שלישי על פי פוליסה זו.
הביטוח מורחב לשפות את המוסד והבאים מטעמו בגין אחריותם למעשי
ו/או למחדלי הקבלן וכל הבאים מטעמו .הביטוח כולל אחריות צולבת
שלפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור הקבלן ועבור המוסד וכאילו
הוצאה על שם כל אחד מהם בלבד.

 .2ביטוח אחריות מעבידים  ,המבטח את חבות הקבלן כלפי כל המועסקים
על ידו  .הביטוח מורחב לשפות את המוסד במידה ויחשב כמעביד של מי
מהמועסקים על ידי נותן השירותים.
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גבול האחריות בביטוח זה הנו  ( ₪ 20,000,000או סכום מקביל לו בדולר
ארה"ב ) לאירוע אחד ובמצטבר במשך שנת ביטוח אחת.

 .3ביטוח אחריות מקצועית או אחריות מוצר או ביטוח משולב אחריות
מקצועית ואחריות מוצר ,המבטח את חבות הקבלן על פי דין בגין
המוצרים ,העבודות והשירות המסופקים ו/או ניתנים על ידו למוסד.
גבול האחריות בביטוח זה הנו  ( ₪ 5,000,000או סכום מקביל לו בדולר
ארה"ב ) לאירוע אחד ובמצטבר במשך שנת ביטוח אחת.
בביטוח זה אין כל חריג או סייג בגין אובדן מסמכים ,אובדן מידע מכל
סוג ותיאור ,אי יושר של עובדים ,חריגה מסמכות ,הפרת חובת הסודיות
ואחריות בגין מעשים או מחדלים של קבלני משנה .אובדן השימוש ועיכוב
כתוצאה ממעשה או מחדל או השמטה או טעות של הקבלן.
הביטוח מורחב לשפות את המוסד והבאים מטעמו עקב אחריותם למעשה
ו/או מחדל ו/או השמטה ו/או טעות שנגרם על ידי הקבלן ו/או המועסקים
על ידו ו/או הבאים מטעמו.
תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שישה ( )6חודשים לאחר ביטול
או אי חידוש הביטוח כאמור ע"י המבטח או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח
אחר המבטח את חבות הקבלן כפי הביטוח שהסתיים.
אם בסיס הביטוח בפוליסה זו הוא על פי יום הגשת התביעה ,יחול תאריך
רטרואקטיבי מיום חתימת ההסכם בין המוסד לבין הקבלן או מועד
מוקדם לכך .תאריך רטרואקטיבי משמעו שהפוליסה תכסה מקרים שקרו
החל מהיום הרטרואקטיבי והתגלו בתקופת הביטוח או בתקופת הגילוי.
ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על . ₪ 40,000

 .1בהתייחס לפוליסות לעיל:
 .2כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח
כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המוסד וכלפי מבטחיו ,ולגבי
המוסד  ,הביטוח על-פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה
אותו במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בבטוחי
המוסד  ,מבלי שתהיה למבטח 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.
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 .3בפוליסות מופיע תנאי שלפיו הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת
הביטוח ,אלא אם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד
לפחות  60יום מראש.
 .4השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הקבלן בלבד.
 .5אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד ,עובדיו והבאים מטעמו ולמעט
כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 .6אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו
במפורש ע"י האמור לעיל.
בכבוד רב,
___________

__________

__________

שם החותם

תפקיד החותם

תאריך

רשימת הפוליסות

עד תאריך

מתאריך

___________
חתימה וחותמת המבטח

פוליסה מס'

ביטוח אחריות צד ג'
ביטוח אחריות
מעבידים
ביטוח אחריות
מקצועית
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פרטי סוכן הביטוח:

שם|___________

כתובת __________ טלפון__________

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה כדלקמן:
רשימת הפוליסות

עד תאריך

מתאריך

פוליסה מס'

ביטוח אחריות צד ג'
ביטוח אחריות
מעבידים
ביטוח אחריות
מקצועית

 - 42___________________
קראנו ,הבנו ואנו מאשרים

מכרז מס' ב( - 3042)4001החלפת גופי תאורה מסוג  T-5ולדים בסניפי המוסד

נספח יד' למכרז -חוזה

לצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז ,המציע מחוייב לחתום על חוזה/הסכם.
ההסכם המצורף להלן חתום בראשי תיבות על ידי נציגי המוסד לביטוח לאומי.
על המציע לחתום בראשי תיבות על ההסכם ,לצד חתימותיהם של נציגי המוסד לביטוח לאומי.
החתימה על ההסכם הינה חובה.

להורדת החוזה/הסכם (עמודים - )43-55לחץ כאן.
[כמו-כן ,ניתן להוריד את החוזה  /הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע בתוך מודעת המכרז].
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טבלת ריכוז תאריכים

התאריכים

הפעילות
פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט

יום חמישי 3..2.3.02

תוקף ערבות בגין הגשת הצעה

2..2.3.02

תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים

יום רביעי 2.2.3.02

(אל מר בני זייסנו בדואר אלקטרוני )BENNYZ@NIOI.GOV.IL :
תאריך אחרון למענה הביטוח הלאומי לשאלות הבהרה

יום רביעי 2..2.3.02

באמצעות אתר האינטרנט של המוסד בכתובת , www.btl.gov.il
דף הבית ,מכרזים ,קישור ל"שאלות ותשובות".
יום רביעי  14.5.2114שעה 12:11

תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

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