נספח – א-מכתב פנייה
א .כללי

מכרז מס' מ ( – 2009 )2055רכישה ואספקת מכשירי חשמל

המוסד לביטוח לאומי (להלן המוסד) מבקש בזאת הצעות מחיר לרכיש ת מכשירי חשמל מסוגים שונים
לשימוש בסניפיו ברחבי הארץ בהתאם למסמכים המצ"ב והכוללים:
 . 1מכתב פניה זה – נספח א.
 . 2הסכם רכישה – נספח ב'.
 . 3מפרט טכני – נספח ג'.
 . 4הצעת מחיר – נספח ד'.
 . 5דוגמת מורשה חתימה – נספח ה'.
 . 6בקשה להעברת כספים – נספח ו'.
 . 7רשימת סניפי המוסד – נספח ז'.
 . 8דוגמת כתב ערבות ביצוע– נספח ח'( .הערה-במכרז זה לא נדרשת ערבות הגשה)
 . 9דף קשר – נספח ט'.
 . 10תצהיר היעדר הרשעות לעובדים זרים– נספח י'.
 . 11התחיבות לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים ,שכר מינימום וקיום חוקי העבודה– נספח יא'.
 . 12אישור על עסק בשליטת אישה– נספח יב'.
 . 13התחייבות לשמירת סודיות– נספח יג'.
 . 14מחזור כספי ע"י רו"ח – נספח י"ד.
 . 15טבלת עבודות קודמות– נספח ט"ו.
 . 1תנאי סף
כמפורט
:
רשאים להשתתף במכרז זה מציעים העונים על התנאים הבאים ולצרף המסמכים הנדרשים
א .כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת הניהול חשבונות ותשלום חובות
מס) ,התשל"ו. 1976 -
ב .המציע בעל ניסיון מוכח של  3שנים לפחות באספקה של מכשירי חשמל בהיקף של  ₪ 150,000בשנה
סה"כ ,ל 3-מוסדות לפחות בכל אחת מהשנים  . 2007,2008,2009יש למלא את טבלת לקוחות קודמים
המצ"ב למכתב פניה זה ומסומן ט"ו).
ג .אישור רו"ח כי למציע מחזור כספי הנובע מאספקת מכשירי חשמל של לפחות  600,000ש"ח לשנת
. 2009
מטעמומאושר על ידי עו" ד בדבר היעדר הרשעות
,
ד .על המציע לצרף תצהיר בכתב של מורשה חתימה
בעבירות לפי חוק עובדים זרים וזאת בנוסח המצ"ב למכרז זה( .נספח י).
ה .התחייבות בכתב של מורשה חתימה מטעמו  ,מאושר על ידי עו "ד לעמידה בדרישות לתשלומים
סוציאליים ,תשלום שכר מינימום לעובדים וכן התחייבות לקיים את חוק העבודה לגבי עובדים
שיועסקו על ידו במהלך תקופת ההתקשרות עפ "י מכרז זה  ,וזאת בנוסח המצ "ב למכרז זה  ( .נספח
י"א).

 . 2לתשומת לב המציע:
מציע שלא יצרף את כל החומר והמסמכים הנדרשים בסעיפים א -ה (כולל) כמפורט במכתב
פניה זה ,הצעתו תדחה.
 . 3חובה על המציע להגיש הצעת מחיר לגבי כל הסעיפים המבוקשים והמפורטים בהצעת
המחיר שבנספח ד'.
ההצעה תהא תקפה למשך ששה חודשים לפחות מיום הגשתה.
 . 4הצעת המחיר תכלול את כל כוח האדם הכלים הנדרשים ,ההובלה ,ההדרכה ,השירות לביצוע
בה
מושלם של כל ההתקשרות הכוללת לרבות כל הסיכונים הכרוכים .
 . 5העדפה תינתן להצעות מאזור עדיפות לאומית בהתאם לתקנת חובת מכרזים (העדפת תוצרת מאזורי
עדיפות לאומית) התשנ"ח . 1998-כתנ אי לקבלת העדפה ידרש המציע להצהיר כי מדובר בטובין ו /או
שירותים מאזורי העדפה לאומית .תנאי לבחירת הצעתו ,ידרש המציע להמציא אישור רו"ח על כך.
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 . 6העדפה תינתן להצעות העונות על דרישת חוק חובת המכרזים סעיף  2ב' "עידוד נשים בעסקים ",
כלומר שהוגשה על ידי עסק בשליט ת אישה  .במקרה כזה יש לצרף אישור רואה חשבון ותצהיר
כמפורט בסעיף האמור(כנספח י"ב).
 . 7את ההצעות החתומות ויתר המסמכים הנדרשים יש להעביר יחד עם כל חומר המכרז בתוך המעטפה
שד וייצמן 13
המצ"ב ,אל תיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי '
ירושלים  , 91909עליה יצוין מס' המכרז והנושא.
 . 8על ההצעה להגיע אל תיבת המכרזים הנמצאת בקומה 2בארכיב המוסד לביטוח לאומי ,המשרד
הראשי ברח ' שד' ויצמן  13ירושלים,אצל מר יוסי מרציאנו  ,לא יאוחר מיום רביעי  21.4.2010בשעה
. 12:00
 . 9המוסד לא ידון בהצעהשתגיע לתיבת המכרזים אחרי המועד הנ"ל.
אחד
 . 10המוסד רשאי לחלק את הטובין והשירותים נשוא מכרז זה ליותר מזוכה .
 . 11מציע שהצעתו תבחר ,מתחייב לחתום ללא דיחוי על ההסכם כדוגמת ההסכם המצ"ב כנספח ב'.
 . 12מבלי לפגוע בשום תנאי מתנאי המכרז רשאי המוסד או בא כוחו לדרוש מהספק מפרט טכני של הטובין
המכרז
.
מטעם היצרן לוודא התאמתם לדרישות
 . 13א .תקופת ההסכם לרכישה תהא לשנה מיום חתימתו ואופציה לשתי תקופות
נוספות בנות שנה כ"א.
רט הטכני הינה שנה מיום
ב .המציע מצהיר כי תקופת האחריות למכשירים המפורטים במפ
האספקה.
 . 14שאלות והבהרות לגבי מכרז זה ,ניתן להפנות בכתב לגב' גאולה דוד בפקס
 02-6513916עד ליום רביעי 24.3.2010שעה 12.00
 . 15תשובות לשאלות ההבהרה תפורסמנה באופןמרוכז (ללא פרסום זהות הפונה) באתר האינטרנט של
 www.btl.gov.ilעד ליום ראשון. 14.4.2010
המוסד בכתובת
לו
 . 16ה מציע מצהיר כי כל חומר המכרז ידוע וברור .
הערה :לתשומת ליבכם -המוסד לביטוח לאומי מצוי בחופשה
. 6.4.2010

