מכרז מס' ב) - 2010 (1006מתן שרות שנתי למערכות כיבוי במים  -ספינקלרים
א .המוסד לביטוח לאומי )להלן – "המוסד" ( מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר למתן שרות שנתי למערכות כיבוי במים
–ספינקלרים בשיטת" "TOTAL RISKבמשרדיו ברחבי הארץ  ,בהתאם למסמכים המצ"ב והכוללים :
 .1מכתב פניה זה.
 .2הסכם – עליו יחתום הזוכה במכרז )נספח א'(.
 .3רשימת סניפים ) -נספח ב'(.
 .4תנאים כללים – )נספח ג'(.
 .5הצעת מחיר\מחירון למתן שירות למערכות כיבוי במים-ספינקלרים) -נספח ד'(
 .6טבלת המלצות אתרים – )נספח ה'(
 .7נספח ביטוח ) -נספח ו'(
 .8דף קשר – ) נספח ז'(
 .9תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום – )נספח ח'(
 .10התחייבות לעמידה בתנאים סוציאליים ,והעדר הרשעות בשל הפרות דיני העבודה – )נספח ט'(
 .11אישור על עסק בשליטת אישה – ) נספח י'(
 .12אישור רו"ח על היקף עבודה)-ניספח י"א(.
ב.

תנאי סף
.1

על המציע לצרף אישור תקף ממכון התקנים הישראלי המאשר מתן שירות והתקנה למערכות כיבוי במים-
ספינקלרים תקן ישראלי , 1928תקן ישראלי  1596ותקני . N.F.P.A

.2

על המציע לצרף אישור רו"ח כי הינו בעל וותק של לפחות  5שנים במתן שירות והתקנה למערכות כיבוי
במים-ספינקלרים.

.3

להוכחת הניסיון הנדרש ,על המציע לצרף רשימת  3אתרים להם נתן שירות למערכות כיבוי במים-ספינקלרים.
בהיקף כספי אשר לא יפחת מ ₪ 40,000-בשנה לכל אתר ולמלא את הטבלה המופיעה כנספח ה' למכרז זה.

.4

על המציע לצרף אישור מרו"ח המעיד כי הכנסותיו מעבודות שרות והתקנה של מערכות כיבוי במים-
ספינקלרים בהיקף שנתי של  80,000ש"ח לפחות בכל אחת מהשנים  ,2009 ,2008 ,2007נספח י"א.

.4

המציע מעסיק  3עובדים מקצועיים ומוסמכים המבצעים את מתן שרות כיבוי במים-ספינקלרים לפי התקן ,יש
לצרף תעודות הסמכה תקפים .

.5

ברשות המציע  2כלי רכב שרות לפחות )יש לצרף מספרי רכב( עם אמצעי קשר מתאימים .

.6

ברשות המציע קיים מוקד לדווח תקלות מאויש  24שעות ביממה.

.7

המציע מעסיק טכנאי תורן זמין  24שעות ביממה.

.8

המציע חייב להיות עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק.על המציע לצרף אישור עפ"י חוק עסקאות גופים
ציבורים  ,אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס' התשל"ו  1976ואישור אגף המכס והמע"מ על דיווח למע"מ.

.9

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

 .10על 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 ט' למכרז זה.

1

לתשומת לב המציע:
מציע שלא יצרף את כל החומר והמסמכים הנדרשים בסעיף ב'  1-11לעיל  ,הצעתו תדחה.

ג.

בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים ׁ)העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי ( התשנ"ה – 1995
– עדיפות תנתן להצעות אשר כוללות טובין מתוצרת הארץ  .ביחד עם הגשת ההצעה יש לצרף אישור רו"ח
בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.

ד.

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
– )כנספח י'(.

ה.

על המציע לוודא שהצעתו תהא מלאה הן בסעיפי המחירים והן בפרטים הנדרשים במפרט הטכני ,ויתר
המסמכים במקומות המיועדים .

ו.

בהתאם לבקשת המוסד יגיש המציע חומר קטלוגי של הפריטים המוצעים על ידו.

ז.

ההצעה תכלול את כוח האדם והאביזרים הדרושים לביצוע מושלם של כל העבודה הכוללת.

ח.

ההצעה תהא תקפה למשך שנה אחת לפחות מיום הגשתה.

ט.

בחתימתו על מסמכי המכרז מצהיר המציע כי כל חומר המכרז ידוע וברור לו.

