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 2010) 1018( מכרז ב

  
  משרד ראשי -פסק -רכישה ושרות למערכות אל

  
 פסק-אללרכישה ושרות למערכות הצעות מחיר  לקבל מבקש בזאת" ) המוסד" –להלן (המוסד לביטוח לאומי  .א

בהתאם למסמכי , ")הסניף: "להלן ( 22בית הדפוס ' ולרח 13ויצמן ' שד' משרדיו שברחב") העבודה: "להלן (
  :ב והכוללים"מכרז המצ

 
 .מכתב פניה זה .1
 .'נספח א - הסכם  .2
 .'נספח ב – נוסח ערבות ביצוע .3
  .1-נספח ב – נוסח ערבות הגשה .4
  .'גנספח  –תנאים כללים  .5
 .'נספח ד –נספח ביטוח  .6
  .  'נספח ה -מפרט טכני .7
 י לחיצה על "ע) PDFקובץ (ניתן לעיין בכתב הכמויות  - 'ונספח  –כתב כמויות,  תוכנית ביצוע .8

 .  הקישור המופיע במודעת המכרז       
  . מבוטל –' נספח ז .9

 .'ח -  נספח בטיחות ואיכות סביבה נספח .10
 .'נספח ט –טבלת רשימת אתרים ומפקחים  .11
 .'עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום נספח יתצהיר היעדר הרשעות ב .12
 .'שכר מינימום וקיום חוקי העבודה נספח יא, התחייבות לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים .13
 .'אישור על עסק בשליטת אישה נספח יב .14
 טבלת ריכוז תאריכים  .15

  
  : צרף את המסמכים הבאים על המציע ל  .ב
  

הערבות האמורה תהא . ברת חילוט ובלתי מותנית לטובת המוסד על המציע לצרף ערבות מקורית .1
פ חוק הפיקוח על "ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע

י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים "ואשר אושרה ע 1981א "תשמ, עסקי הביטוח
על סך של ) לקיום תנאי המכרז(מוסד לביטוח לאומי לפקודת ה) 'ב נספח(ב "בנוסח המצ, ממשלתיים

ערבות  31.5.2012תוקף הערבות יהא עד ליום "). ערבות הגשה: "להלן(מ "כולל מע₪  16,000
מציע שיגיש ערבות . ההגשה תוחזר לכלל המציעים מיד עם בחירת הזוכה וחתימה על הסכם עימו

 .הצעתו תדחה על הסף, ) 1('שלא בנוסח נספח ב
  

בהתקנה , שנים לפחות חמשסיון מוכח של יהמציע לצרף להצעתו הצהרה המעידה על היותו בעל נעל  .2
 .            בסדר גודל של מכרז זה, לגופים ומוסדות גדוליםואחזקה של מערכות אל פסק 

 
 .על המציע להיות יצרן או ספק מורשה של היצרן .3

 
, 2008 שניםציע בתחום מערכות אל פסק במשהמחזור הכספי של ה, ח של המציע"יש לצרף אישור רו .4

 .לשנה₪ בישראל היה לפחות מליון   2010, 2009
 

ביצע בכל אתר  בהם ,האתרים בעלי או המפקחים ושמות לפחות אתרים 3 רשימת לצרף המציע על .5
 למלא יש(  2010\2009\2008שנים כל אחת מהבלפחות    ₪  300,000 דומות בהיקף של עבודות

 .)' ט נספח -  ב"המצ האתרים רשימת טבלת את
 

י חוק עסקאות "אישור עפ  על המציע לצרף, המציע חייב להיות עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק  .6
מ על "ואישור אגף המכס והמע 1976 ו "התשל' , אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס,  ציבורייםגופים 

  .מ "דיווח למע
  

הרשעות            ד בדבר העדר"מאושר על ידי עו, טעמושל מורשה חתימה מ לצרף תצהיר בכתבעל המציע  .7
  .למכרז זה' י נספחב כ"בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק תשלום שכר מינימום וזאת בנוסח המצ
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ד לעמוד  "מאושר על ידי עו, של מורשה חתימה מטעמו לצרף להצעתו התחייבות בכתבעל המציע     .8
ום שכר מינימום לעובדים וכן התחייבות לקיים את חוק העבודה תשל, בדרישות לתשלומים סוציאליים

 נספחב כ"וזאת בנוסח המצ, לגבי עובדים שיועסקו על ידו במהלך תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה
 .למכרז זה' אי

     
  לתשומת לב המציע 

  
 להשתתפות במכרז המהווים תנאי סף ,לעיל  1-8' מציע שלא יצרף את כל החומר והמסמכים הנדרשים בסעיף ב

  .הצעתו תדחה
  
  בוטל.   ג
  

להצעות  תינתןעדיפות  – 1995 –ה "התשנ) העדפת תוצרת הארץ(התאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים ב .ד
ח בדבר שיעור מחיר המרכיב "ביחד עם הגשת ההצעה יש לצרף אישור רו. אשר כוללות טובין מתוצרת הארץ 

  .הישראלי במחיר ההצעה
  
כלומר , "עידוד נשים בעסקים"' ב 2להצעות העונות על דרישת חוק חובת המכרזים סעיף העדפה תינתן   .ה

במקרה כזה יש לצרף אישור רואה חשבון ותצהיר כמפורט בסעיף האמור . שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה
  ).'יב נספחכ( –

  
ויצמן ' שדב משרד ראשי אומי המוסד לביטוח ל בסניף 11:00שעה  23.1.2012שני  ביום יערך י מציעיםכנס .  ו

מציע אשר לא ישתתף  .ההשתתפות בכנס הינה חובה .בירושלים 22בית הדפוס ' משך ברחיוירושלים  13
  .הצעתו תדחה,בכנס

  
     מפרטים , ביצועה בתוכניתעל המציע לוודא שהצעתו תהא מלאה הן בסעיפי המחירים והן בפרטים הנדרשים . ז

  .יתר המסמכים במקומות המיועדיםכתב הכמויות ו ,טכניים    
  
  .בהתאם לבקשת המוסד יגיש המציע חומר קטלוגי של הפריטים המוצעים על ידו.  ח
  
  .ההצעה תכלול את כח האדם והאביזרים הדרושים לביצוע מושלם של כל העבודה הכוללת.  ט
  
  .ההצעה תהא תקפה למשך שנה אחת לפחות מיום הגשתה.   י

  
  .המכרז מצהיר המציע כי כל חומר המכרז ידוע וברור לו בחתימתו על מסמכי. יא
  
כמו כן המוסד שומר לעצמו את הזכות להוציא , המוסד יהא רשאי לבטל או לצמצם מכרז זה מכל סיבה שהיא.  יב

בכל מקרה מוצהר ומוסכם כי פיצול . לפועל את העבודה בשלמותה על כל חלקיה או להורות על חלוקת הפרויקט
שמופיעים בכתבי הכמויות  ,לדרישות כלשהן מצד הקבלן לשינויים במחיר היחידה עילהווה העבודה לא יה

  .המצורפים
  
יש להעביר יחד עם כל חומר ) מ "כולל אשורי אגף המכס והמע(המסמכים הנדרשים החתומה ויתר  האת ההצע  .יג

המשרד  ,יטוח לאומיבארכיב המוסד לב 2אל תיבת המכרזים הנמצאת בקומה ב "ך המעטפה המצהמכרז בתו
 .הצעה שלא תהא חתומה תיפסל .91909ירושלים  13 ויצמן' הראשי שד

  .בלבדאו באמצעות דואר שליחים העברת המעטפה תהיה במסירה ידנית 
  

 שניעד ליום  0941651-02בשאלות הבהרה לגבי מכרז זה נא לפנות אל מר יגאל גלעדי בכתב בפקס   .יד
באתר האינטרנט של המוסד  6.2.2012לא יאוחר מיום שני רה  תפורסמנה תשובות לשאלות הבה .30.1.2012

תשובות  ).קובץ שאלות ותשובות" = ?"בלחיצה על הקישור (, מכרזים, דף הבית ,www.btl.gov.il.: שכתובתו 
 .תיוהמוסד לשאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והוראו

