המוסד לביטוח לאומי
מינהל לוגיסטיקה תחום בינוי ונכסים
מכרז מס' ב' ( - 2015 )1028למתן שירותי העתקות אור ,צילומים ותויין
א .המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות תויין(פלוטר) ,צילום תכניות ,מסמכים
והעתקות אור לסניפיו ברחבי הארץ ,כאשר מכרז זה יחולק לאזורים ,צפון ,דרום ,מרכז ,אזור ירושלים ,בהתאם
למסמכי המכרז המצ"ב והכוללים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
ב.

מכתב פנייה זה.
הסכם – עליו יחתום הזוכה במכרז (נספח א').
נספח ב'  -בוטל.
נספח ג'  -בוטל.
טבלת תאור עבודות קודמות (נספח ד').
דף קשר ,פרטי המציע (נספח ה').
תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום( -נספח ו').
התחייבות לעמידה בתנאים סוציאליים ,שכר מינימום וקיום חוקי העבודה– (נספח ז').
אישור על עסק בשליטת אישה – (נספח ח').
כתבי כמויות והצעת מחיר (נספח ט').
טבלת ריכוז תאריכים

על המציע לצרף את המסמכים הבאים :
.1

בוטל

.2

נדרש כי למציע יהא ניסיון בתקופה שבין  2013-2015בתחום שירותי צילום והעתקות אור .על המציע
למלא את הרשימה המצ"ב (נספח ד') ולציין בה לפחות  3גופים ושמות בעלי הגופים או המנהלים
בהם ביצע המציע לכל גוף עבודות מסוג זה.
המציע חייב להיות עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק  ,על המציע לצרף אישור עפ"י חוק עסקאות
גופים ציבורים  ,אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס' התשל"ו  1976ואישור אגף המכס והמע"מ על
דיווח למע"מ.

.4

על המציע לצרף תצהיר בכתב של מורשה חתימה מטעמו ,מאושר על ידי עו"ד בדבר העדר הרשעות
בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק תשלום שכר מינימום וזאת בנוסח המצ"ב כנספח ו' למכרז זה.

.5

על המציע לצרף להצעתו התחייבות בכתב של מורשה חתימה מטעמו ,מאושר על ידי עו"ד לעמוד
בדרישות לתשלומים סוציאליים ,תשלום שכר מינימום לעובדים וכן התחייבות לקיים את חוק העבודה
לגבי עובדים שיועסקו על ידו במהלך תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה ,וזאת בנוסח המצ"ב כנספח
ז' למכרז זה.

.6

למציע מכון העתקות בכל אחד מהאזורים שאליו הגיש את הצעתו ,כאשר החלוקה לאזורים הינה
כדלקמן:

.3

 אזור  – 1בין רחובות לחדרה(כולל) -מרכז. אזור  – 2אזור ירושלים והסביבה – ירושלים. אזור  – 3מחדרה צפונה – צפון. אזור  – 4מירושלים דרומה – דרום..7

כל מציע רשאי להגיש הצעה לאחד או יותר מהאזורים המפורטים בסעיף  6לעיל .יש לרשום בנספח ה'
(דף קשר פרטי המציע) את מספרי האזורים עליהם מוגשת ההצעה ולציין את כתובת המכון שבבעלות
המציע באותו האזור.
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לתשומת לב המציע:
מציע שלא יצרף את כל החומר והמסמכים הנדרשים בסעיף ב'  1-6לעיל  ,הצעתו תדחה.
המציע מצהיר כי ידוע לו שהצעו תיו לגבי כל אזור שרות תבחנה באופן נפרד ,וכי ידוע לו שבמידה
ויגיש הצעה ליותר מאזור שרות אחד ,לא יהא קשר בזכיית הצעה אחת מטעמו לאפשרות זכיית
הצעה מהצעותיו הנוספות לגבי אזורי השרות האחרים .למען הסר ספק ,מציע יכול לזכות ביותר
מאזור אחד.
ג .בוטל.
ד .בוטל.
ה .העדפה תינתן להצעות העונות על דרישת חוק חובת המכרזים סעיף  2ב' "עידוד נשים בעסקים" ,כלומר
שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה כהגדרתו בחוק האמור .במקרה כזה יש לצרף אישור רואה חשבון
ותצהיר כמפורט בסעיף האמור – (כנספח ח').
ו.