י.

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.

יא.

בשאלות הבהרה לגבי מכרז זה נא לפנות אל מר שייקה אליהו בכתב בפקס  02-6513827עד ליום רביעי
 18.8.2010תשובות לשאלות הבהרה תפורסמנה עד ליום  25.8.2010באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו
 .www.btl.gov.il.תשובות המוסד לשאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והוראותיו.

יב.

את ההצעה החתומה ויתר המסמכים הנדרשים )כולל אשורי אגף המכס והמע"מ ( יש להעביר יחד עם כל חומר
המכרז בתוך המעטפה המצ"ב אל תיבת המכרזים של המוסד הנמצאת בקומה  2בארכיב המוסד לביטוח
לאומי המשרד הראשי שד' וייצמן  13ירושלים  .91909הצעה שלא תהא חתומה תיפסל.המסירה תיעשה
במסירה ידנית או באמצעות דואר שליחים בלבד.

יג.

אין לערוך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיצורפו להצעה שתוגש .כל שינוי שיעשה 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 שנויים אלו לא נעשו כלל.

יד.

על ההצעה להגיע לתיבת ההצעות לא יאוחר מיום רביעי  1.9.2010שעה  .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 כתב הכמויות ,ייחשב הדבר כאילו כלול המחיר עבור
סעיפים אלו בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את המציע כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא
תמורה נוספת או שהצעתו תפסל ,לפי בחירת המוסד.

.3

המחירים יופיעו בשקלים ללא מס ערך מוסף.

2

נספח א'
הסכם
שנערך ונחתם בירושלים ביום _______ לחודש ________ שנת ________
בין
המוסד לביטוח לאומי שד' ויצמן  13ירושלים ע"י מר אילן מורנו סמנכ"ל לוגיסטיקה וחקירות ומר איתן קשמון חשב
המוסד )להלן "המוסד"(;
מצד אחד
לבין

_________________________________________________________
ע"י________________ )להלן "הספק"(;
מצד שני

הואיל והמוסד מעוניין בקבלת שירות שנתי למערכות כיבוי במים-ספינקלרים במשרדי המוסד ברחבי הארץ כמפורט
במסמכי המכרז המצ"ב וברשימת הסניפים שבנספח ב' להסכם זה ומהווים חלק בלתי ניפרד מהסכם זה.
והואיל והספק הגיש הצעה למכרז מס' _____________הצעת הספק מצ"ב כנספח ד' להסכם זה ומהווה חלק
בלתי נפרד מהסכם זה )להלן " :ההצעה" (.
הואיל וועדת המכרזים אישרה בישיבתה מיום _________ ,את הצעת הספק כזוכה במכרז הנ"ל;
לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 .1המבוא להסכם זה וכן מכתב הפניה ,התנאים הכלליים ,המפרט הטכני ,כתב הכמויות והתוכניות המצ"ב ,מהווים
חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .2הסכם זה ונספחיו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו .כל המצגים ,המסמכים וההבטחות
שקדמו להסכם בטלים ומבוטלים למעט המסמכים ,שאומצו במפורש בהסכם זה.
 .3הספק יהיה אחראי לנזקים שיגרמו מיום התחלת מתן השירותים  ,כתוצאה מביצוע העבודה או מכל הקשור בביצועה
והספק מתחייב לבטח את עצמו ואת העובדים מטעמו בכל הביטוחים הנחוצים עקב ובקשר למילוי תפקידם ,לרבות
בטוח נגד תביעות צד ג' בגין פגיעה או נזק שיגרמו בעת ביצוע העבודות וכתוצאה או בקשר עם בצוען  ,והכול
כמפורט בנספח ו'  ,שצורף למסמכי המכרז.
.4

א .הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ולא להביא
לידיעת כל אדם ידיעה שתגיע אליו אגב ביצוע העבודות ו/או במהלכן ,הן בתקופת הסכם זה והן לאחר מכן.
ב .הספק מצהיר בזה כי ידוע לו שאי מילוי התחייבותו על פי סעיף קטן )א( ,מהווה עבירה עפ"י דיני העונשין.
ג .הספק מתחייב בזה להביא לידיעת עובדיו וכל הבאים מכוחו  ,שיעסקו בעבודות על פי הסכם זה,
התחייבויותיו כאמור בסעיפים קטנים )א( ו) -ב(.
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.5

הצהרות והתחייבויות הספק:
א .הספק מצהיר ומאשר שהוא הבין את כל צרכי המוסד ודרישותיו ,הקשורים לביצוע הסכם זה ,וכי כל
הצרכים והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות הספק ו/או מי מטעמו.
ב .הספק מצהיר ומאשר כי ההסכם ברור לו ,וכי בכוחו לבצע את כל העבודות המבוקשות בהתאם לצורכי
המוסד ובכפוף לתנאי המכרז.
ג.

