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מכרז מס' מ) - 2009 2021הובלת דואר פנימי
טבלת ריכוז תאריכים:
התאריכים

הפעילות
פרסום מודעה בעיתונות ובאינטרנט

יום ה' 10.9.2009

מועד כנס מציעים משרד ראשי ירושלים שדרות וייצמן .13

יום ג'  23.9.2009שעה 09.30
באולם ישיבות קומה א' משרד ראשי.

מועד כנס מציעים בסניף ת"א רחוב יצחק שדה
 17תל-אביב
שאלות הבהרה

יום ג'  23.9.2009שעה 13.30
באולם ישיבות קומה .5
בכנס מציעים בלבד

תאריך אחרון למענה המוסד לביטוח לאומי לשאלות
הבהרה הדורשות התייעצות נוספת

בתוך שבעה ימי עבודה מכנס
המציעים באתר האינטרנט של
המוסד בכתובת www.btl.gov.il
יום רביעי  21.10.2009שעה 12.00

תאריך אחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים
לתשומת ליבכם :המוסד לביטוח לאומי סגור לקהל בין
התאריכים  2.10.2009ועד  10.10.2009עקב חופשה
מרוכזת.
תוקף הערבות בגין הגשת ההצעה

.31.1.2010

תוקף ההצעה

.31.3.2010
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רשימת תנאי סף ואישורים נדרשים למכרז הובלת דואר
מס' )2009 (2021

תנאי הסף\אישור

דרישות המכרז

סעיף בבקשה

נספח

הצעת מחיר

הצעת מחיר לכל אחת מהקטגוריות כמבוקש
במכרז.

1ה

נספח טו'

עריכת ביטוח

אישור לקיום ביטוח למסמכים שיימסרו להובלה.
יצורף להצעת המחיר.

סעיף2

נספח יא'

ערבות הגשה

ערבות ביצוע לא צמודה בסכום של ₪ 80,000
על פי הנוסח בנספח ו'.

סעף  3א

נספח ו'

ניסיון

ניסיון  3שנים לפחות במיון והובלת מסמכים.

סעיף  4א
4ב

אישורים

רשימת לקוחות

רשימת לקוחות ובהם לפחות שלושה
לקוחות,עם לפחות  50נקודות מסירה בפריסה
ארצית,בתדירות יומיומית,כולל
מיון דואר בשנים..2007,2008,2009,

סעיף  4ב

נספח טז'

מרכז מיון

ברשות המציע מרכז מיון דואר ומסמכים,
עומד בדרישות מיגון ותפעול כמפורט בנספח
יב'.

סעיף  5ב

נספח יב'

רכבים

הפעלת לפחות  50רכבים מסחריים בתדירות
יומית להובלת מסמכים בשנים
 2009,2008,2007בפריסה ארצית.
אישור רו"ח,תצהיר בפני עו"ד.

סעיף 5ג 1
סעיף 5ד 2
סעיף 5ד 3

נספח יז'

מסלולים

הפעלת  50מסלולים לפחות ,בפריסה
ארצית,בתדירות יומית בשנים ,2007
.2009,2008
תצהיר בפני עו"ד.

סעיף 5ג 2
סעיף 5ד 1
סעיף 5ד 3

נספח יז'

מחזור עסקים

מחזור עסקים שנתי בשלוש השנים האחרונות,
הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעה שלא
יפחת מ.3,200,000 -

סעיף  6ה

נספח יג'
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תנאי הסף\אישור

דרישות המכרז

סעיף בבקשה

נספח

ניהול ספרי חשבונות

לפי פקודת מס הכנסה ורישום במע"מ

סעיף  6א

אישור רו"ח\
פקיד שומה

מעמד משפטי ומורשי
חתימה

מסמכי התאגדות ורשימת מורשי חתימה

סעיף  6ב

תצהיר עו"ד
נספח ז'

רישום ברשם החברות

תעודת רישום ברשם החברות כולל הגדרת
תחום פעילות תזכיר ותקנון חברה

סעיף 6ג

תעודת רישום

היתר איסוף והובלת
דואר

אישור רישום בעל היתר לאיסוף והעברת
דואר

סעיף  6ד

אישור משרד
התקשורת

כתב הסמכה בהובלת
דואר

כתב הסמכה על ניהול מקצועי בהובלת דואר

סעיף  6ד

אישור משרד
התחבורה

אישור מפעל חיוני

אישור מפעל חיוני )מל"ח(

סעיף  6ד

אישור משרד
התמ"ת

עובדים זרים ושכר
מינימום

תצהיר עובדים זרים ושכר מינימום
לפי החוק

סעיף  6ד

נספח ח'

רישיון לניהול עסק

רישיון לניהול עסק בתחום הובלות

סעיף  6ד

מהרשות
המקומית

אישור קצין בטיחות
בתעבורה

אישור שהחברה מעסיקה או נתונה לפיקוח של
קצין בטיחות בתעבורה.

סעיף  6ד

טופס הצהרת סודיות

הצהרת סודיות חתומה על ידי עובדי
הזוכה.יצורף להסכם
יצורפו למציע העונה על סעיף 2ב לחוק חובת
המכרזים)עסק בשליטת אישה(

סעיף 7

נספח י'

סעיף 22ג

אישורים

אישורים לעסק בשליטת
אישה

בכל מקרה של סתירה בין הכתוב ברשימה זו ובין המכרז \ההסכם ,יחייב הרישום במכרז\הסכם.
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מכרז מספר מ )2009 (2021
בקשה לקבלת הצעות
לביצוע העברה של מסמכים וחומר משרדי )כולל מדיה מגנטית(
מבוא
.1

המוסד לביטוח לאומי )להלן" :המוסד"( מבקש לקבל הצעות מחיר לביצוע הובלה של
מסמכים/חבילות/שקי דואר וחומר משרדי ,לרבות מדיה מגנטית )להלן" :החומר"( ,מהמשרד הראשי
בירושלים לסניפי המוסד ובין סניפי המוסד למשרד הראשי וכן לגורמי חוץ ברחבי הארץ )להלן" :ביצוע
העבודה"( ,הכול כמפורט בהסכם המצורף כנספח א' לבקשה זו ) להלן" :ההסכם"( .יובהר ,כי ביצוע
העבודה כולל ,בין היתר ,העברת החומר בין תחנות ,כהגדרתן להלן ,ותשלום עבור כל תחנה בהתאם
לסוג התחנה כמפורט להלן:
הגדרות
א.

"כתובות" – לעניין בקשה זו הן תחנות ראשיות הכוללות את סניפי המוסד השונים הפרוסים
ברחבי הארץ ,את המשרד הראשי בירושלים וכן גורמי חוץ נוספים ,כמפורט בנספח ב'.
העברת דואר לתחנות אלה תתבצע חמישה ימים בשבוע.
מספר ה"כתובות"  67תחנות כמפורט בנספח ב' .
המציע מתבקש להציע מחיר חודשי עבור כל "כתובת".

ב.

"לשכות בריאות ורווחה" – לעניין בקשה זו הן תחנות הכוללות לשכות בריאות,
לשכות רווחה קופות חולים וכל תחנה אחרת הן בתחום המוניציפלי של העיר בה נמצאת
התחנה והן מחוצה לה ,כמפורט בנספח ג' .
העברת דואר לתחנות אלה תתבצע פעמיים בשבוע מסניפי המוסד לנקודות
הדואר והחזרת דואר מהן לסניפי המוסד השונים.
מספר "לשכות בריאות ורווחה"  30תחנות כמפורט בנספח ג'.
המציע מתבקש להציע מחיר חודשי עבור כל "לשכת בריאות ורווחה".

ג.

"תחנות עירוניות" – תחנות הנמצאות בתחום העירוני של סניפי המוסד כמפורט בנספח ד' .
 .1בניינים נוספים של המוסד או של המשרד הראשי ,כאשר הסניף מפוצל למספר מבנים.
ביצוע העבודה כולל העברת דואר בין הבניינים השונים וחזרה.
 .2בתי הדין לעבודה .ביצוע העבודה כולל העברת דואר לבתי הדין וחזרה ,תוך תאום עם
בתי הדין.
 .3סניפי רשות הדואר  -העברת שקי דואר מבויל מסניפי המוסד לסניפי הדואר וחזרה כולל
מסירה וקבלה של דואר רשום.יובהר ,כי ביצוע העבודה כולל המתנה בסניף הדואר.
מספר ה"תחנות העירוניות"  53תחנות.מספר כניסות בחודש  1100כניסות
כמפורט בנספח ד'.
המציע מתבקש להציע מחיר לכל כניסה לתחנה עירונית למסירת והחזרת
חומר.

ד.

"תחנות משנה" – לעניין בקשה זו הן תחנות משנה הנמצאות בתוך כתובת )סניף המוסד( או
בתוך נקודה עירונית כמפורט בנספח ה'.חלוקת החומר תתבצע במספר נקודות ב"כתובת" או
"תחנה עירונית".
מספר "תחנות המשנה"  76תחנות 1744 ,כניסות בחודש כמפורט בנספח ה'.
המציע מתבקש להציע מחיר לכל כניסה לתחנת משנה למסירת והחזרת חומר.
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ה.

"חבילות"  -לעניין בקשה זו הן שקים ,חבילות ,קרגלים ,מזוודות ,מיכלי פלסטיק
וכדומה ,מעל המינימום המפורט בסעיף  20להסכם בנספח א'.
כמות חודשית ממוצעת שלחבילות  2900חבילות.
המציע מתבקש להציע מחיר לכל חבילה
לצורך הבהרה ולמען הזהירות ,יצויין כי ,מספר התחנות ומספר הכניסות המצוינים בסעיף 1
א 1 ,ב 1 ,ג 1 ,ד ,ו 1 -ה ,הם הנתונים כיום ויכולים להשתנות בעתיד .אין בכך התחייבות
כלשהיא מצד המוסד לביטוח לאומי.
המציע יגיש הצעת מחיר כמפורט בנספח טו'.

ו.

קיים אומדן עלות שנתית של הובלת הדואר הפנימי של המוסד לביטוח לאומי
על פי הנתונים המשקפים את היקף העבודה כיום.
תנאי סף

.2
.3

המציע יגיש את הצעת המחיר מטעמו כשהיא כוללת אישור על קיומו של ביטוח למסמכים
ולחומר שיימסר להובלה ע"י המוסד )ראה נספח יא' למכרז(.
ערבות
א .על המציע לצרף להצעתו ערבות הגשה בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית ,בלתי מותנית
לטובת המוסד ,לפי הדוגמא המצורפת בנספח ו' לבקשה זו ,על סך
של , ₪ 80,000ברת חילוט שתהיה בתוקף עד .31.1.2010
המוסד יהא רשאי לממש את הערבות ,אם המציע שזכה לא יחתום על הסכם עם
המוסד לאחר זכייתו ,ו/או בסמוך לה .לאחר סיום הליכי הבחירה ,יוחזרו ערבויות של
המציעים שלא זכו.בעת הצורך,המציע יאריך את תוקף הערבות וההצעה ,לבקשת
המוסד ,עד קבלת החלטה סופית במכרז זה.
מציע שערבותו תוגש בנוסח שונה מהנוסח בנספח ו' הצעתו תיפסל.
ב .ערבות זו הינה תנאי להשתתפות במכרז ומטרתה ,בין היתר ,להבטיח חתימה על ההסכם ,וזאת
תוך שלושה שבועות מיום מתן הודעה לזוכה על הזכייה במכרז.
ג.

לא מולאו התנאים האמורים בס"ק )ב( לעיל ע"י הזוכה במכרז ו/או נגרם נזק למוסד ו/או לעובדיו
ו/או למי מטעמו ע"י הזוכה במכרז ו/או מי מטעמו ,יהא רשאי המוסד לחלט את הערבות ולא
תהיה לזוכה במכרז כל טענה או תביעה נגד המוסד בגין חילוט הערבות כאמור .כמו כן ,יהא
המוסד רשאי לקזז כל סכום בגין נזק כאמור מכל סכום שיגיע לזוכה על-פי ההסכם שיחתם בין
הצדדים.

ד .לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז ומילוי התנאים המוקדמים עימו יוחזרו ליתר מגישי
לעיל.
ההצעות ,שהצעותיהם נדחו ,הערבויות שנתנו על ידם כאמור בס"ק )א(
.4

ניסיון מוכח והמלצות
א.
ב.