 
כל שינוי שיעשה במסמכי המכרז או כל . אין לערוך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיצורפו להצעה שתוגש  .טו

לא יובא בחשבון , בין תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, הסתייגות ביחס אליהם
במידה והמוסד . לפסילתה של ההצעהבעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול להביא 

 .יחליט לקבל את הצעת המציע יראה אותה כאילו שנויים אלו לא נעשו כלל
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  .12.00שעה   15.2.2012רביעי המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום   .טז
  .ל"המוסד לא ידון בהצעה שתגיע לתיבת המכרזים אחרי המועד הנ      

  
  

  :הערות להגשת הצעה
  

 .להחזיר את כל מסמכי המכרז במקור ולחתום על כל עמוד על המציע .1
  
ייחשב הדבר כאילו כלול המחיר עבור , מציע אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות .2

ויראו את הקבלן כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא סעיפים אלו בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות 
  .לפי בחירת המוסד ,תמורה נוספת או שהצעתו תפסל

 
 .המחירים יופיעו בשקלים ללא מס ערך מוסף .3
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  ה ס כ ם
  

  'נספח א
  

  2010) 1018(מכרז ב
  

  משרד ראשי –פסק -רכישה ושרות למערכות אל
  
  
  

  ________שנת ________   לחודש  _______   שנערך  ונחתם  בירושלים   ביום  
  
  

  בין
  

  
להלן (חשב המוסד  איתן קשמוןומר    ______________ל"כסמני "ירושלים ע 13 ויצמן' המוסד לביטוח לאומי שד

  ")                                              המוסד"
  

  מצד אחד
  

  לבין
  
  

_________________________________________________________  
  
    ")    הקבלן"להלן (________________ __________________________________י"ע

                         
  

  מצד שני
  
  
  

 22ובית הדפוס  13ויצמן ' במשרדיו שברחוב שד –פסק -רכישה ושרות למערכות אלבוהמוסד מעוניין             הואיל
והתוכניות  ובהתאם לתנאים , במפרט הטכני , כמפורט בכתב הכמויות") הסניף " להלן ( ירושלים

  ;")העבודות" –להלן (פרד מהסכם זה חלק בלתי נ מהוויםהו להסכם זה' נספח אכ ב"הכללים המצ
  

  ;נשוא הסכם זהות ומומחיות בביצוע העבודה מקצועי, מיומנות, ידע, והקבלן עוסק וכן הנו בעל ניסיון  והואיל
  

  ;כאמוראדם מקצועי לביצוע העבודה –והקבלן הצהיר כי ברשותו אמצעים מתאימים וכח  והואיל
  

ודה כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעב "קבלן ראשי" ,לצורך ביצוע העבודה, והקבלן הצהיר כי יהווה  ילוהוא
  ;1988 –ח "תשמ, )עבודות בניה(

  
  ומהווה  להסכם זה' כנספח ב ב"הצעת הקבלן מצ 2010) 1018(ב ' והקבלן הגיש הצעה למכרז מס  והואיל 

  ;" )ההצעה: " להלן(פרד מהסכם זה  חלק בלתי נ                  
  

  .ל  "את הצעת הקבלן כזוכה במכרז הנ_________,  וועדת המכרזים אישרה בישיבתה מיום     הואיל
  
  
  

  :הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוסכם
  

כתב הכמויות והתוכניות , המפרט הטכני,  התנאים הכלליים, המבוא להסכם זה וכן מכתב הפניה  .1
  .נפרד מהסכם זה מהווים חלק בלתי, ב"המצ
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  המסמכים                  , כל המצגים. הסכם זה ונספחיו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו .2
 .וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומבוטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה                  

  
 נת מערכות אל פסק לכל אחד מסניפיו שברחבי  ידוע למציע כי המוסד רשאי לשנות את מיקום התק .3

  הארץ וכן לדחות את מועד התקנת המערכות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן נימוק             
 .או פיצוי\ו           

  
  .עבודהמתן צו התחלת יום מיום  90משך ביצוע העבודה הכוללת יהא תוך .  א .4

    
  שנתיים במסגרת תקופת אחריות  :שנים מיום ההתקנה 5תקופת ההתקשרות הינה למשך .  ב                           

 .במסגרת התחייבות למתן שירות, ושלוש שנים לאחר תקופת האחריות                                 
 

 :הקבלן מצהיר בזה כי .5
 

וכי תכנון העבודה וכן כל הגורמים כי הוזמן לסיור קבלנים , על נספחיו, והבין את כל האמור בחוזה קרא .5.1
ובהסתמך עליהם ביסס את  –האחרים המשפיעים על עלות ביצוע העבודה ידועים ומוכרים לו היטב 

 .הצעת המחיר מטעמו
 

₪  _______זה במלואן ובמועדן בסכום כולל של  הסכםפי  – תיו עליויבוהתחימתחייב לקיים את הנו  .5.2
  .'ו נספחלמחירים הנקובים בכתב הכמויות שב בהתאם) _______________________:במילים(

  
  

: להלן( המועד האחרון המדד הידוע הוא" הבסיס מדד"מדה הנה למדד המחירים לצרכן צהה ידוע לו כי .5.3
   .יהיה יום הגשת החשבון המדד הידועכאשר . להגשת ההצעה ")מדד הבסיס"

  : הצמדהאופן ה            

  . חודשים הראשונים של התקשרותה 18קבועים למשך כל המחירים הינם . א        

     כאשר ,  תעשה התאמה לשינויים 4%כדי  המחירים לצרכןחודשים יעלה מדד  18במידה ובמהלך . ב             
  .מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות                 

    .המחירים יוצמדו למדד שלעיל פעם אחת בשנה ,ם זהה להארכת הסכבמידה ותמומש האופצי. ג        
  

בהתאם למועדים המפורטים , מוסדלשביעות רצונו המלא של ה, הנו מתחייב להשלים את העבודה    5.4
 .יום ממועד צו התחלת עבודה 90 -בלוח הזמנים המצורף לחוזה ולא יאוחר מ

 
האמורים ם על בסיס המועדי, העבודהלוח זמנים מפורט לביצוע  מוסדהנו מתחייב להכין ולהמציא ל 5.5

 .וכן לעדכנו בצורה שוטפת במכרז זה
 

 .מוסדהנו מתחייב להתחיל בביצוע העבודה בתאריך שיידרש ממנו בצו התחלת העבודה מאת ה 5.6
 

, במהלך העבודות ובסיומן, ולפינוי כל הפסולת מן האתר, אתרההנו מתחייב לדאוג לניקיון הכללי של  5.7
 .כפי שיימסרו לו מעת לעת ,המפקח/נהל הפרויקטהכל בהתאם להנחיות מו

  
                                                                  ב "כמפורט בהצעת הקבלן שבכתב הכמויות המציתבצע התשלום עבור ביצוע העבודה     .א     .6

ת חשבונית כדין ולאחר קבל יום 30בתוך  ואשר תבוצע בפועל לשביעות רצונו המלאה של המוסד
יום יזכה את הקבלן בריבית בגובה  30 –איחור בהעברת התשלום מעבר ל  .י המוסד"ואישורה ע

  .י החשב הכללי במשרד האוצר"המפורסמת ע" ריבית החשב הכללי"
  
  תבוצע העבודה , לבצע עבודה שאין לה סעיף בכתב הכמויות  יידרשמוסכם בזה כי במידה והקבלן    .ב     

   10לסעיף  בכפוף 20%בהנחה של ו" דקל"' על בסיס מחירי חוברת מאגר מחירים לשיפוצים של חב            
  .בתנאים הכללים            
              

בהצעתו  י המוסד לאמור"או אי התאמה בין האמור במכרז כפי שפורסם ע/בכל מקרה של סתירה ו .7
או שינוי בהצעת /או הסתייגות ו/כל תוספת ו. של הקבלן יחייב את הצדדים אך ורק האמור במכרז

את הצדדים להסכם זה על אף בחירת הצעת  יחייבוהקבלן לעומת המכרז בטלים בזאת והם לא 
  .הקבלן והתקשרות המוסד עימו על פי הסכם זה אלא אם כן המוסד הסכים להם בכתב