הספק מצהיר ומאשר כי חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את מסמכי המכרז ,הבין אותם ,קיבל
מנציגי המוסד את כל ההסברים וההנחיות הנחוצות לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פי הסכם זה ,ולא
תהיה לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר ,טעות או פגם בקשר לנתונים או
עובדות הקשורות במתן השירות ובביצוע המכרז.

ד.

הספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהמוסד התקשר עמו על בסיס הצעתו ,על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו
בהצעתו ובהסכם זה ,לעיל ולהלן.

ה .הספק מצהיר ומאשר כי הוא הבין את כל המסמכים המהווים חלק מההסכם או מסמכים שהסכם זה מפנה
אליהם.
ו.

הספק מצהיר ומאשר כי הצעתו היא שלמה ומוצגת כיחידה אחת .והוא אחראי לכל הפעילויות והתוצרים
של ספקיו ו/או מי מטעמו.

ז.

הספק מצהיר ומאשר כי יש לו וכי יעמדו לרשותו במשך כל תקופת הסכם זה הניסיון ,הידע ,הכושר,
המומחיות ,האמצעים הכספיים ,האישורים ,כוח אדם מיומן ומנוסה ,ושאר האמצעים הנדרשים ,לשם קיום
כל מחויבויותיו על פי הסכם זה ,והכול ברמה מקצועית גבוהה וסטנדרטים גבוהים.

ח .הספק מתחייב להביא לידיעת המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדו ו/או מי מטעמו בעילת רשלנות
מקצועית ו/או התלויה ועומדת נגדו או נגד מי מטעמו ו/או הרשעה בעבירה לפי חוק שכר המינימום
התשמ"ז –  1978ו/או לפי חוק עובדים זרים התשנ"א  ,1991וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות עמו
על פי הסכם זה מיד עם היודע לו עליהם.
.6

תקופת ההתקשרות הינה בת  36חודשים החל מיום ________ עד ליום________) .להלן "תקופת ההתקשרות"(

.7

המוסד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת )להלן "תקופת
האופציה"( וזאת בהודעה לספק  30יום לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופות האופציה ,לפי העניין.

.8

א .כל המחירים בהצעת המציע יהיו קבועים ויתעדכנו החל מהחודש ה 18-שלאחר המועד האחרון להגשת
ההצעה ,וזאת על פי מדד המחירים לצרכן,כאשר המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום האחרון להגשת
ההצעות למכרז זה )להלן "המדד הבסיסי"(.בחלוף תקופה של  18חודשים,עדכון המחירים יתבצע אחתל6-
חודשים.
ב .מובהר בזאת כי אם במהלך  18החודשים הראשונים של ההתקשרות,יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי
 4%ומעלה מהמדד הבסיסי ,תיעשה התאמה לשינויים כדלקמן:שיעור ההתאמה יתבסס על ההשוואה בין
מדד הבסיסי,לבין מדד הקובע במועד הגשת כל חשבונית.
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.9

