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מכרז מס' ב'( – 2012)1001מתן שירות שנתי למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר
א .המוסד לביטוח לאומי (להלן – "המוסד" ) מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר למתן שירות שנתי לתחזוקה ותיקונים
למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר במשרדיו ברחבי הארץ  ,בהתאם למסמכים המצ"ב והכוללים :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16

ב.

מכתב פניה זה.
הסכם – עליו יחתום הזוכה במכרז (נספח א')
נוסח כתב ערבות ביצוע (נספח ב')
רשימת סניפים (נספח ג')
תנאים כלליים (נספח ד')
הצעת מחיר למתן שירות למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר (נספח ה')
פירוט ניסיון המציע (נספח ו')
אישור על קיום ביטוחים (נספח ז')
אישור פרטי עובדים ורכבים בבעלות החברה (נספח ח')
פרטי מציע  -דף קשר (נספח ט')
תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום (נספח י')
התחייבות לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים ,שכר מינימום וקיום חוקי העבודה (נספח יא')
הצהרת המציע על מחזור כספי (נספח יב')1
אישור רו"ח על מחזור כספי (נספח יב')2
אישור על עסק בשליטת אישה ( נספח יג')
טבלת ריכוז תאריכים

תנאי סף
.1

על המציע להיות בעל אישור תקף ממכון התקנים הישראלי המאשר מתן שירות והתקנה למערכות
גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר .על המציע לצרף אישור זה להצעתו.

.2

על המציע להיות בעל וותק של לפחות  3שנים במתן שירות למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר.
להוכחת הניסיון הנדרש ,על המציע לצרף רשימת  3לקוחות שונים לפחות ,להם נתן שירות למערכות
גילוי אש ועשן מתוצרת טלפייר בהיקף כספי ,אשר לא יפחת מ ₪ 30,000 -ללקוח .הדרישה היא
למינימום של לקוח אחד בכל שנה בין השנים  . 2014-2016יש למלא את הטבלה המופיעה בנספח ו'
למכרז זה.

.3

המציע הינו בעל מחזור כספי בגין שירות של מערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר בהיקף שנתי של
 ₪ 150,000לפחות ,בכל אחת מהשנים  . 2014-2016המציע יצרף הצהרה בנוסח שבנספח יב'()1
ואישור רו"ח על ההצהרה שבנספח יב'(.)2

.4

המציע מעסיק לפחות  2עובדים מקצועיים בעלי הסמכה למתן שירות למערכות גילוי אש ועשן תוצרת
טלפייר .יש לצרף תעודות בהתאם ולמלא את הטבלה המופיעה בנספח ח' סעיף .1

.5

ברשות המציע  2כלי רכב שירות לפחות (יש לצרף מספרי רכב) .יש למלא את הטבלה המופיעה
בנספח ח' סעיף .2

.6

ברשות המציע קיים מוקד לדווח תקלות מאויש  24שעות ביממה .יש למלא את נספח ח' סעיף .3

.7

המציע מעסיק טכנאי תורן זמין  24שעות ביממה .יש לחתום על ההצהרה המופיעה בנספח ח' סעיף .4

.8

המציע חייב להיות עוסק מורשה/חברה/שותפות המנהל ספרים כחוק .המציע יצרף להצעתו אישור
ניהול ספרים בתוקף ותעודת עוסק מורשה או תעודת התאגדות רלוונטית.
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.9

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

 .11על המציע לצרף להצעתו התחייבות בכתב של מורשה חתימה מטעמו ,מאושר על ידי עו"ד לעמוד
בדרישות לתשלומים סוציאליים ,תשלום שכר מינימום לעובדים וכן התחייבות לקיים את חוק העבודה
לגבי עובדים שיועסקו על ידו במהלך תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה ,וזאת בנוסח המצ"ב
כנספח יא' למכרז זה.
לתשומת לב המציע
מציע שלא יצרף את כל החומר והמסמכים הנדרשים בסעיף ב'  1-10לעיל ,הצעתו תידחה.
ג .העדפה תינתן להצעות העונות על דרישת חוק חובת המכרזים סעיף  2ב' "עידוד נשים בעסקים" ,כלומר
שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה .במקרה כזה יש לצרף אישור רואה חשבון ותצהיר כמפורט בסעיף האמור
– (בנוסח המצ"ב כנספח יג').
ד .על המציע לוודא שהצעתו תהא מלאה הן בסעיפי המחירים והן בפרטים הנדרשים במפרט הטכני ויתר
המסמכים במקומות המיועדים .
ה .ההצעה תכלול את כוח האדם והאביזרים הדרושים לביצוע מושלם של כל העבודה הכוללת.