7 

 

  
, ובמלואם  י הסכם זה בשלמותם י תנא"הכוללת עפ להבטחת התחייבויותיו של הקבלן לביצוע העבודה.  א   .8

הידוע  המחירים לצרכן צמודה למדד לביצוע ביטוח' חב/  ערבות בנקאיתיפקיד הקבלן בידי המוסד 
מיום חתימת  חודשים 6מ בתוקף למשך "כולל מע, ₪  32,000בסכום של ביום חתימת הסכם זה 

 )1( ב  נספחב כ"נוסח המצערבות הביצוע תהא ב" ) ערבות הביצוע: "להלן( ימים 90ועוד  ההסכם
  .להסכם זה

  
והמוסד יהא רשאי לגבות דמי נזק או , הערבות תהיה נתונה למימוש בכל עת על פי שיקול דעת המוסד  .ב

  .י מימוש הערבות"הפסד שנגרם לו ע
  

  .פ כל דין"או ע/פ הסכם זה ו"הערבות כדי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת למוסד ע במימושאין   .ג
  

סיום העבודה לשביעות רצונו של המוסד ימציא הקבלן למוסד כנגד תשלום מלוא התמורה ערבות  עם   . א .9
מהחשבון הסופי הכללי כולל  5%למסמכי המכרז בערך '  ב נספחבנקאית כדוגמת הערבות שצורפה כ

-להלן (לשם הבטחת טיב ביצוע העבודה והחומרים ,מ למשך חמש שנים מיום סיום העבודות"מע
 ").דקערבות הב"

 
  הקריאה רגע מ שעות 4בתוך תקופת הבדק תוך  שיתגלוהקבלן יתקן על חשבונו את כל הליקויים .   ב 

  ). מיד עם דרישתו הראשונה של נציג המוסד, ובמקרים דחופים שאינם סובלים דיחוי לדעת המוסד(          
  

  ן בעצמו את הליקויים ולחייב את הקבלן או לתק/באם לא יעשה כן רשאי המוסד לממש את הערבות ו     .ג       
  .הוצאות משרד 10%בהוצאות התיקון ובתוספת                 

  
  

כתוצאה מביצוע , שיגרמו מיום התחלת ביצוע העבודה ועד לתום תקופת הבדק  ,הקבלן יהא אחראי לנזקים  .10
עמו בכל הביטוחים  העבודה או מכל הקשור בבצועה  והקבלן מתחייב לבטח את עצמו ואת העובדים מט

בגין פגיעה או נזק  שיגרמו בעת ביצוע '  לרבות בטוח נגד תביעות צד ג, הנחוצים עקב ובקשר למילוי תפקידם
  .למסמכי המכרזצורף ש' , והכול כמפורט בנספח ד, העבודות וכתוצאה או בקשר עם  בצוען 

  
לא למסור ולא    , לא להודיע, א להעביראו מי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ול/או עובדיו ו/הקבלן ו .  א .11

הן בתקופת הסכם זה , או במהלכן/להביא לידיעת כל אדם ידיעה שתגיע אליו אגב ביצוע העבודות ו
 .והן לאחר מכן

 
י דיני "מהווה עבירה עפ, )א(הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שאי מילוי התחייבותו על פי סעיף קטן .  ב 

  .העונשין
  

, שיעסקו בעבודות על פי הסכם זה, ב בזה להביא לידיעת עובדיו וכל הבאים מכוחו הקבלן מתחיי    .ב
  ).ב( -ו) א(התחייבויותיו כאמור בסעיפים קטנים 

 

 :הצהרות והתחייבויות הקבלן .12

וכי כל , הקשורים לביצוע הסכם זה, הקבלן מצהיר ומאשר שהוא הבין את כל צרכי המוסד ודרישותיו .א
 .או מי מטעמו/תנים להשגה באמצעות הקבלן והצרכים והדרישות האלו ני

התאם וכי בכוחו לבצע את כל העבודות המבוקשות ב, הקבלן מצהיר ומאשר כי ההסכם ברור לו .ב
 .נאים הכלליםלצורכי המוסד ובכפוף לת

קיבל , הבין אותם, הקבלן מצהיר ומאשר כי חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את מסמכי המכרז .ג
ההסברים וההנחיות הנחוצות לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פי הסכם  מנציגי המוסד את כל

טעות או פגם , ולא תהיה לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, זה
 .בקשר לנתונים או עובדות הקשורות במתן השירות ובביצוע המכרז

על סמך הצהרותיו , ל בסיס הצעתוהקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהמוסד התקשר עמו ע .ד
  .לעיל ולהלן, והתחייבויותיו בהצעתו ובהסכם זה
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הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא הבין את כל המסמכים המהווים חלק מההסכם או מסמכים שהסכם זה  .ה
 .מפנה אליהם

הקבלן הנו הקבלן הראשי והוא . הקבלן מצהיר ומאשר כי הצעתו היא שלמה ומוצגת כיחידה אחת .ו
 .או מי מטעמו/י לכל הפעילויות והתוצרים של ספקיו  ואחרא

, הכושר, הידע, הקבלן מצהיר ומאשר כי יש לו וכי יעמדו לרשותו במשך כל תקופת הסכם זה הניסיון .ז
לשם , ושאר האמצעים הנדרשים, כוח אדם מיומן ומנוסה, האישורים, האמצעים הכספיים, המומחיות

 .והכול ברמה מקצועית גבוהה וסטנדרטים גבוהים, קיום כל מחויבויותיו על פי הסכם זה

או מי מטעמו בעילת /הקבלן מתחייב להביא לידיעת המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדו ו  .ח
או הרשעה בעבירה לפי חוק שכר /או התלויה ועומדת נגדו או נגד מי מטעמו ו/רשלנות מקצועית ו

וזאת במהלך כל תקופת , 1991א "זרים התשנאו לפי חוק עובדים /ו 1978 –ז "המינימום התשמ
 ההתקשרות עמו על פי הסכם זה מיד עם היודע לו עליהם

 

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה  .13
 .תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד

, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה או מכוח הדין ,לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור .14
 .לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על זכויות אחרות כל שהן, במקרה מסוים או בסדרת מקרים

או בנספחיו ייעשה בכתב וייחתם על ידי הצד או הצדדים המקבלים על עצמם התחייבות /כל שינוי בהסכם זה ו .15
 .נוימכוח אותו שי

  

  :מעמד הקבלן כקבלן עצמאי .16

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחס שבין  .א
וכי רק על הקבלן , בין מוכר שירותים וקונה שירותים, או עבודה/לקבלן המספק שירות ו מוסד

או הבאים , סקים על ידולרבות עובדיו המוע, תחול האחריות לכל אובדן או נזק שיגרם למישהו
  .מכוחו או מטעמו לספק שירותים

, מוצהר ומוסכם בין הצדדים  כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למוסד לפקח .ב
אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות , או להורות לקבלן או לעובדיו או למי מטעמו, להדריך

והם לא , היינה זכויות כלשהן של עובד המוסדולקבלן ולמועסקים על ידו לא ת, הסכם זה במלואו
פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם הסכם זה או הוראה שניתנה על , יהיו זכאים לכל תשלום

מכל , או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, פיו
  .סיבה שהיא

- א"התשנ) נוסח משולב(ק הביטוח הלאומי המוסד לא ישלם כל תשלום בגין דמי ביטוח לפי חו .ג
מס הכנסה ויתר הזכויות , 1994- ד"או לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשכ, 1995

והקבלן לבדו ידאג לכל תשלום וניכוי הכרוך , הסוציאליות של הקבלן של עובדיו ושל מי מטעמו
  .בזכויות אלה

 ).15יף סע(הקבלן מתחייב להביא לידיעת עובדיו האמור בסעיף זה  .ד

 

  :ביטול ההסכם / הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרת .17

  'בנספח א 2,5,9,10,11,12אי עמידה של הקבלן בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים  .א

אין באמור לעיל , תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך, בכללותם 'גוכל סעיפי נספח 