הספק מתחייב ,במסגרת הסכם זה ,לספק ,בין היתר ,את השירותים הבאים:
א .הספק מתחייב לבצע בדיקה שבועית ,חודשית ,ושנתית של המערכות ולמסור למוסד דווח בכתב על
מימצאיה וכן אישור מוסמך על תקינות המערכות בכל סניף שיבדק ושיאושר ע"י שרותי הכבאות .
ב .הספק מתחייב לספק למוסד שרותי אחזקה וטיפול כנדרש בת"י  1928ושירותי התקנה כנדרש
בת"י . 1596
ג .המוסד מתחייב להודיע לספק מיד על כל שריפה ,פגם ,קלקול ,וכל תקלה לרבות שינויים בהזנת החשמל,
כמו כן מתחייב המוסד שלא לפרק חלק כלשהו מהמערכות בעצמו או באמצעות מי מטעמו ואשר לא נשלח
מטעם הספק.
ד .הספק מתחייב כי ברשותה מלאי חלפים תיקניים למשך כל תקופת ההתקשרות ותקופת האופציה.
ה .הספק מתחייב לתקן תקלה עד ל 5-ימים מיום קבלת ההודעה ע"י נציג המוסד.
ו .הספק יתקן ובמקרה הצורך יספק חלפים חדשים ,ללא תמורה נוספת מלבד התמורה האמורה
בסעיף  12להלן ,במשך כל תקופת הסכם זה לרבות תקופות האופציה ,את כל הפגמים והליקויים
שיתהוו במערכות והנובעים כתוצאה משמוש רגיל ובלאי סביר במערכות וזאת עם קבלת הודעה
בדבר הליקויים ,כל זאת בהקדם האפשרי ויגיע לסניף לא יאוחר מ  24 -שעות מרגע הקריאה,
למעט שבתות וחגים,התיקון יסתיים לשביעות רצון המוסד עד ל 5ימים מיום קבלת ההודעה.
ז .מוסכם כי השרות כולל בין היתר  ,טיפול והחזקת מע' מדידת מים ראשית)גמל מים(על כל חלקיו,בדיקת
כל צנרת כיבוי במים בכל הבניין לרבות משאבות מים ,לוחות חשמל השייכים למשאבות ומאגרי מים.

 .10במקרים שידרש להוסיף או לפרק מתזים ,אל חוזר,מז"ח,צנרת ,ברזי הסנקה ,שעוני מים ,ברזי כיבוי עקב שיפוץ
בסניף ו/או תיקון ו\או הוספה וכל עבודה הקשורה למערכת כיבוי במים וכיו"ב ,שלא במסגרת השרות עפ"י הסכם זה,
תינתן האפשרות לספק להגיש הצעת מחיר עפ"י מחירון הספק באותה עת ורק לאחר בדיקת סבירות ההצעה ע"י נציג
המוסד והוצאת הזמנה ,יבוצעו הדרישות הנ"ל  ,האמור לעיל אינו גורע מהאמור בסעיף  17שלהלן.
 .11מוסכם בזה כי השרות אינו מכסה כל תיקון ,קלקול או תקלה הנובעים משמוש בלתי רגיל במערכות ,לרבות קלקול
בזדון ,שבר ,תאונה ,טיפול מערכת ע"י גורם שלא הוסמך לכך ע"י הספק .מוסכם בין הצדדים כי בקרות אחד
מהמקרים המפורטים בסעיף זה יפעל הספק לתיקון הליקויים ו/או הפגמים בהקדם האפשרי כאמור ,ולא יאוחר מ24 -
שעות מרגע הקריאה  ,למעט שבתות וחגים ,כנגד תשלום עפ"י מחירון שיהיה בחברה באותה עת.במקרה של
מחלוקה בין הצדדים לגבי אופי התקלה והאם על החברה לתקנה במסגרת הסכם זה  ,ימנו הצדדים יועץ בטיחות
המקובל על הצדדים ,והצדדים יפעלו ע"פ הכרעתו.
.12

א .בתמורה לכל התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה ולביצוע השירותים המפורטים בבהסכם זה ישלם המוסד
לספק דמי שירות שנתיים כאמור בהצעת החברה שבנספח ד' בגובה __________  ₪לשנה
)להלן":התמורה"(.למען הסר ספק התמורה לא תשתנה במשך כל תקופת ההתקשרות עפ"י הסכם זה,לרבות
תקופות האופציה.
ב .במידה שיתווסף מבנה לרשימת הסניפים שבנספח ב' ,או יגרע מבנה מהרשימה מסיבה כל שהיא  ,תשתנה
התמורה בהתאם להוספה ו/או הגריעה.
ג .לתמורה יתווסף מע"מ כחוק בשעורו ביום התשלום  ,ותשולם תוך  30יום מיום קבלת חשבונית מס כדין
ואישורה ע"י המוסד .
ד .התמורה השנתית לספק  ,תשולם ב 2 -תשלומים כאשר כל תשלום ישולם רק לאחר קבלת השירות בפועל
)החצי שנתי( וקבלת דו"ח ביקורת וכנגד הצגת חשבוניות מס כדין.