ו.

אופן בחירת ההצעה הזוכה  -לצורך בחירת ההצעה יינתן משקל של  100%לסה"כ המחיר המוצע
(נספח ה') .ההצעה הזולה ביותר תיבחר.

ז.

ההצעה תהא תקפה למשך שנה אחת מיום הגשתה.

ח .בחתימתו על מסמכי המכרז מצהיר המציע כי כל חומר המכרז ידוע וברור לו.
ט .המוסד יהא רשאי לבטל או לצמצם מכרז זה מכל סיבה שהיא ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בנימוק
החלטתו וללא כל פיצוי .במקרה כזה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

י.

בשאלות הבהרה לגבי מכרז זה נא לפנות אל מר יוני אשר ,תחום בינוי ונכסים ,בדואר אלקטרוני:
 ,yonia@nioi.gov.ilאו בפקס מס'  02-6463071עד ליום שני  .23.3.2014תשובות לשאלות הבהרה
תפורסמנה עד ליום שני  17.7.2017באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו  .www.btl.gov.il :תשובות
המוסד לשאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והוראותיו.

יא .המוסד יהיה רשאי לפרסם שינויים ועדכונים למסמכי המכרז ,לרבות מסמך תשובות לשאלות הבהרה ,ככל
שיהיה בכך צורך .באחריות המציעים  ,להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המוסד (בפרק המכרזים)
בכתובת  www.btl.gov.ilו/או במודעות בעיתונות בכל הנוגע למסמכי המכרז ותנאיו.
יב .תשומת לב המציע לכך שלאחר הודעה על זכיה ,יהיה עליו להמציא אישור עריכת ביטוחים כפי הרשום במכרז
ללא כל שינוי .במידה והזוכה לא יעשה כן ,יהיה המוסד רשאי לבטל את זכייתו על פי שיקול דעת המוסד בלבד.
יג .את ההצעה החתומה ויתר המסמכים הנדרשים יש להעביר יחד עם כל חומר המכרז בתוך מעטפה אל תיבת
המכרזים של המוסד הנמצאת בקומה  2בארכיב המוסד לביטוח לאומי ,המשרד הראשי שד' וייצמן  13ירושלים
 .91909המסירה תיעשה במסירה ידנית או באמצעות דואר שליחים בלבד.
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הפרדת הצעת מחיר :ההצעה תוגש במעטפה אחת בגודל  A4אליה יוכנסו  2מעטפות  .מעטפה חתומה אחת
תכלול את הצעת המחיר והיא תסומן "הצעת מחיר" .מעטפה שניה תכלול את יתר מסמכי המכרז (ללא הצעת
מחיר) ותסומן ב"הצעה" ,הצעה שלא תהא חתומה תיפסל

יד.

אין לערוך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיצורפו להצעה שתוגש .כל שינוי שייעשה במסמכי המכרז או כל
הסתייגות ביחס אליהם ,בין תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יובא בחשבון
בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול להביא לפסילתה של ההצעה .במידה והמוסד
יחליט לקבל את הצעת המציע יראה אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל.

טו .על ההצעה להגיע לתיבת ההצעות לא יאוחר מיום רביעי 2.5.2014 ,שעה  12:00המוסד לא ידון בהצעה
שתגיע לתיבת המכרזים אחרי המועד הנ"ל.

הערות להגשת הצעה:
.1

על המציע להחזיר את כל מסמכי המכרז במקור ולחתום על כל עמוד.

.2

מציע אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של הצעת המחיר ,ייחשב הדבר כאילו כלול המחיר עבור
סעיפים אלו בסעיפיו האחרים של הצעת המחיר ויראו את המציע כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא
תמורה נוספת או שהצעתו תיפסל ,לפי בחירת המוסד.

.3

המחירים יופיעו בשקלים ללא מס ערך מוסף.
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נספח א' – הסכם

לצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז ,המציע מחוייב לחתום על 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 ההסכם ( -עמודים )10-1

לחץ כאן.