  .םכדי לגרוע מיסודיות ההפרות של ההוראות בנספחי ההסכ
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 - א "תשל)  תרופות(הפר הקבלן הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים  .ב

ולגבי הפרה זו ניתנה לזוכה ארכה לקיומו והתנאי לא קוים תוך ,  או תנאי אחר מתנאי הסכם זה 1970

עם  אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי המוסד לעמוד על קיום ההסכם, זמן סביר לאחר מתן הארכה

או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור /או לבצע בעצמו ו/הקבלן או לבטל הסכם זה ו

וזאת על חשבון הקבלן ובנוסף לזכויות המוסד על פי כל דין ועל פי , י הקבלן"היה להיעשות ע

לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של , ההוראות האחרות בהסכם זה

 .לעיל 7או חילוט הערבות האמורה בסעיף /ו₪  20,000

על ידי  1987-ז"התשמ, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .ג

מהווה הפרה יסודית של , או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה/הקבלן ו

 .ההסכם

או חלק ממנו ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הקבלן מתחייב שלא להסב לאחר הסכם זה  .18

לא , ניתנה הסכמת המוסד כאמור. הנובעים מהסכם זה אלא אם ניתנה לכך הסכמת המוסד מראש ובכתב

 .י כל דין"או עפ/י הסכם זה ו"יהיה בכך כדי לשחרר את הקבלן מאחריות עפ

 .__________________________________מורשי החתימה מטעם הקבלן יהיו  .19

, הודעות לצרכי הסכם זה ישלחו מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי כתובות הצדדים הרשומות במבוא  .20

  .שעות  ממועד משלוחן כאמור לעיל 72י הצד השני בתום "ויחשבו כאילו נתקבלו ע

  
וא הסכם זה נשלנושאים בכל הקשור  כל מחלוקת בין הצדדים יהאבמוסכם על ידי הצדדים כי מקום השיפוט  .21

 .ירושלים ב תהא בבית המשפט המוסמך
  

  .לתקציב המוסד  1122001ההוצאה לביצוע הסכם זה מכוסה מסעיף  .22
  
  
  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום
  
  

                 ___________________                                    ___________________  
  
  ה ק ב ל ן                                                                                     ל"סמנכ           
  
  
  
  

____________________  
  חשב המוסד          
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  'נספח   ב                                                                

  
  

  לקיום תנאי החוזה –כתב ערבות 
  

  _________________ יטוח חברת ב/ שם בנק 
  ________________________ מספר טלפון 

  ' __________________________פקס' מס
  
  
  
  

  לכבוד
  המוסד לביטוח לאומי

  13שדרות וייצמן 
  ירושלים

  ' _________________ערבות מס: הנדון
  
  

  

 . ) ₪ ושניים אלףשלושים  :במילים( ₪ 32,000לסך אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד 

 _________________________ שיוצמד למדד  המחירים לצרכן מתאריך
  )תאריך תחילת תוקף הערבות(                                                           

 
  ") החייב"להלן (____________________________________________: אשר תדרשו מאת

  .רכישה ושירות למערכות אל פסק: בנושא 2010) 1018( ב' מסעם מכרז  בקשר

  

, יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום 15ל תוך "אנו נשלם לכם את הסכום הנ

מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר 

  .רוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייבאו לד, לחיוב כלפיכם

  

    .....................עד תאריך ערבות זו תהיה בתוקף 

  
  ________________ חברת הביטוח שכתובתו/ דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק 

  חברת ביטוח/ שם הבנק                                                                                                 
  

 _______________________                              ________________________  
  חברת ביטוח/ מספר הבנק ומספר הסניף                                        כתובת סניף הבנק    
  
  
  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה
  
  
  

___________ _______________              ________________                  ____  
  תאריך                                        שם מלא                           חתימה וחותמת           
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   1 -  'נספח ב
  

  י כל מגיש הצעה למכרז"ערבות הגשה יוגש ע -כתב ערבות 
  

  _________________ ביטוח  חברת/ שם בנק 
  ________________________ מספר טלפון 

  ' __________________________פקס' מס
  
  
  
  

  לכבוד
  המוסד לביטוח לאומי

  13שדרות וייצמן 
  ירושלים

  ' _________________ערבות מס: הנדון
  

  

: אשר תדרשו מאת) ₪אלף  שש עשרהבמילים (₪  16,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

רכישה ושירות למערכות : בנושא 2010) 1018(ב ' בקשר עם מכרז מס") החייב"להלן (_______________ 

  .אל פסק

  

, יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום 15ל תוך "אנו נשלם לכם את הסכום הנ

עון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לט

  .או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב, בקשר לחיוב כלפיכם

  

  . 31.5.2012עד תאריך ערבות זו תהיה בתוקף 

  
  ________________ חברת הביטוח שכתובתו/ דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק 

  חברת ביטוח/ שם הבנק                                                                                                     
  

 _______________________                              ________________________  
  חברת ביטוח/ ף הבנק מספר הבנק ומספר הסניף                                        כתובת סני   
  
  
  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה
  
  
  

 _______________              ________________                  _______________  
  תאריך                                        שם מלא                           חתימה וחותמת           
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  'נספח   ג
  
                                          

  משרד ראשי –פסק -רכישה ושרות למערכות אל -תנאים כללים 
  

  
  

  :תוכן
  
  

  כללי  - 'פרק א
  
  

  לוח זמנים -' פרק ב
  
  

  הכנה לביצוע ומהלך עבודה -' פרק ג
  
  

  פקוח -' פרק ד
  
  

  נזיקין וביטוח, השגחה -' פרק ה
  
  

  עובדים - ' פרק ו
  
  

  חומרים ופסולת ציוד -' פרק ז
  
  

  מדידות -' פרק ח
  
  

  תשלומים -' פרק ט
  
  

  סיום השלמה בדק תיקונים ואחריות - ' פרק י
  
  

  פרטי הקבלן חתימה וחותמת –א "פרק י
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  כללי  -' פרק א
  
  
  .מחייבים ומהווים חלק בלתי נפרד מההסכםאלה תנאים כלליים   .1

    
  
את המפרטים הכלליים עבודות וכתב הכמויות במכרז זה כפופים ומשלימים תנאים כללים אלה וכן המפרטים ה  .2

שרד מ, הביטחוןבהשתתפות משרד , ואופני המדידה לסוגי עבודות הנדונות בהוצאת הועדה המיוחדת
  ).ספר הכחולה(צ ומשרד השיכון "מע, העבודה

  
  

  .תוספות כל שהםמחירי היחידות המופיעים בכתב הכמויות הם סופיים ולא יחולו עליהם   .3
  

  
               המציע לא , העבודה הנדונה  מציע ילמד את כל יתר הפרטים הדרושים שיש בהם חשיבות לבצועה.  4      

  .יוכל לדרוש תוספת מחיר כלשהי תוך טענה כי לא ידע את הפרטים בקשר לעבודה המוצעת              
  
   

  הסכמה לתנאים הרשומים והתחיבות לפעול בהתאם לתנאים  הינה, המכרזמסמכי חתימת המציע על גבי   .5
  .בכתב הכמויות המוכתבים ולפי המחירים שרשם        

  
  

  לוח זמנים -' פרק ב
  
  .מיום מתן צו התחלת העבודהיום  90תבוצע ותסתיים תוך  תקנת מערכת האל פסקה. א  .6
  

  ₪  500יחייב את הקבלן בסכום של , ה של המוסד לשביעות רצונו המלא, כל יום איחור במסירת העבודה. ב       
  .לכל יום            

  
  .מתאריך מסירת ההזמנה ימים 7מועד צו התחלת העבודה יחשב   . 7
  
  

  .למסמכי המכרז' ב בנספח א"הסכם שדוגמתו מצהתום על מציע אשר יזכה בעבודה מתחייב לח.     8         
  
  

  העבודה הכנה לביצוע ומהלך -' פרק ג
 
 
  .המכרז י תנאי"י הצדדים עפ"תימת ההסכם עהמציע אשר יזכה במכרז יקבל הזמנה לביצוע לאחר ח.     9
  