על המציע להיות בעל  3שנות ניסיון לפחות בביצוע עבודות הובלה בהיקף דומה להיקף
הנדרש במכרז זה כולל מיון דואר,בתחום שינוע דואר פנים ארגוני וחבילות,בפריסה ארצית.
על המציע לצרף מסמכים המעידים על ניסיונו ועל יכולתו לבצע את העבודה נשוא מכרז,
כולל מיון והובלת דואר בהיקף הנדרש.
בתוך כך ניסיון קודם,לפחות בשלוש עבודות דומות למכרז זה ,בהיקף של לפחות
 50נקודות איסוף ומסירה,בתדירות יומיומית,בכל עבודה,כולל מיון דואר,
בשנים .2008, 2009, 2007
על המציע למלא פרטי הלקוחות)עד  10לקוחות( בטבלה שבנספח טז'.
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.5

פריסה ארצית וגיבוי
א.

על המציע להיות בעל יכולת פריסה ארצית ,לפיה יוכל לבצע את התחייבויותיו כמפורט
בנספחים ב ,ג'  ,ד' ו-ה' להסכם .בתוך כך יכולת להגיע לכל סניפי המוסד בין השעות
 8:00 – 6:30ובין השעות .16:00 – 15:00
על המציע להיות בעל יכולת מיון דואר ,שקים ,חבילות ,בהיקפים הנדרשים במכרז.לצורך כך
על המציע להחזיק ברשותו ולהפעיל מרכז מיון על פי הדרישות
המפורטות בנספח יב' למכרז .נציגי המוסד לביטוח רשאים לבקר במרכז המיון ולבדוק,על פי
שיקול דעתם את מידת התאמת מרכז המיון לדרישות המוסד.

ג.

על המציע להוכיח יכולת גיבוי ,הן ברכבים והן בכוח אדם ,לבצע את התחייבויותיו כמפורט
בהסכם ,ולעמוד בתנאים הבאים:
 .1המציע מפעיל בתדירות יומית .לפחות  50רכבים מסחריים,להובלת מסמכים בפריסה
ארצית,ועשה כן,לפחות בשנים .2007 ,2008 ,2009

ב.

 .2המציע מבצע הובלת מסמכים בתדירות יומית לפחות ב 50-מסלולים,בפריסה
ארצית,ועשה כן לפחות בשנים . 2007 ,2008 ,2009
ד.

.6

להוכחת יכולתו של המציע האמורה לעיל בס"ק א' ב' ו -ג' ,על המציע לצרף להצעתו:
.1

תוכנית עבודה יומית המפרטת את כל המסלולים של המציע ולוחות זמנים של
מסלולים אלה ,תוך ציון מספר מסלולים בינעירוני קבוע המבוצע בכל יום 5 ,ימים
בשבוע.

.2

אישור רו"ח על מספר כלי הרכב מסחריים,והנהגים שהמציע מפעיל בכל יום ,תוך
ציון מספר כלי הרכב המסחריים והנהגים העומדים לרשותו והמשמשים לצרכי
גיבוי בתוכנית העבודה.וכן לגבי מספר המסלולים המבוצעים.

.3

על המציע לצרף תצהיר חתום ע"י עורך דין בדבר הדרישות בסעיפים
5ב 5 ,ג 5 ,1ג  .2על פי נספח יז' למכרז.
על המציע לצרף לתצהיר רשימה מפורטת של כלי רכב מסחריים כולל
מספר רישוי וסוג הרכב).עד  80כלי רכב( ,ורשימה מפורטת של מסלולים
בפריסה ארצית ,ובתדירות יומית ).עד  80מסלולים(

אישורים
על המציע לצרף להצעתו אישורים ברי תוקף או העתקי אישורים מאושרים על ידי עו"ד כמתאימים
למקור כמפורט להלן:
א.

של פקיד שומה או של רואה חשבון ,על ניהול ספרי החשבונות לפי פקודת מס הכנסה
ואישור על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(,
תשל"ו  1976 -ורישום במע"מ ומס הכנסה.

ב.

הוכחת מעמדו המשפטי ,מסמכי ההתאגדות ורשימת מורשי חתימה מטעמו ודוגמאות
חתימה מאושרות ע"י עו"ד ,בהתאם לנספח ז' המצורף לבקשה זו.

ג.
ד.

תעודת רישום החברה ברשם החברות בישראל כולל הגדרת תחום פעילות החברה,
תזכיר ותקנון החברה.
כל רישיון הנדרש על פי כל דין לביצוע העבודה בהתאם לבקשה זו ובהם:
 אישור רישום בעל היתר לאיסוף והעברת דואר של משרד התקשורת. -כתב הסמכה כאחראי על ניהול מקצועי בהובלה מטעם משרד התחבורה.
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 אישור מפעל חיוני )מל"ח( מטעם משרד התמ"ת. תצהיר עובדים זרים ושכר מינימום כמפורט בנספח ח'. רשיון לניהול עסק בתחום ההובלות מהרשות המקומית. אישור קצין בטיחות בתעבורה.ה .היקף מחזור עסקים בשלוש השנים האחרונות מאושר ע"י רואה חשבון.
מחזור שנתי שלא יפחת מ ₪ 3,200,000-בכל שנה .דוגמת נספח יג'.
הזוכה במכרז מתחייב שהוא עצמו וכל אחד מעובדיו שיעסוק בביצוע העבודה ,יחתום על
טופס הצהרת סודיות סטנדרטי של המוסד ,כמפורט בנספח י' למכרז.

.7

ההסכם
.8

על המציע לקרוא בעיון את דוגמת ההסכם על כל פרטיו ונספחיו.
הגשת הצעה על ידו תיחשב כאילו קרא והבין את ההסכם ,הסכים לכל האמור בו ולא תהא לו כל
טענה בדבר אי הבנה ,טעות וכיו"ב.

.9

הזוכה במכרז יחתום על הסכם כדוגמת ההסכם המצורפת לבקשה זו )נספח א'(.

.10

במעמד חתימת ההסכם יפקיד הזוכה ו/או הזוכים במכרז בידי המוסד ערבות בנקאית ברת חילוט
לקיום ההסכם בסכום של ) . ₪ 80,000כדוגמת נספח ט'(.
הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן ותהא בתוקף  90יום מתום תקופת ההסכם ,או כל
תקופת הארכה כמפורט בסעיף  24להסכם .כל ההוצאות בגין הערבות הנ"ל יחולו על הזוכה ו/או
הזוכים במכרז בלבד.המוסד יהא רשאי לחלט את הערבות לפי שיקול דעתו.בכל מקרה של סתירה בין
האמור בהסכם ובין הצעת הזוכה ,יגבר האמור בהסכם אלא אם יוסכם אחרת בין הצדדים מראש
ובכתב.

מחירים

 .11המחירים המוצעים לא יכללו מע"מ,יהיו נקובים בשקלים חדשים,ויוצמדו למדד תשומה באוטובוסים
כללי ,של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) ,קוד , (440010כמפורט בסעיף  23להסכם.
ביצוע העבודה:
.12ביצוע העבודה יהיה בהתאם להנחיות המוסד כפי שינתנו מעת לעת.
אמות המידה
 .13אמות המידה לבדיקת ההצעות לבחירת הזוכה יהיו:
א .בשלב ראשון תיבדק עמידת הצעת המציע בתנאי סף המוגדרים במכרז.
הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף תיפסל.
ב .בשלב שני ייבדקו הצעות שעמדו בתנאי הסף ,על פי המדדים והמשקלות כלהלן:

המדד
מחיר
עלות חודשית כוללת שווה לסכום
המכפלות של מספר,התחנות\ כניסות
\ חבילות כמפורט בסעיף 1א1,ב1,ג,
1ד1,ה ,בבקשה לקבלת הצעות
במחיר של המציע לכל קטגוריה.

משקל
=100%
100
נקודות
75%
=75
נקודות

סרגל מדידה
נקודות
75

 75נקודות ,מקבל המחיר הזול ביותר
לעלות חודשית כוללת.
יתר המציעים יקבלו ניקוד יחסי ביחס למחיר
הזול ביותר על פי הנוסחה:
מחיר נמוך ביותר100 X
________________ = ציון מחיר
מחיר של המציע

על פי המחירים של המציע בנספח טו'
ניסיון

הסבר

0

5%
=5
8

למציע  6 -3שנות ניסיון.

מספר שנות הניסיון של המציע
בתחום הובלת מסמכים ודואר
כולל מיון דואר.

2

למציע  9 -7שנות ניסיון.

3

למציע  12 -10שנת ניסיון.

מינימום שנות ניסיון  3שנים.

5

למציע מעל  12שנות ניסיון.

2

למציע ניסיון עם  3-4לקוחות.

4

למציע ניסיון עם  5-7לקוחות.

6

למציע ניסיון עם  8-9לקוחות.

10

למציע ניסיון עם  10ומעלה לקוחות.

0

המציע מפעיל  50-60כלי רכב.

2

המציע מפעיל  61-70כלי רכב.

4

המציע מפעיל  71-80כלי רכב.

5

המציע מפעיל מעל  80כלי רכב.

0

המציע מבצע  50-60מסלולים.

2

המציע מבצע  61-70מסלולים.

4

המציע מבצע  71-80מסלולים.

5

המציע מבצע מעל  80מסלולים.

לקוחות
ניסיון בעבודה עם לקוחות בהיקף של
לפחות  50נקודות איסוף ומסירה,
בתדירות יומית,ובפריסה ארצית,
בשנים .2008, 2007
מינימום  3לקוחות,בשנים .2007,2008
על פי פרטי לקוחות בנספח טז'.
רכבים
מספר כלי הרכב המסחריים שהמציע
מפעיל ,בתדירות יומית.
,בשנים
רכבים
50
מינימום
.2009,2008,2007
על פי אישור רו"ח ,ותצהיר נספח יז'.
ורשימה מפורטת של כלי רכב.
מסלולים
מספר המסלולים שהמציע מבצע ,בתדירות
יומית,ובפריסה ארצית.
על פי תצהיר ורשימה מפורטת של
מסלולים.

נקודות

10%
= 10
נקודות

5%
=5
נקודות

5%
=5
נקודות

הודעות והתקשרות
.14

לזוכה במכרז תימסר הודעה בכתב בדואר רשום.

.15

הזוכה מתחייב לא לפרסם בכל דרך שהיא את זכייתו במכרז אלא לאחר תיאום ואישור
נוסח ההודעה מראש ובכתב ע"י המוסד.

.16

המציע מצהיר כי ידוע לו שעל-פי חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ) 1992 -להלן" :חוק חובת
מכרזים"( יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו במידה וזכה.
כמו כן ,מצהיר המציע כי אין לו התנגדות לכך ,ואין צורך לבקש ממנו רשות להראות את הצעתו,
בכפוף להוראות חוק חובת המכרזים .על המציע לציין מראש )בתשובתו לסעיף זה( אלו סעיפים
בהצעתו חסויים להצגה למתחרים .למרות זאת ,ועדת המכרזים תהא רשאית ,על-פי שיקול דעתה,
להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי והוא דרוש לה כדי לעמוד בדרישות
של חוק חובת המרכזים.

.17

בקשה זו והצעת המציע בתשובה לבקשה זו והבהרות ותשובות המציע ,יהיו חלק בלתי נפרד
מההסכם שייחתם עם המציע שיזכה במכרז.

.18

הזוכה ימנה נציג קבוע מטעמו )להלן" :מנהל הפרוייקט"( בעל כישורים מתאימים וניסיון רלוונטי
קודם ,שיעבוד מול המוסד ויפעיל את עובדי הזוכה .מינוי הנציג או מינוי מחליף מטעם הזוכה ,יחייב
את הזוכה לקבל את הסכמת המוסד מראש ובכתב.
בכל מקרה החילופין יבוצעו בכפוף לחפיפה בת  30יום עם הנציג הקודם.

.19

הזוכה יעסיק בביצוע העבודה אך ורק עובדים מטעמו ,אשר יאושרו מראש ובכתב ע"י נציג המוסד,
הכול כפי שמפורט בסעיף  10להסכם.
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כללי
.20

המציע הנו ישות משפטית אחת .לא תתקבלנה הצעות משותפות.

.21

המציע יגיש לא יותר מהצעה אחת .המוסד לא יתחשב באף הצעה מבין ההצעות של אותו
מציע שהוגשו בשמות שונים.

.22

א .המציע מצהיר כי הוא ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר המינימום ,התשמ"ז .1987 -
ב .המציע מצהיר כי הוא ו/או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א  1991 -בשנה שקדמה למועד פרסום מכרז זה.
ג .מציע העונה על האמור בסעיף  2ב' לחוק חובת המכרזים),עסק בשליטת אישה( יצרף
להצעתו את כל המסמכים הנדרשים על פי הסעיף האמור.