על המציע לוודא שהצעתו תהא מלאה הן בסעיפי המחירים והן בפרטים הנדרשים בכתב הכמויות ויתר
המסמכים במקומות המיועדים .

ז.

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

ח .ההצעה תכלול את כוח האדם והאביזרים הדרושים לביצוע מושלם של כל העבודה הכוללת.
ט .על המציע להגיש את הצעתו כ -אחוז הנחה אחיד בטבלת מחירון בסיסי להעתקות אור בכתב הכמויות,
כאשר אחוז ההנחה יהא תקף גם לגבי שירותים נוספים שאינם מופיעים בכתב הכמויות.
י.

ההצעה תהא תקפה למשך שנה אחת לפחות מיום הגשתה.

יא .בחתימתו על מסמכי המכרז מצהיר המציע כי כל חומר המכרז ידוע וברור לו.
יב .המוסד יהא רשאי לבטל או לצמצם מכרז זה מכל סיבה שהיא ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך
בנימוק החלטתו וללא כל פיצוי .במקרה כזה תימסר הודעה מתאימה למציעים.
יג .בחירת כשיר שני – במידה ויחליט המוסד להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז בשל אי שביעות
רצון מתפקודו ,רשאי המוסד על פי שיקול דעתו ו בהסכמתו של הזוכה השני ,להתקשר עם הזוכה השני
מבין המציעים .במידה ויחליט המוסד לעשות כן ,כל הכללים והתנאים שבמכרז זה ,יחייבו את הזוכה
השני כמו גם תנאי החוזה.
יד .בשאלות הבהרה לגבי מכרז זה נא לפנות אל מר סימן טוב שאזו בכתב בפקס  02-6513827עד ליום
חמישי  .11.2.2016תשובות לשאלות הבהרה תפורסמנה באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו:
 .www.btl.gov.ilעד ליום חמישי  .25.2.2016תשובות המוסד לשאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי
נפרד מתנאי המכרז והוראותיו.
טו .את ההצעה החתומה ויתר המסמכים הנדרשים (כולל אשורי רשות המיסים) יש להעביר יחד עם כל
חומר המכרז בתוך מעטפה אל תיבת המכרזים של המוסד הנמצאת בקומה  2בארכיב המוסד לביטוח
לאומי המשרד הראשי שד' וייצמן  13ירושלים  .91909הצעה שלא תהא חתומה תיפסל.
הפרדת הצעת המחיר :ההצעה תוגש במעטפה אחת בגודל  A4בה יוכנסו שתי מעטפות .מעטפה חתומה אחת
תכלול את הצעת המחיר והיא תסומן "מחיר"  .מעטפה שנייה תכלול את יתר מסמכי המכרז (ללא הצעת מחיר)
ותסומן "הצעה".
טז .אין לערוך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיצורפו להצעה שתוגש .כל שינוי שיעשה במסמכי המכרז
או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין תוס פת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא
יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול להביא לפסילתה של
ההצעה .במידה והמוסד יחליט לקבל את הצעת המציע יראה אותה כאילו שנויים אלו לא נעשו כלל.
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יז .המוסד רשאי לבחור במספר זוכים לביצוע העבודות ,לרבות יותר מזוכה אחד לכל אזור ו/או למסור
לזוכה אחד את העבודה בכל האזורים או חלק מהם.
יח .מציע שהצעתו תתקבל (להלן" :הספק") מתחייב לחתום על הסכם כדוגמת ההסכם המצ"ב כנספח א'
למכתב פנייה זה.
יט .המועד האחרון להגשת הצעות יום רביעי  9.3.2016שעה  .12.00המוסד לא ידון בהצעה שתגיע
לתיבת המכרזים אחרי המועד הנ"ל.
הערות להגשת הצעה:
.1