[כמו-כן ,ניתן להוריד את החוזה  /הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע בתוך מודעת
המכרז].
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נספח ב'  -כתב ערבות לקיום תנאי החוזה  -ערבות ביצוע

המוסד לביטוח לאומי
שם הבנק/חברת הביטוח _______________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס________________________ :
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' וייצמן 13
ירושלים
הנדון :ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( .₪ 5,000במילים :חמשת אלפים ש"ח)
שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _________________________
(תאריך תחילת תוקף הערבות)
אשר תדרשו מאת(____________________________________________ :להלן "החייב") בקשר עם
הזמנה/חוזה _____________________________________________________________ .
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 תהא בתוקף מתאריך ______________ 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
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חתימה וחותמת
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נספח ג'  -רשימת סניפים

שם סניף

כתובת

שטח מבנה
(מ"ר)

1

טבריה

אלחדיף 1

3,000

2

צפת

הפלמ"ח 100

1,090

ק .שמונה

תל חי 100

500

4

חצור

חצור הגלילית

150

מס'

3

שם סניף
אם

טבריה

5

מראר

כפר מראר

236

6

עפולה

מנחם אוסישקין 2

1,756

עפולה

ירושלים 4

488

מגדל העמק

קניון ניצנים 45

575

9

יוקנעם עלית

התמר 6

380

10

נצרת עלית

עמל 1

1,088

שפרעם

התאנה 7

450

תרדיון

א .התעשייה

520

7
8

11

עפולה

נצרת

12
13
14

נהריה

15

עכו

גיבור סיני 4

1,092

ירכא

מול מפעל קדמני

250

מעלות

הרב קוק 86

150

איש קשר

מיכה בן חמו

חיים מלכה

סוהיל בוטו

ישראל לייזר

טלפון

050-6285416

050-6285406

050-6285011

050-6285434

16

קריות

ק .חיים

אח"י אילת 69

3,000

שמעון אלוק

050-6285664

17

חיפה

דאלית אל כרמל

אחד בנין 35

252

ויקטור בסין

050-6285023

18

נתניה

נתניה

הרצל 68

6,550

גידי אברהם

050-6285457

19

כפר סבא

הרצליה

בן גוריון 22

1,225

ירון צרפתי

050-6285858

רמלה

דני מס 9

2,500

20
21
22

רמלה

23
24

מודיעין עלית

מרכז קסם 46

200

בית שמש

כיכר נוימן 60

800

ק .גת

שד' העצמאות 64

670

אשקלון

הנשיא 101

1,424

שדרות

הגופר  21בן יהודה

447

יחיאל פאר

050-6284972

מוטי כהן

050-6285002

27

יפו

יפו

שארית ישראל 35

615

יניב צהר

050-6285104

28

כרמיאל

כרמיאל

הכבאי 3

2,100

ארנון נוביק

050-6285122

ירושלים

בן סירא 19

ירושלים

בן סירא 20

1,781

יוסי שעיו

050-6285808

25
26

29
30

רחובות

רמלה

דני מס 11

1,834

זאב מימוני

050-6285500

אשקלון

ירושלים
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מס'
31
32

שם סניף אם
משרד ראשי

שם סניף

כתובת

שטח מבנה
(מ"ר)

וולפסון

דיסקין 9

1,978
1,015

הר חוצבים

33

באר שבע

וולפסון 6

3,500

34

דימונה

כיכר ז'בוטינסקי

600

אופקים

קיבוץ גלויות 5

408

נתיבות

הגפן 12

220

37

ירוחם

אליהו הנביא 1

200

38

רהט

בנין העירייה

300

39

ערד

התעשיה 9

158

35
36

באר שבע

13

איש קשר

טלפון

אלינור אסלן

050-6136300

שמעון מונסונגו

050-6285040

מכרז מס' ב'(2012)1001
מתן שירות שנתי למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר

נספח ד'  -תנאים כלליים
מתן שירות שנתי למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר בסניפי המוסד
תוכן:
פרק א' – כללי – הגשה
פרק ב' – לוח זמנים
פרק ג' – הכנה לביצוע ומהלך העבודה
פרק ד' – פיקוח
פרק ה' – השגחה ,נזיקין וביטוח.
פרק ו' – עובדים
פרק ז' – ציוד חומרים ופסולת
פרק ח' – רישום
פרק ט' – תשלומים
פרק י' – סיום השלמה ואחריות
פרק יא' – בירורים נוספים
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פרק א' – כללי הגשה
 .1התנאים הכלליים מחייבים ומהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ,המפרט הטכני וההזמנה לביצוע.
.2

ההצעה תכלול עבודה ואת כל החומרים והאביזרים הדרושים לביצוע מושלם של כל העבודה בכללותה.

