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מבוא
הזמנה להציע הצעות

.1

המוסד לביטוח לאומי (להלן" :המוסד") מזמין בזאת הצעות מחיר לאספקת והתקנה מערכות תאורת
חירום במשרדי המוסד ברחבי הארץ.
רקע

.2
2.1

המוסד ,מבקש להזמין מערכות תאורת חירום מרכזיות בסניפי המוסד ברחבי הארץ ,מערכות אלו
יותאמו לתקן הקיים היום לתאורת חירום במבנים (להלן" :האספקה")

2.2

הקבלן שייבחר ,יהיה אחראי על אספקת והתקנה מערכות אלו ,לפי דרישות עבודה שוטפות
שתועברנה אליו באמצעות הזמנות ציוד.

2.3

נכון למועד פרסום המכרז,קיימים במוסד כ 40 -מבנים ,המשתרעים על שטח כולל של כ120,000 -
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  5שנים.

2.5

התמורה לקבלן תהיה לפי האספקה בפועל.

2.6

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

2.7

ההצעה תכלול את כוח האדם ,האביזרים והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של כל העבודה
הכוללת.

2.8
.3

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

3.1

3.2

להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:
3.1.1

המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות :יום שני .29.5.2017

3.1.2

המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה :יום שני .26.6.2017

3.1.3

המועד האחרון להגשת ההצעה :יום רביעי  19.7.2017שעה .12:00

המוסד רשאי לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו ,ובכלל זה לדחות
את המועד האחרון לה גשת ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה .הודעה בדבר דחייה כאמור תפורסם
באתר האינטרנט של המוסד.
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הגדרות למונחים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:

.4
4.1

מערכת תאורת חירום מרכזית– מערכת תאורת חירום מרכזית הכולל בדיקת תקלות לפי התקן
שבודק את הגופים באופן שוטף ומתריעה על תקלות בזמן אמת.

4.2

גוף תאורת חירום – גוף תאורת חירום ,כולל ממיר חירום לפי המפרט הטכני.

4.3

המוסד/המזמין – המוסד או מי מטעמו.

4.4

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

4.5

תקלה -מערכת או גוף תאורת חירום שאינו פועל באופן תקין.

4.6

מתכנן – יועץ מטעם המוסד

4.7

הקבלן – הזוכה במכרז זה.

4.8

מפקח – נציג מטעם המוסד

נספחים למכרז זה המהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,הם:
4.9

נספח א' – בוטל

4.10

נספח ב' –טופס פרטי המציע ( דף קשר);

4.11

נספח ג' – טופס ההצעת מחיר;

4.12

נספח ד' – דו"ח סיום אספקת תאורת החירום ;

4.13

נספח ה' – טופס ניסיון קודם ;

4.14

נספח ו' – אישור עריכת ביטוחים ;

4.15

נספח ז' – תצהיר ,היעדר הרשעות ועבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ;

4.16

נספח ח' -חוזה ;

4.17

נספח ט' –נוסח כתב ערבות ביצוע ;

4.18

נספח י' -אישור על עסק בשליטת אישה ;

4.19

נספח יא' -התחייבות לעמידה בתנאים סוציאלים והיעדר הרשעות בשל הפרות דיני עבודה ;

4.20

נספח יב' -אישור רואה חשבון על היקף העבודה ;

4.21

נספח יג' -היעדר ניגוד עניינים ;
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אופן הערכת ההצעות במכרז

.5

ההצעה תוגש בשלושה העתקים זהים ,כל העתק יכלול שתי מעטפות נפרדות בהתאם לנאמר
בסעיף  18למכרז.
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,
וההצעה הזוכה תהיה ההצעה שתעמוד בכל תנאי הסף ותהא ההצעה הכספית הנמוכה ביותר

5.3

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

תנאי סף  -כללי
תנאי סף  -מעמדו המשפטי של המציע

.6
6.1

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי דין או עוסק
מורשה.
על המציע לציין בטופס ההצעה בנספח ב' את שמות מורשי החתימה מטעמו ולצרף לטופס ההצעה:
6.1.1

אישור מהמרשם הרלוונטי המעיד על התאגדותו.

6.1.2

באם המציע הוא עוסק מורשה ,יצרף תעודת עוסק מורשה.

6.1.3

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

6.1.4

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

6.1.5

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

6.1.6

אם המציע הינו חברה או שותפות ,יצרף נסח חברה/שותפות מעודכן למועד
הגשת ההצעה המראה כי למציע אין חובות בגין אגרה שנתית לרשם
החברות וכי לא הוכרז כ"חברה מפרה".
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תנאי סף  -סיווג מקצועי של המציע

.7
7.1

על המציע להיות קבלן חשמל הרשום ברשם הקבלנים בענף  ,160סיווג א .1-להוכחת עמידתו
בתנאי זה על המציע לצרף תעודת רישום בתוקף של רשם הקבלנים.

7.2

על המציע להיות בעל ניסיון קודם באספקת מערכות בקרת חירום וגופי תאורת חירום ,בהיקף שנתי
של לפחות  200,000ש"ח בכל אחת מהשנים .2016, 2015, 2014את הניסיון יש לפרט בטבלה
שבנספח ה'.

תנאי סף  -היעדר ניגוד עניינים ,חוק עובדים זרים ושכר מינימום.

.8
8.1

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הוא שהמציע אינו מצוי בניגוד עניינים בין תפקידיו על פי מכרז זה
לבין עניין אחר שלו והכל כמפורט בתצהיר שבנספח יג'.

8.2

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 חוקי ה עבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים החלים עליו וההסכמים
האישיים להם הוא צד ,על המציע לחתום על התצהירים בנספחים ה'-יג'.
תנאי סף טכניים של הגופים הנדרשים

.9
9.1

על כל הגופים הנדרשים במכרז זה לעמוד במפרט בנספח ג'.