חר אישור יש לבצע רק לא ,אשר יגרמו לתוספת במחיר ,י המוסד לאחר קבלת ההזמנה"שינויים שידרשו ע  .10
  . בינוי ונכסים במשרד הראשיאחזקה  אגףבכתב ומראש ממנהל 

  
כלי העבודה והחומרים , הקבלן יהא לתאם מראש עם נציג המוסד במקום את סדרי כניסת העובדיםעל   .11

  .           הסניף/  המוסד כדי למנוע פגיעה בעבודה השוטפת של עובדי ,המובאים מטעמו לאתר
  של נציג המוסד  דעתוחוות י "עפ(או מפריעות לעבודה השוטפת של עובדי המוסד  /כמו כן עבודות מרעישות ו        

  וללא כל  בתאום עם נציג המוסד במקום הכול מסוימיםאו בימים /יבוצעו בשעות אחר הצהרים ו) במקום        
  .תוספת במחיר        

  
חומרים יוחלפו באחרים רק במקרה של אי . 'לגוונים וכו, יש לקבל אשור מוקדם ובכתב מנציג המוסד לחומרים.   12

חומר שיוחלף באחר על דעת הקבלן ואינו שווה . או במקרה שהחומרים אינם בנמצא/ו התאמה ביניהם לנדרש
  .לא תשולם תמורה עבורו,לפי קביעתו הבלעדית של המוסד, או תחליפי לזה שבמפרטי המכרז/ערך ו



14 

 

  או דבר שאינו /כל אי התאמה ו, כל העבודה תבוצע בשלמותה בהתאם לתוכניות והמפרטים המצורפים  .13
  .יש להודיע למוסד עוד לפני תחילת הביצוע, ברור         

  
  
  פקוח -' פרק ד

  
  

.                                                                                                       שיוגדר מראש לפני תחילת העבודה" ) המפקח: "להלן ( .המוסד מטעם מפקח י"ע יעשה הפיקוח.   14
  .לקחת מפקח מטעמו וזאת לפי שיקול המוסד בהתאם לאופי העבודה מחויבאין המוסד          
 .כמפקח העבודה, שהוא נציג המוסד הפרויקטפרנט רבמקרה כזה ישמש          

 
  

יב בעד טיב החומרים וט בלעדי הקבלן נשאר אחראי. כנטילת אחריות, אין לפרש את הוראות המפקח  .15
  .העבודה

  
השגחת המפקח אינה מקטינה מאחריות . מטרת הפיקוח להבטיח שהקבלן יקיים את תנאי המכרז במלואם  .16

  .הקבלן
  

והקבלן מתחייב למלא אחר , בסגנון או בכמות, באופי, המפקח רשאי להורות על כל שינוי שהוא בצורה  .17
  .במלואן הוראות המפקח

  
   יורה המפקח בכתב על האמצעים שיש , טית לפי שיקול דעת המפקחבאם התקדמות העבודה תראה אי.  18

  . נקוט בכדי לתגבר את העבודה והקבלן מתחייב לנקוט מיד בכל האמצעים  הדרושיםל
  
  

  וביטוח נזיקין, השגחה -' פרק ה
  
  

וכן כל , דהלאנשים או לרכוש כתוצאה מביצוע העבו - אמצעי הזהירות והביטוחים לכל נזק שהוא , כל הוצאות    .19
  .יחולו על הקבלן בלבד, הוצאה הנדרשת לפי דין או לפי הוראה מצד רשות מוסמכת

  
  .הקבלן אחראי על כל קבלני המשנה המועסקים על ידו וכן לתאום ביניהם  . 20

  
, 'ידו בבטוח מעבידים וצד גקים על את עובדיו ואת כל הבאים מכוחו והמועס, הקבלן מתחייב לבטח את עצמו  .21

  :ולתנאים הבאים   למסמכי המכרז' , ד נספחכמפורט ב כולוה
  

, פי כל דין-על פי מכרז זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על הקבלןמבלי לגרוע מהתחייבויות  .א
את הרכוש שלו ורכוש שסופק לו על ידי , על חשבונו הוא, לבטח לפני תחילת העבודות הקבלןמתחייב 
בביטוחים כמפורט בנספח , עבודות שיתבצעו על ידו או על ידי אחרים בעבורו ואת החבויות וה, המוסד 

: להלן(הקבלןויהווה חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם עם ' דב כנספח "אישור על קיום ביטוחים המצ
 ). "אישור על קיום ביטוחים"

ידי חברת -ם עלכשהוא חתו ,ימציא למוסד את האישור על קיום ביטוחים הקבלן, במעמד חתימת ההסכם .ב
הפרה . ביטוח בעלת רישיון לפעול במדינת ישראל בענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים המתבקשים

 .תהווה הפרה של תנאי מהותי בהסכם, של סעיף זה

יקבע סכומים  הקבלןו מינימאלייםהנם סכומים  'ד נספחסכומי הביטוח וגבולות האחריות הרשומים ב .ג
 .בוטחיםהרלוונטיים לסיכונים המ

להמציא למוסד אישור חידוש או הארכה  הקבלןיהיה על , באם הביטוח יסתיים במהלך תקופת העבודות  .ד
 .ל"של הביטוח הנ

. לבטח עצמו בביטוח אחריות מוצר מיד עם תום העבודות הקבלןיתחייב , בנוסף לביטוח המוזכר לעיל .ה
לרבות חוק מוצרים פגומים ופקודת ( חבות על פי החוק  הקבלןהביטוח יהיה בתוקף כל עוד חלה על 

 .בביטוח זה ירשם תאריך רטרואקטיבי החל ביום תחילת העבודות) . הנזיקין 

מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח וגבולות האחריות באם יחולו שינויים בשווי העבודות ובסיכון   הקבלן .ו
 . לאחר החתימה על ההסכם
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זכאי לשיפוי  הקבלןאים מטעמו מכל אחריות לנזק שאו את הב/טר בזאת במפורש את המוסד וופ הקבלן .ז
או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא (עבורו על פי הביטוח שנערך לפי אישור על קיום ביטוחים 

 ).ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה 

לא יאריך את  הקבלןאו ש, היה והביטוח יופסק במהלך תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים .ח
יהיה המוסד , ף הביטוח לאחר תום תקופת הביטוח הרשומה באישור על קיום ביטוחים  כמפורט לעילתוק

ולקזז , לחייבו בעלותם, רשאי אך לא חייב לערוך או להאריך את תוקף הביטוחים או את חלקם כראות עיניו
 . סכום זה מכל סכום המגיע לזוכה

טוחים ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות עבור הבי הקבלן .ט
 .פי תנאי הפוליסות-ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על

לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית , לבדו אחראי לנזקים בלתי מבוטחים הקבלן .י
 . הקבועה בפוליסות

  
  במהלך ביצוע  או על ידי כל הבאים מטעמו/ידו והקבלן ישא במלוא האחריות עבור כל הנזקים אשר יגרמו על   . 22

  .העבודות נשוא המכרז שבנדון        
  

א תהיה כל אחריות לולמוסד , כמו לצד שלישי, הקבלן יהא אחראי לבעלי המקצוע השונים שהוא מעסיק  .23
  .כלפיהם בכל תביעה שהיא

  
יהא המוסד רשאי לסיים את , רז זהפ מכ"ע התחייבויותיולא מילא הקבלן את הוראות המפקח או אחר   .24

או לממש /או להביא לביטול ההתקשרות ו/הוצאות משרד ו 10%העבודה במקומו על חשבון הקבלן בתוספת 
י כל "האמור לעיל אינו גורע מכל פיצוי המגיע למוסד עפ. את ערבות הביצוע כולם יחד או כל אחד מהם לחוד

  .דין
  

לא יוציא הקבלן כל ציוד שהוא מהאתר עד , או פשיטת רגל/ן צו פירוק והופסקה העבודה או הוצא נגד הקבל  .25
  .י המוסד"גמר בצוע העבודה ע

  
  