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

.2

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

.3

המחירים יופיעו בשקלים ללא מס ערך מוסף.
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נספח א'
הסכם
למתן שירותי העתקות אור ,צילומים ותויין

לצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז ,המציע מחוייב לחתום על חוזה/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 החוזה/הסכם ( -עמודים )4-8

לחץ כאן.

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

בוטל

9
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נספח ג'

בוטל
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נספח ד'
טבלת תאור עבודות קודמות דומות
על המציע לפרט לפחות  3גופים עבורם הוא ביצע עבודות מסוג העבודות הנדרשות במכרז זה בשנים 2015-2013
יש לפרט שמות ממליצים.
מציע אשר עבד עם המוסד לביטוח לאומי יצרף את המוסד כאחד הגורמים הממליצים.
על המציע לוודא שהטלפונים של המפקחים ו  /או מזמין העבודה הינם טלפונים פעילים ואשר שייכים כיום לשמות
האנשים שמציין המציע.
 .1שם הלקוח_____________________________________________ :
שם הממליץ /איש הקשר מטעם הלקוח__________________________ :
טלפון_______________________________ __________________ :
תאור העבודה____________________________________________ :
_______________________ _______________________________
היקף כספי של העבודות שבוצעו עבור הלקוח______________________ :
 .2שם הלקוח_____________________________________________ :
שם הממליץ /איש הקשר מטעם הלקוח__________________________ :
טלפון_______________________________ __________________ :
תאור העב ודה____________________________________________ :
______________________________________________________
היקף כספי של העבודות שבוצעו עבור הלקוח_______________________ :
 .3שם הלקוח_____________________________________________ :
שם הממליץ /איש הקשר מטעם הלקוח__________________________ :
טלפון_______________________________ __________________ :
תאור העבודה___________________________________________ :
_______________________ _______________________________
היקף כספי של העבודות שבוצעו עבור הלקוח_______________________ :
במידה ולמציע יש יותר משלושה גופים ממליצים ,ניתן לצלם עמוד זה ולהוסיפם.
תאריך_____________ :

חתימה וחותמת_______________ :
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נספח ה'
לכבוד,
המוסד לביטוח לאומי
ירושלים
פרטי מציע – דף קשר
נושא :מכרז מס' ב( - 2015 )1028למתן שירותי העתקות אור ,צילומים ותויין
שם החברה  /ספק המציע  /ה ________________________:
מס' עוסק מורשה_________________________________ :
רחוב_____________________ :
יישוב_____________________:
מייל__________________ :
מס' טלפון___________________:
מס' טלפון נייד________________:
מס' פקס____________________:
ההצעה מוגשת לאזורים.________________________________________ :
אזור –  -1מרכז הארץ .כתובת מכון ההעתקות _________________________.
אזור –  – 2ירושלים והסביבה .כתובת מכון ההעתקות _________________________.
אזור –  - 3צפון הארץ .כתובת מכון ההעתקות _________________________.
אזור –  - 4דרום הארץ .כתובת מכון ההעתקות _________________________.

_____________
תאריך

_________________________
חתימה וחותמת ,מורשה החתימה

ניתן להגיש הצעה לכל האזורים או לכמה מהם או רק לאחד מהם לפי רצון המציע ולהוכחת בעלות כאמור
בסעיף ב' 6במכתב הפנייה ,ולציין כאן את כתובת המכון בכל אזור.
אין למלא כאן מחירים ו/או אחוזי הנחה.
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נספח ו'
תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:

.1

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להגיש הצעה למוסד בקשר
למכרז ב' ( 2015 )1028בנושא שירותי צילום תוכניות ,תויין והעתקות אור( ,להלן" :המציע") .אני מצהיר/ה כי
הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

.2

בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בסעיף  2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-
 . 1976אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

.3

המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ( 1991-להלן – "חוק עובדים זרים") בשנה האחרונה שקדמה למועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז האמור בסעיף  1לעיל (להלן – "מועד ההגשה").