פרק ב' – לוח זמנים
 .1השירות יהיה כל חצי שנה ולפי תקן ישראלי  1220חלק  11ובכל תקן ודרישות שנדרשים ע"פ חוק של כל
שנת כספים.
 .2מועד צו התחלת העבודה ייחשב  7ימים מתאריך מסירת ההזמנה ובמקרים דחופים כמפורט בסעיף 13
להסכם שבנספח א'
פרק ג' – הכנה לביצוע ומהלך העבודה
.1

המציע מצהיר כי ביקר במקום העבודה וערך את כל הבדיקות המתחייבות לביצוע עבודה.

 .2על המציע יהא לתאם מראש עם נציג המוסד במקום את סדרי כניסת העובדים ,כלי העבודה והחומרים
המובאים מטעמו לאתר.
פרק ד' – פיקוח
 .1הפיקוח יבוצע ע"י מפקח מטעם המוסד.
.2

אין לפרש את הוראת המפקח ,כנטילת אחריות .הספק נשאר אחראי בגין טיב החומרים וטיב העבודה.

 .3מטרת הפיקוח להבטיח שהספק יקיים את תנאי המכרז במלואו .השגחת המפקח אינה מקטינה את
אחריות הספק.
 .4המפקח רשאי להורות על כל שינוי שהוא בצורה ,באופי ,בסגנון או בכמות והספק מתחייב למלא את
הוראות המפקח.
 .5באם התקדמות העבודה תי ראה איטית לפי שיקול דעת המפקח ,יורה המפקח בכתב על האמצעים שיש
לנקוט בכדי לתגבר את קצב העבודה והספק מתחייב לנקוט מיד בכל האמצעים הדרושים.
פרק ה' – השגחה ,נזיקין וביטוח
.1

כל ההוצאות ,אמצעי הזהירות והביטוחים לכל נזק שהוא – לאנשים או לרכוש כתוצאה מהעבודה וכן כל
הוצאה הנדרשת לפי דין או לפי הוראה מצד רשות מוסמכת יחולו על הספק בלבד.

.2

הספק אחראי על כל קבלני המשנה המועסקים על ידו וכן לתאום ביניהם.

 .3הספק מתחייב לבטח את עצמו ,את עובדיו ואת כל הבאים מכוחו והמועסקים על ידו בביטוח מעבידים וצד
ג'.
 .4הספק יישא במלוא האחריות עבור כל הנזקים ,אשר ייגרמו על ידו ו/או על ידי כל הבאים מטעמו.
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 .5הספק יהא אחראי לבעלי המקצוע השונים שהוא מעסיק ,כמו לצד שלישי ולמוסד לא תהיה כל אחריות
כלפיהם בכל תביעה שהיא.
 .6הספק יהיה אחראי לכך שבמקום יישאר רק הציוד המתאים .במידה ויש ציוד אחר ,עליו להוציאו למקום
שיורה לו נציג המקום.
 .7לא מילא הספק אחר התחייבויותיו ,רשאי המוסד לבצע את העבודה ע"י גורם אחר ולנכות ההוצאות
מהספק בתוספת  10%הוצאות משרד.
 .8לא מילא הספק את הוראות המפקח או את התחייבויותיו לביצוע ,יהא המוסד רשאי לגמור את העבודה
במקומו על חשבון הספק או להביא לביטול התקשרות ,שניהם יחד או כל אחד מהם לחוד .האמור לעיל
אינו גורע מכל פיצוי המגיע למוסד עפ"י כל דין.
 .9הופסקה העבודה או הוצא נגד הספק צו פירוק או פשיטת רגל ,לא יוציא הספק כל ציוד שהוא מהאתר עד
גמר ביצוע העבודה ע"י המוסד.
פרק ו' – עובדים
 .1הספק יספק את כוח האדם הדרוש ויצרף תעודות הסמכה בתוקף לביצוע העבודות נשוא מכרז זה.
.2

הספק יעסיק מטעמו בשטח המוסד רק עובדים בעלי תעודת זהות ישראלית ,או בעלי אישור עבודה כדין.

.3

הספק יעסיק עובדים מקצועיים באתר .הורה המפקח על הרחקת עובד ,יבצעה הספק לאלתר בין שהיא
מנומקת ע"י המפקח ובין שהיא אינה מנומקת.

 .4למען הסר ספק מוצהר בזה כי אין כל יחס של עובד ומעביד בין המוסד לבין הספק ו/או עובדיו או הבאים
מכוחו והמועסקים על ידו.
.5

המוסד רשאי לדרוש מהספק להמציא אישורי רשויות הביטחון ,לרבות משטרת ישראל ,לגבי כל אחד
מהמועסקים על ידו או הבאים מכוחו.