9.2

לכל הגופים המוצעים במסגרת מכרז זה בנספח ג' ,יש לצרף את המסמכים הבאים:
9.2.1

דפי קטלוג של יצרני הגופים שמוצעים.

9.2.2

בדף הקטלוג של היצרן ,יופיעו ריכוז איפיון טכני של הגופים המוצעים.
המפרט יכלול:
א .שרטוט ומידות של הגוף.

9.2.3

ב.

שירטוט חיבורים חשמליים.

ג.

הרכב כל הרכיבים ,ממה עשוי גוף התאורה כולל סוג הרכיב ותוצרתו.

ד.

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

-5-

מכרז מס' ב (2015 )1008
מכרז לאספקה והתקנה גופי תאורת חירום

9.2.4

תעודת אחריות של היצרן ,עבור כל גוף תאורה ,שמופיע בנספח ג' –
לתקופה של לפחות  3שנים ממועד מסירת המערכת המרכזית והגופים.
בתעודות האחריות יכתב שהאחריות שניתנת על מערכת הבקרה המרכזית
והגופים ,האחריות תהיה על כל הרכב הגוף ,ציוד הדלקה ונורות.

.10

תקנים
על המציע לצרף להצעתו ,עבור כל גוף תאורה ,שמופיע בנספח ג' שני אישורי תקן:
10.1.1

אישור תקן עבור גוף התאורה עצמו או התאמה לתקן ישראלי  20חלק 2.22
ממכון התקנים הישראלי.

10.1.2

אישור התאמה לתקן  IEC 62385לתקשורת  , DALIממכון מוסמך.

אישור התאמה לתקנים , IEC 61347-2-11 ,IEC62034

ממעבדה מוסמכת החברה

בארגון מעבדות .CB

למוסד לביטוח לאומי יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט עם הגופים שהוצעו ע"י המציע אכן
תואמים לדרישות המכרז.

.11

אספקה ומסירת העבודה:
בסיום עבודת ההתקנות בכל סניף המוסד ובמעמד סיום העבודה ,קבלן הגופים ימסור למנהל
הלוגיסטיקה באתר את המערכת וימלא דו"ח סיום העבודה המופיע ,בנספח ד' ויחתום עליו.
דו"ח זה ישמש לבקרה לשלמות ותקינות המערכת והגופים למשך כל תקופת האחריות.
כמו 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.

.12

אחריות
הקבלן ייתן אחריות כוללת של  36חודשים מיום מסירת הגופים והמערכת בסיום התקנה בכל מבנה
בנפרד בהתאם לדו"ח המסירה שבנספח ד'.
האחריות תכלול בין היתר:
-

אחריות על כל סוגי תאורת החירום שיתקין במבנה (שהתקין חדש ,או שהחליף ישן בחדש).

-

אחריות על מערכת הבקרה.
האחריות כוללת בתוכה הדרכה ,שירות ,תיקונים והחלפה לכל המרכיבים של גופי תאורת
החירום וכן התקנה
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.13

שירות אחריות ותיקונים
שירות ותיקונים לשלוש השנים הראשונות מיום המסירה
על הקבלן לתת מענה לקריאות שירות ,בגין מערכת או גוף תקול.
זמן הגעת הקבלן ,לכל אחד מסניפי המוסד ,בגין קריאת שירות ,לא יעלה על  36שעות  ,וזאת על
קריאות שרות שהתקבלו עד השעה  .12:00במידה והקבלן לא יגיע תוך  36שעות מקריאת שירות
לתיקון הגוף או המערכת בסניף ,יחוייב הקבלן ב ₪ 100-על כל גוף שלא יתוקן בזמן שהוגדר ,התשלום
מצד הקבלן על האיחור לאחר הקריאה תהיה ע" קיזוז חשבונית או חליטת הערבות.
קריאות שירות שהתקבלו במשרדי הקבלן יטופלו בתאום עם מנהל הלוגיסטיקה שבסניף.
על הקבלן לתקן את הטעון תיקון ,בין אם התקלה במערכת המרכזית ,בין אם התקלה בגוף התאורה
ומרכיביו ,בין אם התקלה בנורות הגוף ,בתאום עם קבלן החשמל של מוסד.

.14

מהות העבודה
14.1

הקבלן הזוכה במכרז ,יידרש באמצעות הזמנת עבודה חתומה לבצע את המטלות הבאות ובהתאם
לצרכים:
14.1.1

אספקה ,התקנה והדרכה לחיבור המערכת וגופי התאורה

אספקה ,התקנה הדרכה של תפעול ובדיקת גופי תאורת החירום ,מתוך רשימת הגופים
שנמצאים במכרז זה (כולל נורות).
.15

מסירת העבודה
על הקבלן בסיום עבודת התקנה יבצע הדרכה ,למתכנן המתקן ,לנציג המוסד ,ולמנהל הלוגיסטיקה
בסניף.
על הקבלן למלא טופס סיום אספקה כפי שמופיע בנספח ד'.
15.1

הנחיות והוראות של המתכנן ו /או המפקח.
15.1.1

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

15.1.2

המוסד ימנה מפקח לפרוייקט

15.1.3

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.
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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.
15.1.4

על הקבלן למסור את העבודה לאחר ביצוע של קבלן החשמל ,לאחר
ההדרכה ,הבדיקות והתיקונים במידה וידרשו בהתאם ללוח הזמנים של
שלבי הביצוע ועד למועד הסיום שצוין בתנאי המכרז.

15.2

ביצוע בשלבים
האספקה של המערכות 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
הביצוע.
המזמין או מי מטעמו יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו.