מרוכזת בין התאריכ ים  29.3.2010ועד
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נספח ב'
הסכם מס' ________
רכישת מכשירי חשמל
שנערך ונחתם בירושלים ביום ___________ לחודש ___________ שנת _________
בין
המוסד לביטוח לאומי שד ' ויצמן  13ירושלים ע "י מר אילן מורנו סמנכ "ל לוגיסטיקה וחקירות ,
מר ______________ חשב המוסד (להלן" :המוסד").
מצד אחד
לבין
___________________________________________________________________
ע"י ______________________________________________________________
הואיל :והמוסד מעונין ברכישת מכשירי חשמל בהתאם למפורט במסמכי המכרז
המצ"ב להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו .
והואיל :והספק הגיש הצעה לאספקת מכשירי חשמל עפ"י מכרז מס ' מ2009 )_____( -
(להלן" :הה צעה") ,הצעת הספק מצ "ב והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה .
והואיל :וועדת המכרזים של המוסד בחרה בישיבתה מיום
עפ"י מכרז זה.

____________ את הספק כזוכה

לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן :
 .1המבוא להסכם זה וכן  ,מכתב הפניה והמפרט הטכני המצ "ב ,מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם
זה.
 .2הספק מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו על פי הצעתו .
 .3א .הספק מתחייב למסור את מ כשירי החשמל ל סניף/סניפי המוסד בתוך  10ימים ממועד
מסירת הזמנה ע "י המוסד .
ב .כל יום איחור יחייב את הספק בקנס בסכום של  100ש"ח ליום.
 . 4א .התשלום עבור המכשירים יהיה כמפורט בהצעת הספק שבנספח ד' המצ"ב להסכם ויבוצע
תוך  30יום מיום קבלת ח שבונית ,מאושרת ע "י המוסד ,כדין( .להלן" :התמורה ").
ב.

איחור בתשלום התמורה יזכה את הספק בריבית חשב כללי החל מיום
התשלום בפועל.

 31ועד לביצוע

ג .הוצאות הנסיעה  ,ההובלה ,הסבלות לסניפים וכל העבודות הקשורות בביצוע מכרז זה
תכללנה בהצעה ויהיו חלק בלתי נפרד מהצעת הספק שבנספח ד '.
ד .התמורה תהא צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן .
ה .מועדי עדכון המחיר יהיו אחת ל  18 -חודשים (מהמועד האחרון להגשת ההצעות ) במועד
הקבוע להגשת החשבונית  .עדכון המחיר יהיה עפ "י שיעור השינוי בין המדד שהיה
(להלן " :שער
במועד העדכון לבין המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
 18חודשים מהמועד האחרון להגשת
הבסיס") .מועד העדכון הראשון יהיה לאחר
ההצעות.
אם במהלך  18החודשים הראשונים של הה תקשרות יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי
 4%ומעלה ממועד הגשת הצעות  ,תעשה התאמה לשינויים כדלהלן  :שיעור ההתאמה
יתבסס על השוואה בין מדד  ,שהיה ידוע במועד האחרון לקבלת הצעות  ,לבין המדד הקובע
במועד(י) הגשת החשבון (ות).
ו .בנוסף על האמור בסעיפים א ' ו -ב' ,הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמוסד
העלאות או שינויים בתמורה  ,בין מחמת שינויים בשער החליפין של המטבע  ,הטלתם או
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העלאתם של מיסים  ,היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג  ,בין ישירים ובין
עקיפים ,או מ כל סיבה אחרת .
ז .התמורה תועבר לספק בהעברה בנקאית בלבד  .על הספק למלא טופס בקשה להעברה
בנקאית שימסר לו מבעוד מועד ע "י המוסד .
ח .כל חשבונית מס שתוגש לתשלום תהיה מלווה בתעודת משלוח חתומה ע "י הספק והמוסד
בחותמת ובחתימת יד של המורשים מטעמם .
ט .ידוע לספק כי המוסד רשאי להגדיל ו /או להקטין את כמות מכשירי החשמל והתמורה
תשתנה בהתאם להגדלה ו /או להקטנה  ,וזאת ללא כל שינוי במחירי היחידות שבהצעת
הספק וללא כל פיצוי.
י .ידוע לספק כי המוסד יהא רשאי להזמין מספק אחר בכל עת  ,מכשירי חשמל ו /או חלפים
למכשירים שסיפק הספק וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות עפ "י הסכם זה  .לספק לא
תהא כל תלונה ו/או דרישה לפיצוי .
 .5הספק יהא אחראי לנזקים שיגרמו כתוצאה מאספקת ה מכשירים או מכל הקשור ב ביצועה.
הספק מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו בכל הביטוחים הנחוצים עקב ובקשר למילוי
תפקידם ,לרבות בטוח נגד תביעות צד ג ' בגין פגיעה או נזק לגוף ו /או לרכוש שיגרמו בעת
אספקת המכשירים וכתוצאה או בקשר עם ביצוע ההסכם ולהציג פוליסה לטובת המוסד .
 .6א .הסכם זה יהא בתוקף במשך שנה מיום חתימתו  .למוסד מוקנית האופציה להאריך הסכם
(להלן  " :התקופות הנ וספות ") ,וזאת
זה ,לשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת
בהודעה לספק  30יום לפני תום תקופת ההסכם ו /או התקופה הנוספת הראשונה .
ב .למרות האמור בס "ק א ' לעיל בכל מקום אחר המוסד יה א רשאי לסיים את ההתקשרות
עפ"י הסכם זה בכל עת וללא פיצוי בהודעה בת  30יום מראש.
 . 7א  .להבטחת התחייבויותיו של הספק לאספקת המכשירים עפ"י ת נאי הסכם זה בשלמותם
ובמלואם ,יפקיד הספק בידי המוסד ערבות בנקאית לביצוע צמודה למדד המחירים הידוע
ביום חתימת ההסכם בגובה  15,000ש"ח כולל מע "מ (להלן  " :ערבות ביצוע ") הערבות
האמורה תהא בנוסח המצ "ב כנספח ח' .הערבות תהיה בתוקף כל תקופת ההסכם לרבות
זה ,לרבות התקופות
תקופות הארכה ועוד  60יום ובתוקף במשך כל תקופת הסכם
הנוספות אם תתממשנה .
ב.