 .13הספק מצהיר בזאת כי המוסד יהא רשאי להזמין מספק אחר את כל החלקים והמערכות והעבודות אשר אינם
כלולים \במסגרת השירות עפ"י הסכם זה ,ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי המוסד ו/או הספק האחר
בגין מסירת העבודה כאמור ,כמו כן מתחייב הספק לשתף פעולה עם הספק האחר.
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 .14המוסד מתחייב לאפשר לעובדי הספק גישה חופשית לכל סניפיו ומשרדיו,לשם ביצוע השירות בהתאם להסכם
זה .זמן הביקור יתואם מראש עם נציג מח' בינוי ונכסים במשרד הראשי ונציג הסניף ,שבו אמור להתבצע
השירות.
 .15התשלום עבור השירות ואספקת הציוד יהיה כמפורט בהצעת הספק בכתב הכמויות להסכם ויבוצע תוך  30יום
מיום קבלתחשבונית כדין .היה והתשלום יבוצע לאחר המועד האמור ,תתווסף החל מהיום ה 31-ריבית בגובה
"ריבית חשב כללי " ,המפורסמת על ידי החשב הכללי במשרד האוצר.
 .16הספק אחראי לנזקים שיגרמו כתוצאה מפעולה לא תקינה של הציוד ומתחייב לבטח את עצמו ואת העובדים
מטעמו בכל הביטוחים הנחוצים עקב ובקשר למילוי תפקידם ,לרבות ביטוח נגד תביעות צד ג ,בגין פגיעה או נזק
שיגרמו בעת ביצוע העבודות ,וכתוצאה או בקשר עם בצוען.
 .17הספק מצהיר ומאשר כי האחריות המלאה על תחזוקת הציוד נשוא הסכם זה תהא באחריות הספק בלבד וכי ידוע
לו שהציוד הינו קניינו הבלעדי של המוסד.
.18

.19

מעמד הספק כספק עצמאי:

א.

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחס שבין מזמין
לספק המספק שירות ו/או עבודה ,בין מוכר שירותים וקונה שירותים ,וכי רק על הספק תחול האחריות
לכל אובדן או נזק שיגרם למישהו ,לרבות עובדיו המועסקים על ידו ,או הבאים מכוחו או מטעמו לספק
שירותים.

ב.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למוסד לפקח ,להדריך ,או
להורות לספק או לעובדיו או למי מטעמו ,אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות הסכם זה במלואו,
ולספק ולמועסקים על ידו לא תהיינה זכויות כלשהן של עובד המוסד ,והם לא יהיו זכאים לכל תשלום,
פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו ,או בקשר עם ביטול או סיום
הסכם זה ,או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה ,מכל סיבה שהיא.

ג.

המוסד לא ישלם כל תשלום בגין דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( התשנ"א ,1995-או
לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשכ"ד ,1994-מס הכנסה ויתר הזכויות הסוציאליות של הספק של
עובדיו ושל מי מטעמו ,והספק לבדו ידאג לכל תשלום וניכוי הכרוך בזכויות אלה.

ד.

הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו האמור בסעיף זה .

הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרת /ביטול ההסכם :

א.

הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות( תשל"א -
 1970או תנאי אחר מתנאי הסכם זה ,ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קוים תוך
זמן סביר לאחר מתן הארכה ,אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי המוסד לעמוד על קיום ההסכם עם הספק
או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה
להיעשות ע"י הספק ,וזאת על חשבון הספק ובנוסף לזכויות המוסד על פי כל דין ועל פי ההוראות
האחרות בהסכם זה ,לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של . ₪ 20,000

 .20הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים
ולא ילמדו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
 .21לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור ,זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה או מכוח הדין ,במקרה
מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על זכויות אחרות כל שהן.
22

כל שינוי בהסכם זה ו/או בנספחיו ייעשה בכתב וייחתם על ידי הצד או הצדדים המקבלים על עצמם התחייבות
מכוח אותו שינוי.

 .23הספק מתחייב שלא להסב לאחר הסכם זה או חלק ממנו ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעים
מהסכם זה אלא אם ניתנה לכך הסכמת המוסד מראש ובכתב .ניתנה הסכמת המוסד כאמור ,לא יהיה בכך כדי
לשחרר את הספק מאחריות עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.
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 .24מורשה/י החתימה של הספק יהיה  /יהיו ___________,באם יהא שינוי כלשהו ביחס למורשה/י החתימה יודיע
על כך הספק למוסד כדי לתקן את ההסכם בהתאם.
 .25כל הודעה  ,מסמך או התראה תשלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים הרשומות במבוא להסכם זה ,ויחשבו
כאילו התקבלו תוך  3ימים מיום משלוחן.
.26
זה

מוסכם על ידי הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת בין הצדדים בכל הקשור לנושאים נשוא הסכם
תהא בבית המשפט המוסמך בירושלים.