  עובדים -' פרק ו
  

כן הקבלן -כמו .ת כח האדםאהקבלן יספק את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה נשוא מכרז זה כולל   .26
  .ח באתר העבודה במשך כל שעות הפעילותשיהא מקובל על המוסד ויהא נוכ ,ימנה מנהל פרויקט מטעמו

  
   אישורי עבודה כדין בעלי תעודת זהות ישראלית או בעליעובדים הקבלן יעסיק מטעמו בשטח המוסד רק   .27

           לקבל מראש ובכתב את  הקבלן מתחייב .ויעברו את כל הבדיקות הביטחוניות בהתאם לדרישות אגף הביטחון        
   המועסק בביצוע עבודות על פי מכרז , או מי מטעמו/כל עובד מעובדיו ו ,עצמו ט המוסד לגבי"ל קבש והסכמת        
   או מי מטעמו מכל טעם /והקבלן יהא רשאי לסרב לתת את הסכמתו להעסקת עובד פלוני של ט "והקבזה         
  הקבלן בגין הפסדים או הוצאות    המוסד לא יהא חייב לפצות את. ומבלי שיהא עליו לפרשו, לנכוןשימצא         
  שהו כדי לפטור אין באישור המוסד להעסקת עובד כל. כתוצאה מאי מתן אישור כאמור, אם ייגרמו, שייגרמו לו        
  , בד כל שהואואין בכך מניעה מהמוסד לדרוש החלפת עו, מאחריותו לפי הסכם זה או לפי כל דין את הקבלן         
  .קבלני המשנהדי כולל עוב        
          

  
           ,"מומחי חוץ "למעט " עובדים זרים "לא יעסיק , הקבלן מתחייב כי למען ביצוע העבודות נשוא ההסכם  .28

הפרת התחייבות הקבלן בהתאם לסעיף זה הינה  .10.10.01מיום  2001/44ל "כהגדרתם בחוזר החשכ
או לחלט את הערבות /הסכם ואת הול דעתו הבלעדי לבטל י שיק"הפרה יסודית אשר בגינה רשאי המוסד עפ

תרופות בשל (י כל דין לרבות חוק החוזים "להסכם וזאת מבלי לגרוע מזכויות המוסד עפ 8בהתאם לסעיף 
  .1971 –א "התשל) הפרת חוזה 

  
א יבצעה הקבלן לאלתר בין שהי,הורה המפקח על הרחקת עובד. הקבלן יעסיק עובדים מקצועיים באתר  .29

  .או אחר מהמוסד/כל פיצוי כספי וי המפקח ובין שהיא אינה מנומקת וזאת ללא "מנומקת ע
  

מותנה בזה במפורש כי . הקבלן מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של המפקח להעסקת כל קבלן משנה    30
 הסכמת המפקח למסירת כל חלק של העבודות לקבלן משנה או הפסקת עבודתו לא תפטור את הקבלן ולא

הקבלן לא יהיה רשאי לבוא בתביעות כלפי . תגרע מאחריותו המלאה לביצוע העבודה לפי כל תנאי מכרז זה 
  .המוסד כתוצאה מהפסקת עבודת קבלן המשנה
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לגבי כל אחד , לרבות משטרת ישראל, הביטחוןהמוסד רשאי לדרוש מהקבלן להמציא אישורי רשויות   .31

  .מהמועסקים על ידו או הבאים מכוחו
  
  

  או קבלני /או עובדיו ו/למען הסר ספק מוצהר בזה כי אין כל יחס של עובד ומעביד בין המוסד לבין הקבלן ו . 32
  .או הבאים מכוחו והמועסקים על ידו/והמשנה שלו        

  
  

  חומרים ופסולת, ציוד - ' פרק ז
  
  

ישות התקנים הישראלים הקבלן מתחייב כי כל החומרים והמוצרים בהם ישתמש בעבודתו יתאימו לדר  .33
או לתקן ארץ הייצור של החומר , במפרט העבודה המצויניםהעדכניים ובהעדר תקן ישראלי לדרישות התקנים 

  .או המוצר בו הוא משתמש
  

  .אחרת צויןעל החומרים להיות מסוג מעולה מתוצרת הארץ אלא אם  . 34
  

חומרים וחלקים שיפסלו . פני המפקח לשם אישורהקבלן יציג את החומרים ב, החומרים יתאימו לתקן הנדרש  .35
הקבלן , לאתר מחזור מצברים או הטמנה מתאים של הקבלןיפונו על חשבונו ו, באתר יישארולא י המפקח "ע

  .מתחייב להציג אישורים שהמצברים פונו לאתר מתאים בהתאם לחוקי איכות הסביבה
  

ויהא , או חומר חדש/בין אם זו פסולת ו, מן הביצועלא ישאיר הקבלן חומר כל שהוא ברשות הרבים במשך כל ז 36
או מי מטעמו יונחו במקום ובצורה שתמנע כל נזק /ו כל חומר וכלי עבודה של הקבלן , אחראי לפנותו מהאתר

  .  לכל אדם ולרכוש
  

תועבר לשטח בבעלותו של , בין כתוצאה מהריסות ובין כתוצאה מעיבוד חומרים באתר, כל פסולת שהיא  .37
  .לן על חשבונו ועל אחריותו הבלעדיתהקב

  
  

  מדידות - ' פרק ח
  
  

  .בין נציג המוסד והקבלן, מדידות סופיות יבוצעו ויקבעו בשטח. הכמויות בכתב הכמויות אינן כמויות סופיות   .38
  

  .המוסדקבלן יודיע על כל אי התאמה לנציג ה. לפני תחילת ביצוע העבודה יש לקחת מדידת כמויות באתר  .39
  

תשלומים על חשבון אינם מהווים . ח"מדידות ביניים טעונות אישור המפקח ותשמשנה רק לשם תשלום ע  .40
  .אשור על טיב העבודה וטיב הביצוע או כל אישור שהוא

  
  י מדידת כמויות שתקבע בשטח בינו לבין המוסד ולא רק בהסתמך "הקבלן יגיש חשבונית לתשלום אך ורק עפ.   41

  .מויות על כתב הכ        
  
  
  
  תשלומים -' פרק ט

  
  

פ מדידת כמויות של כל העבודה הכוללת "עם גמר הביצוע יעביר הקבלן חשבון סופי לאשורו של נציג המוסד ע  .42
לשביעות רצונו המלאה של המוסד ולאחר מדידה סופית בשטח ועם אישור החשבון יעביר הקבלן חשבונית מס 

ירושלים ובכפוף  13ויצמן ' קה בינוי ונכסים במשרד הראשי שדאל אגף אחז, רך התשלוםרשומה כחוק לצו
  .להלן 49לאמור בסעיף 
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  לשלם לקבלן תשלומים חלקיים , לפי שיקול דעתו הבלעדי , יסכים המוסד , לעיל  42לחילופין מהאמור בסעיף .   43
  וזאת לאחר אישור המפקח י חלוקת שלבים שתסוכם ובהתאם למדידת הכמויות בכל שלב "עבור כל שלב עפ        
  .על סיום השלב לשביעות רצונו        

  
  

  .ישולם כנגד חשבונית מס רשומה כחוק עם הגשת כל חשבון שיאושר לתשלום. מ.ע.מ  .44
  

אם יאחר המוסד בהעברת  .י המוסד"יום מיום קבלת החשבונית כדין ואישורה ע 30התשלום יבוצע תוך   .45
  .ועד לתשלום בפועל 31 –ם החשבונית ריבית חשב כללי מהיום ה ישא סכו, תשלום כלשהו לקבלן

  
  או אישור על ניכוי בחוק אלא אם הקבלן ימציא פטור  הקבוע בשיעור, המוסד ינכה מהתשלומים מס במקור .46

  .מוקטן משלטונות המס בשיעורהמס       
  

  .הוצאות הנסיעה הקשורות בביצוע העבודה תכללנה בהצעה  .47
או פגישה עם נציג המוסד בעת ביצוע , בודה יידרש הקבלן להגיע לאתר לשם הכרת האתרבמסגרת הע  

  .כל זאת ללא תשלום נוסף -' מסירת העבודה וכו, העבודה
  

  
  