הערבות תהיה נתונה למימוש בכל עת על פי שיקול דעת המוסד
לגבות דמי נזק או הפסד שיגרמו לו עקב מימוש הערבות .

 ,והמו סד יהא רשאי

ג .מימוש הערבות ע "י המוסד אין בו כדי לגרוע מכל תרופה אח רת העומדת למוסד עפ "י
הסכם זה ו/או ע"פ כל דין .
 . 8א .עם גמר ביצוע האספקה  ,ימציא הספק למוסד כנגד תשלו ם התמורה כתב התחייבות
לשם הבטחת טיב ותקינות מכשירי החשמל לרבות שמירת איכותם  ,תקינותם
ותכונותיהם ,למשך שנה אחת לפחות מיום האספקה (להלן " :תקופת האחריות ").
ב .הספק יתקן על חשבונו את כל הליקויים שיתגלו בתוך תק ופת האחריות תוך  3ימים מיום
הקריאה ( ובמקרים דחופים שאינם סובלים דיחוי מיד עם דרישתו הראשונה של נציג
המוסד).
ג .באם לא יעשה כן רשאי המוסד לתקן בעצמו את הליקויים ו
התיקון  ,בתוספת  10%הוצאות משרד.

לחייב את הספק בהוצאות

ד .אין באמור בס "ק ב  ,ג דלעיל כדי לגרוע מכל תרופה אחרת ה עומדת למוסד ע "פ הסכם זה
ו/או ע"פ כל דין.
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א .לאחר אספקת המכשירים ,אם כתוצאה מבדיקת המכשירים יסתבר כי אינ ם עומדים
בדרישות המפרט הטכני של המוסד על פי מכרז זה  ,יהיה רשאי המוסד לבטל את הזמנת
המכשירים ולקבל חזרה כל תשלום או כל דבר אחר לרבות פיצוי על כ ל נזק והפסד שנגרמו
או יגרמו למוסד.
ב .והיה והתגלה פגם כלשהו בעת אספקת המכשירים ,יוחזרו לספק והוא ישא בכל ההוצאות
הנובעות מכך לרבות פיצוי על נזק והפסד שנגרמו או יגרמו למוסד .

 .10א.התגלו ב מכשירים פגמים ,שברים או אי התאמות לאחר מסירתו  ,יהיה המוסד רשאי
להחזיר את המכשירים הפגומים לספק והוא יחליפ ם במכשירים חדשים ,וכל זאת תוך 3
ימים מהמועד שנדרש לכך ע "י המוסד  .במקרה כזה יהיה המוסד זכאי לפיצוי על כל
הנזקים ,ההוצאות והפיגורים שיגרמו לו כתוצאה מכך .
ב .הספק מתחייב כי יהיה ברשותו מלאי לצורך החלפת חלקים פגומים  ,בחלקים מקוריים
תקינים זהים להם  ,לרבות כל חלקי החילוף הנדרשים  ,לתקופה של  7שנים לפחות מיום
אספקת כל מוצר .
 .11אספקת המכשירים והובלתם תתבצע ע "ח הספק עפ "י דרישת המוסד לסניפיו
שברחבי הארץ (נספח ח) ועפ"י לוח זמנים ובכמויות שיקבע המוסד .
ים ג' ד'.
 .12הזוכה יספק למוסד פריטים על פי המוצע על ידו במכרז כמפורט בנספח
במידה והוכח שהופסק ייצור פריט  ,יפנה ה ספק למוסד לקבלת אישור לצורך אספקת
המוצר החלופי  .מחיר המוצר החלופי יהיה כמחיר ה מוצר המקורי.
 .13הספק מתחייב לבצע הדרכה לענין הפעלה ושימוש במכשירי החשמל לעובדי המוסד
בסניפים בהם יסופקו המכשירים ,ללא תמורה נוספת מלבד זו האמורה בסעיף  4לעיל.
 .14בכל מקרה של סתירה ו /או שנוי ו  /או הסתייגות בין האמור ב מסמכי מכרז זה לבין האמור
בהצעת הספק יחול האמור במסמכי המכרז.
 . 15מורשי החתימה מטעם הספק יהיו _________________________________
(יש לצרף אישור עם דוגמת חתימה מרו "ח או עו "ד).
 . 16הודעות לצרכי הסכם זה ישלחו מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי כתו בות הצדדים
הרשומות מבוא  ,ויחשבו כאילו נתקבלו ע "י הצד השני בתום  72שעות ממועד משלוחן
כאמור לעיל.
 .17ההוצאה לביצוע הסכם זה מכוסה מסעיפים  170XXXXX,01133008לתקציב המוסד.

כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הם :

המוסד לביטוח לאומי  ,שדרות ויצמן  ,13ירושלים .91909

_________________________________
סמנכ"ל לוגיסטיקה וחקירות

__________________________
חשב המוסד

_____________________________
הספק

5

הפריט'

מקרר

מיקרוגל

הפריט'

נספח ג'
מפרט

מס'
1
2
3
4

ליטר
עד 22
22-90
90-110
110-130

5

130-150

6
7

150-170
190-210

8

210-230

9

230-250

10

250-270

11

270-290

12

290-310

13

310-330

14

330-350

15

350-370

16

370-390

17

390-410

18

410-430

19

430-450

20

450-470

21

490-510

22

510-530

23

530-550

1

 17ליטר

המפרט הנדרש
מקרר מיני עד  22ליטר ללא מקפיא נייד ציפוי לבן ,ללא בר חיצוני
מקרר  22-90ליטר ללא מקפיא ציפוי לבן  ,מכשיר משרדי ,ללא בר חיצוני
מקרר  90-110ליטר ,ללא מקפיא ,ציפוי לבן ,מכשיר משרדי ללא בר חיצוני
מקרר  110-130ליטר מקפיא עליון  ,מס' דלתות  ,1ציפוי לבן ,מכשיר משרדי ללא
בר חיצוני ,גובה עד  90ס"מ.
מקרר  130-150ליטר משרדי ,מקפיא עליון מס ' דלתות  ,1ציפוי לבן ,ללא בר
חיצוני ,גובה עד  90ס"מ.
מקרר בנפח  150-170ליטר ,מקפיא עליון ,ציפוי לבן .ללא בר חיצוני
מקרר בנפח  190-210ליטר ,מקפיא עליון ,ציפוי לבן ללא בר חיצוני .גובה עד 1.5
מ'
מקרר בנפח  210-230ליטר מס' דלתות  2מקפיא עליון ציפוי דלתות לבן  ,כיוון
פתיחת דלת ות בהתאם לדרישה  ,ללא בר חיצוני.
מקרר בנפח  230-250ליטר ,מקפיא עליון מס ' דלתות  ,2 -ציפוי דלתות לבן ,כיוון
פתיחת דלתות בהתאם לדרישה  ,ללא בר חיצוני גובה עד  1.7מ'.
מקרר בנפח  250-270ליטר ,מקפיא עליון מס ' דלתות  ,2 -ציפוי דלתות לבן ,כיוון
פתיחת דלתות בהתאם לדרישה  ,ללא בר חיצוני
מקרר ביתי בנפח  270-290ליטר ,מקפיא עליון  NFמס' דלתות ,2-ציפוי דלתות
לבן ,כיוון פתיחת דלתות בהתאם לדרישה  ,ללא בר חיצוני
מקרר ביתי בנפח  290-310ליטר ,מקפיא עליון  NFמס' דלתות –  ,2ציפוי דלתות
לבן ,כיוון פתיחת דלתות בהתאם לדרישה
מקרר ביתי בנפח  310-330ליטר ,מקפיא עליון  NFמס' דלתות –  ,2ציפוי דלתות
לבן ,כיוון פתיחת דלתות בהתאם לדרישה ללא בר גובה עד  180ס"מ
מקרר ביתי בנפח  330-350ליטר ,מקפיא עליון  NFמס' דלתות –  ,2ציפוי דלתות
לבן ,כיוון פתיחת דלתות בהתאם לדרישה ללא בר גובה עד  180ס"מ
מקרר ביתי בנפח  350-370ליטר ,מקפיא עליון  NFמס' דלתות –  ,2ציפוי דלתות
לבן ,כיוון פתיחת דלתות בהתאם לדרישה ללא בר גובה עד  180ס"מ
מקרר ביתי בנפח  370-390ליטר ,מקפיא עליון  NFמס' דלתות –  ,2ציפוי דלתות
לבן ,כיוון פתיחת דלתות בהתאם לדרישה גובה עד  185ס"מ
מקרר ביתי בנפח  390-410ליטר ,מקפיא עליון  NFמס' דלתות –  ,2ציפוי דלתות
לבן ,כיוון פתיחת דלתות בהתאם לדרישה ללא בר גובה עד  185ס"מ
מקרר ביתי בנפח  410-430ליטר ,מקפיא עליון  NFמס' דלתות –  ,2ציפוי דלתות
לבן ,כיוון פתיחת דלתות בהתאם לדרישה ללא בר גובה עד  185ס"מ
מקרר ביתי בנפח  430-450ליטר ,מקפיא עליון  NFמס' דלתות –  ,2ציפוי דלתות
לבן ,כיוון פתיחת דלתות בהתאם לדרישה ללא בר גובה עד  185ס"מ
מקרר ביתי בנפח  450-470ליטר ,מקפיא עליון  NFמס' דלתות –  ,2ציפוי דלתות
לבן ,כיוון פתיחת דלתות בהתאם לדרישה לבן ללא בר גובה עד  185ס"מ
מקרר ביתי בנפח  490-510ליטר ,מקפיא עליון  NFמס' דלתות –  ,2ציפוי דלתות
לבן ,כיוון פתיחת דלתות בהתאם לדרישה ללא בר גובה עד  180ס"מ
מקרר ביתי בנפח  510-530ליטר ,מקפיא עליון  NFמס' דלתות –  ,2ציפוי דלתות
לבן ,כיוון פתיחת דלתות בהתאם לדרישה  ,ללא בר גובה עד  180ס"מ
מקרר ביתי בנפח  530-550ליטר ,מקפיא עליון  NFמס' דלתות –  ,2ציפוי דלתות
לבן ,כיוון פתיחת דלתות בהתאם לדרישה ללא בר גובה עד  180ס"מ
מיקרוגל בנפח  17ליטר הפעלה דיגיטלית ללא גריל