 .27ההוצאה הכספית הכרוכה בביצוע כל הזמנה לביצוע מתוקצבת בסעיף  1134113-02לתקציב המוסד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________
הספק

_____________
סמנכ"ל לוגיסטיקה
_______________
חשב המוסד
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נספח ב ' -רשימת סניפים

מס'

סניף

כתובת

איש קשר

פלא פון

1

נתניה

רח' הרצל

גידי אברהם

050-6285457

2

נהריה

הגעתון 38

ישראל לייזר

050-6285434

3

נצרת

המחצבות 3

סוהיל בוטו

050-6285011

4

חיפה

שד' פל-ים 8

ויקטור בסין

050-6285023

5

אשקלון

הנשיא 101

מוטי כהן

050-6285002

6

עכו

טרומפלדור

ישראל לייזר

050-6285434

7

יפו

התקומה 30

יניב צוהר

050-6285104

8

בת ים

ז'בוטינסקי 2

יניב צהר

050-6285104

9

רמת גן

החשמונאים 15

אלי שמש

050-6285055

10

ירושלים

רח' בו סירא

יוסי שעיו

050-6285808

11

פתח תקווה

רח' רוטשילד 72

שאלתיאל בן יהודה

050-6285171

12

חדרה

רח' הלל יפה 26

מרדכי רויימי

050-6285392

13

קריות

אח"י אילת 69

חנן ביטון

050-6285445

14

ראשל"צ

ישראל גלילי 5

אלי אבוחצירה

050-6285242

15

קריות

אח"י אילת 50

חנן ביטון

050-6285445

16

טבריה

אל חדיף 1

מיכה בן חמו

050-6285416

17

עפולה

מנחם 2

רפי טולדנו

050-6285141

18

ק.גת

רובע הפרחים

חורש זמיר

050-6285300
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נספח ג'
תנאים כלליים – מתן שירות שנתי למערכות כיבוי במים -ספינקלרים
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.

פרק א' – כללי הגשה
 .1התנאים הכלליים מחייבים ומהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ,המפרט הטכני ,וההזמנה לביצוע.
 .2ההצעה 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 ) 1928אחזקה( ולפי תקן ישראלי  1596חלק )1התקנה(.
 .2מועד צו התחלת העבודה יחשב  7ימים מתאריך מסירת ההזמנה.ובמקרים דחופים כמפורט בסעיפים
 9,11להסכם שבנספח א'

פרק ג' – הכנה לביצוע ומהלך העבודה
 .1המציע 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 החומרים
המובאים מטעמו לאתר.
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פרק ד' – פיקוח
 .1הפיקוח יבוצע ע"י מפקח מטעם המוסד.
 .2אין 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 תראה 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
 .1כל 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.
 .2הספק אחראי על כל קבלני המשנה המועסקים על ידו וכן לתאום ביניהם.
 .3המציע מתחייב לבטח את עצמו ,את עובדיו ואת כל הבאים מכוחו והמועסקים על ידו בביטוח מעבידים
וצד ג'.
 .4הספק ישא במלוא האחריות עבור כל הנזקים ,אשר יגרמו על ידו ו/או על ידי כל הבאים מטעמו.
 .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 לביצוע העבודות נשוא מכרז זה.
 .2הספק יעסיק מטעמו בשטח המוסד רק עובדים בעלי תעודת זהות ישראלית,או בעלי אישור עבודה כדין.
 .3הספק יעסיק עובדים מקצועיים באתר .הורה המפקח על הרחקת עובד יבצעה הספק לאלתר בין שהיא
מנומקת ע"י המפקח ובין שהיא אינה מנומקת.
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 .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.
 .5המוסד 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.
 .2על 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 שיפסלו ,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.
פרק ח' -רישום
 .1בגמר 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 למ"ל עם עותק
התעודה חתומה ע"י נציג סניף המוסד הרלוונטי.
 .5כל פריט פגום שיפסל לשרות יימסר לנציג המוסד באתר הרלבנטי .דווח מפורט על כך יופיע בסעיף
ההערות של תעודת השירות.
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פרק ט' – תשלומים