.4

המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987 -להלן – "חוק שכר מינימום")
בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.

.5

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

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

___________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין
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___________
חתימת עו"ד

המוסד לביטוח לאומי
מינהל לוגיסטיקה תחום בינוי ונכסים
מכרז מס' ב' ( - 2015 )1028למתן שירותי העתקות אור ,צילומים ותויין
נספח ז'
ה תחייבות לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים ,שכר מינימום וקיום חוקי העבודה

אנו הח"מ ______________ מצהירים בזאת כי במידה ונוכרז כזוכה למכרז מס' ב' ( 2015 )1028בנושא שירותי
צילום תוכניות ,תויין והעתקות אור ,אנו מתחייבים לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים
וכן לקיים את כל חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידינו ,במהלך כל תקופת ההתקשרות (לרבות תקופות
הארכה ,אם תהיינה).

שם מלא של מורשה/י חתימה ________________ חתימה וחותמת____________________

שם מלא של מורשה/י חתימה ________________ חתימה וחותמת____________________

כתובת המציע_________________________________

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

___________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין
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___________
חתימת עו"ד

המוסד לביטוח לאומי
מינהל לוגיסטיקה תחום בינוי ונכסים
מכרז מס' ב' ( - 2015 )1028למתן שירותי העתקות אור ,צילומים ותויין
נספח ח'
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

15

_________________
חותמת

המוסד לביטוח לאומי
מינהל לוגיסטיקה תחום בינוי ונכסים
מכרז מס' ב' ( - 2015 )1028למתן שירותי העתקות אור ,צילומים ותויין
נספח ט'

כתב כמויות ומחירון בסיסי להעתקות אור

סעיף

תיאור

יחידה

01.1.010

צילום לבן

מטר

4.00

01.1.020

צילום שקוף כולל הקטנה/הגדלה

מטר

6.00

01.1.030
01.1.040
01.1.050
01.1.060

צילום על שקף A-4
צילום A4
צילום A3
צילום A2

יחי
יחי
יחי
יחי

0.50
0.25
0.30
1.90

01.1.070

איסוף כריכה וסרט ( A-4כולל קרטון תחתון צלולואיד)

יחי

4.00

01.1.080

איסוף כריכה וסרט ( A-3כולל קרטון תחתון צלולואיד)

יחי

6.00

01.1.090

איסוף כריכה וסרט ( A-2כולל קרטון תחתון צלולואיד)

יחי

8.00

01.1.100

איסוף כריכה וסרט ( A-1כולל קרטון תחתון צלולואיד)

יחי

10.00

01.1.110
01.1.120
01.1.130

צילום  A4צבע
צילום  A3צבע
צילום  A2צבע

יחי
יחי
יחי

0.90
1.30
18.00

01.1.140

צילום  A1צבע

יחי

22.00

01.1.150

צילום  A0צבע

יחי

30.00

01.1.160

צילום צבע מעל  1מ'

מ"א

18.00

01.1.170

פלוט  A4ש/ל

יחי

0.25

01.1.180

פלוט  A3ש/ל

יחי

0.35

01.1.190

פלוט  A2ש/ל

יחי

1.80

01.1.200

פלוט  A1ש/ל

יחי

3.00

01.1.210

פלוט  A0ש/ל

יחי

3.50

01.1.220

פלוט מעל  1מ'