.16

אופן התנהלות המכרז
16.1

קבלת מסמכי המכרז

ניתן לעיין או להוריד את מסמכי המכרז ,ללא תשלום ,בכתובת האינטרנט של המוסד www.btl.gov.il
תחת "מכרזים".
16.2

הליך הבהרות
16.2.2

עד יום שני  29.5.2017רשאי כל אדם לפנות בכתב למוסד ,ולהעלות כל
שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

16.2.3

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

16.2.4

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:
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השאלה

מס'
הסעיף

16.2.5

למוסד יהיה שיקול דעת במתן התשובות.

16.2.6

ההתייחסות לפניות תפורסם באתר האינטרנט של המוסד ,דף הבית,
מכרזים ,עד ליום שני . 26.6.2017זאת ,מבלי לחשוף את זהות הפונה.
למוסד יהיה שיקול דעת באשר לחשיפת תוכן הפנייה.

16.2.7

התייחסויות אלה יהיו חלק בלתי נפרד מהמכרז.

16.2.8

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 .

.17

מבנה ההצעה והגשתה

 . 18.1ניתן להוריד את מסמכי המכר ז מאתר האינטרנט של המוסד בכתובתו ,www.btl.gov.il :דף הבית מדור
מכרזים .במכרז זה לא נדרש תשלום עבור מסמכי המכרז.
 . 18.2מעטפת המכרז תכלול שתי מעטפות פנימיות.
העותק המקורי של הצעת המחיר ,ושלושה העתקים של טופס הצעת המחיר (נספח ג) יוכנסו למעטפה
שתסומן באות א' (להלן" :מעטפת המחיר").
העותק המקורי של מסמכי ההצעה החתומים ,וכן שלושה העתקים של ההצעה יוכנסו למעטפה נפרדת
שתסומן באות ב'.
 . 18.3מעטפת המחיר (שסומנה באות א') תיחתם בחותמת המציע ותוכנס כשהיא סגורה וחתומה כאמור לתוך
מעטפת ההצעה (שסומנה באות ב').
 . 18.4יש להקפיד על ס ימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון שלושה העתקי ההצעה במילה
"העתק".
 . 18.5אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים אלה בכל
מסמך אחר המוגש על-ידי המציע ,אלא אך ורק במעטפת המחיר.

 . 6..1המועד האחרון להגשת ההצעות  _72.1.9171 :שעה .79:11
 . 18.7את ההצעה חתומה ויתר המסמכים הנדרשים יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת המכרזים
הנמצאת בקומה  2בארכיב המוסד המשרד הראשי שד' ויצמן  13ירושלים  ,91909אצל מר יוסי מרציאנו.
 . 18.8על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

-9-

מכרז מס' ב (2015 )1008
מכרז לאספקה והתקנה גופי תאורת חירום

 . 7..2המוסד לא ידון בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור בסעיף  7..1לעיל ,מכל
סיבה שהיא.
.18

מסמכים שיש לצרף להצעה
18.1

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

18.2

18.1.1

תעודת רישום תאגיד ,ונסח חברה מעודכן ליום הגשת ההצעה.

18.1.2

תעודת עוסק מורשה

18.1.3

אם המציע הוא עמותה – אישור ניהול תקין מרשם העמותות.

18.1.4

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

18.1.5

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

18.1.6

תצהיר בנוסח המפורט בנספחים ז' ו -יג' למכרז.

18.1.7

מפרטים טכניים של הגופים המוצעים (בהתאם לסעיף  9למכרז)

18.1.8

המסמכים הנדרשים להוכחת הניסיון ,כמפורט בנספח ה.

18.1.9

תקנים עבור מערכת הבקרה המרכזית וכל גופי תאורה המוצעים ,ותקנים
של המפעלים המייצרים את גופי התאורה בהתאם לסעיף  10למכרז.

18.1.10

תעודות אחריות של היצרן עבור כל גוף תאורה שמופיע בנספח ג' ובהתאם
לסעיף .14

18.1.11

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

לתשומת לב :על המציע לוודא כי המספר המזהה (לדוגמא מס' ח.פ ).בכל המסמכים המוגשים
מטעמו (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.

18.3

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

.19

תוקף ההצעה
19.1

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.
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19.2

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.

.20

עיון במסמכי המכרז
20.1

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-
 1998וההלכה הפסוקה.

20.2

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.

20.3

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

20.4

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.

20.5

יודגש כי שיק ול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד ,אשר
תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.

.21

החתימה על החוזה
21.1

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

21.2

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

21.3

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.

21.4

היררכיה בין המכרז והחוזה:

21.5

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.

21.6

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

- 00 -

מכרז מס' ב (2015 )1008
מכרז לאספקה והתקנה גופי תאורת חירום

21.7

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

21.8

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

21.9

סמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה והחוזה המצורף לו הינה לבית המשפט המוסמך בירושלים.

21.10

אין לבצע כל שינוי במסמכי המכרז .במקרה של שינוי מסמכי המכרז ,רשאית הוועדה להתעלם ו/או
לפסול את ההצעה.
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נספח א' – בוטל
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נספח ב' – פרטי המציע
לכבוד,
המוסד לביטוח לאומי
ירושלים
מכרז מס' ב( 2015)1004בנושא :מתן שרות שנתי למערכות גילוי אש מתוצרת טלפייר ואפסילון

שם הספק המציע  /ה ______________________________:
מס' עוסק מורשה_________________________________ :
רחוב_____________________ :
מס' בית__________________ :
כניסה____________________:
דירה_____________________ :
יישוב_____________________:
מיקוד_____________________ :
מס' טלפון___________________:
מס' טלפון נייד________________:
מס' פקס____________________:
_________________________
חתימה וחותמת ,מורשה החתימה