.1ראה סעיף  12להסכם שבנספח א'
פרק י' – סיום השלמה ,בדק תיקונים ואחריות
 .1עם גמר הביצוע יתאם הספק מועד מסירת העבודה עם נציג המוסד והמפקח ,ובמועד זה ירשם 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.
 .4בגמר 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 שייקה אליהו במחלקה לבינוי ונכסים במשרד
הראשי ירושלים .פקס'02-6513827 :
 .2פרטי הספק:
שם הספק

___________________

כתובת

___________________

מס' טלפון  /פקס

___________________

שם מורשה החתימה

___________________

חתימה וחותמת

___________________

תאריך

___________________

12

נספח ד' -הצעת מחיר \מחירון למתן שירות שנתי למערכות כיבוי במים –ספינקלרים

סניף
נתניה

שטח המבנה
במ"ר

מס' קומות

סוג משאבה

רח' הרצל

גידי אברהם

5,500

7

חשמלי

נהריה

הגעתון 38

ישראל לייזר

3800

5

חשמלי

נצרת

המחצבות 3

סוהיל בטו

3400

4

לא קיים

חיפה

שד' פל ים 8

ויקטור בסין

10,000

7

דיזל

אשקלון

הנשיא 101

מוטי כהן

1500

4

חשמלי

עכו

טרומפלדור

ישראל לייזר

1050

כתובת

איש קשר

לא קיים

יפו

התקומה 30

יניב צוהר

1000

1

לא קיים

בת ים

ז'בוטינסקי 2

יניב צהר

700

1

לא קיים

רמת גן
ירושלים
פ" ת

החשמונאים 15
בן סירא

אלי שמש
יוסי שעיו

7000
1800

6
6

לא קיים
חשמלי

רוטשילד 72

שאלתיאל

4000

8

חשמלי

חדרה

הלל יפה 26

מרדכי רויימי

4000

7

חשמלי

קריות

אח"י אילת 69

חנן ביטון

210

1

לא קיים

ראשל"צ

ישראל גלילי 5

א.אבו חצירה

3200

6

לא קיים

קריות

אח"י אילת 50

חנן ביטון

1600

5

לא קיים

טבריה

אל חדיף 1
מנחם 2

מיכה בן חמו
רפי טולדנו

2500
1900

4
4

לא קיים
לא קיים

רובע הפרחים

חורש זמיר

670

2

לא קיים

עפולה
ק.גת

עלות שירות שנתי

סה"כ ללא מע"מ---

שם החברה וכתובת החברה

•

פקס

טלפון נייד

חותמת החברה

במידה ויתוסף בניין חדש לשירות שלא צוין בטבלה  ,עלות השירות יהיה בדומה לגודל מבנה
שבהצעת המחיר
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נספח ה'
טבלת המלצות אתרים

המציע נדרש לצרף רשימת  3אתרים לפחות ולמלא את הטבלה שלהלן בהתאם.

מס'

שם המשרד /החברה

תקופת
שניתן

השירות

היקף כספי בש"ח

נציג
שם
המשרד/החברה

טלפון הנציג

.1
.2
.3

•

על המציע לפרט ע"ג דף זה רשימת  3אתרים לפחות ,בהם בוצע השירות למערות כיבוי במים-ספינקלרים
הנדרש בכל משרד/חברה בהיקף של  ₪ 40,000לפחות.