יחי

4.00

01.1.230

פלוט  A4צבע קווי

יחי

0.90

01.1.240

פלוט  A3צבע קווי

יחי

1.30

01.1.250

פלוט  A2צבע קווי

יחי

18.00

16

מחיר יחידה ₪

המוסד לביטוח לאומי
מינהל לוגיסטיקה תחום בינוי ונכסים
מכרז מס' ב' ( - 2015 )1028למתן שירותי העתקות אור ,צילומים ותויין
01.1.260

פלוט  A1צבע קווי

יחי

22.00

01.1.270

פלוט  A0צבע קווי

יחי

30.00

01.1.280

פלוט מעל 1.2מ'צבע קווי

יחי

18.00

01.1.290

פלוט  A4צבע שטחים

יחי

0.90

01.1.300

פלוט  A3צבע שטחים

יחי

1.30

01.1.310

פלוט  A2צבע שטחים

יחי

18.00

01.1.320

פלוט  A1צבע שטחים

יחי

22.00

01.1.330

פלוט  A0צבע שטחים

יחי

30.00

01.1.340

פלוט מעל 1.2מ' צבע שט

יחי

18.00

01.1.350

כריכה ספירלה

יחי

4.00

01.1.360

דף ניילון A4

יחי

0.70

01.1.370

דף ניילון A3

יחי

1.30

01.1.380

צילום על בריסטול A-4

יחי

0.35

01.1.390

צלוליד A4

יחי

0.90

01.1.400

הדפסה במעבד תמללים

יחי

6.00

01.1.410

תיק קרטון  2.5 - 5ס"מ

יחי

4.00

01.1.420

תיק קרטון  8ס"מ

יחי

7.00

01.1.421

כריכה בחום A4 A3

יחי

8.00

01.1.422

כריכה בחום A2

יחי

15.00

01.1.423

צריבה C.D

יחי

2.80

01.1.424

צריבהDVD

יחי

3.80

01.1.425

מדבקות  CD, DVDכולל הדפסה

יחי

1.90

01.1.426

צריבה על גבי דיסקאונקי

יחי

15.00

_________________________
חתימה וחותמת הספק
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המוסד לביטוח לאומי
מינהל לוגיסטיקה תחום בינוי ונכסים
מכרז מס' ב' ( - 2015 )1028למתן שירותי העתקות אור ,צילומים ותויין
הצעת מחיר
לכבוד,
המוסד לביטוח לאומי
ירושלים
בהתאם למחירון המובא לעיל ולחלוקת האזורים המובאת בסעיפים ב'  7- 6במכתב הפנייה הננו מתכבדים להגיש
בזאת הצעתנו:
להלן הצעתנו:
לאזור – -1מרכז הארץ .אחוז ההנחה למכון שכתובתו_____________ למחירים המופיעים בטבלה לעיל%_____:

לאזור – – 2ירושלים והסביבה .אחוז ההנחה למכון שכתובתו_________ למחירים המופיעים בטבלה לעיל%____:

לאזור – -1צפון הארץ .אחוז ההנחה למכון שכתובתו_______________ למחירים המופיעים בטבלה לעיל%____:

לאזור –  -1דרום הארץ .אחוז ההנחה למכון שכתובתו______________ למחירים המופיעים בטבלה לעיל%____:

_____________
תאריך

_________________________
חתימה וחותמת ,מורשה החתימה.
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המוסד לביטוח לאומי
מינהל לוגיסטיקה תחום בינוי ונכסים
מכרז מס' ב' ( - 2015 )1028למתן שירותי העתקות אור ,צילומים ותויין

טבלת ריכוז תאריכים

התאריכים

הפעילות
פרסום המודעה בעיתונות

יום חמישי 21.1.2016

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

עד יום חמישי 11.2.2016

(אל מר אל מר סימן טוב שאזו בכתב בפקס )02-6513827

מועד אחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה באמצעות אתר
האינטרנט ,דף הבית ,מדור מכרזים

עד יום חמישי 25.2.2016

מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

יום רביעי  9.3.2016שעה 12:00

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