  בדק תיקונים ואחריות, סיום השלמה  -'פרק י
  
  

ם פרוטוקול בו זה יירש עם גמר הביצוע יתאם הקבלן מועד מסירת העבודה עם נציג המוסד והמפקח ובמועד    .48
  .  העבודות והתיקונים הנדרשים אם יהיו כאלה יפורטו כל

  .אישר נציג המוסד כי העבודה הושלמה לשביעות רצונו המלאה יראו במועד האישור מועד גמר ביצוע העבודה        
  

בנקאית כתב ערבות ,  כנגד תשלום מלוא התמורה, להבטחת טיב העבודה והחומרים ימציא הקבלן למוסד   .49
")  להלן ערבות הבדק(" מיום סיום העבודה    חמש שניםמ למשך "מהחשבון הסופי הכללי כולל מע 5%בערך 

הליקויים המתגלים בתוך בלן מתחייב לתקן על חשבונו את כל הק. למסמכי המכרז' בנוסח שצורף כנספח ב
שתו מיד עם דרי -דיחוי  ובמקרים דחופים שאינם סובלים (, הקריאה שעות מרגע  4תקופת הבדק תוך 

רשאי המוסד לממש את , במידה והקבלן לא ימלא אחר דרישת המוסד כאמור , )הראשונה של נציג המוסד
  או לתקן בעצמו את הליקויים ולחייב את הקבלן /ו הבדק ערבות

  .הוצאות משרד 10%בהוצאות התיקון ובתוספת         
  

  .ומסודר לשביעות רצונו המלאה של נציג המוסד בגמר העבודה ישאיר הקבלן את המקום נקי  .50
  
  
  

  פרטי הקבלן –' פרק יא
  
  

                       
  _______________________כתובת ____________________            שם הקבלן  

  
  
  

  '   ________________________טל_______________________           נייד ' טל
  
  
  

  ____________שם מורשה החתימה ________________               חתימה וחותמת 
  
  
  

  ___________________תאריך           
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  'נספח ד
  

  אישור עריכת ביטוחי הזוכה
  

  'לכב
  המוסד לביטוח לאומי 

  ירושלים
  
  

  ")המוסד  : " להלן(      
  
  

  ")ההסכם: "להלן................. (הסכם מיום:  הנדון
  " )המבנה" להלן ( משרד ראשי  –פסק - רכישה ושרות למערכות אל לביצוע

  
  

  :את הביטוחים להלן" )  הקבלן" להלן ( פ .ח.מ/ ז .מ___________ הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם   
  

 לרבות נזק ישיר ועקיף, או אובדן/ביטוח העבודות והחומרים לכיסוי כל נזק ו. פוליסה לביטוח עבודות קבלניות
לציוד וכל דבר אחר שהובא אל , לרכוש של המוסד, מתכנון לקוי העלולים להיגרם לעבודות שיתבצעו במבנה 

  . 'לעובדי המוסד  ולצד ג, או מי מטעמו , לעובדים של הקבלן , חצרי המושכר לצורך ביצוע העבודות
  

  .שם המבוטח בביטוח זה כולל את המוסד כאחד מיחידי המבוטח
  

  . יחול השיפוי לטובת מי שהמוסד יקבע, של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות' על פי פרק א בכל מקרה של נזק
  

  :הפוליסה מכסה את הפרקים וסכומי הביטוח  הבאים
  

 ביטוח רכוש' פרק א .1
i. שווי עבודות הפרויקט- $____________________ . 
ii. ציוד ומתקנים המשמשים לעבודות - $___________. 
iii. 250,000....   או רכוש סמוך/רכוש שעליו עובדים ו $  
iv.    50,000.....  פינוי הריסות  $. 
v.   100,000..... שכר מומחים ודרישות רשויות $ 

  
 ' פרק ב .2

i. ולתקופת , לאירוע$  1,000,000בגבול אחריות של  , ביטוח מפני סיכוני צד שלישי
ילו נערך על פיו יחשב הביטוח כא, "   סעיף אחריות משולבת"ביטוח זה כולל . הביטוח

בוב של המוסד הביטוח אינו מחריג תביעות שי. וטחבנפרד עבור כל אחד מיחידי המב
  .לביטוח לאומי

 ' פרק ג .3
i. לתובע ולתקופת הביטוח$  5,000,000בגבולות אחריות של  ביטוח אחריות המעביד.  

  
 

י את כל סעיף בפוליסה המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשה, בהתייחס לביטוח המוזכר לעיל 3.1
הביטוח , ולגבי המוסד, לא יופעל כלפי המוסד  וכלפי מבטחיה, אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר

ללא , המזכה אותו במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, "ביטוח ראשוני"ל הוא "פי הפוליסות הנ- על
מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המוסד להשתתף בנטל , זכות השתתפות בבטוחי המוסד

ולמען הסר ספק אנו מוותרים על . 1981-א"התשמ, לחוק חוזה הביטוח 59יוב כאמור בסעיף הח
 .טענה של ביטוח כפל כלפי המוסד וכלפי מבטחיו 

 .ל הנו ביט החל ביום תחילת תקופת הביטוח"נוסח הפוליסה  הנ 3.2
תימסר הודעה אלא אם , הביטוח כולל תנאי ולפיו לא יצומצם ולא יבוטל במשך תקופת הביטוח  3.3

  .יום מראש 60כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד לפחות 
  .השתתפויות עצמית ותשלום פרמיות יחולו על הקבלן בלבד 3.4
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 .אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי הבאים מטעם המוסד .2

  
  

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

  ,בכבוד רב
  
  
  
  

          ___________      __________    __________________          ____________  
  תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח      שם החותם            תאריך                 

  
  
  
  

  מתאריך עד תאריך 'פוליסה מס
 ביטוח עבודות קבלניות   
    

  
  
 

  :פרטי סוכן הביטוח
  
  

  ____________טלפון ________________;  כתובת _____________;  שם 
  
 
  

  :כדלקמן, אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה
  
  
  

 :רשימת הפוליסות מתאריך עד תאריך חתימה וחותמת חברת הביטוח

 ביטוח עבודות קבלניות   
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  'נספח ח                        

  בטיחות ואיכות סביבה                

  

מתחייב הקבלן לקיים , במקומות בהם מבצעים עבודות קבלניות, בכדי להבטיח את בטיחות העובדים ורכוש החברה

  :את התנאים הבאים

כנדרש בחוקים ובתקנות הנוגעים , להבטיח תנאי בטיחות וגהות לשמירת שלומם ובריאותם של העובדים )1

גהות ואיכות הסביבה בעבודה ולוודא כי העבודות אותן הוא מבצע ייעשו כמתחייב בחוקים , יחותלבט

 .מוסדידי ה-ובתקנות ובהתאם להוראות אשר יובאו לידיעתו או יימסרו לו על

 .להעסיק עובדים מקצועיים בעבודות הדורשות זאת מתוקף החוק ובהתאם לאופי העבודה )2

יעסיק הקבלן רק מי שרשום או בעל , רישיון או היתר לפי כל דין, וםבעבודה שלביצועה יש צורך בריש )3

 .לפי העניין, רישיון או היתר כאמור

המתאימים לסוג ואופי העבודה , להבטיח ולוודא שעובדיו  משתמשים בציוד עבודה וציוד מגן תקינים )4

 .ובהלרבות ציוד הנוגע לעבודה בג, י בודק מוסמך"מאושרים ע, המבוצעת ובמידת הצורך

, על כל עבודה הכרוכה באש גלויה מוסדולקבל מראש היתר מהגורמים המוסמכים אצל ה מוסדלדווח ל )5

השחזת מתכות או שימוש בכל מקור כלשהו בעל , ריתוך, קשת חשמלית, ניצול חשמלי, גץ, להבה: כגון

 .אנרגיה מספקת לגרום להתלקחות

 .לכות על הסביבהמראש על כל עבודה שיכולות להיות לה הש מוסדלדווח ל )6

לגדר אזורי עבודה מסוכנים במעקות יציבים ולהציב במקום בולט שילוט האוסר כניסה לאתרים אלה למי  )7