•

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 ו'
אישור עריכת ביטוחי הספק
לכב'
המוסד לביטוח לאומי
ירושלים
)להלן " :המוסד "(
הנדון :הסכם מיום) .................להלן" :ההסכם"(
לביצוע שירות שנתי ואספקת ציוד כיבוי אש ) להלן " המבנה" (.
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם ___________ מ.ז  /מ.ח.פ ) להלן " הספק " ( את הביטוחים להלן:
פוליסה לביטוח שירות שנתי למערכות כיבוי במים-ספינקלרים .ביטוח העבודות והחומרים לכיסוי כל נזק ו/או
אובדן ,לרבות נזק ישיר ועקיף בשל תכנון לקוי או ביצוע לקוי ,העלולים להיגרם לעבודות שיתבצעו במבנה  ,לרכוש
של המוסד ,לציוד וכל דבר אחר שהובא אל חצרי המושכר לצורך ביצוע העבודות ,לעובדים של הספק ,למי מטעמו ,
לעובדי המוסד ו/או לצד ג'.
שם המבוטח בביטוח זה כולל את המוסד כאחד מיחידי המבוטח.
בכל מקרה של נזק על פי פרק א' של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ,יחול השיפוי לטובת מי שהמוסד יקבע.
הפוליסה מכסה את הפרקים וסכומי הביטוח הבאים:
 .aפרק א' ביטוח רכוש
 .iשווי עבודות הפרויקט.$____________________ -
 .iiציוד ומתקנים המשמשים לעבודות.$___________ -
 .iiiרכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך $ 250,000 ....
 .ivפינוי הריסות . $ 50,000 .....
 .vשכר מומחים ודרישות רשויות $ 100,000 .....
 .bפרק ב'
 .iביטוח מפני סיכוני צד שלישי ,בגבול אחריות של  $ 1,000,000לאירוע ,ולתקופת
הביטוח .ביטוח זה כולל "סעיף אחריות משולבת" על פיו יחשב הביטוח ,כאילו נערך
בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .הביטוח אינו מחריג תביעות שיבוב של המוסד
לביטוח לאומי.
 .cפרק ג'
 .iביטוח אחריות המעביד בגבולות אחריות של  $ 5,000,000לתובע ולתקופת הביטוח.
.2

.3
.4
.5
.6

בהתייחס לביטוח המוזכר לעיל ,כל סעיף בפוליסה המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו
כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המוסד וכלפי מבטחיה ,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 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 .
נוסח הפוליסה הנ"ל הנו ביט החל ביום תחילת תקופת הביטוח.
הביטוח כולל תנאי ולפיו לא יצומצם ולא יבוטל במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך
בדואר רשום לידי המוסד לפחות  60יום מראש.
השתתפויות עצמית ותשלום פרמיות יחולו על הספק בלבד.
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי הבאים מטעם המוסד.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

בכבוד רב,
__________
תאריך

___________
שם החותם

____________
תפקיד החותם
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__________________
חתימת וחותמת המבטח

מתאריך
שירות
ביטוח
כיבוי
למערכות
ספינקלרים

עד תאריך

פוליסה מס'

שנתי
במים-

פרטי סוכן הביטוח:

שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:

רשימת הפוליסות:
שירות
ביטוח
כיבוי
למערכות
ספינקלרים

מתאריך

עד תאריך

שנתי
במים-
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חתימה וחותמת חברת הביטוח

נספח ז'

לכבוד,
המוסד לביטוח לאומי
ירושלים
פרטי מציע – דף קשר

מכרז מס' ב') 2009(1046בנושא :מתן שרות שנתי למערכות כיבוי במים ספינקלרים.

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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נספח ח'
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 ב' ) 2008 (1040בנושא שירות שנתי למערכות כיבוי במים -ספינקלרים 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

נספח ט'
התחייבות לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים ,שכר מינימום וקיום חוקי העבודה

אנו הח"מ ______________ מצהירים בזאת כי במידה ונוכרז כזוכה במכרז ב' ) 2008 (1040בנושא ,מתן שרות
שנתי למערכות כיבוי במים ספינקלרים  ,אנו מתחייבים לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר מינימום
לעובדים וכן לקיים את כל חוקי העבודה,צווי הרבה,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

נספח י'
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

נספח יא' למכרז – טופס אישור רו"ח

אישור רו"ח בגין מחזור כספי לצורך עמידה בתנאי המכרז

תאריך ____/___/___ :
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13
ירושלים

לבקשתכם ועל סמך הנתונים שנמסרו לנו ע"י מנהלי החברה ואנשי הכספים שלה ,ובהתאם לדוחות הכספיים
המבוקרים של החברה לשנים  ,2008 ,2007ו ,2009-היננו להודיעכם כי הכנסות החברה מ__________ ,
המפורטים בנספח ______ ,המסומן בחותמת משרדנו לשם הזיהוי הינם כדלקמן:
שנה

הכנסות בש"ח לא כולל מע"מ

2007
2008
2009

__________________
__________________
__________________

הודעתנו זו ניתנה לצורך השתתפות במכרז מס'______________ ל__________________

בכבוד רב,

_________________
שם מלא

____________________
חתימה וחותמת של רו"ח

___________________________
כתובת

_______________
תאריך

_____________________
טלפון
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