.23

המוסד רשאי לבטל את המכרז או חלקו או לצאת במכרז חדש או לדחות את ביצוע המכרז וזאת על
פי החלטתו ללא מתן שום הסברים למציעים ,או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת .במקרה זה
תימסר הודעה מתאימה למציעים.
אין ולא תהיה למציעים כל עילה לבקשת פיצוי על ההוצאות שנגרמו להם בקשר להכנת ההצעה.

.24

בקשה זו היא קניינו הרוחני של המוסד ,אשר מועברת למציע לצורך הגשת הצעה בלבד .אין להעבירה
לאחר ו/או לעשות שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה ע"י המציע.
הצעת המציע והמידע שבה הם קניינו הרוחני של המוסד .למציע תהא האפשרות להשתמש בהצעה
ובמידע שבה לגבי הצעות לגורמים אחרים .המוסד מתחייב לשמור את תוכן הצעת המציע במסגרת
חובת הסודיות הנדרשת ,ולא לעשות
שימוש בהצעת המציע אלא לצורכי פרוייקט זה )למעט מסירת מידע הקשור להצעות המתחייבת מחוק
חובת המכרזים(.

.25

א .המוסד שומר לעצמו את הזכות להפעיל תחנות שאינן כלולות במכרז זה שלא
באמצעות הזוכה ו/או הזוכים במכרז ,וכן להתקשר עם אחרים בתקופת ההתקשרות עם הזוכה
בנשוא המכרז.
ב .המוסד רשאי לפתוח תחנות חדשות ו/או לסגור תחנות קיימות על פי צרכיו ,בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי ,ולמציע/ים לא תהיה כל טענה בעניין זה.

.26

תקופת ההסכם היא ל 3 -שנים ממועד החתימה והמוסד רשאי להאריך את תוקפו של ההסכם לשתי
תקופות נוספות בנות שנה כל אחת ,וזאת בהודעה לזוכה/ים  15יום לפני תום מועד תקופת
ההתקשרות ו/או הארכה.

.27

את הצעות הערבויות ויתר המסמכים הדרושים יש להניח במעטפה חתומה בארבעה עותקים ,בתיבת
המכרזים אשר ממוקמת בארכיב המשרד הראשי במוסד בקומה  2בשדרות ויצמן  13ירושלים ,עד
ליום רביעי  21.10.2009בשעה  .12:00על גבי המעטפה יש לרשום באופן ברור את מספר המכרז.
על העמוד הראשון בכל אחד מהעותקים ירשם מספר המכרז ,והוא יוחתם בחותמת הרשמית של
המציע .בסוף ההצעה תהא גם חתימת המציע ,שתוחתם בחותמת הרשמית של המציע .תיקונים
בכתב על גוף ההצעה ,אם יהיו ,יילקחו בחשבון רק אם ילוו בחותמת רשמית של המציע ,תאריך
וחתימה.

 .28הבהרות למכרז ניתן יהיה לקבל רק במסגרת של כנס מציעים הכולל שני מפגשים שייערכו
ביום . 23.9.2009מפגש ראשון בירושלים במשרד הראשי בשעה  09:30באולם
הישיבות,בקומת הכניסה ,במוסד לביטוח לאומי שד' וייצמן  13ירושלים.
מפגש שני בשעה  13:30בסניף המוסד לביטוח לאומי רחוב יצחק שדה  17תל אביב אולם
ישיבות קומה .5
לתשומת ליבכם :שני הכנסים מתקיימים באותו יום.
ההשתתפות בשני המפגשים הינה חובה וכרוכה ברישום במקום .מציע שלא יופיע ייראה
כמי שהסיר את הצעתו.
.29

מסמך בקשת הצעות זה והצעת המציע יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם עם המציע
שיזכה במכרז.

.30

נציג המוסד לכל עניין הקשור לבקשה זו הוא מר מיכאל פורת מנהל חטיבת או"ש.
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ה ס כ ם  -נספח א' למכרז
שנערך ונחתם בירושלים ביום ______________ לחודש ____________2009
בין
המוסד לביטוח לאומי ע"י גב' מרים זרצקי ,סמנכ"ל משאבי אנוש ומר אבי ברף חשב המוסד
וייצמן  ,13ירושלים ) להלן  " -המוסד" (
מצד אחד
לבין
הזוכה

_____________________________

ע"י בא כוחו __________________________ )להלן "הזוכה"(

מצד שני

הואיל

והמוסד פרסם ביום _______________מכרז מספר מ ) 2009 (2021להזמנת
הצעות מחיר לביצוע העברה של מסמכים וחומר משרדי ) כולל מדיה מגנטית( ,למשרדי
המוסד שברחבי הארץ ומשרדים אחרים ; מסמכי המכרז מצ"ב להסכם זה ,מהווים חלק
בלתי נפרד ממנו.

והואיל

והמוסד קיבל את הצעה הזוכה למכרז האמור ,המצ"ב להסכם זה,
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

והואיל

והמוסד מעוניין בהעברת מסמכים ,טפסים וחומר משרדי כולל מדיה מגנטית
ודיסקטים ) למעט ציוד( שיועבר בשקים או בחבילות ) להלן  " -החומר"(
ממשרדו הראשי בירושלים לסניפיו ברחבי הארץ ובחזרה ,בין סניפי המוסד
השונים  ,בין אלה ובין המשרד הראשי ובין נקודות נוספות ,שייקבעו בהסכמה
בין הצדדים ,כאמור בהסכם זה להלן ) להלן  " -העבודה"(;

והואיל

והזוכה התחייב לבצע העברת החומר בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה
להלן ומצהיר כי הוא בעל הנסיון ,הידע והמומחיות לביצוע ההסכם;

והואיל

ולאחר בדיקה ובחינה של ההצעות שהוגשו למכרז ,החליטה ועדת המכרזים
בישיבתה מיום ______________ לבחור בהצעת הזוכה כזוכה במכרז;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,אם יתגלו סתירות בין
הסכם זה לנספחיו ,יגברו הוראת גוף ההסכם.

.2

חלוקת ההסכם לסעיפים ולכותרות נעשתה לשם הנוחות בלבד ואין להשתמש בכך לשם
פרשנות כלשהי.

.3

הסכם זה ונספחיו הם ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים המוסדרים
בהם .כל המצגים ,המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם זה בטלים ומבוטלים למעט
מה שאומץ במפורש בהסכם זה.

.4

המוסד מזמין בזה מהזוכה את העבודה בהתאם לאמור בהסכם זה ובנספחיו והזוכה
מתחייב לבצע את העבודה כאמור בהסכם זה.
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.5

הצהרות והתחייבויות הזוכה

5.1

הזוכה מצהיר ומאשר שהוא הבין את כל צרכי המוסד ודרישותיו ,הקשורים לביצוע
הסכם זה וכי בכוחו לבצע את כל השירותים הנדרשים במסגרתו בהתאם לצורכי המוסד.

5.2

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

5.3

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

5.4

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

5.5

הזוכה מצהיר ומאשר כי יש לו וכי יעמדו לרשותו במשך כל תקופת הסכם זה הניסיון,
הידע ,הכושר ,המומחיות האמצעים הארגונים ,האמצעים הכספיים ,האישורים
והרישיונות ,כוח אדם מיומן ומנוסה ,ושאר האמצעים הנדרשים לשם ביצוע הפרוייקט
ולשם קיום כל מחויבויותיו על-פי הסכם זה ,והכול ברמה מקצועית גבוהה
סטנדרטים גבוהים.

5.6

הזוכה מצהיר ומאשר כי ידוע לו שחוסר אפשרות לקבל את השירותים בהתאם לדרישות
המפורטות בנספחים לשביעות רצון המוסד על פי לוח הזמנים הנדרש ,יהווה הפרה
יסודית של ההסכם מצד הזוכה.

5.7

הזוכה מצהיר ומאשר כי בעת ביצוע העבודה לא יפר זכויות יוצרים ,פטנט או
סוד מסחרי ,ולא יפגע בזכות כלשהי של צד ג' ,וכי יפצה את המוסד לאלתר ,אם יחויב המוסד
בתשלום כלשהו בגין הפרה ו/או פגיעה כאמור בסעיף זה.

5.8

הזוכה מתחייב בזה לבצע העבודה לשביעות רצון המוסד ובמיטב הידע והמנהל המקצועי
והוא מצהיר שהינו בעל רקע בנושא הובלה של מסמכים וחומר משרדי.
.6

התחייבויות המוסד
המוסד מתחייב להעמיד לרשות הזוכה כל מידע ,נתונים וסיוע סביר שידרשו לו
לצורך מילוי התחייבויותיו על  -פי הסכם זה.

.7

הגדרת התחנות והעבודה

7.1

התחנות לצורך העברת הדואר יהיו מארבעה סוגים:
 .1הכתובות הרשומות ברשימה המצורפת להסכם זה ) ,להלן " -הכתובת"(
המסומנת " נספח ב' " ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
) להלן  " -נספח ב' "(.
 .2לשכות בריאות ורווחה הרשומות ברשימה המצורפת להסכם זה,
) להלן " לשכות בריאות ורווחה"( המסומנת " נספח ג' " ומהווה חלק בלתי
נפרד מהסכם זה ) להלן  " -נספח ג'"(.
 .3תחנות עירוניות הרשומות ברשימה המצורפת להסכם זה ) ,להלן " תחנות
עירוניות"( המסומנת " נספח ד' " ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
) להלן  " -נספח ד' "( .
תחנות עירוניות הן תחנות באותו איזור שביניהן יתקיים סבב הובלות
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והתשלום לזוכה עבור כל כניסה לתחנה ) מסירה ו/או לקיחת דואר( יהיה
התשלום עבור " תחנה עירונית" .בכל איזור תהיה תחנה מרכזת.
עבור הכניסות לתחנה המרכזת לא יינתן תשלום.
הנהג ימסור את כל השקים והחבילות הממוענים לתחנה וייקח את כל
השקים והחבילות היוצאים מהתחנה ,כולל התחנה המרכזת.
 .4תחנת משנה היא נקודת איסוף ופיזור נוספת של חבילות ו/או שקים
הממוקמת בתוך אחת מהתחנות המצויינות לעיל בסעיפים קטנים 3 - 1
והמופיעה ברשימה המצורפת להסכם זה ) להלן  " -תחנת משנה" ( ,
המסומנת " נספח ה' " ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
)להלן  " -נספח ה' "(
מספר תחנות המשנה בבתי הדין לעבודה נקבע בהתאם למספר ההופעות של
עורכי הדין ומספר אולמות משפט ורשמים .לפי מפתח של תחנה אחת לכל
 1-3אולמות באותה קומה.
מספר תחנות המשנה בסניפי המוסד נקבע לפי מפתח של תחנה אחת לכל 3 - 1
חדרים באותה קומה.
7.2

הזוכה מתחייב בזה לבצע העברת החומר מכל כתובת ,נקודת דואר ,תחנה
עירונית ותחנת משנה ) להלן  " -התחנות "(  ,לכל תחנה מהתחנות; המוסד יהא
רשאי לפי שקול דעתו הבלעדי  ,לשנות ,להוסיף או לגרוע מרשימת התחנות אשר
בנספחים ב' ,ג' ד' ו -ה' .וכן לשנות מועדי איסוף ומסירת החומר והוראות
הסכם זה יחולו לגבי התחנות אשר יוספו או ישונו  .נוספו ,נגרעו או שונו
התחנות כאמור לעיל ,תשונה התמורה בהתאם לתמורה עבור תחנה בסעיף 21
להלן ,בהסכמה בין הצדדים.
כל שינוי ברשימת התחנות ,במועדים ובתמורה ייעשה מראש ובכתב.למרות זאת
בכל מקרה שיתברר בדיעבד כי לא נאסף ו\או נמסר חומר בכל תחנה שהיא
מהתחנות המוגדרות בסעיף ,7הזוכה יהיה חייב בהחזר התמורה ששולמה לו
עבור אותה תחנה החל ממועד הפסקת העברת החומר בפועל.
ההחזר יבוצע על ידי מתן זיכוי חשבון עם החשבון השוטף.
בהעדר הסכמה על התמורה לפי סעיף זה יהיה רשאי המוסד לפעול בעצמו או
באמצעות קבלן משנה ,ושלא דרך הזוכה ,על מנת להעביר חבילות לתחנה נוספת.