 .6על אף האמור בסעיף  2לעיל ,עובדים זרים יועסקו בשטח המוסד רק לאחר הצגת אישור מתאים משירות
התעסוקה ועפ"י חוק שירות התעסוקה.
פרק ז' – ציוד ,חומרים ופסולת.
 .1הספק יתחייב כי כל החומרים והמוצרים בהם ישתמש בעבודתו יתאימו לדרישות התקנים הישראליים
העדכניים ובהעדר תו תקן ישראלי לדרישות התקנים המצוינים במפרט העבודה או לתקן ארץ הייצור של
החומר או המוצר בו הוא משתמש.
.2

על החומרים להיות מסוג מעולה מתוצרת הארץ אלא אם צוין אחרת.

 .3החומרים יתאימו לתקן הנדרש וכאמור לעיל הספק יציג את החומרים בפני המפקח לשם אישורם מראש.
חומרים וחלקים שייפסלו ,לא יושארו באתר אלא יפונו ע"י הספק.
 .4לא ישאיר הספק חומר כלשהו ברשות הרבים במשך כל זמן הביצוע ,בין אם זו פסולת ו/או חומר חדש ויהיה
אחראי לפנותו מהאתר .כל חומר וכלי עבודה של הספק ו\או מי מטעמו יונחו במקום ובצורה שתמנע כל נזק
לאדם ורכוש.
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פרק ח' -רישום
.1

בגמר השירות יכין הספק בכתב ברור מכתב ובו יפורטו כל הטיפולים שבוצעו על ידו .כמו כן ,יצהיר הספק
בתעודה שימסור כי ביצע את האחזקה כנדרש וכמפורט בתקנים הישראלים או לפי הוראות היצרן והוא
אחראי לתפעולו של הציוד אותו תחזק ,ברמה הנדרשת לפי התקן הרלוונטי.

 .2נציג המוסד במקום יאשר בחתימת ידו את מלוא הביצוע והיקף הכמויות.
 .3בסיום השירות בכל סניף ימסור הספק דו"ח לנציג הסניף הרלבנטי בשני עותקים:
א .למחלקת בינוי נכסים
ב .לתיק הבטיחות של הסניף.
 .4הספק ישלח חשבונית לתשלום בנפרד למחלקת בינוי ונכסים של המוסד לביטוח לאומי עם עותק התעודה
חתומה ע"י נציג סניף המוסד הרלוונטי.
 .5כל פריט פגום שייפסל לשירות ,יימסר לנציג המוסד באתר הרלבנטי .דיווח מפורט על כך יופיע בסעיף
ההערות של תעודת השירות
פרק ט'  -תשלומים
.1ראה סעיף  14להסכם שבנספח א'
פרק י'  -סיום השלמה ,בדק תיקונים ואחריות
 .1עם גמר הביצוע ,יתאם הספק מועד מסירת העבודה עם נציג המוסד והמפקח ובמועד זה יירשם פרוטוקול
בו יפורטו כל העבודות והתיקונים הנדרשים אם יהיו כאלה.
 .2אישר נציג המוסד כי העבודה הושלמה לשביעות רצונו המלאה ,יראו במועד האישור מועד גמר ביצוע
העבודה.
 .3הספק יהא אחראי היחיד והבלעדי לטיב השירות ולחומרים שהוא מספק.
.4

בגמר העבודה ישאיר הספק את המקום נקי ומסודר לשביעות רצונו המלאה של נציג מוסד.

פרק יא' – בירורים נוספים
 .1פרטים נוספים ובירורים הנוגעים למכרז ניתן לברר אצל מר אליהו שייקה  ,בתחום בינוי ונכסים במשרד
הראשי ירושלים .פקס'02-6513827 :
 .2פרטי הספק:
___________________
שם הספק
___________________
כתובת
___________________
מס' טלפון  /פקס
שם מורשה החתימה___________________
___________________
חתימה וחותמת
___________________
תאריך
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נספח ה'  -הצעת מחיר למתן שירות שנתי למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר
לכבוד המוסד לביטוח לאומי

שם סניף

כתובת

שטח
מבנה
(מ"ר)

טבריה
צפת
ק .שמונה
חצור
מראר
עפולה
עפולה
מגדל העמק
יוקנעם עלית
נצרת עלית
שפרעם
תרדיון
עכו
ירכא
מעלות