_____________
תאריך

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

__________

____________

מס' רישיון

חתימה וחותמת
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נספח ג'  -טופס הצעת מחיר -מכרז ב(2015)1008
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.
הצעת המחיר תכלול את עלויות התקנת הגופים המפורטים

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'

יח'

סוג גוף תאורה

סידורי

כמות

מחיר

משוערת

ליח'
בש"ח לא
כולל
מע"מ

1

גוף תאורת חרום התמצאות עבור התקנה עה"ט ותח"ט 3W

יח'

450

כולל מצבר ניקל מיטל אינטגראלי ל  120דקות לפחות ושטף
אור של  140לומן לפחות  ,כולל מבדק תקינות אוטומטי
אינטגראלי בהתאם לדרישות המוסד לבטיחות וגהות ,ת"י
 1838ותקן .IEC 62034חיווי וויזואלי וקולי לתקינות או תקלה
של הגוף הכל קומפלט,

גוף התאורה יתאים לעבודה

בטמפרטורת סביבה של  35מעלות צלסיוס לפחות ולכל
דררישות ת"י  20חלק ( 2.22יש להציג תעודת בדיקה חיובית
ומלאה) ולכל דרישות המפרט הבין משרדי למתקני חשמל פרק
.08
2

גוף תאורת חרום התמצאות עבור התקנה עה"ט ותח"ט 3W
כולל מצבר ניקל מיטל אינטגראלי ל  120דקות לפחות ושטף
אור של  140לומן לפחות  ,כולל מבדק תקינות אוטומטי
אינטגראלי בהתאם לדרישות המוסד לבטיחות וגהות ,ת"י
 1838ותקן .IEC 62034חיווי וויזואלי וקולי לתקינות או תקלה
של הגוף הכל קומפלט ,גוף התאורה יכלול ממשק תקשורת
אינטגראלי

בפרוטוקול

DALI

בהתאם

לדרישות

תקן

( IEC 62386יש להציג אישור התאמת גוף התאורה לתקן
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יח'

450

סה"כ
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 DALIממכון מוסמך.

גוף התאורה יתאים לעבודה

בטמפרטורת סביבה של  35מעלות צלסיוס לפחות ולכל
דררישות ת"י  20חלק ( 2.22יש להציג תעודת בדיקה חיובית
ומלאה) ולכל דרישות המפרט הבין משרדי למתקני חשמל פרק
.08

3

גוף תאורת חרום התמצאות עבור התקנה עה"ט  4Wכולל

יח'

70

מצבר ניקל מיטל אינטגראלי ל  120דקות לפחות ושטף אור
של  200לומן לפחות  ,כולל מבדק תקינות אוטומטי אינטגראלי
בהתאם לדרישות המוסד לבטיחות וגהות ,ת"י  1838ותקן
.IEC 62034חיווי וויזואלי וקולי לתקינות או תקלה של הגוף
הכל קומפלט,

גוף התאורה יתאים לעבודה בטמפרטורת

סביבה של  35מעלות צלסיוס לפחות ולכל דררישות ת"י 20
חלק ( 2.22יש להציג תעודת בדיקה חיובית ומלאה) ולכל
דרישות המפרט הבין משרדי למתקני חשמל פרק .08

4

גוף תאורת חרום התמצאות עבור התקנה עה"ט  4Wכולל

יח'

70

מצבר ניקל מיטל אינטגראלי ל  120דקות לפחות ושטף אור
של  200לומן לפחות  ,כולל מבדק תקינות אוטומטי אינטגראלי
בהתאם לדרישות המוסד לבטיחות וגהות ,ת"י  1838ותקן
.IEC 62034חיווי וויזואלי וקולי לתקינות או תקלה של הגוף
הכל קומפלט ,גוף התאורה יכלול ממשק תקשורת אינטגראלי
בפרוטוקול

DALI

בהתאם

לדרישות

תקן

( IEC 62386יש להציג אישור התאמת גוף התאורה לתקן
 DALIממכון מוסמך.

גוף התאורה יתאים לעבודה

בטמפרטורת סביבה של  35מעלות צלסיוס לפחות ולכל
דררישות ת"י  20חלק ( 2.22יש להציג תעודת בדיקה חיובית
ומלאה) ולכל דרישות המפרט הבין משרדי למתקני חשמל פרק
.08

5

גוף תאורת חרום שלט יציאה  LEDבכיתוב חד או דו צדדי
התלוי ושקוע בתקרה אקוסטית ,כולל שלט פוליקרבונט כבה
מאליו בגודל תיקני הבולט מתחת לתקרה האקוסטית ,כולל
מצבר ניקל מיטל  120דקות לפחות,
כולל מבדק תקינות אוטומטי אינטגראלי בהתאם לדרישות
המוסד לבטיחות וגהות ,ת"י  1838ותקן .IEC 62034חיווי
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130
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וויזואלי וקולי לתקינות או תקלה של הגוף הכל קומפלט ,גוף
התאורה יתאים לעבודה בטמפרטורת סביבה של  35מעלות
צלסיוס לפחות ולכל דררישות ת"י  20חלק ( 2.22יש להציג
תעודת בדיקה חיובית ומלאה) ולכל דרישות המפרט הבין
משרדי למתקני חשמל פרק .08

6

גוף תאורת חרום שלט יציאה  LEDבכיתוב חד או דו צדדי

יח'

130

התלוי ושקוע בתקרה אקוסטית ,כולל שלט פוליקרבונט כבה
מאליו בגודל תיקני הבולט מתחת לתקרה האקוסטית ,כולל
מצבר ניקל מיטל  120דקות לפחות,
כולל מבדק תקינות אוטומטי אינטגראלי בהתאם לדרישות
המוסד לבטיחות וגהות ,ת"י  1838ותקן .IEC 62034חיווי
וויזואלי וקולי לתקינות או תקלה של הגוף הכל קומפלט ,גוף
התאורה יכלול ממשק תקשורת אינטגראלי בפרוטוקול DALI
בהתאם

תקן

לדרישות

( IEC 62386יש להציג אישור התאמת גוף התאורה לתקן
 DALIממכון מוסמך.