7.3

כל תחנה מהתחנות תהווה נקודת איסוף ונקודת מסירה בהתאם לקביעת
המוסד; המוסד יסדיר בכל תחנה מקום קבוע לאיסוף ולמסירת החומר .העמסה
של דברי דואר ופריקתם ייעשו ע"י עובד הזוכה במקום שייקבע לכך ע"י התחנה
השולחת או המקבלת ,לפי העניין .הזוכה מתחייב לקחת את החומר ולמסרו
באותו מקום ,כולל בקומות עליונות .בהיעדר מעלית הפועלת בבניין תשולם
תוספת של  10ש"ח לכל קומה ,בגין כל מסירה.

7.4

בכל כתובת יאסוף הזוכה שקים משני סוגים:
 שקים מסוג א' -המיועדים למסירה בשלמות לאחת התחנות האחרות; שקים מסוג ב'  -המיועדים לפתיחה ולמיון ע"י הזוכה ולמסירה בהתאםלתחנות הרשומות על גבי התכולה.
אפיון השקים ייקבע ע"י המוסד.

7.4

החומר אל לשכות בריאות ורווחה ומהן יועבר פעמיים בשבוע בשק סגור בימים ב' ו -ד' או
בימים אחרים לפי קביעת המוסד.
התשלום בגין העברות אלה יהיה התשלום עבור " לשכת בריאות ורווחה".
הנהג ימסור את החומר שהביא לנקודה ויכניס לשק את החומר היוצא מהנקודה.

7.6

המוסד יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לקבוע מעת לעת ,את נהלי סגירת
השקים והחבילות ,וקביעה זו תחייב את הזוכה.
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.8

זמני כניסה לתחנות
הכניסה לכל בנייני המוסד תתבצע בימים א'  -ה' בשעות הפעילות של המוסד ,בין השעות
 6:30ו  18:30 -בבנייני הסניפים הראשיים ובין השעות  6:30ו 16:00 -בבניינים האחרים,
בכל יום עבודה של המוסד .בימי ו' וערבי חג תתבצע הכניסה בין השעות  6:30ו12:00 -
בכל הבניינים .כניסה לבנייני המוסד בשעות אחרות תיעשה רק אם הוסכם על כך מראש
ובכתב בתאום עם הממונה על הביטחון.

.9

א.

הזוכה מתחייב בזה ,לאסוף את החומר מכל כתובת בסמוך לשעת סיום העבודה
במוסד בכל יום עבודה של המוסד ,או לאחר מכן ) להלן  -יום עבודה( ,למיינו ולמסרו לכל
כתובת כאמור בסעיף  7לעיל ,בהתאם למען הרשום על גבי החומר,
עד השעה  08:00בבוקר שלמחרת ,למעט כתובות עליהן סוכם אחרת מראש ובכתב.
השעות המדויקות לגבי כל כתובת נקבעו בנספחים ב' ,ג' ,ד' ,ה' ,למכרז .כל שינוי
בנספחים אלו ייעשה מראש ובכתב ע"י המוסד.
כל הדואר /חבילות מהכתובות בנספח א' המיועדים למשרד הראשי בירושלים
יועברו אליו באותו יום עד לשעה .22:00

ב.

מבלי למעט מאחריותו של הזוכה ,הוא ישלם פיצוי מוסכם מראש וקבוע בסכום
של , ₪ 50בגין כל מקרה של אי עמידה בלוח הזמנים המפורט בנספחים
ב',ג',ד',ה',למעט מקרים של כוח עליון או על ידי גורם של המוסד לביטוח לאומי.
סכום הפיצוי יקוזז מהתמורה המגיעה לזוכה ע"י זיכוי בחשבונית.

ג.

הזוכה מתחייב לאסוף בכל יום מהמשרד הראשי " שק לילה" הכולל כל החומר
הנדרש למסירה למחרת היום בכתובות בנספח ד ' "שק הלילה" ייאסף בכל שעה שתיקבע
ע"י המוסד ולא יאוחר משעה .22:00

ד.

שעות הביקור לשכות בריאות ורווחה שבנספח ג' להסכם ,בימים ב' ו -ה' בשבוע,
יתואמו עם הזוכה בעת חתימת ההסכם .כל שינוי ייעשה ע"י המוסד מראש ובכתב.

ה.

שעות הביקור בתחנות העירוניות שבנספח ד' להסכם יתואמו עם הזוכה עם
חתימת ההסכם .כל שינוי ייעשה ע"י המוסד מראש ובכתב.

ו.

שעות הביקור בתחנות המשנה שבנספח ה' להסכם ,יתואמו עם הזוכה עם
חתימת ההסכם .כל שינוי ייעשה מראש ובכתב.

א.

הזוכה מתחייב בזה לדאוג לכך שכל נהג או נציג אחר של הזוכה אשר יאסוף את
החומר ,יאשר על גבי תעודות משלוח והעתקיהן ,שיהיו מצורפים לחומר ,את
מספר החבילות והשקים שנתקבלו על ידו בעת איסוף החומר.

ב

הרכב שישמש לביצוע העברת החומר יהיה רכב מסחרי סגור ומותאם לצרכי
הובלת מסמכים ומדיה מגנטית .בזמן העברה או עצירה יהיה הרכב נעול.
על הרכב לענות על דרישות תפעול כאמור בנספח יב'
מקום האחסון ומיון החומר חייב לעמוד בתנאי המיגון כאמור בנספח יב'.

ג.
ד.

הזוכה מתחייב בזה לנהוג בזהירות יתרה ובהתאם להנחיות מיוחדות שיימסרו
לעובדיו או למי מטעמו על ידי המוסד ,לגבי כל מדיה מגנטית שתימסר לו.

ה.

הזוכה יהא אחראי לכך שעובדיו או מי מטעמו לא ישתמשו בציוד המוסד ,לרבות
ביצוע שיחות טלפון ,שלא לצורך ביצוע שירותי ההובלה .הזוכה יהא אחראי שלא
יוצאו מסמכים )פרט לדברי דואר נשוא הסכם זה( ,ריהוט או ציוד אחר אל מחוץ
לכותלי התחנות.

עובדי הזוכה
.10

א.

הזוכה מתחייב בזה ,כי מיד עם תחילת העסקתו של כל אדם מטעמו לצורך ביצוע
הסכם זה ,יעביר לידי המוסד שאלון שיוכן ע"י המוסד ,הכולל פרטים לגבי כל
אדם כאמור לעיל ,וכן פרטים ומסמכים ,כפי שיידרשו ע"י המוסד.
השאלון האמור ימולא וייחתם ע"י אותו אדם לגביו יידרשו הפרטים.
כדוגמת השאלון נספח יד'.
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.11

ב

העסקתו של כל אדם ע"י הזוכה לצורך ביצוע ההסכם בתפקיד קבוע או זמני,
כממלא מקום או כמחליף ובכל אופן אחד ,טעונה אישור מראש של נציג המוסד.

ג.

נציג המוסד יהא רשאי לדרוש מהזוכה להרחיק מביצוע העברת החומר כל אדם
שהועסק על -ידו לצורך זה ,אף אם נתקבל לעבודה ,מבלי שיהא על נציג המוסד לנמק
דרישתו ,והזוכה מתחייב לבצע דרישת נציג המוסד ללא שיהוי.

ד

המוסד לא יהא חייב לפצות את הזוכה בדרך כלשהי על כל נזק או הפסד שיגרמו
ו/או עשויים להגרם לו בשל דרישה של נציג המוסד כאמור בסעיף קטן ג' לעיל או
בשל סירובו לאשר העסקת אדם כלשהו ,כאמור בסעיף קטן ב' לעיל.

ה.

על אף האמור לעיל רשאי הזוכה להעסיק עובד ללא קבלת אישור מוקדם של נציג
המוסד וזאת רק במקרים דחופים שלזוכה לא תהא שליטה עליהם )כגון גיוס
פתע לשרות מילואים ,מחלה וכיוצא בזה( ובתנאי שבמקרה זה יהא ברור מעל
לכל ספק שבהעסקת מחליף לא ייגרם נזק למוסד .במקרה זה יהא על הזוכה
להמציא למוסד שאלון הכולל פרטים על העובד המחליף תוך ארבעה ימים
מתחילת העסקתו ,ועל העסקתו יחולו יתר התנאים כאמור לעיל.

א.

הזוכה יעביר למוסד מיד עם חתימת הסכם זה ,רשימת כל המסלולים המבוצעים
על ידו ,בכל מסלול תופיע רשימת התחנות ועובדים המבצעים את המסלול
באופן קבוע ו/או זמני.
הזוכה יעדכן את המוסד מעת לעת על כל שינוי שיהיה ברשימות אלו.

ב.

הזוכה מתחייב שעובדיו או מי מטעמו ,שיבצע מסלול ,יעבור בכל תחנה של
המוסד הממוקמת באותו מסלול לצרכי תיאום עם איש הקשר של המוסד בתחנה.

ג.

הזוכה מתחייב כי כל אחד מעובדיו או מי מטעמו שיבצע מסלול יהיה ניתן
להשגה במהלך ביצוע העבודה באמצעות מכשיר טלפון סלולרי  ,אשר יסופק ע"י הזוכה.

ד.

הזוכה מתחייב כי כל אחד מעובדיו או מטעמו ישא תג זיהוי בזמן ביצוע העבודה.
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המוסד יהא רשאי לבקר פעולות הנהגים וכן כל נציג מטעם הזוכה כפי שהמוסד ימצא
לנכון ,ונציגי המוסד יהיו רשאים להצטרף לרכב שבו יועבר החומר ,להיכנס למשרדי
הזוכה או לכל מקום אחר הנמצא בשליטתו ואשר החומר יימצא בו וזאת אף ללא תיאום
מוקדם ,בשעות העבודה המקובלות אצל הזוכה.
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שמירת סודיות אבטחה מידע
13.1

אי פרסום מידע  :הזוכה מצהיר בזה שידוע לו כי מידע שיימסר לו על ידי
המוסד לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,אין לפרסמו ,ועליו
להחזירו למוסד בתום השימוש ,אם יידרש לכך .ההתחייבות לשמירת הסודיות
תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

13.2

שמירת סוד :הזוכה מתחייב לשמור בסוד ,ולא להעביר ,להודיע ,למסור
או להביא לידיעת אחר ,כל מסמך ו/או ידיעה אשר הגיש אליו בקשר או בעת
ביצוע התחייבויותיו של פי הסכם זה .תשומת לב הזוכה מופנית לסעיפים
 91ו 119 - 118 -לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977שעניינם איסור ועונש
על מסירת ידיעות רשמיות ע"י בעל חוזה ,לרבות קבלן.

13.3

שמירת סוד ע"י עובדי הזוכה :הזוכה מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של
שמירת הסודיות ,והעונש על אי מילוייה .באחריות הזוכה להחתים עובדיו על
טופס הצהרת סודיות סטנדרטי של המוסד ,כמפורט בנספח י'.

13.4

חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר:
-

היה מצוי בחזקת הזוכה קודם לגילוי ללא חובת סודיות.
פותח באופן עצמאי ללא שימוש במידע סודי.
8נמסר לזוכה ע"י צד ג' ללא חובת סודיות.
הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של המוסד.
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-

רעיונות ,תפיסות ,ידע וטכניקות הקשורים לפעילות עסקית של הזוכה הכלולים במידע
של המוסד ואשר נשמרו בזיכרונם על עובדי הזוכה שהיו בעלי גישה למידע בהתאם
להסכם זה.
על הזוכה לגלותו בהתאם לצו שיפוטי.

אין באמור בסעיף זה משום מתן הרשאה לזוכה לגלות ,לפרסם או להפיץ.
-

.14

את המקור של המידע הנלווה.
כל נתונים עסקיים ,סטטיסטיים או נתוני כ"א של המוסד.
תוכניות עסקיות של המוסד.

13.5

נוהל אבטחת המידע :יהיו לפי הנהוג במוסד ,וכן בהתאם להוראות חוק הגנת
הפרטיות התשמ"א  1981 -והתקנות שהוצאו לפיו .מבלי לפגוע בכלליות האמור
לעיל ,הזוכה מתחייב לבצע את כל דרישות הממונה על הביטחון של המוסד
בנושא אבטחת מידע לרבות כל בדיקה לגבי עובדי הזוכה שידרוש הממונה על
הביטחון האמור.

א.

מוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה הם יחסים שבין
מזמין לבין קבלן עצמאי ולא יהיו כל יחסי עובד ומעביד בין המוסד לבינו ו/או
בין המוסד לעובדי הזוכה ו/או מי מטעמו המועסקים על ידי הזוכה בביצוע
הסכם זה .וכי על הזוכה בלבד תחול אחריות לכל אובדן או נזק שיגרמו לגורם
כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הזוכה ואו עובדיו ו/או מי מטעמו.
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ב.

למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי לא תהיינה לזוכה
ולמועסקים על-ידו והבאים מכוחו זכויות כלשהן של עובדי המוסד או של
עובדים המועסקים על-ידו ,וכי הזוכה וכל הבאים מכוחו ,לא יהיו זכאים לכל
תשלום שהוא ,לפיצויים או להטבות אחרות כלשהן בקשר עם ביטול או סיום
הסכם זה ,או הפסקת ביצוע העבודה על-פיו מכל סיבה שהיא  -פרט לתשלום
האמור בסעיף  17להלן.

ג.

על הזוכה בלבד יחולו כל המיסים ,הארנונות ותשלומי החובה החלים על מעביד בהתאם
לכל דין ,נוהל או הסכם ,או בהתאם לדרישות ארגון עובדים.

ד.

הזוכה בלבד יהא אחראי כלפי כל רשות עבור כל החובות המוטלים או אשר יוטלו בקשר
להעברת החומר ,לרבות חובת הבטחה ,תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים.

ה.

הזוכה בלבד ישא בתשלום כל המיסים ,ותשלומי חובה אחרים החלים ואשר
יחולו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה.

ו.

הזוכה מתחייב למלא אחר הוראת כל דין הנוגעת בביצוע העברת החומר לרבות
הוראות בדבר העסקת עובדים ,רישוי ,החזקת כלי רכב והשימוש בהם.

ז.

הזוכה מתחייב בזה לשלם למוסד מיד עם דרישתו כל סכום שהמוסד יחוייב
בתשלומו בניגוד לאמור לעיל.

א.

הזוכה בלבד יהא אחראי וישא בכל תשלום בגין כל נזק ובכלל זה נזק גוף או
מוות של כל אדם ,בין אם הינו עובד הזוכה ,עובד המוסד או צד ג' כלשהו
או לרכושו של כל אחד מאלה ובתנאי שהנזק או האובדן נגרמו ע"י הזוכה
ו/או מי מטעמו ,או עקב ביצוע העברת החומר ,בין על-ידי מעשה או הימנעות
ממעשה ,למעט נזק שנגרם ע"י המוסד או עובדיו.

ב.

המוסד לא ישא בשום תשלום בגין הוצאה ,אובדן או נזק מכל סוג או סיבה
שייגרמו לזוכה ,לנהגיו ,לבאים מכוחו ,לעובד מעובדיו ו /או למי מטעמו או לכל
אדם שהוא ,אף אם אינו עובד הזוכה.

ג.

הזוכה מתחייב בזה לפצות את המוסד על כל נזק שייגרם לו ולשלם למוסד מיד
עם דרישתו כל סכום שהמוסד יחוייב בתשלומו בגין כל נזק כאמור בסעיף קטן
)א( לעיל ,ובתנאי שהמוסד יודיע לזוכה מיד על כל תביעה שתוגש נגדו.
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ד.

) (1מבלי לפגוע באמור בסעיף זה לעיל ,מתחייב בזה הזוכה לבטח את החומר
משך כל תקופת הסכם זה ,בתנאים כמפורט בהסכם זה ונספחיו.
) (2באם הזוכה לא יבטח את החומר כמפורט בסעיף קטן ) , (1המוסד יבטח את
החומר והזוכה יחזיר למוסד את הוצאותיו בגין בטוח החומר ,למשך כל
תקופת החוזה .עם החתימה על ההסכם מתחייב הזוכה להעביר למוסד
פוליסת ביטוח בהתאם לתנאים המפורטים בנספח ביטוח ,המסומן כנספח
יא' ,שתהא בתוקף למשך כל תקופת ההסכם ושישים יום לאחר סיומו.
) (3הזוכה מתחייב להאריך את תוקף פוליסת הביטוח לתקופות נוספות ,כאמור
בסעיף  24להלן ,אם תהיינה כאלה ,ועד שישים יום לאחר סיומן.
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הזוכה מתחייב בזה לא להסב לאחר הסכם זה או חלק ממנו ולא להעביר או למסור כל
זכות או חובה הנובעים מהסכם זה ,אלא אם כן נתקבלה לכך הסכמה מראש ובכתב של
המוסד.
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המוסד יהא רשאי להודיע לזוכה על רצונו בהפסקת העברת החומר בין התחנות ו/או
נקודות הדואר ו/או התחנות העירוניות ,כאמור בהסכם זה.
הודיע המוסד לזוכה על רצונו בהפסקת העברת החומר בתחנות המוגדרות בסעיף 1 7.1
)נספח ב'(,ובסעיף )2 7.1נספח ג'( ,ישלם המוסד עבור החודש השוטף בו הופסקה
העברת החומר והתשלום יופסק ב 1-לחודש לאחר מכן.
הודיע המוסד על רצונו בהפסקת העברת החומר בתחנות המוגדרות בסעיף 3 7.1
)נספח ד'( ובסעיף ) 4 7.1נספח ה'( יופסק התשלום במועד הפסקת העברת החומר.

18

א.

הזוכה מתחייב בזה להעביר את החומר כאמור בהסכם זה ,בדייקנות
ומבלי לפגוע בכלליות האמור מוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים ,שבגין חומר שלא
יועבר לתעודתו בזמן הנקוב בסעיף  8להסכם זה ובנספח ב',ג' ,ד' ו-ה',
יהא המוסד רשאי לקבל מכל סכום שיגיע ממנו לזוכה ,סכום בתמורה כמפורט
בסעיף  21להלן עבור כל תחנה לגביה הפר הזוכה את התחייבותו .המוסד יהא
רשאי לנכות ולקזז סכומים אלה כנגד התשלומים אותם הוא חייב לזוכה על
פי הסכם זה.

ב.

מבלי לפגוע באמור לעיל ,יהא המוסד רשאי להעביר חומר על חשבונו בכל מקרה
שבו הזוכה לא יעביר החומר כולו או חלקו בהתאם להוראות הסכם זה ,והזוכה
ישא בכל הוצאה שהוציא המוסד לשם כך מיד עם קבלת דרישה על כך מאת
המוסד.
המוסד יהא רשאי לנכות הוצאותיו האמורות לעיל מכל סכום שיגיע לזוכה באותה עת.

ג.

מבלי לפגוע באמור בהסכם זה ,יהיה רשאי המוסד להפעיל תחנות שאינן כלולות
במכרז זה שלא באמצעות הזוכה.

.19

הפסיק הזוכה לבצע את העברת החומר בשל כוח עליון או מכל סיבה שהיא אחרת שאינה
תלויה במוסד ,יהא המוסד פטור מתשלום סכומים כלשהם לזוכה על-פי הסכם זה ,פרט
לתשלום בגין העבודה אשר בוצעה עד לאותו מועד.
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הזוכה מתחייב בזה לבצע מידי יום העברת החומר בין התחנות בכמות המפורטת בסעיף
זה ללא תמורה נוספת מעבר לאמור בס'  21להלן:
א.

)(1

איסוף של עד  5שקים /חבילות של חומר מכל כתובת ,שבנספח ב',
למעט מכתובות מס'  ,62 ,33 ,30ו.63-

)( 2

איסוף של עד  70שקים /חבילות מהמשרד הראשי; )כתובת מס' 33
שבנספח ב'(.

)(3

איסוף של עד  25שקים/חבילות מהמחסן הארצי ) כתובת מס' 30
שבנספח א'(.
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)(4

איסוף של עד  25שקים חתומים/חבילות מהמגנזות החיצוניות )כתובות
מס'  62ו 63 -שבנספח ב'(.

ב .כל חומר נוסף ארוז בחבילה שהזוכה יידרש להעביר עבור המוסד ,בנוסף לכמות
המפורטת בסעיף קטן )א( לעיל ,תחוייב לפי האמור בסעיף  21ה' להלן.
.21

התמורה  -תמורת התחייבויות הזוכה כאמור בהסכם זה ישלם המוסד לזוכה
את הסכומים להלן )לא כולל מע"מ(:
א .סכום של ______ש"ח לחודש עבור כל כתובת מהכתובות הרשומות בנספח ב'.
)עבור איסוף  5ימים בשבוע(
ב סכום של _______ ש"ח לחודש עבור כל לשכת בריאות ורווחה הרשומה בנספח ג'.
)עבור איסוף יומיים בשבוע(
ג .סכום של _______ ש"ח לכל כניסה לתחנה עירונית הרשומה בנספח ד'.
ד .סכום של ______ ש"ח לכל כניסה לתחנת משנה הרשומה בנספח ה'.
ה .סכום של ______ ש"ח עבור כל חבילה כאמור בסעיף  20ב לעיל.
ו.

על אף האמור בסעיף  17לעיל ,עבור ימים בהם יש חופשה מרוכזת במוסד וערבי חג בהם
המוסד סגור ובימי שביתה ישלם המוסד  50%מן התמורה האמורה בסעיפים קטנים א' ב'
לעיל.התשלום יחושב באופן יחסי של מספר הימים בהם לא בוצעה העברת חומר ביחס לימי
העבודה באותו חודש .בעבור התחנות בסעיפים ג',ד' לא ישלם המוסד תמורה כלשהיא.

ז.

התמורה בעבור כתובות בנספח ג' ,בהן מתבצע איסוף חומר לא בכל ימות השבוע
תהיה באופן יחסי למספר ימי האיסוף בפועל על פי סעיף א לעיל.
התמורה בעבור נקודת דואר בנספח ב' בהן מתבצע איסוף חומר ביותר או פחות
מיומיים בשבוע תהיה באופן יחסי למספר ימי האיסוף בפועל לפי סעיף ב' לעיל.

ח.

בכל חודש ועד ה 15-לחודש יגיש הזוכה למוסד חשבונית ובה פירוט התמורה
המגיעה לו בהתאם לסעיפים קטנים א' עד ז'.
התשלום יבוצע תוך  30יום מיום קבלת החשבונית כדין ואישורה על ידי המוסד.
אם יאחר המוסד בהעברת תשלום כלשהו לזוכה ישא סכום החשבונית ריבית
חשב כללי מהיום ה 31-ועד יום התשלום בפועל.

ט.

מובהר בזאת כי לא תשולם לזוכה כל תוספת מעבר לתמורה כאמור,למעט מע"מ
כחוק.

י.

המוסד לא יהיה חייב לשאת ולא ישא בכל תשלום ,על פי הסכם זה ו/או הנובע
ממנו אלא אם הסכים והתחייב לכך במפורש בהסכם זה ,או על-פי האמור בכל
דין בהתאם לחוק ,למעט עשיית עושר ולא במשפט תשל"ט .1979

.22

המעטפות והשקים שיידרשו לצורך העברת החומר ,ייקבעו על-ידי המוסד ויסופקו על
ידו .הזוכה מתחייב בזה שלא להשתמש בהם אלא לצרכי ביצוע הסכם זה.

.23

א .הסכום האמור בסעיף  21לעיל יעודכן בחלוף  18חודשים מהיום האחרון להגשת
ההצעות ,בהתאם לשינויים במדד תשומות באוטובוסים של הלמ"ס,כאשר המדד
הבסיסי ,הוא המדד הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות,והמדד החדש הוא המדד
האחרון הידוע ביום הכנת החשבונית.לאחר מכן יעודכן הסכום אחת לשנה.
ב .אם במהלך  18חודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד ושיעורו עלה לכדי
 4%ומעלה ממועד הגשת ההצעות תיעשה התאמה לשינויים.
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.24

תקופת ההסכם:
א.

תוקפו של הסכם זה הוא שלוש שנים החל מיום _______ ועד ליום _______ להלן " -
תקופת ההסכם"(.

ב.

המוסד רשאי להאריך את ההסכם לשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת
)להלן "התקופות הנוספות"( וזאת בהודעה לזוכה\ים  15יום לפני תום תקופת ההסכם או
התקופה הנוספת הראשונה.

ג.

בכל מקרה שהזוכה הפר ) בין במעשה ובין במחדל( תנאי עיקרי מתנאי הסכם זה
יהיה המוסד רשאי בנוסף על זכויותיו על פי הסכם זה ועל-פי כל דין לנקוט באחת מהדרכים
הבאות או כולן:
.1

לעמוד על קיום ההסכם ולדרוש מהזוכה להמשיך ולקיים את הוראות
ההסכם במלואן.

.2

לבטל את ההסכם ולחלט את הערבות כאמור בסעיף  25להלן.

.3

לנקוט נגד זוכה בכל הליך שימצא לנכון לרבות חילוט הערבות ותביעה
נזיקית.