אלחדיף 1
הפלמ"ח 100
תל חי 100
חצור הגלילית
כפר מראר
מנחם אוסישקין 2
ירושלים 4
קניון ניצנים 45
התמר 6
עמל 1
התאנה 7
א .תעשייה
גיבור סיני 4
מול מפעל קדמני
הרב קוק 86

3,000
1,090
500
150
236
1,756
488
575
380
1,088
450
520
1,092
250
150

16

קריות

ק .חיים

אח"י אילת 69

3,000

17

חיפה

דאלית אל
כרמל

אחד בנין 35

252

18

נתניה

נתניה

הרצל 68

6,550

19

כפר סבא

הרצליה

בן גוריון 22

1,225

20
21
22
23

רמלה

רמלה
רמלה
מודיעין עלית
בית שמש

דני מס 9
דני מס 11
מרכז קסם 46
כיכר נוימן 60

2,500
1,834
200
800

זאב
מימוני

24

רחובות

ק .גת

שד' העצמאות 64

670

יחיאל
פאר

אשקלון
שדרות
יפו

הנשיא 101
הגופר  21בן יהודה
שארית ישראל 35

1,424
447
615

כרמיאל

הכבאי 3

2,100

ירושלים
ירושלים
וולפסון
הר חוצבים

בן סירא 19
בן סירא 20
דיסקין 9

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

שם סניף
אם

טבריה

עפולה

נצרת

נהריה

25
26
27

יפו

28

כרמיאל

29
30
31
32

אשקלון

ירושלים
משרד
ראשי

18

איש
קשר

מיכה בן
חמו

חיים
מלכה
סוהיל
בוטו
ישראל
לייזר
שמעון
אלוק
ויקטור
בסין
גידי
אברהם
ירון
צרפתי

מוטי כהן
יניב צהר
ארנון
נוביק

1,781

יוסי שעיו

1,978
1,015

אלינור
אסלן

עלות
שירות
שנתי ללא
מע"מ
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שם סניף

כתובת

שם סניף אם

מס'
33

באר שבע

34

דימונה

וולפסון 6
כיכר
ז'בוטינסקי
קיבוץ גלויות
5
הגפן 12
אליהו הנביא
1
בנין העירייה
התעשיה 9

אופקים

35
באר שבע

36

נתיבות

37

ירוחם

38
39

רהט
ערד

שטח מבנה
(מ"ר)

איש קשר

עלות שירות
שנתי ללא
מע"מ

3,500
600
408
220

שמעון
מונסונגו

200
300
158

סה"כ ללא מע"מ---

שם המציע




תאריך

שם מורשה החתימה

חתימה וחותמת המציע

במידה ויתוסף בניין חדש לשירות שלא צוין בטבלה  ,עלות השירות יהיה בדומה לגודל מבנה
שבהצעת המחיר.
במידה ותוחלף מערכת גילוי אש המצריכה מכון התקנים  /מעבדה מוסמכת  ,עלות הבדיקה תחול על
הספק עד לקבלת אישור תקינות ללא הערות ותקלות.
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נספח ו'  -פירוט ניסיון המציע
שנת 2011
שם הלקוח \החברה

תקופת
השירות

שם הלקוח \החברה

תקופת
השירות

שם הלקוח \החברה

תקופת
השירות

היקף כספי בש"ח

שם הלקוח/נציג
החברה

טלפון
הנציג

מקום
השירות

שנת 2012
היקף כספי בש"ח

שם הלקוח/נציג
החברה

טלפון
הנציג

מקום
השירות

שנת 2013
היקף כספי בש"ח

שם הלקוח/נציג
החברה

טלפון
הנציג

מקום
השירות



על המציע לצרף רשימת  3לקוחות שונים לפחות ,להם נתן שירות למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר
בהיקף כספי ,אשר לא יפחת מ –  ₪ 30,000ללקוח .הדרישה היא למינימום של לקוח אחד בכל שנה ,בין
השנים 2014-2016



על המציע לוודא שהטלפונים של נציגי המשרד/החברה המפורטים על ידו הינם טלפונים פעילים ואשר שייכים
כיום לשמות האנשים שמציין המציע.