גוף התאורה יתאים לעבודה

בטמפרטורת סביבה של  45מעלות צלסיוס לפחות ולכל
דררישות ת"י  20חלק ( 2.22יש להציג תעודת בדיקה חיובית
ומלאה) ולכל דרישות המפרט הבין משרדי למתקני חשמל פרק
.08

7

גוף תאורת חרום שלט יציאה  LEDבכיתוב חד צדדי מותקן
על הקיר ,עשוי מפוליקרבונט אנטי ונדלי פריזמטי שקוף או
חלבי ,כולל מצבר ניקל מיטל  120דקות לפחות,
כולל מבדק תקינות אוטומטי אינטגראלי בהתאם לדרישות
המוסד לבטיחות וגהות ,ת"י  1838ותקן .IEC 62034חיווי
וויזואלי וקולי לתקינות או תקלה של הגוף הכל קומפלט ,גוף
התאורה יתאים לעבודה בטמפרטורת סביבה של  35מעלות
צלסיוס לפחות ולכל דררישות ת"י  20חלק ( 2.22יש להציג
תעודת בדיקה חיובית ומלאה) ולכל דרישות המפרט הבין
משרדי למתקני חשמל פרק .08
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100
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8

גוף תאורת חרום שלט יציאה  LEDבכיתוב חד צדדי מותקן

יח'

100

על הקיר ,עשוי מפוליקרבונט אנטי ונדלי פריזמטי שקוף או
חלבי ,כולל מצבר ניקל מיטל  120דקות לפחות,
כולל מבדק תקינות אוטומטי אינטגראלי בהתאם לדרישות
המוסד לבטיחות וגהות ,ת"י  1838ותקן .IEC 62034חיווי
וויזואלי וקולי לתקינות או תקלה של הגוף הכל קומפלט ,גוף
התאורה יכלול ממשק תקשורת אינטגראלי בפרוטוקול DALI
בהתאם

תקן

לדרישות

( IEC 62386יש להציג אישור התאמת גוף התאורה לתקן
 DALIממכון מוסמך.

גוף התאורה יתאים לעבודה

בטמפרטורת סביבה של  45מעלות צלסיוס לפחות ולכל
דררישות ת"י  20חלק ( 2.22יש להציג תעודת בדיקה חיובית
ומלאה) ולכל דרישות המפרט הבין משרדי למתקני חשמל פרק
.08

9

גוף תאורת חרום שלט יציאה דקורטיבי  LEDבכיתוב חד צדדי

יח'

60

מותקן על הקיר ,כולל מסגרת פרופיל אלומיניום מסביב
ופרספרט פריזמטי שקוף או חלבי ,כולל מצבר ניקל מיטל 120
דקות לפחות,
כולל מבדק תקינות אוטומטי אינטגראלי בהתאם לדרישות
המוסד לבטיחות וגהות ,ת"י  1838ותקן .IEC 62034חיווי
וויזואלי וקולי לתקינות או תקלה של הגוף הכל קומפלט ,גוף
התאורה יתאים לעבודה בטמפרטורת סביבה של  35מעלות
צלסיוס לפחות ולכל דררישות ת"י  20חלק ( 2.22יש להציג
תעודת בדיקה חיובית ומלאה) ולכל דרישות המפרט הבין
משרדי למתקני חשמל פרק .08

10

גוף תאורת חרום שלט יציאה דקורטיבי  LEDבכיתוב חד צדדי
מותקן על הקיר ,כולל מסגרת פרופיל אלומיניום מסביב
ופרספרט פריזמטי שקוף או חלבי ,כולל מצבר ניקל מיטל 120
דקות לפחות,
כולל מבדק תקינות אוטומטי אינטגראלי בהתאם לדרישות
המוסד לבטיחות וגהות ,ת"י  1838ותקן .IEC 62034חיווי
וויזואלי וקולי לתקינות או תקלה של הגוף הכל קומפלט ,גוף
התאורה יכלול ממשק תקשורת אינטגראלי בפרוטוקול DALI
בהתאם

תקן

לדרישות
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יח'

60
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( IEC 62386יש להציג אישור התאמת גוף התאורה לתקן
 DALIממכון מוסמך.

גוף התאורה יתאים לעבודה

בטמפרטורת סביבה של  45מעלות צלסיוס לפחות ולכל
דררישות ת"י  20חלק ( 2.22יש להציג תעודת בדיקה חיובית
ומלאה) ולכל דרישות המפרט הבין משרדי למתקני חשמל פרק
.08

11

גוף תאורת חרום שלט יציאה  LEDעבור חניון ,בכיתוב חד או

יח'

40

דו צדדי מותקן על הקיר או תלוי מהתקרה ,פוליקרבונט אנטי
ונדלי פריזמטי שקוף או חלבי ,כולל מצבר ניקל מיטל 120
דקות לפחות,
כולל מבדק תקינות אוטומטי אינטגראלי בהתאם לדרישות
המוסד לבטיחות וגהות ,ת"י  1838ותקן .IEC 62034חיווי
וויזואלי וקולי לתקינות או תקלה של הגוף הכל קומפלט ,גוף
התאורה יתאים לעבודה בטמפרטורת סביבה של  35מעלות
צלסיוס לפחות ולכל דררישות ת"י  20חלק ( 2.22יש להציג
תעודת בדיקה חיובית ומלאה) ולכל דרישות המפרט הבין
משרדי למתקני חשמל פרק .08

12

גוף תאורת חרום שלט יציאה  LEDעבור חניון ,בכיתוב חד או
דו צדדי מותקן על הקיר או תלוי מהתקרה ,פוליקרבונט אנטי
ונדלי פריזמטי שקוף או חלבי ,כולל מצבר ניקל מיטל 120
דקות לפחות,
כולל מבדק תקינות אוטומטי אינטגראלי בהתאם לדרישות
המוסד לבטיחות וגהות ,ת"י  1838ותקן .IEC 62034חיווי
וויזואלי וקולי לתקינות או תקלה של הגוף הכל קומפלט ,גוף
התאורה יכלול ממשק תקשורת אינטגראלי בפרוטוקול DALI
בהתאם

תקן

לדרישות

( IEC 62386יש להציג אישור התאמת גוף התאורה לתקן
 DALIממכון מוסמך.