2

 17ליטר

מיקרוגל בנפח  17ליטר הפעלה מכנית ללא גריל

3

 18ליטר

מיקרוגל בנפח  18ליטר הפעלה דיגיטלית ללא גריל

4

 18ליטר

מיקרוגל בנפח  18ליטר הפעלה מכנית ללא גריל

5

 19ליטר

מיקרוגל בנפח  19ליטר הפעלה דיגיטלית ללא גריל

6

 19ליטר

מיקרוגל בנפח  19ליטר הפעלה מכנית ללא גריל

7

 20ליטר

מיקרוגל בנפח  20ליטר הפעלה דיגיטלית ללא גריל

8

 20ליטר

מיקרוגל בנפח  20ליטר הפעלה מכנית ללא גריל

מס'

ליטר

המפרט הנדרש
6

1

לחיצה

טוסטר

2

לחיצה

פלטה

1

"סנדויץ" טוסטר לחיצה (סנדויץ') מתאים ל –  2פרוסות .הספק עד  W1000גוון
לבן או נוירסטה.
"סנדויץ" טוסטר לחיצה (סנדויץ) מתאים ל –  4פרוסות .הספק עד  W 1000גוון
לבן או נירוסטה

חשמלית

גוף עשוי נירוסטה  ,טרמוסטט עם אפשרות וויסות  .נורת ביקורת הספק 2500W
קוטר הפלטות  15.5ס"מ עד  18.5ס"מ

כפולה
מערכת

1

הגברה

מערכת הגברה הכוללת:
מגבר משולב מיקסר  RMS 502Wלפחות  1 -יח'
כולל אקו  99אפקטים לפחות
רמקול  RMS 150wתיבת תהודה מעץ –  2יחידות
חצובה לרמקול –  2יחי'
מיקרופון חוטי  +מעמד –  1יח'
מיקרופון אלחוטי  +משדר  1יח'
כניסה למכשיר  1 – DVXלפחות
כניסה למכשיר  1 – VIDEOלפחות
כבלים כולל מחברים
חיבור  USBלמחשב

DIVX

1

נגן

1

מקליט משולב וידאו  ,סוג המכשיר  DVD :מקליט משולב וידאו  ,מאפייני
צריבה,DVD-RW ,DVD+RW ,DVD-R , DVD+R :
קורא כרטיסים :ללא,
כניסת  : USBללא,
 : DIVXקורא ,MP3
מציג תמונות ,JPEG :
מספר דיסקים 1 :

D.V.D
נייד

רזולוציה 940X480 :לפחות
רמקולים :מובנה במכשיר
תמיכה בפורמטים divx-mp3-jpg :
כניסותUSB :
קורא כרטיסים מובנה
סוללה מסופקת :מינימום שעה וחצי עבודה
יציאות :אוזניות av in/out
ספק כח /מטען :לרכב  V12ולחשמל V230
גודל מסך 10 :אינטש לפחות

_________________________
חתימת המציע

_______________________
חותמת המציע
7

נספח ד'
הצעת מחיר
מס'

סעיף במפרט

הפריט

הדגם

כמות

המוצע
1

מקרר

מק' 1-

3

2

מקרר

מק' 2-

3

3

מקרר

מק' 3-

3

4

מקרר

מק' 4-

5

5

מקרר

מק' 5-

20

6

מקרר

מק' 6-

10

7

מקרר

מק' 7-

10

8

מקרר

מק' 8-

10

9

מקרר

מק' 9-

10

10

מקרר

מק' 10-

20

11

מקרר

מק' 11-

20

12

מקרר

מק' 12-

10

13

מקרר

מק' 13-

10

14

מקרר

מק' 14-

10

15

מקרר

מק' 15-

10

16

מקרר

מק' 16-

10

17

מקרר

מק' 17-

10

18

מקרר

מק' 18-

10

19

מקרר

מק' 19-

10

20

מקרר

מק' 20-

10

21

מקרר

מק' 21-

10

22

מקרר

מק' 22-

10

23

מקרר

מק' 23-

10

24

מיקרוגל דיגיטלי

מיק' 1-

30

25

מיקרוגל מכני

מיק'2 -

15

תקופת

מחיר

%

אחריות

מחירון

הנחה

סה"כ מחיר

8

מס'

הפריט

ליטר

הדגם

כמות

המוצע
26

מיקרוגל דיגיטלי

מיק' – 3

30

27

מיקרוגל מכני

מיק' – 4

15

28

מיקרוגל דיגיטלי

מיק' – 5

30

29

מיקרוגל מכני

מיק' – 6

15

30

מיקרוגל דיגיטלי

מיק' – 7

30

31

מיקרוגל מכני

מיק' – 8

15

32

טוסטר סנדוויץ 2
פרוסות

טו – 1

50

33

טוסטר סנדוויץ 4
פרוסות

טו – 2

50

34

פלטה חשמלית כפולה

35

מערכת הגברה:

תקופת

מחיר

%

אחריות

מחירון

הנחה

סה"כ מחיר

25

מגבר משולב מיקסר  RMS 502Wלפחות  1 -יח'

25

כולל אקו  99אפקטים לפחות

25

רמקול  RMS 150wתיבת תהודה מעץ –  2יח'

25

חצובה לרמקול –  2יחי'

25

מיקרופון חוטי  +מעמד –  1יח'

25

מיקרופון אלחוטי  +משדר  1יח'

25

כניסה למכשיר  1 – DVXלפחות

25

כניסה למכשיר  1 – VIDEOלפחות

25

כבלים כולל מחברים

25
25

חיבור  USBלמחשב
36

מקליט משולב וידאו

30

37

נגן  D.V.Dנייד

25

המחירים אינם כוללים מע "מ
הכמות הינה אומדן ואין בה משום התחייבות המוסד לרכישת הכמות כולה או חלקה .
________________________
חתימת המציע

______________________
חותמת המציע
9

נספח ה' – אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה

אני הח"מ _________________________________ ,עו"ד
של חברת __________________________________________.
מאשר בזאת ,כלהלן:
 .1חתימותיהם של הר "מ שהם מורשי חתימה של החברה הנ "ל מחייבות עד לסכום כדלהלן :


בחתימה מורשה אחד  ,עד לסכום ________________ ש"ח.



בחתימת _____ מורשים ,עד לסכום _____________ ש"ח.

דוגמת חתימה

שם החותם

תוארו/תפקידו

 .2ולראיה באתי על החתום היום _____________________ .

____________________________________
חותמת וחתימת עו "ד

נספח ו'
10

לכבוד:
המוסד לביטוח לאומי
שדרות וייצמן 13
ירושלים 91909
הנדון :בקשה להעברת כספים
אני הח" מ מספר עוסק מורשה /מלכ"ר ______________________(נא לסמן אם ע .מ .או מלכ"ר)
שם המוטב /חברה ___________________________________
רחוב_____________________________:ישוב_____________________________:
מיקוד ____________________________:דואר אלקטרוני_______________________________ :
מספר טלפון ________________________:
מספר פקס _________________________:
מספר תיבת דואר ____________________:ישוב_____________________________:
מיקוד___________________________:
מבקש בזאת  ,שהכספים המגיעים לנו מהמוסד לביטוח לאומי מעת לעת על פי חשבוניות וכיו "ב ,שנגיש למוסד
לבטוח לאומי ,יועברו ישירות לחשבוננו :
מספר חשבון בנק ________________:
מספר סניף ____________________ :כתובת________________________________:
מספר בנק_____________________:שם הבנק______________________________:
אשור הבנק /עו"ד /רו"ח
אנו הח "מ מאשרים בזאת כי הנ "ל מוסמך לחתום בשם החברה /המוטב ,שחשבון הבנק שייך לחברה /מוטב.
תאריך___________________:שם המאשר________________:חתימה_____________:
חתימת המוטב /החברה
תאריך_________________:שם המורשה _______________:חתימה וחותמת __________:
שימו לב!!!
 יש לצרף לטופס זה אישור פקיד שומה  /רו"ח ,על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים תשל"ו . 1976
 יש לצרף אישור פקיד שומה על פטור מניכוי מס במקור .
 יש לצרף אישור ניהול תקין על פי הצורך .

נספח ז'
11

רשימת סניפי המוסד
מס

סניף

סניף

אם

משנה

כתובת

1

אשדוד

אשדוד

הבנים 14

2

אשקלון

אשקלון

רח' הנשיא 97

שדרות

רח' הגופר 21

3

באר שבע

מס

12

13

סניף

סניף

אם

משנה

כרמיאל
משרד ראשי

כתובת

כרמיאל

נשיאי ישראל 11

כרמיאל

רח' נשיאי ישראל 3

בית מל " מ

עם ועולמו  8ג .שאול

אופקים

רח' קיבוץ גלויות 1

בית התמ " מ

הדפוס 9

אילת

מדין

וולפסון

קרית שלום מאיר  ,דיסקין 9

באר שבע

שד' רגר 15

מחסן ארצי

א .ת  .הרטוב

באר שבע

רח' וולפסון 6

בית עומר

רח' הדפוס 22

באר שבע

בית פריזמה ' שזר 31

כדורי

רי' הצבי פינת ירמיהו

באר שבע

שד' שזר  , 21בית נועם

משרד ראשי

שד' וייצמן  13ירושלים

דימונה
דימונה
(מוקד )

כיכר ז' בוטינסקי 1

ירכא

ירכא

14

נהריה

בנין שיא שדרות הנשיא

נהריה

ויצמן 62

עכו

גיבורי סיני 5

נצרת עלית

העמל 1
מרכז מסחרי  -ציפורן 3
עצמון 16

ירוחם

אליהו הנביא 3

מצפה רמון

רח' ציחור ( מבנה יביל ) 1

נתיבות

ירושלים  , 8נתיבות

נצרת עלית

ערד

רח' התעשייה 9

נצרת עלית

רהט

רחבת רהט

סניף ראשי

א.ת .נצרת המחצבות

4

בני ברק

בני ברק

אהרונוביץ 12

תרדיון

א .התעשייה תרדיון

5

חדרה

אום אל פחם

הכניסה הראשית

שפרעם

314/2

אור עקיבא

רח' הנשיא 6

נתניה

נתניה

עפולה

בית שאן

רח' הרצל 68
מרכז רסקו  ,נוף קדומים  82בית
שאן

יוקנעם

התמר  6מ .מסחרי דרוקר

זכרון יעקב

הגורן  2פסגת זכרון

חדרה חדש

הלל יפה  7א'