.4

לדרוש מהזוכה תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של  150,000ש"ח
ש "ח

מובהר הוראות סעיפים ,5,7,8,9,10 :ו 13 -הינם מעיקרי ההתקשרות והפרתם תחשב
בהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך .אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות
של ההוראות בנספחי ההסכם.
ד.

על אף האמור בסעיף זה לעיל יהא המוסד רשאי לבטל הסכם זה תוך תקופת
ההסכם או התקופות הנוספות לפי העניין על  -ידי מתן הודעה מוקדמת של 30
) שלושים יום( ,מראש לזוכה בלא שיצטרך לנמק את הסיבות לביטולו ,ומבלי
שהזוכה יהא זכאי לפיצוי או לתשלום כלשהו בגין הביטול ,מעבר לתשלום בגין
העבודה שבוצעה על ידו על למועד הפסקת ההתקשרות.

ערבות
.25

א.

להבטחת התחייבויותיו על פי הסכם זה ,מוסר הזוכה למוסד עם חתימת הסכם
זה ,ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית צמודה על סך של .₪ 80,000 -
בהתאם לנוסח המצורף בנספח ט' ) להלן  -הערבות(.
הערבות תהיה בתוקף כל תקופת ההסכם ועוד  90יום לרבות תקופות הארכה .

שונות
.26

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ,לא יחשב הויתור
כויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת דומה לה או שונה
ממנה .כל ויתור ארכה או הנחה מטעם מי מהמצדדים לא יהיה בני תוקף אלא אם נעשו
בכתב ונחתמו ע"י אותו צד.

.27

הזוכה מצהיר ומאשר כי הוא חותם על ההסכם לאחר שבחן אותו ,הבינו לצורך הגשת
הצעתו והתחייבויותיו לפי הסכם זה.

.28

כל הודעה אשר יש לתת על פי הסכם זה ,תינתן בכתב באמצעות מסירה ביד או משלוח
בדואר רשום ,בהתאם לכתובת כמצוין במבוא להסכם או כפי שישונו ע"י הודעת צד למשנהו .הודעה
תחשב כאילו נתקבלה ע"י הנמען ביום מסירתה אם נמסרה ביד ,ותוך שלושה ימי עסקים מיום שיגורה
בסניף הדואר.
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.29

הזוכה ו/או המוסד לא יהיו אחראיים לעיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיהם
לפי הוראות ההסכם כולן או מקצתן  ,אם העיכוב או אי הביצוע יגרמו ע"י כוח עליון.
"כוח עליון" לעניין זה  -אירוע או גורם אשר בעת כריתת ההסכם הזוכה ו/או המוסד לא ידעו או לא חזו
אותו מראש ו/או לא היה עליהם לדעת או לחזותו מראש ,והוא אינו בשליטתם ,והמונע מהזוכה ו\או
המוסד למלא התחייבויותיהם על-פי ההסכם ו/או גורם לכך שקיום ההסכם יהא בלתי אפשרי או שונה
באופן יסודי מההסכם באותן נסיבות שהוסכם עליהן בין הצדדים.

.30

נציג המוסד לצורך ביצוע הסכם זה יהיה מנהל חטיבת או"ש במוסד או מי שימונה
על-ידו.
נציג הזוכה לצורך ביצוע הסכם זה יהיה __________

.31

ההוצאה הדרושה לצרכי ביצוע הסכם זה מתוקצבת מסעיף  01141001לתקציב המוסד
לשנת .2010

.32

סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים להסכם זה ,או בכל
תביעה הנובעת ממנו ,תהיה לבתי המשפט המוסמכים לדון בעניין בירושלים.

.33

א.
ב
ג.

על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים ) תרופות של הפרת חוזה( ,תשל"א -
.1971
כל סעד על פי הסכם זה הינו בנוסף ומבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי דין ו/או
הסכם אחר.
למוסד מוקנית זכות עיכבון על כספים המגיעים לזוכה והוא יהיה רשאי לקזז
מהם כל סכום שעל הזוכה לשלם למוסד ו/או להשיב לו על פי תנאי הסכם זה וכל
סכום שעל הזוכה לשלם לאחרים והזוכה לא שילם.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
____________________
מטעם הזוכה )בהתאם
לאישור המצורף כנספח ח' להסכם(

מטעם המוסד לביטוח לאומי

______________
סמנכ"ל משאבי אנוש

______________
חשב המוסד

  20

הסכם להעברת דואר פנימי :
נספח ב' " כתובות" עמוד 1

1

תחנה
מספר

כתובת

שם התחנה

זמן
מסירה

זמן
איסוף

אופקים

קבוץ גלויות 1

10:00

2

אור יהודה

הרצל 69

6:30

 19:00א-ה

3

אשדוד

הבנים 14

7:30

 16:00א-ה

4

אילת

שד' התמרים 6

8:00

 15:00א-ה

5

אשקלון

הנשיא 101

7:00

 15:30א-ה

6

אריאל

רח' בר און 6

10:00

 16:00א ב ה

7

באר-שבע

וולפסון 6

7:00

 16:00א-ה

8

בית שאן

מרכז מסחרי חדש 11

13:30

 13:30א ג ה

9

בית-שמש

הנשיא 8

7:45

 15:30א-ה

10

בני ברק

ירושלים 17

6:30

 16:00א-ה

11

בת ים

זבוטינסקי 2

6:00

 16:00א-ה

12

דימונה

זבוטינסקי  1היכלי זינו

8:00

 15:30א-ה

13

הרצליה

בן גוריון 22

7:30

 16:00א-ה

14

חדרה

הלל יפה 7

7:00

 16:00א-ה

15

חולון

פנחס לבון 26

6:00

 16:30א-ה

16

חיפה

פל -ים 8

6:15

 17:30א-ה

17

טבריה

זכי אלחרדיף

8:00

 15:30א-ה

18

טירת הכרמל

מרכז מסחרי ישן

12:00

 12:00א ד

19

יבנה

שדרות דואני 20

9:00

 9:00א-ה

20

יהוד

סעדיה חתוכה בניין העיריה

08:00

 08:00ב ,ד
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 14:00א-ה

נספח ב' " כתובות" עמוד 2

תחנה
מספר

21

כתובת

שם התחנה

זמן
מסירה

זמן
איסוף

יפו

התקומה 30

5:30

22

ירוחם

אליהו הנביא 304

13:00

 13:30א,ג,ה

23

ירושלים

שמעון בן שטח 4

6:30

 15:30א-ה

24

ירכא

איזור התעשיה

13:00

 13:00א-ה

25

כפר סבא

ויצמן 39

7:30

 16:00א-ה

26

כרמיאל

נשיאי ישראל 3

8:00

 15:30א-ה

27

מגאר

מגאר

9:00

 9:00א-ה

28

מגדל העמק

הניצנים 45

8:00

 14:30א-ה

29

מזרח ירושלים

רח' שלומציון בית האחים ישראל

7:30

 14:30א-ה

30

מחסן ארצי

אזור תעשיה הר טוב

14:00

31

מצפה רמון

נחל ציחור 3

7:00

א ,ה
חצי תחנה

 13:30א,ב,ד

32
33

מרכז מידע טלפוני
רחובות

יד חרוצים  2רחובות

8:00

 16:00א-ה

משרד הראשי ירושלים

שד' ויצמן 13

16:00

 22:00א-ה

34

נהריה

ויצמן 42

8:00

 14:45א-ה

35

נצרת

המחצבות

07:30

 16:00ב-ו

36
37

נצרת עילית מחלקה
משפטית

הצפורן 3

08:00

 15:30א-ה

נצרת עילית סניף

עמל  1אזור תעשיה ב

08:00

 16:00א-ה

38

נתיבות

שד' ירושלים 18

09:00

 09:00א-ה

39

נתניה

הרצל 68

07:00

 16:30א-ה

40

עוספיה

שד' אבא חושי 220

10:00

 10:00א-ה
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 16:30א-ה

נספח ב' " כתובות" עמוד 3

תחנה
מספר

41

כתובת

שם התחנה

זמן
מסירה

זמן
איסוף

עכו

גיבורי סיני 4

08:00

42

עפולה

מנחם 2

07:45

 16:15א-ה

43

ערד

אזור התעשייה  9א

8:00

 13:30א-ה

44

פתח תקווה

רוטשילד 72

06:45

 15:30א-ה

45

צפת

הפלמ"ח 100

08:00

 15:30א-ה

46

קריות

אחי אילת  50קרית חיים

08:00

 16:00א-ה

47

קרית שמונה

זלינגר 50

08:00

 15:00א-ה

48

קרית גת

העצמאות 64

07:30

 16:00א-ה

49

קרית מלאכי

רש"י  2פסג' אורן

07:30

 16:00א-ה

50

קרית ספר

אבני נזר  48מודיעין עילית

08:30

 16:00א-ה

51

ראש העין

העבודה  11בית בלרס

18:30

52

ראשון לציון

ישראל גלילי 7

07:30

18:30
א ' ג' ה

 15:45א-ה

53

רחובות

רמז 64

07:00

 16:00א-ה

54

רמלה

דני מס 11

07:00

 15:00א-ה

55

רמלה בית רוחם

הרצל 59

07:30

 15:00א-ה

56

רמת גן

החשמונאים 15

06:30

 16:00א-ה

57

שדרות

הגופר  21קניון העיר

07:45

 15:30א-ה

58

שפרעם

08:00

 15:30ב-ו

59

תל אביב

יצחק שדה 17

06:45

 15:45א-ה

60

אוניה

מושב עשרת ריזה 1

08:30

 14:00א-ה
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 15:00א-ה

נספח ב' " כתובות" עמוד 4

תחנה
מספר

61

כתובת

שם התחנה

זמן
מסירה

זמן
איסוף

אורדע פרינט

הירקון  42יבנה

04:00

62

ארכיב ירושלים

אזור תעשייה מישור אדומים

08:00

 15:00א-ה

63

ארכיברים

איזור תעשייה ברקן

10:00

 15:00א-ה

64

בית לוינשטיין

רעננה

07:30

 16:00א-ה

65

בנק המזרחי

לינקולן  17תל אביב

20:00

 20:00א-ה

66

מכון תל השומר

בית חולים תל השומר

07:00

 07:00א-ה

67

מס"ב

בן יהודה  25תל אביב

10:00

 10:00א-ה

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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חצי תחנה

העברת דואר פנימי:
נספח ג' "לשכות בריאות ורווחה" :עמוד 1

תחנה
מספר

1

סניף

שם התחנה

כתובת

זמן
מסירה ואיסוף

תל אביב

לשכת רווחה אחווה

לחי  66תל אביב

 10:00ב ,ד

2

תל אביב

לשכת רווחה איילון

יגאל אלון  67תל אביב

 10:00ב,ד

3

תל אביב

לשכת רווחה אפיקים )שלם(

המוציא  6תל אביב

 10:00ב,ד

4

תל אביב

לשכת רווחה לב העיר

ארלוזרוב  106תל אביב

 10:00ב ,ד

5

תל אביב

לשכת רווחה שפירים

וולפסון  62תל אביב

 10:00ב,ד

6

תל אביב

לשכת רווחה עבר הירקון

שלונסקי  6תל אביב

 11:00ב,ד

7

תל אביב

לשכת רווחה מנדל שטם

מנדל שטם  12תל אביב

 10:45ב ,ד

8

תל אביב

מרפאת סנהדרין

רח' סנהדרין חולון

 10:00ב ,ד

9

תל אביב

מרפאת בארי

בארי  27תל אביב

 11:00ב ,ד

10

רמת גן

מרכז לקשיש אור יהודה

סעדון  122אור יהודה

 9:30ב ,ד

11

רמת גן

מדור לקשיש קריית אונו

שי עגנון  13קריית אונו

 10:15ב ,ד

12

רמת גן

לשכת רווחה גבעתיים

המיפנה  4גבעתיים

 10:15ב ,ד

13

רמת גן

לשכת רווחה רמת גן

אצ"ל  2רמת גן

 10:00ב ,ד

14

רמת גן

לשכת רווחה בני ברק

ירושלים  58בני ברק

 10:00ב ,ד

15

רמת גן

קופת חולים כללית

משמר הירדן  18גבעתיים

 9:30ב ,ד

16

כפר סבא

לשכת רווחה כפר סבא

הכרמל  43כפר סבא

 9:00ב ,ד

17

כפר סבא

לשכת רווחה רעננה

סולד  2רעננה

 9:00ב ,ד

18

כפר סבא

לשכת רווחה הוד השרון

רח' בן גוריון הוד השרון

 9:30ב ,ד

19

כפר סבא

לשכת רווחה רמת השרון

אוסישקין  71רמת השרון

 9:30ב ,ד

20

כפר סבא

קופת חולים כללית

רח' אחוזה רעננה

 10:00ב ,ד
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נספח ג' "לשכות בריאות ורווחה:עמוד 2