גוף התאורה יתאים לעבודה

בטמפרטורת סביבה של  45מעלות צלסיוס לפחות ולכל
דררישות ת"י  20חלק ( 2.22יש להציג תעודת בדיקה חיובית
ומלאה) ולכל דרישות המפרט הבין משרדי למתקני חשמל פרק
.08
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13

אספקה ,התקנה וחיבור כבל חשמלי עבור תקשורת ה DALI
2

14

מטר

5000

2*1.5mm

פנל בקרה לתאורת חירום להתקנה שקועה או גלויה על קיר
בעל מסך מגע צבעוני הכולל שני ערוצי תקשורת

קומפלט

15

DALI

וספקי כוח אינטגראליים בהתאם לדרישות תקן IEC62386
לשליטה ובקרה על עד  128יחידות חירום (גופי תאורה ו/או
שלטים) ,המאפשר ביצוע בדיקות תקינות יזומות או אוטומטיות
בהתאם לדרישות תקן  ,IEC62034כולל ממשק תקשורת
 TCP/IPלהתחברות ותפעול ברשת תקשורת מרכזית ותפעול
ממרכז בקרה ותוכנה ייעודית .יש להציג תעודת בדיקה מלאה,
ממכון

מוסמך,

להתאמה

לתקן

62034

IEC

ולתקן

.IEC61347-2-11

סה"כ -

15

מע"מ -
כולל
מע"מ

שם המציע (התאגיד):

__________________________

בעלי זכויות החתימה:

__________________________

חתימה וחותמת:

__________________________

תאריך:

__________________________
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נספח ד'  -דו''ח סיום עבודה אספקת תאורת חירום

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 הכוללת -אספקה ,התקנה וחיבור נמסרה בשלמותה למנהל תחום לוגיסטיקה
תעודות האחריות למשך שלוש שנים מיום מסירת העבודה ,על כל מערכת הבקרה וגופי התאורה שהותקנו
ונמסרו 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 ה'  -טופס ניסיון קודם
על המציע להיות בעל ניסיון קודם באספקת גופי תאורת חירום ,ומערכות בקרה לתאורת חירום ,בהיקף שנתי של לפחות
 200,000ש"ח בכל אחת מהשנים  ,2014,2015.2016את הניסיון יש לפרט בטבלה זו.
שנת  2013בה
בוצעה העבודה

שם הפרוייקטים שבוצעו
ע''י המציע

שנת  2014בה
בוצעה העבודה

שם הפרוייקטים שבוצעו
ע''י המציע

שנת  2015בה
בוצעה העבודה

שם הפרוייקטים שבוצעו
ע''י המציע

היקף
העבודה
בש''ח

שם מזמין
העבודה

שם מפקח
בפרוייקט

מס' טלפון של
המפקח
בפרוייקט

סה"כ שנתי
2014
היקף
העבודה
בש''ח

שם מזמין
העבודה

שם מפקח
בפרוייקט

מס' טלפון של
המפקח
בפרוייקט

סה"כ שנתי
2015
היקף
העבודה
בש''ח

שם מזמין
העבודה

שם מפקח
בפרוייקט

מס' טלפון של
המפקח
בפרוייקט

סה"כ שנתי
2016
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 ו' -אישור עריכת ביטוחים

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
רחוב שדרות ויצמן 13
ירושלים
(להלן" :המוסד")

הנדון :אישור על קיום ביטוחים של _________________( להלן "הספק" )
בקשר להסכם למתן שירות שנתי למערכת ותאורת חירום למוסד לביטוח לאומי

אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם
הקבלן את הפוליסות להלן:

פוליסה ל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – לביטוח אחריותו של הקבלן כלפי צד שלישי כלשהו בגבולות אחריות
של  ₪ 4,000,000לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח .הגבול הטריטוריאלי על פי פוליסה זו הנו בכל
רחבי הארץ.
מוסכם בזאת כי רכוש המוסד יחשב לרכוש צד שלישי.
הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המוסד והבאים מטעמו בגין מעשה או מחדל של הקבלן או הבאים
מטעמו וב כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי
ביטוח זה.

נוסח הפוליסה הנו " ביט  " 2013או נוסח אחר זהה לו בכיסויו.

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים בגין חבות הקבלן כלפי כל העובדים המועסקים על ידו .הביטוח מורחב לשפות
את המוסד במידה ויחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הספק .
גבלות האחריות של הפוליסה הינם  ₪ 20,000,000למקרה ולכל תקופת הביטוח.
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פוליסה לביטוח אחריות מקצועית או פוליסה לביטוח אחריות מוצר או פוליסה משולבת לביטוח אחריות מוצר
ואחריות מקצועית ( מחק את המיותר ) המבטחת את חבות הקבלן על פי דין בגין מעשה או מחדל שלו בגבולות
אחריות של ₪ 8,000,000

למקרה ולכל תקופת הביטוח .