חתימה וחותמת המציע _______________________
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נספח ז'  -אישור על קיום ביטוחים
מכרז מס' ב(2015)1004
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות וייצמן 13
ירושלים
(להלן "המוסד")
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של _________________ (להלן "הספק") ,מספר חברה _________
בקשר להסכם ע"פ מכרז מס' ב( - 2015)1004מתן שרות שנתי למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר
אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הספק את
הפוליסות כמפורט להלן:
פוליסה לביטוח אחריות מקצועית  .הפוליסה מבטחת את חבויות הספק על פי דין ,בגבולות אחריות של
 ₪ 10,000,000לתובע ולתקופת ביטוח של שנה ,בגין מעשה ו/או השמטה ו/או מחדל ו/או היפר חובה מקצועית
מצד הספק וכל הפועלים מטעמו.
בביטוח זה אין כל חריג או סייג בגין  :אובדן השימוש או עיכוב עקב מעשה ו/או טעות ו/או השמטה של המבוטח .
אחריות בקשר למעשים ו/או מחדלים ו/או טעויות של קבלני משנה (למען הסר ספק ,הקבלנים עצמם לא מבוטחים)
תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שישה ( )6חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח כאמור ע"י המבטח
או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר.
ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על . ₪ 60,000
לחילופין ,במקום ביטוח אחריות מקצועית ,תחול פוליסת אחריות המוצר.
פוליסה לביטוח אחריות המוצר  .הפוליסה מבטחת את חבות הספק 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  ₪ 10,000,000לאירוע אחד
ובמצטבר במשך תקופת הביטוח.
תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שנים עשר חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח כאמור ע"י המבטח
או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבותו של המבוטח .
ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך . ₪ 60,000
פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי .הפוליסה מבטחת את חבות הספק 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 ₪ 5,000,000
לאירוע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח .ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בגין מהומות ,התפרעויות,
שביתות וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח הלאומי .הביטוח מורחב לשפות את המוסד והבאים מטעמו בגין
אחריותם למעשי ו/או למחדלי הספק וכל הבאים מטעמו .הביטוח כולל סעיף אחריות צולבת שלפיו נחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור הספק ועבור המוסד וכאילו הוצאה על שם כל אחד מהם בלבד.
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים  ,המבטח את חבות הספק כלפי כל המועסקים על ידו  .הביטוח מורחב
לשפות את המוסד במידה ויחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הספק.
גבול האחריות בביטוח זה הנו  ( ₪ 20,000,000או סכום מקביל לו בדולר ארה"ב ) לאירוע אחד ובמצטבר
במשך שנת ביטוח אחת.
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מכרז מס' ב'(2012)1001
מתן שירות שנתי למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר

בהתייחס לפוליסות לעיל:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

נוסח הפוליסות (למעט א .מקצועית) הנו ביט  2013או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.
כל 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 בביטוחי המוסד  ,מבלי שתהיה למבטח זכות
תביעה ממבטחי המוסד להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק הסכם הביטוח ,התשמ"א.1981-
בפוליסות של הביטוחים הנ"ל מ ופיע תנאי שלפיו הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח,
אלא אם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד לפחות  60יום מראש.
השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הספק בלבד.
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד והבאים מטעמו ולמעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.
בכבוד רב
שם חברת הביטוח _________________________
__________
תאריך

___________
שם החותם

רשימת הפוליסות
צד שלישי
אחריות מעבידים
אחריות מקצועית
אחריות מוצר

____________
תפקיד החותם
מתאריך

__________________
חתימת וחותמת המבטח
עד תאריך

מס' פוליסה

פרטי סוכן הביטוח:
שם _____________ כתובת ________________ טלפון ____________
אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:
רשימת הפוליסות
צד שלישי
אחריות מעבידים
אחריות מקצועית
אחריות מוצר

מתאריך

עד תאריך

בכבוד רב
שם חברת הביטוח _________________________
__________
תאריך

___________
שם החותם

____________
תפקיד החותם
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__________________
חתימת וחותמת המבטח

מס' פוליסה

מכרז מס' ב'(2012)1001
מתן שירות שנתי למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר

נספח ח'  -אישור פרטי עובדים ורכבים בבעלות החברה
 .1להלן רשימת עובדים המבצעים את מתן השירות :
מספר ת.ז.

שם העובד המקצועי

 .2להלן רשימת כלי רכב השירות שברשות המציע:
מס' רישוי של כלי הרכב

סוג ודגם הרכב

שנת ייצור של הרכב

 .3להלן פרטי המוקד הטלפוני ,המאוייש  24שעות ביממה ,של המציע לדיווח על תקלות:
מספר טלפון של המוקד _____________________
מספר המוקדנים המאיישים את המוקד __________

 . 4הריני להצהיר בשם המציע ,כי המציע מעסיק טכנאים תורנים מוסמכים הזמינים  24שעות ביממה.