לסמנם ולהאירם באורות מהבהבים ולהתקין גשרונים , עליו לגדר בורות ותעלות, כמו כן. שאינו מורשה לכל

 .יציבים מעל תעלות פתוחות

תעודות תקפות המעידות על בדיקות ממשלתיות של , אם יידרש, חותאו גורם בטי/להציג בפני המפקח  ו )8

 .'מענבים וכד, מתקני הרמה: כגון, ידו-הציוד שהובא על

בכדי לבדוק אם העבודה שלו מתבצעת , יומי של מנהל עבודה מטעמו באתרי העבודה-להבטיח פיקוח יום )9

י דרישות ואופי "עפ, גן המתאיםי כללי הבטיחות ואיכות הסביבה ואם עובדיו משתמשים בציוד המ"עפ

על מנהל . מוסדאו הרכוש של ה/או אחרים ו/העבודה המתבצעת וכי אין עובדיו מסכנים את עצמם ו

 .י דרישות החוק"העבודה לענות על כל הכישורים המתחייבים עפ

, לספק לעובדיו את ההדרכה וההנחיות הנדרשים בנושאי בטיחות וגהות ומניעת פגיעה באיכות הסביבה )10

 .בהתאם להדרכה שקיבל מגורם בטיחות במעמד חתימת טופס זה

נשוא הסכם , להבטיח שעובדיו או מי שפועל מטעמו לא ישוטטו באזורים שמחוץ לאזור העבודה )11

 .ההתקשרות

  

פי - או מאחריותו על/מודגש בזה כי אין בכל האמור לעיל כדי לפטור את הקבלן מהתחייבויותיו ו, למען מנוע ספק

  .או מאחריותו כאמור/פי כל דין או כדי לגרוע מהתחייבויותיו ו-או על/כל מסמכיו ונספחיו והחוזה על 

ל וכן קיבלתי הוראות בטיחות בסיסיות לקבלן ואפעל "הנני מאשר בזאת כי קראתי והבנתי את הוראות הבטיחות הנ

  .לפיהן

         _______________                            ______________       __________________  

  תאריך                                                שם הקבלן                              חתימת הקבלן    
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  טבלת רשימת אתרים וממליצים -' נספח ט

  
  

  
 'מס

  
 המוסד/ שם האתר 

  
תאריך סיום 

 הפרויקט

  
היקף הפרויקט 

 ח"בש

שם המפקח או 
 מזמין העבודה

  
טלפון המפקח או 

 מזמין העבודה
  
1. 

  
 

    

  
2. 

  
 

    

  
3. 

  
 

    

  
4. 

  
 

    

  
5. 

  
 

    

  
6. 

     

  
7. 

     

  
8. 

     

  
  

  

ל בהם "אתרים לפחות ושמות המפקחים באתרים הנ שלושהעל המציע לפרט בטבלה לעיל רשימה של  •

 .2008-2010 לפחות בכל אחת מהשנים₪  300,000של  ביצעו עבודות בהיקף 

או מזמין העבודה הינם טלפונים פעילים ואשר שייכים כיום / על המציע לוודא שהטלפונים של המפקחים ו  •
  .לשמות האנשים שמציין המציע
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  'נספח י                                                                 

  
  

  שעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום תצהיר היעדר הר                    
  
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי _______________ . ז.ת__________ מ "אני הח

  :ה בזה כדלקמן/מצהיר, לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

  

קש להגיש הצעה למוסד בקשר שהוא המציע המב___________________ הנני נותן תצהיר זה בשם  .1

ה כי הנני /אני מצהיר). "המציע" :להלן(, רכישה ושרות למערכות אל פסקבנושא  2010) 1018(  למכרז ב

  . ת לתת תצהיר זה בשם המציע/ת חתימה ומוסמך/מורשה

-ו"לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל' ב 2כהגדרתו בסעיף  "בעל זיקה"משמעותו של המונח , בתצהירי זה .2

  . ה אותו/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/אני מאשר. 1976

איסור העסקה שלא כדין (אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים " בעל זיקה"המציע ו .3

בשנה האחרונה שקדמה למועד ") חוק עובדים זרים" –להלן ( 1991-א "התשנ, )והבטחת תנאים הוגנים

  ").  מועד ההגשה" –להלן (לעיל  1האחרון להגשת ההצעות למכרז האמור בסעיף  

") חוק שכר מינימום" –להלן ( 1987 -ז"התשמ, אליו לא הורשעו לפי חוק שכר מינימום" בעל זיקה"המציע ו .4

    .  בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה

 

 . להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי .5

 

  

  _______________: חתימה_______________   :תפקיד___________  _____:שם

  

  

  ת הדין/אישור עורך

  

ה בפני במשרדי אשר /הופיע____________ ת כי ביום /ד מאשר"עו, ________________, מ"אני הח

ה על ידי /תה עצמו/שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בישוב___________ ברחוב 

יהיה /ה להצהיר אמת וכי ת/ה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר/_____________ . ז.ת

  . ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, יעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/צפוי

  

  

  

___________                ______________________          ___________      
  ד"חתימת עו            תמת ומספר רישיון עורך דין חו       תאריך       
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  'נספח יא                                                                 

  
  

  שכר מינימום וקיום חוקי העבודה, התחייבות לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים            
  

רכישה בנושא   2010 )1018( דה ונוכרז כזוכה במכרז במצהירים בזאת כי במי______________ מ "אנו הח

אנו מתחייבים לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים  ,ושרות למערכות אל פסק

אם , לרבות תקופות הארכה(במהלך כל תקופת ההתקשרות , את כל חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידינו

  ).תהיינה

  

  ____________________חתימה וחותמת________________  י חתימה /שם מלא של מורשה

  

  ____________________חתימה וחותמת________________  י חתימה /שם מלא של מורשה

  

  _________________________________   כתובת המציע

  

  

  ד"אישור עו

  

ה בפני במשרדי אשר /הופיע____________ ביום  ת כי/ד מאשר"עו, ________________, מ"אני הח

ה על ידי /תה עצמו/שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בישוב___________ ברחוב 

יהיה /ה להצהיר אמת וכי ת/ה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר/_____________ . ז.ת

  . ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, יעשה כן/תה לעונשים הקבועים בחוק אם לא /צפוי

  

  

  
___________                ______________________          ___________      

  ד"חתימת עו             חותמת ומספר רישיון עורך דין       תאריך       
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  'נספח יב
  

  
  ישור על עסק בשליטת אישה א                                                     

  
  
  

לחוק חובת ' ב 2מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף _______________ ח "רו/ד"אני עו

  .1992 –ב "התשנ, המכרזים

  

. ז.ת' מס' ______________ הינה גב_____________________  עסק /מחזיקה בשליטה בתאגיד

 ______________  

  

  
____________ ________________ _________________ 

 חותמת חתימה שם מלא
  
  

  
  תצהיר בעלת השליטה

  

  

  __________________. ז.ת' מס__________________________ אני  

  

לחוק חובת ' ב 2נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף  ___________________  העסק /מצהירה בזאת כי התאגיד

  .  1992 - ב"התשנ, המכרזים

  
  
  

____________ ________________ _________________ 
 חותמת חתימה שם מלא
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   2010)1018(במכרז 
  

  טבלת ריכוז תאריכים
  
  

  התאריכים  הפעילות

  16.1.2012   שנייום  פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט

  כנס מציעים  

  לים ירוש, 13ויצמן ' שד' בסניף המוסד לביטוח לאומי ברח

  . בירושלים 22בית הדפוס ' וימשך ברח

  השתתפות חובה 

  11.00ה בשע 23.1.2012 שנייום 

  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

   6510941-02:  באמצעות פקס

 yigalg@nioi.gov.il: ל"או בדוא

  30.1.2012שני יום  

  

  6.2.2012שני יום   ות המוסד באינטרנטמועד אחרון לפרסום תשוב

  31.5.2012  תוקף ערבות ההגשה

   12:00שעה    15.2.2012יום רביעי   מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

  , במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז

  .קובעים התאריכים בטבלה זו

  

  
  

  

  

  

  