בבי טוח זה אין כל חריג או סייג בגין :אי יושר של עובדים .חריגה מסמכות בתום לב .אבדן השימוש והעיכוב עקב
מעשה או מחדל או טעות או השמטה.
אם הפוליסה תבוטל או לא תחודש תחול תקופת גילוי של שנים עשר חודשים ללא תנאי כלשהו למעט מסיבות של
תרמית או אי תשלום פרמיה.
ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך . ₪ 60,000

בהתייחס לפוליסות לעיל:
כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המוסד
וכלפי מבטחיו ,ולגביהם ,הביטוח על-פי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה את המוסד במלוא השיפוי המגיע
לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחי המוסד ,מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המוסד להשתתף בנטל
החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א.1981-
השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הקבלן בלבד.
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד והבאים מטעמו .הוויתור לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי  :משכרי מבנים או חלקי מבנים למוסד  .מנהלי בתים שמושכרים למבוטח.
שוכרים אחרים במבנים בהם המוסד שוכר מקומות לשימושו והבאים מטעמם .הוויתור לא יחול כלפי אדם שביצע
נזק בזדון.
בפוליסות 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.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _________________________
__________
תאריך

___________
שם החותם

____________

__________________

תפקיד החותם

חתימת וחותמת המבטח

- 24 -

מכרז מס' ב (2015 )1008
מכרז לאספקה והתקנה גופי תאורת חירום

פוליסה

מתאריך

פוליסה מס'

עד תאריך

צד שלישי
אחריות מעבידים
מקצועית/

אחריות
מוצר/משולב

פרטי סוכן הביטוח:

שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:

פוליסה

מתאריך

עד תאריך

פוליסה מס'

צד שלישי
אחריות מעבידים
מקצועית/

אחריות
מוצר/משולב

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _________________________
__________
תאריך

___________
שם החותם

____________

__________________

תפקיד החותם

חתימת וחותמת המבטח
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נספח ז' – תצהיר העדר הרשעות ועבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.

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:
.0

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להגיש הצעה למוסד בקשר
למכרז ב( 2015)1008בנושא מתן שירות שנתי ואספקת תאורת חירום ושלטי יציאה 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 .1976-אני 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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ימולא ע"י מורשה חתימה מטעם המציע

אני_______________

נושא

הח"מ,

ת.ז.

____________,

מורשה

חתימה

מטעם

____________________ שמספרו __________________ (להלן" :המציע") מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

הנני מכהן במציע בתפקיד ___________________.

.2

הנני מורשה חתימה במציע.

היעדר ניגוד עניינים
.1

הנני 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:
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 ב התאם 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.

- 27 -

מכרז מס' ב (2015 )1008
מכרז לאספקה והתקנה גופי תאורת חירום

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
כללי
.6

קראתי ,הבנתי ואני מסכים לדרישות מכרז זה ללא סייג.

כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע ,לרבות התאמת המערכת המוצעת לדרישות השירות ודרישות
.7
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 עם מציע
.8
אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהו.
.9

המציע משתמש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד.

הוראות המכרז והחוזה המצורף למכרז ,לרבות דרישות השירות וכל נספח אחר ,ידועות ומקובלות על
.10
המציע ,והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על פי המכרז ,החוזה על נספחיו ,הצעת המציע ועל פי דין.
המציע הינו בעל הידע המ קצועי ,הניסיון ,המומחיות ,הכישורים ,הרישיונות והאמצעים ,לרבות כוח האדם
.11
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 ח' למכרז -חוזה

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 - )37-29

לחץ כאן.

[כמו-כן ,ניתן להוריד את החוזה  /הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע בתוך מודעת
המכרז].
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נספח ט'  -נוסח כתב ערבות ביצוע
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 20,000ש"ח(במילים עשרים אלף ש"ח)
שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _________________________
(תאריך תחילת תוקף הערבות)
אשר תדרשו מאת(____________________________________________ :להלן "החייב") בקשר
עם מכרז מספר ב( – 2015)1008אספקה והתקנת גופי תאורת חרום.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום,
מבלי שתהיו חייבים לנמק את דר ישתכם 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
__________________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

___________________________________
מס' הבנק ומס' הסניף
ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________
תאריך

________________
שם מלא
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חתימה וחותמת
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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

חותמת
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נספח יא'
התחייבות לעמידה בתנאים סוציאלים והיעדר הרשעות בשל הפרות דיני עבודה

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

אני הח"מ__________ ת.ז _____________.לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל
העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב;1952-
פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח;1978-
סעיפים  290עד  383 ,297עד  393ו 414-עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-למעט הרשעות שנמחקו לפי
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א.1981-
או
הנני מצהיר כי נחקרתי ו/או הורשעתי (מחק את המיותר) בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות
________________________ (יש לפרט את העבירות).
ידוע לי כי לצורך ההתקשרות עם המוסד וביצוע השירותים נשוא המכרז עלי לעבור בדיקות ביטחוניות.
הואיל וכך אני נותן בזא ת הסכמתי מראש למסירת כל מידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי במרשם הפלילי ביחס
לעבירות שפורט להלן ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ"א.1981-
כמן כן למען הסר כל ספק אני מוותר בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע כאמור לעיל.
הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת למכרז זה ,ובמידה ואזכה במכרז ,במשך
כל תקופת ההתקשרות עם המוסד.
הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבר בגין עבירה פלילית כלשהי למעט עבירות מסוג חטא,
והרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א .1981-או
הנ ני מצהיר כי נחקרתי ו/או הורשעתי (מחק את המיותר) בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות
_________________ (יש לפרט את העבירות).
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 -לראיה באתי על החתום –

_______

______________

תאריך

שם פרטי ומשפחה

______________
תפקיד

________
שם האב

________

_________

שנת לידה

______________

תעודת

זהות

________________
חתימה וחותמת

כתובת

אישור

אני הח"מ _____________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה __________ ת.ז.
____________ המשמש בתפקיד _______________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה
צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,חתם בפני על הצהרה זו.