תחנה
מספר

21

סניף

שם התחנה

כתובת

זמן
מסירה ואיסוף

כפר סבא

לשכת רווחה הרצלייה

בן גוריון  14קומה א חדר 9

 10:00ב ,ד

22

אשדוד

לשכת רווחה אשדוד

רוגוזין בניין משרדים אזור א'

 9:30ב ,ד

23

אשקלון

לשכת רווחה אשקלון

רח' אפרים שיכון שמשון

 9:30ב ,ד

24

אשקלון

מרפאת שמשון

רח' משה יוליש שיכון שמשון

 7:45ב ,ד

25

נתניה

לשכת רווחה נתניה שרות לקשיש

תל חי  8נתניה

 8:30ב ,ד

26

נתניה

קופת חולים כללית מרכז לילד

רזיאל  8נתניה

 8:30ב ,ד

27

רחובות

לשכת רווחה רחובות

בילו  2קניון רחובות

 10:00ב ,ד

28

רחובות

לשכת רווחה קריית גת

הזית  33דירה  1קריית גת

 9:30ב  ,ד

29

עפולה
סניפי צפון

מכון מור

מנחם  63עפולה

 10:00ב ,ד

לשכת רווחה דימונה

מרכז מסחרי חדש דימונה

 10:00ב ,ד

30

דימונה

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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נספח ד' "תחנות עירוניות" :עמוד 1
תחנה
מספר

0

סניף

שם התחנה

משרד ראשי
ירושלים

כתובת

זמן
מסירה ואיסוף

תחנה מרכזת-משרד ראשי

שד' ויצמן  13ירושלים

09:45-11:45

1

 .1בנין כדורי

הצבי  11ירושלים

09:45

2

 .2בית תמ"מ

בית הדפוס ירושלים

11:00

3

 .3בית מל"מ

עם ועולמו  8ירושלים

11:00

4

 .4בנק הדואר )בקרה(

יפו  217ירושלים

11:00

5

 .5דואר שערי ירושלים

יפו  217ירושלים

09:00-14:00

6

 .6בית עומר

בית הדפוס  22ירושלים

11:00

7

 .7בית וולפסון

שד' בן צבי ירושלים

10:30

8

 .8בית וולפסון ניידות

שד' בן צבי ירושלים

13:00

תחנה מרכזת-סניף באר שבע

וולפסון  6באר שבע

12:30

9

 .1לשכה משפטית

שז"ר  30באר שבע

12:00

10

 .2לשכת רווחה באר שבע

הרצל  32באר שבע

 10:00א,ד

11

.3בניין ועדות רפואיות

שד' רגר 15

תחנה מרכזת-סניף נצרת

רח' המחצבות

08:00
11:00

08:00-13:00

12

 .1דואר מרכזי נצרת

דואר מרכזי

08:00-15:15

13

 .2ביה"ד לעבודה

נצרת עילית

08:30-08:30

14

 .3נצרת עילית

סניף דואר

08:30-09:00

15

 .4נצרת עילית לשכה משפטית

סניף דואר

08:00-12:00

תחנה מרכזת-סניף ירכא

סניף ירכא

12:45-15:00

0

0

0
16

באר שבע

נצרת

ירכא

10:00

 .1בית הדואר ירכא
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נספח ד'" תחנות עירוניות" :עמוד 2

תחנה
מספר

0

סניף

שם התחנה

חיפה

כתובת

זמן
מסירה ואיסוף

תחנה מרכזת-סניף חיפה

פל-ים  8חיפה

08:00-09:00

17

 .1דואר שקמונה

שד' פל-ים  19חיפה

08:00-15:15

18

 .2ביה"ד אזורי לעבודה

שד' פל-ים חיפה

07:00-15:00

תחנה מרכזת-סניף תלאביב

יצחק שדה  17תל אביב

08:00

19

 .1דואר חשמונאים

רח' חשמונאים

08:00

20

 .2מרכז מיון דואר

דרך ההגנה  137תל אביב

16:30

21

 .3ביה"ד האזורי לעבודה
) 11:00לפי קריאה(

רח' שוקן תל אביב

11:00-15:00

רח' שוקן תל אביב

ימים ב,ד,ה

0

תל אביב

22

0

 .4ביה"ד ללשכה משפטית בסניף
)דיון אחה"צ(
תחנה מרכזת-סניף חדרה

13:30

חדרה

23

 .1סניף אום אל פאחם

12:00
ימי ה בלבד

24

 .2בית הדואר חדרה

הרברט סמואל  54חדרה

10:30

25

 .3קופת חולים כללית

מרפאת דגניה ב

10:00
ימי ד

תחנה מרכזת –סניף דימונה

סניף דימונה

 .1לשכת רווחה דימונה

עיריית דימונה

09:00
ימי א בלבד

מרכז מסחרי שדרות

09:00

0

דימונה

26
0

שדרות

27
0
28

09:00

סניף שדרות
 .1בית הדואר שדרות

חולון

תחנה מרכזת-סניף חולון
 .1סניף דואר

11:00
ההסתדרות  36חולון
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11:00

נספח ד' "תחנות עירוניות" :עמוד 3

תחנה
מספר

0

סניף

שם התחנה

ירושלים

כתובת

זמן
מסירה ואיסוף

תחנה מרכזת-סניף ירושלים

בן שטח  4ירושלים

13:00

29

 .1סבב פנימי

בן סירא  20ירושלים

13:00

30

.2בקרה כספית

בן סירא  20ירושלים

08:00

תחנה מרכזת-סניף ירושלים ב

בן סירא  20ירושלים

07:30

 .1ועדות רפואיות

בן סירא  19ירושלים

07:30

סניף מזרח ירושלים

אחים ישראל רח' שלומציון

12:00

 .1בניין אבן בטוטא

ירושלים מזרח

12:00

 .2סניף ירושלים-בקרה כספית

רח' שמעון בן שטח 4

תחנה מרכזת -סניף ראשון לציון

רח' גלילי ראשון לציון

10:00

 .1קופת חולים כללית

רח' דרור  34ראשון לציון

 10:00ימי ג

35

 .2קופת חולים כללית

רח' הרצל  34ראשון לציון

 10:00ימי ג

36

 .3קופת חולים מאוחדת

רח' רוטשילד  72ראשון לציון

 10:00ימי ג

37

 .4קופת חולים מכבי

רח' ז'בוטינסקי  65ראשון לציון

 10:00ימי ג

תחנה מרכזת –סניף רמלה

רח' דני מס  11רמלה

12:00

 .1בית רוחם רמלה

רח' הרצל רמלה

12:00

0

ירושלים

31
0
32

מזרח
ירושלים

33

0
34

0

סניף ראשון
לציון

רמלה

38
0

עפולה

39
0
40

כפר סבא

10:00

תחנה מרכזת סניף עפולה
 .1בנין מושכר סניף עפולה

רח' ירושלים  4קומה א

10:00

תחנה מרכזת –סניף כפר סבא

רח' ויצמן כפר סבא

06:30-13:30

 .1מרכז שרונה

דרך השרון 12

06:30-13:30
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נספח ד' "תחנות עירוניות" :עמוד 4

תחנה
מספר

0

סניף

שם התחנה

בת ים

תחנה מרכזת-סניף בת ים

41
0

כתובת

 .1בית דואר
יפו

זמן
מסירה ואיסוף

בלפור  62בת ים
 10:00יום ד

תחנה מרכזת-סניף יפו

42

 .1בית חולים וולפסון

הלוחמים  62חולון

 10:00יום ד

43

 .2בית חולים אברבאנל

קק"ל  15בת ים

 10:00יום ד

44

 .3קופת חולים מאוחדת בת ים

יוספטל  192בת ים

 10:00יום ד

45

 .4מכון מור

ז'בוטינסקי  7בני ברק

 10:00יום ד

46

 .5מס הכנסה

שד' ירושלים  168חולון

 10:00יום ד

47

 .6קופת חולים כללית

המעפילים  20בת ים

 10:00יום ד

48

אשקלון

 .1מרכז ויסקוסין אשקלון

49

חדרה

 .1מרכז ויסקוסין חדרה

 10:00א,ג,ה.
10:00

א-ה

50

ירושלים

 .1מרכז ויסקוסין ירושלים

אמין-רח' מבוא המתמיד

10:00

א-ה

51

נצרת

 .1מרכז ויסקונסין נצרת

ביר אל -קישר

10:00

ב,ד.