_____ ___________ _________________________ ______________
תאריך

שם המציע

שם מורשה חתימה מטעם המציע
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חתימה וחותמת

מכרז מס' ב'(2012)1001
מתן שירות שנתי למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר

נספח ט'  -פרטי מציע – דף קשר
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
ירושלים

מכרז מס' ב( 2015)1004בנושא :מתן שרות שנתי למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר

שם הספק המציע  /ה ______________________________:
מס' עוסק מורשה_________________________________ :
רחוב_____________________ :
מס' בית__________________ :
כניסה____________________:
דירה_____________________ :
יישוב_____________________:
מיקוד_____________________ :
מס' טלפון___________________:
מס' טלפון נייד________________:
מס' פקס____________________:

_____________
תאריך

_________________________
חתימה וחותמת ,מורשה החתימה
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מכרז מס' ב'(2012)1001
מתן שירות שנתי למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר

נספח י'  -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'( 2015 )1004בנושא שירות שנתי למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר בסניפי המוסד בארץ.
(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

מכרז מס' ב'(2012)1001
מתן שירות שנתי למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר

נספח יא'
התחייבות לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים ,שכר מינימום וקיום חוקי העבודה
אנו הח"מ ______________ מצהירים בזאת כי במידה ונוכרז כזוכה במכרז ב' ( 2015 )1004בנושא ,מתן שרות
שנתי למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר  ,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'(2012)1001
מתן שירות שנתי למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר

נספח יב'( - )1הצהרת המציע על מחזור כספי

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי

אנו הח"מ _________________ מורשי חתימה של המציע _____________ (להלן – "המציע") מצהירים
בזאת ,לצורך השתתפות במכרז מס' ב'( ,2015)1004כי המחזור הכספי (הכנסות) של המציע בתחום שירות
למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר לכל אחת מהשנים  2016 ,2015 ,2014הינו כדלקמן:

שנה

הכנסות בש"ח ללא מע"מ

2014

__________________

2015

__________________

2016

__________________

בכבוד רב,

______________________________
שם מלא של מורשה/י חתימה

__________________________
חתימה וחותמת
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מכרז מס' ב'(2012)1001
מתן שירות שנתי למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר

נספח יב'( - )2אישור רואה חשבון על מחזור כספי
[יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח]
תאריך_______________:
לכבוד
______________ (שם המציע)

הנדון  :מחזור כספי (הכנסות) המציע
אנו משרד רו"ח _____________________ ,רואי החשבון המבקר של _________________ המגישה הצעה
למכרז מס' ב' (( 2012 )1001להלן "המציע ") מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של המציע בדבר היקף מחזור כספי
בגין עבודות שרות של מערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר הכלולה בהצעה של המציע למכרז האמור ואשר
מתייחסת לכל אחת מהשנים  , 2013 ,2012 ,2011מצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.
הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המציע .אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם
כדרושים לפי הנסיבות .הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית
מהותית .הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה.
הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של
המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,ההצהרה בדבר מחזור כספי משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם
לרשומות עליהם התבססה.

בכבוד רב,
_____________________
חתימה וחותמת רואי החשבון
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מכרז מס' ב'(2012)1001
מתן שירות שנתי למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר

נספח יג'  -אישור על עסק בשליטת אישה

אני עו"ד/רו"ח _______________ מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף  2ב' לחוק חובת
המכרזים ,התשנ"ב – .1992

מחזיקה בשליטה בתאגיד/עסק _____________________ הינה גב' ______________ מס' ת.ז: .
______________.

____________
שם מלא

________________
חתימה

_________________
חותמת

תצהיר בעלת השליטה

אני __________________________ מס' ת.ז__________________ .

מצהירה בזאת כי התאגיד/העסק ___________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף  2ב' לחוק חובת
המכרזים ,התשנ"ב.1992 -

____________
שם מלא

________________
חתימה
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_________________
חותמת

מכרז מס' ב'(2012)1001
מתן שירות שנתי למערכות גילוי אש ועשן תוצרת טלפייר

ריכוז תאריכים
התאריכים

הפעילות
פרסום המודעה בעיתונות

יום חמישי 15.6.2017

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

יום שני 26.6.2017

עבור מר יוני אשר בדואר אלקטרוניyonia@nioi.gov.il :
ו/או לפקס02-6709341 :
מועד אחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה באמצעות
אתר האינטרנט דף הבית מדור מכרזים

יום שני 17.7.2017

מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

יום רביעי  2.5.2014שעה 12.00

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