פרדס חנה

15

19

נצרת

סמילנסקי 13

מגדל העמק

הניצנים  45מ .העמק

6

חולון

חולון חדש

רח' פנחס לבון  /ברקת

מגדל העמק

הזית 1

7

חיפה

חיפה חדש

רח' פלים 8 -

עפולה

ירושלים 4

קרית חיים
קרית חיים
דיזל

אחי אילת 50

עפולה

מנחם / 1אוסישקין

אח"י אילת 69

טירת כרמל

מרכז מסחרי חדש

8

טבריה

9

יפו

10

ירושלים

11

כפר סבא

ראש העין

התעשייה 11

פתח תקוה

רח' רוטשילד 72

עוספייה

עוספייה

19

קריות

קרית אתא

העצמאות 59

חצור  -חדש

רח' ההסתדרות 50

20

ראשל"צ

ראשל"צ חדש

רח' ישראל גלילי 5

טבריה

אלחדיף 1

21

רחובות

קרית גת

רובע הפרחים

מע'ר

18

פתח תקוה

מע'ר

קרית מלאכי

ראשי 2

צפת

הפלמ " ח  1בניין בזק

מוקד טלפוני

דרך יבנה 12

קרית שמונה

בניין המשביר החדש

רחובות

פינת אפשטיין  ^62רמז /64

בת ים

מסריק או זבוטינסקי 2

בית שמש

רח' הנשיא  / 8הנשאי

יפו

שד' ירושלים 31

קרית ספר

מרכז מסחרי  ,אבני נזר 18

יפו

רח' התקומה 30

רמלה

הרצל - 59בית רוחם

אבן בטוטא
האחים
ישראל

איבן בטוטא 5

רמלה

דני מס ' 11/13

ירושלים
מעלה
אדומים

22

רמלה

בן סירה 5
בן שטח  4ירושלים

23

רמת גן

24

תל -אביב

בניין  / 802מיככור 12

ירושלים

בן סירא 20

כפר -סבא

ברנר 2

כפר סבא

מרכז שרונה

הרצליה חדש

רח' בן גוריון 24

רעות

מרכז מסחרי

אור יהודה

רח' הרצל 81

רמת גן

החשמונאים 15

תל -אביב

רח' יצחק שדה והמסגר 17

12

נספח ח'
נוסח כתב ערבות לקיום תנאי החוזה – ערבות ביצוע -יימסר למוסד לאחר הזכייה במכרז
תאריך ______________
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות וייצמן 13
ירושלים
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס' ________________
 .1על פי בקשת ______________ (להלן – "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום
עד לסך של  15,000ש"ח (להלן " -הסכום הבסיסי ") ,אשר יהיה צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה
המפורטים בסעיף  2להלן ,שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס ' ________________ .
 .2הסכום הבסיסי בסעיף  1לעיל ,יהיה צמוד למדד המחירים הכ ללי לצרכן ,כאשר המדד הבסיסי
הוא המדד שפורסם ב 15 -לחודש ______ שנת ______ (דהיינו _____ נק') ( להלן – "המדד
הבסיסי").
 . 3באם המדד האחרון שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום עפ "י כתב ערבות זה (להלן – "המדד
החדש") ,יהיה גבוה מן המדד הבסיסי  ,נשלם לכם את הסכום הבסי סי ,כשהוא מוגדל בשיעור
הפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש (להלן – "סכום הערבות").
 . 4אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמורה לעיל תוך עשרה ימים מעת שתגיע
אלינו דרישתכם הראשונה בכתב  ,בלי תנאי כלשהו  ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את
דרישתכם ,ומבלי שתה יו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מן המבקש .
 .5ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום _________ (המועד שיירשם יהיה מועד תום תקופת החוזה
ועוד  90יום ) וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה עד ליום ___________.
כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו .
 .6ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו /או להסבה.
בכבוד רב,
בנק/חברת ביטוח ______________
___________
תאריך

_____________ _________________________
חתימה וחותמת מורשי חתימה
שם מלא
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נספח ט'
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' וייצמן 13
ירושלים
הנדון :פרטי מציע – דף קשר
מכרז מס' ____________________________
שם החברה /קבלן המציע/ה__________________________ :
מס' עוסק מורשה _________________________________ :
רחוב__________________________________________ :
מס' בית_______________________________________ :
כניסה________________________________________ :
דירה_________________________________________ :
יישוב_________________________________________ :
מיקוד________________________________________ :
מס' טלפון_____________________________________ :
מס' טלפון נייד _________________________________ :
מס' פקס _____________________________________ :

_______________
תאריך

_________________________
חתימה וחותמת  ,מורשה החתימה
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נספח י'
תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום
אני הח "מ _____________ ת.ז _____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן  ,מצהיר/ה בזה כדלקמן :
 . 1הנני נותן תצהיר זה בשם ________________ שהוא המציע המבקש להגיש הצעה למוסד
בקשר למכרז מס' ______________________________________(להלן – "המציע").
אני מצהיר /ה כי הנני מורשה /ת חתימה ומוסמך /ת לתת תצהיר זה בשם המציע .
 . 2בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בסעיף  2ב' לחוק עסקאות גופי
ציבוריים התשל"ו .1976 -אני מאשר /ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין /ה
אותו.
 .3המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ב פסק 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 ").
 . 4זה שמי ,להלן חתימ תי ותכן תצהירי דלעיל לאמת .