________________
חתימה וחותמת
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לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13
ירושלים

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

.1

הריני מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה ,לגבי העובדים שיועסקו על ידי ועל מנת לבצע את השירותים לפי
חוזה זה ,את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן ובחוקי העבודה העתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת,
וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ,שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין
ההסתדרות ו/או כל חוזה קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים ,או כפי שהסכמים אלה יערכו ,או
יתוקנו בעתיד לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה ,ובכלל זה החוקים הבאים:

פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה)

1945

פקודת הבטיחות בעבודה

1946

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט-

1949

חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א-

1951

חוק חופשה שנתית ,תשי"א-

1951

חוק החניכות ,תשי"ג-

1953

חוק עבודת הנוער ,תשי"ג-

1953

חוק דמי מחלה ,תשל"ו-

1976

חוק עבודת נשים ,תשי"ד-

1954

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד-

1954

חוק הגנת השכר ,תשי"ח-

1958

חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט-

1959

חוק שירות עבודה בשעת חרום ,תשכ"ז-

1967

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה-

1995
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חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז-

1957

חוק שכר מינימום ,תשמ"ז-

1987

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,תשמ"ח-

1988

חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) ,תשנ"א-

1991

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו-

1996

פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח-

1998

סעיף  8לחוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח-

1998

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א-

2001

סעיף  29לחוק מידע גנטי ,תשס"א-

2000

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,תשס"ב-

2002

חוק הגנה על עובדים בשעת חרום ,תשס"ו-

2006

סעיף  5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר
המידות או במנהל התקין) ,תשנ"ז-

1997

.2

בכל מקרה ,הר יני מתחייב להבטיח לעובדי את התנאים הסוציאליים המופיעים בהסכם ההתקשרות.

.3

ידוע לי כי המזמין יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים
עובדי המציע ,וזאת כדי לוודא את ביצוע החוקים והתקנות האמורים לעיל.

.4

ידוע לי כי כל העובדים שיועס קו במסגרת ביצוע העבודות נשוא מכרז זה ,הינם מועסקים במסגרת הארגונית
שלי ,ושלא יהיה בינם ובין המזמין כל קשרי עובד מעביד.

.5

הריני להתחייב כי אם אזכה במכרז אחתום עבור כל העובדים המועסקים על ידי ואשר יועסקו על ידי בעתיד
על הצעת ביטוח לקופה אישית העונה לכל התנאים המפורטים במכרז.

שם מורשה החתימה

_________________
תאריך

תפקיד

______________________
חתימה וחותמת המציע

- 43 -

מכרז מס' ב (2015 )1008
מכרז לאספקה והתקנה גופי תאורת חירום

נספח יב'
אישור רואה חשבון על היקף העבודה
נספח יב ( : )7הצהרת המציע על מחזור כספי

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי

אנו הח"מ _________________ מורשי חתימה של המציע _____________________ (להלן – "המציע")
מצהירים בזאת ,לצורך השתתפות במכרז ב( 2015)1008בגין אספקה והתקנת גופי תאורת חירום ,כי המחזור
הכספי (הכנסות) המציע בתחום אספקת מערכות בקרת חירום וגופי תאורת חירום לכל אחת מהשנים ,2014
 2016 ,2015הינו כדלקמן:

שנה

הכנסות בש"ח ללא מע"מ

2014

__________________

2015

__________________

2016

__________________

בכבוד רב,
______________________________

__________________________
חתימה וחותמת

שם מלא של מורשה/י חתימה
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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 ב( 2015)1008בגין אספקה והתקנת גופי תאורת חירום (להלן "המציע") ,מאשר/ת כי ביקרנו את
ההצהרה של המציע בדבר היקף מחזור כספי (בהתאם לדרישות המכרז) הכלולה בהצעה של המציע למכרז
האמור ואשר מתייחסת לכל אחת מהשנים  ,2016 ,2015 ,2014מצורפת 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 להשי ג 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 בהצהר ה 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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נספח יג'  -היעדר ניגוד עיניינים
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי

הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפיכם ,כדלקמן:
.1

איני מצוי בניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא ,ביחס למתן השירותים נשוא מכרז מס' ב( - 2015)1008בגין
אספקה והתקנת גופי תאורת חירום (להלן" :המכרז") ,וכי איני נמצא בקשרים עסקיים או אחרים עם מי
מהמשתתפים הפוטנציאליים בהליך המכרז ,כהגדרתו במסמכי המכרז ,לרבות עם מי שהינם בעלי עניין או
נושאי משרה באחד מהם (לעניין סעיף זה ,ייחשב "בעל עניין" כמי שהחזיק ,במישרין או בעקיפין ,ב10%-
לפחות מסוג מסוים של אמצעי שליטה"; כמו וכן" ,החזקה" היא ,לרבות החזקה כשלוח או כנאמן).

.2

אודיע למוסד על כל נתון או מצב שבעטיים אהיה עשוי להימצא בניגוד עניינים ,וזאת מיד עם היוודע לי הנתון
או המצב האמורים.

.3

אפעל בהתאם להוראות המוסד בכל מקרה בו לפי שיקול דעתו אהיה עלול להימצא בניגוד עניינים.

 .4התחייבויותיי על פי כתב התחייבות זה תפורשנה על דרך ההרחבה באופן בו תהיינה בעלות תחולה רחבה.
.5

התחייבויותיי כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא בהסכמתו
המפורשת מראש ובכתב של המוסד.
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