שם ________________ :תפקיד ________________:חתימה ___________________ :

אישור עורך/ת הדין
אני הח "מ _______________ ,עו"ד מאשר /ת כי ביום ______________ הופיע /ת 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 צפויה  /ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת  /יעשה כן  ,חתם/ה בפני על
התצהיר דלעיל.

______________
תאריך

________________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

_______________________
חתימת עו "ד
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נספח יא'
התחייבות לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים  ,שכר מינימום וקיום חוקי העבודה

אנו הח "מ ________________ מצהירים בזאת כי במידה ונוכרז כזוכה במכרז מס '
___________________________________ אנו מתחייבים לעמוד בדרישות התשלומים
הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את כל חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על
ידינו ,במהלך כל תקופת ה התקשרות (לרבות תקופות הארכה  ,אם תהיינה ).

שם מלא של מורשה /י חתימה ___________________ חתימה וחותמת ________________
שם מלא של מורשה /י חתימה __________________ חתימה וחותמת _________________
כתובת המציע _______________________________.

אישור עו"ד
אני הח"מ ,_________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר _____________ מר/גב'
_______________ שזיהה/תה עצמו /ה על ידי ת.ז/ ______________.המוכר/ת לי באופן
אישי ,ואחרי שהזהרתיו /ה כי עליו /ה להצהיר אמת וכי ת /יהיה צפוי /ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא ת /יעשה כן ,חתם /ה בפני על התצהיר דלעיל.

_______________
תאריך

_________________________ _________________________
חתימת עו "ד
חותמ ת ומספר רישיון עורך דין
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נספח י ב'
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

________________________ ___________________
ח ותמת
חתימה

_____________________________________________________________________

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

___________________ ____________________
חותמת
חתימה
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נספח י"ג – התחייבות לשמירת סודיות
תאריך / 2009 :

/

/

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' ויצמן 13
ירושלים
א.ג.נ
הנדון  :התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
הואיל ולפי הסכם מיום __________ בחודש _______שנת  2009שבין _______________________
(להלן "הזוכה") לבין המוסד לביטוח לאומי ( להלן " המוסד ") מזמין המוסד מהזוכה מכשירי חשמל;
והואיל ואני עוסק /מועסק על ידי הזוכה  ,בין השאר  ,בביצוע שירותים במתקני המוסד  ,כאמור בהסכם האמור
(להלן  :העבודה " ) ;
והואיל

והמוסד הסכים להתקשר עם הזוכה בתנאי שהזוכה והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע
כהגדרתו להלן ,וכן על סמך התחייבות הזוכה לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע ;

והואיל והוסבר לי כי במהלך עיסוקי בעבודה במוסד ו /או בקשר אליה יתכן כי אעסוק ו /או אקבל לחזקתי ו /או
יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים  ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור  ,בין בעל פה ובין בכתב  ,בין ישיר
ובין עקיף  ,השייך למוסד ו /או הנודע למוסד ו  /או לפעילויותיו בכל צורה ואופן  ,לרבות אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,נתונים  ,מסמכים ודוחות ( לה לן  " :המידע " ) ;
והואיל והוסבר לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם

 ,עלול לגרום לכם ו  /או לצדדים

נזק ,והוא עלול להוות עבירה פלילית ;
אי לזאת אני הח " מ מתחייב בפניכם כדלקמן
 .1לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו /או כל הקשור והנובע מן העבודה או ביצועה .
 .2ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  1לעיל ,הנני מתחייב כי במשך תקופת העבודה או לאחר מכן ללא
הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף  ,לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו /או כל חומר כתוב אחר
ו/או כל חפץ או דבר בין ישיר ובין עקיף לצד כל שהוא .
 .3לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית  ,ביטחונית  ,נוהלית או אחרת כדי
לקיים את התחייבויותי י על פי התחייבות זו .
 .4להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה .
 .5להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נז ק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג  ,אשר יגרמו לכם או לצד
שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו  ,וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם
אהיה אחראי ביחד עם אחרים .
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 .6להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד שאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם
שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב ביצוע העבודה או חומר
שהכנתי עבורכם .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע .
 .7שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינ ים עם עיסוקי בביצוע העבודה
כאמור לעיל.
 .8בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו /או הנמצא ברשותכם ו /או הקשור לפעילויותיכ ם ,תהיה לכם
זכות נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל .
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה
על פי חוק העונשין  ,התשל"ז –  1997וחוק הגנת הפרטיות התשמ "א – . 1981
 .9התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם

ולראיה באתי על החתום
היום
היום :

בחודש :

שנת 2009 :

שם פרטי ומשפחה ____________________________ :ת.ז ______________________

הזוכה____________________________:
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נספח י"ד – טופס אישור רו"ח
אישור רו"ח בגין מחזור כספי לצורך עמידה בתנאי המכרז
תאריך ____/___/___ :
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13
ירושלים

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

הכנסות בש"ח לא כולל מע "מ

2007

__________________

2008

__________________

2009

__________________

הודעתנו זו ניתנה לצורך השתתפות במכרז מס '______________ ל__________________
בכבוד רב,
_________________
שם מלא

____________________
חתימה וחותמת של רו"ח

___________________________
כתובת

_______________
תאריך

_____________________
טלפון
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נספח ט"ו
טבלת לקוחות קודמים
שנה

שם הארגון /מוסד

היקף ההספקות

איש הקשר

טל/נייד

2007

2008

2009

929

21