52

נתניה

 .1מרכז ויסקונסין נתניה

10:00

א-ה

53

מזרח
ירושלים

 .1מרכז ויסקונסין ירושלים

10:00

ד'
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אמין-רח' מבוא המתמיד

נספח ה' "תחנות משנה" :עמוד 1

מספר
סדורי
1

סניף
משרד
ראשי

התחנה
המרכזת

בית תמ"מ

כתובת
בית הדפוס  9ירושלים
בית הדפוס  9ירושלים

תחנת
משנה
1

2

בית הדפוס  9ירושלים

2

3

בית הדפוס  9ירושלים

3

4

משרד
ראשי

בניין
וולפסון

שד' בן צבי ירושלים

יחידה
מזכירות
יישומי גמלאות

מזכירות יישומי
גמלאות
מזכירות
יישומי גמלאות

מזכירות
חקירות

קומה\ח
דר

מועד
כניסה

קומה 6

11:00

קומה 8

11:00

קומה 8
חדר
816

11:00

קומה 7

שד' בן צבי ירושלים

1

חקירות

5

שד' בן צבי ירושלים

2

ניידות

קומה 3

6

שד' בן צבי ירושלים

3

יעוץ רפואי

קומה 3

10:00

7

שד' בן צבי ירושלים

4

בטחון

קומה 3

10:00

8

שד' בן צבי ירושלים

5

ספריה

קומה 4

10:00

9

שד' בן צבי ירושלים

6

סיעוד

קומה 4

10:00

10

שד' בן צבי ירושלים

7

קרנות

קומה 4

10:00

11

שד' בן צבי ירושלים

8

ייעוץ רפואי

קומה 3

13:00

12

סניף
ירושלים

מושכר

בן סירא  20ירושלים

קומה 3

10:00
10:00

סניף ירושלים
1

ועדות רפואיות

13

2

ועדות רפואיות

חדר
202

14

3

בגין כמות
החומר

107
202
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חדר
107

07:30
07:30
07:30

נספח ה' "תחנות משנה" :עמוד 2

מספר
סדורי

סניף
חיפה

התחנה
המרכזת

בית הדין

קומה\ח
דר

מועד
כניסה

כתובת

1

מתחם א

2

מתחם א

7
חדרים

08:00
15:00

3

מתחם א

4

מתחם א

2
אולמות

08:00
15:00

5

מתחם ב

6

מתחם ב

5
חדרים

08:00
15:00

7

מתחם ב

8

מתחם ב

בית חולים רמב"ם

1

קוגנטיבי
בנין אבן

ביה"ד אזורי לעבודה
רחוב פל-ים

15

ביה"ד אזורי לעבודה
רחוב פל-ים

17

ביה"ד אזורי לעבודה
רחוב פל-ים

19

ביה"ד אזורי לעבודה
רחוב פל-ים

21

ביה"ד אזורי לעבודה
רחוב פל-ים

16

ביה"ד אזורי לעבודה
רחוב פל-ים

18

ביה"ד אזורי לעבודה
רחוב פל-ים

20

ביה"ד אזורי לעבודה
רחוב פל-ים

22

ביה"ד אזורי לעבודה
רחוב פל-ים
חיפה

23

ימי א
בלבד

25

ימי א
בלבד

27

ימי א
בלבד

29

ימי א
בלבד

24

ימי א
בלבד

26

ימי א
בלבד

28

ימי א
בלבד

30

ימי א
בלבד

בית חולים
רמב"ם

תחנת
משנה

יחידה
היכל המשפט

מתחם
א

מתחם
ב

08:00
15:00
08:00
15:00

08:00
15:00

08:00
15:00
08:00
15:00

323

08:00
15:00

בית חולים רמב"ם

2

ד"ר נוי מאיר

קומה 3

בית חולים רמב"ם

3

בית חולים רמב"ם

4

ד"ר רובין
ריאות

ביתנים

08:00
15:00

בית חולים רמב"ם

5

ד"ר ורדי בנין
ראשי

קומה 9

בית חולים רמב"ם

6

ד"ר דנינו
מרפאת חוץ

08:00
15:00

בית חולים רמב"ם

7

נוירוכירורגיה
BERNA
ENG

בית חולים רמב"ם

8

EMG

ביתנים

בית חולים רמב"ם

9

MRI

קומה 1
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08:00
15:00

א.א.ג

08:00
15:00

מרפאת
חוץ

08:00
15:00

08:00
15:00

08:00
15:00
08:00
15:00

נספח ה' "תחנות משנה" :עמוד 3

מספר
סדורי
31

סניף
חיפה
ימי א
בלבד
חיפה

32

ימי א
בלבד
תל אביב

33

התחנה
המרכזת

כתובת

קופת
חולים לין

קופת חולים לין
המגינים  104חיפה

בית חולים
בני ציון

בית חולים בני ציון

ביה"ד
לעבודה

קופת חולים לין
כניסה מהחניון

בית חולים בני ציון

תחנת
משנה
1

1

יחידה

קומה\ח
דר

מועד
כניסה

08:00
15:00

מכון רנטגן
מחלקת
תאונות

קומה
203\1
215

ד"ר אוליבן
פנימית

קומה 6

מאר CT

קומת
כניסה

רחוב שוקן תל אביב
רחוב שוקן תל אביב

1

34

רחוב שוקן תל אביב

2

קומה
4

קומה 4

35

רחוב שוקן תל אביב

3

סך הכל

קומה 5

36

רחוב שוקן תל אביב

4

בבית הדין

קומה 5

37

רחוב שוקן תל אביב

5

38

רחוב שוקן תל אביב

6

11
תחנות

קומה 5

39

רחוב שוקן תל אביב

7

שופטים

40

רחוב שוקן תל אביב

8

קומה 6

41

רחוב שוקן תל אביב

9

קומה 7

42

רחוב שוקן תל אביב

10

קומה 7

43

רחוב שוקן תל אביב

11

קומה 7
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ב13-
אולמות

קומה 6
קומה 6

08:00
15:00

08:00
15:00

08:00
15:00

נספח ה' "תחנות משנה" :עמוד 4

מספר
סדורי

סניף
כפר סבא

44

התחנה
המרכזת

מרכז
שרונה

45

נצרת
46

מזכירות
הסניף

מרכז שרות

קומה\ח
דר
קרקע

מועד
כניסה

כתובת

מרכז שרונה צומת רעננה

1

גבייה

קומה 1

מרכז שרונה צומת רעננה

2

ועדות רפואיות

קרקע

10:00
15:00

מרכז שרונה צומת רעננה

תחנת
משנה

רחוב המחצבות נצרת
רחוב המחצבות נצרת

1

69

באר שבע

חדר דואר

ב23-

רחוב המחצבות נצרת

עד

רחוב המחצבות נצרת

23

בניין ועדות רפואיות

78

איסוף
ופיזור

דואר
בסניף

רחוב המחצבות נצרת

68

1
עד

10

תחנות משנה

10:00
15:00

קומת
כניסה

קומה 1
קומה 2
קומה 3
קומת
גלריה

איסוף מסירה
ממספר
חדרים בבנין
ראשי ובבנין

ועדות רפואיות
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10:00
15:00

09:00

רחוב המחצבות נצרת
עד

יחידה

08:00
11:00

נספח ו' -נוסח כתב ערבות לקיום תנאי המכרז-ערבות הגשה

תאריך _____________

בנק _________________

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13
ירושלים
א .נ,.
הנדון :כתב ערבות מס' _____________
.1

עפ"י בקשת ______________________________________ )להלן" :המבקש"( אנו ערבים
בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של  ₪ 80,000שתדרשו מאת המבקש בקשר להצעה במכרז
מספרמ) – 2009(2021בנושא :הובלת דואר פנימי.

.2

אנו 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
שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

.3

על הדרישה לתשלום להימסר בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה והכול בשעות העבודה
בהן פתוח הבנק לקהל.

.4

דרישה בפקסימיליה או במברק לא תחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו.

.5

ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  31.1.2010ועד בכלל .כל דרישה שתגיע במועד מאוחר
יותר לא תחייב אותנו.

.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

בכבוד רב,
בנק  /חברת ביטוח _______________
____________
תאריך

__________________
שם מלא

______________________
חתימה וחותמת מורשי חתימה
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נספח ז'  -רשימת מורשי חתימה

אישור מורשי חתימה
אני הח"מ ______________________________ עו"ד של חברת
__________________________________________________________
מאשר בזאת ,כלהלן:
.1

חתימותיהם של הר"מ שהם מורשי חתימה של החברה הנ"ל מחייבות את החברה עד
לסכום כדלהלן:
בחתימה מורשה אחד ,עד לסכום ___________________ שקל
בחתימת _________ מורשים ,עד לסכום __________________שקל

שם החותם

.2

דוגמת חתימה

תואר תפקידו

ולראיה באתי על חתום היום ________________
_______________________
חותמת וחתימת עו"ד
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נספח ח' -תצהיר בדבר עובדים זרים ושכר מינימום
תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
אני הח"מ _________________נושא ת .ז .מספר ________________מורשה מטעם
__________________ת.ז)__________________.להלן -המציע( מצהיר כדלקמן:
 .1הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים.
 .2מבלי לגרוע מהאמור לעיל,הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:
2.1

המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים
זרים בשנה שקדמה למועד החתימה על הצהרה זו.

2.2

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בין בשתי עבירות או יותר
לפי חוק עובדים זרים-ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד
החתימה על ההצהרה.
לעניין סעיף זה:

2.3

" 2.3.1בעל זיקה"-תאגיד שבשליטת המציע,נושא משרה אצל המציע,בעל
שליטה במציע,תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הינו בעל השליטה
גם בו.
" 2.3.2חוק עובדים זרים"-חוק עובדים זרים)איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים( ,התש"א.1991-
2.3.3

"שליטה"-כמשמעותו בחור ניירות ערך ,התשכ"ה.1968-

 2.4הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום,ומשלם שכר עבודה
לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה,צווי הרחבה,הסכמים קיבוציים והסכמים אישיים
החלים עליו.
.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל,הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:
 3.1המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.
 3.2המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום,
אך במועד חתימת ההצהרה חלפה לה לפחות שנה ממועד ההרשעה.
 3.3המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום,
אך במועד החתימה על ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
3.4

לעניין זה:
" 3.4.1בעל זיקה" כל אחד מאלה:
 3.4.1.1תאגיד בשליטת המציע.
 3.4.1.2נושא משרה א6ל המציע,בעל שליטה במציע,תאגיד אחר
שבעל השליטה במציע הינו בעל השליטה גם בו
 3.4.1.3תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו,לפי העניין ,דומה במהותו
להרכב כאמור של המציע,ותחומי פעילותו של התאגיד דומים
במהותם לתחומי הפעילות של המציע.
 3.4.1.4מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה .
 3.4.1.5אם המציע הינו תאגיד הנשלט מהותית-תאגיד אחר
שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע
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" 3.4.2הורשע"-הורשע בפסק דין חלוט,בעבירה לפי חוק שכר מינימום,שנעברה
לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג ).(31.10.02
" 3.4.3חוק שכר מינימום" -חוק שכר מינמיום  ,התשמ"ז.1987-
3.4.4

"שליטה מהותית"-החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים
של אמצעי שליטה בתאגיד.

 3.5הנני מצהיר כי שמי הוא___________________,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון
היא חתימתי ,וכי תוכן ההצהרה אמת.

_______________
תאריך

______________________
שם המצהיר

___________________
חתימה

הנני מאשר כי ביום______________ הופיע בפניי ____________________עו"ד,
מר\גב' ___________________נושא ת.ז .מספר ___________________ולאחר
שהזהרתיו\ה כי עליו\ה לומר את האמת וכי ת\יהיה צפוי\ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
ת\יעשה כן אישר\ה את נכונות הצהרתו\ה דלעיל וחתמ\ה עליה בפניי.
______________________ עו"ד )חותמת וחתימה(
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נספח ט'  -נוסח כתב ערבות לקיום תנאי החוזה-ערבות ביצוע

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
 80,000ש"ח )להלן "הסכום הבסיסי"( ,אשר יהיה צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 2
להלן ,שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס' מ) 2009(2021בנושא :הובלת דואר פנימי.
 .2הסכום הבסיסי בסעיף  1לעיל ,יהיה צמוד למדד המחירים הכללי 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 הבסיסי ,כשהוא מוגדל בשיעור
ההפרש 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 שתהיו 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.
.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

בכבוד רב,
בנק  /חברת ביטוח_____________

______________
תאריך

______________
שם מלא

______________________
חתימה וחותמת מורשי חתימה
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נספח י' – תצהיר שמירת סודיות
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' ויצמן 13
ירושלים
הנדון :התחיבות לשמירת סודיות
הואיל

ולפי הסכם מיום ___________ בחודש___________ שנת____________
שבין ______________________________להלן " :החברה"( לבין המוסד
לביטוח לאומי להלן  -המוסד( מקבל המוסד מהחברה שרות בתחום העברת
מסמכים ודואר כמפורט בהסכם.

והואיל

ואני מועסק על-ידי החברה ,בין השאר בשרות ,בתחום העברת מסמכים וציוד משרדי כאמור
בהסכם האמור ) להלן  -העבודה(;

והואיל

והמוסד הסכים להתקשר עם החברה בתנאי שהחברה תשמור על סודיות כל
המידע כהגדרתו להלן ,וכן על סמך התחייבותה של החברה לעשות את כל הדרוש
לשמירת סודיות המידע;

והואיל

והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודה 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 הנוגע למוסד ו/או
לפעילותיו בכל צורה ואופן ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות
והאמור ,נתונים מסמכים והדו"חות ) לנהלן המידע(;

והואיל

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם,
עלול לגרום לכם ו/או לצדדים שלישיים נזק מרובה ועלול להוות עבירה פלילית;

אי לזאת ,אני הח"מ ,מתחייב כלפיכם כדלקמן:
.1

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנוגע מן העבודה או
ביצועה.

.2

ומבלי לפוגע בכלליות האמור בסעיף  -לעיל ,הנני מתחייב כי במשך תקופת העבודה או לאחר מכן לא
אגלה לכל אדם או גוף וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב או אחר ו/או כל חפץ או
דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד ג' כלשהו.

.3

אני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינת בטיחותית ,בטחונית,
נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותי על פי התחייבות זו.

.4

ולהיות אחראי כלפיכם על פי כל דין כל נזק או פגיעה או הוצאה מכל סוג ,אשר יגרמו
לכם או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה אחראי
לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

.5

והנני מתחייב להחזיר לידכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקבלתי מכם
או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או שקיבלתי מכל אדם או גוף
עקב ביצוע העבודה או חומר שהכנתי עבורכם .הנני גם מתחייב לא לשמור אצלי עותק
כלשהוא של חומר כאמור או של מידע.

  40

.6

שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי
ו/או מתן השירותים כאמור לעיל.

.7

בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור
לפעילויותיכם תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות
שלעיל.

.8

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו
לאחר מהווים עבירה על פי חוק העונשין התשל"ז  -1977וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א .1981 -

.9

התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.
ולראיה באתי על החתום:

היום ___________ בחודש___________ שנת____________
__________________________
ומשפחה
שם פרטי

________________
ת.ז.

_________________________________________ __________
כתובת
________________
חתימה
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לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' וייצמן 13
ירושלים

נספח יא' – אישור עריכת ביטוח

הנדון :אישור על קיום ביטוחים של_____________________________
)ח.פ_______________.או מ.ז)____________________.להלן "הזוכה"(
בגין הסכם )להלן "ההסכם"(להובלת דואר פנימי של המוסד לביטוח לאומי להלן)"המוסד"(,
אנו הח"מ __________________חברה לביטוח בע"מ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו
על שם הזוכה את הביטוחים להלן:
.1

שחזור מסמכים
פוליסה לביטוח הוצאות לשחזור החומר כתוצאה מכל אובדן ו/או נזק בכל שטח מדינת
ישראל והשטחים המוחזקים כולל אך לא מוגבל בזמן העברה ,טעינה ,פריקה ואיחסון
בסכום מינימלי ע"ס  $ 50,000 .-נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר.

.2

ביטוח אחריות מקצועית אשר יכלול בין היתר את הסעיפים הבאים:
 2.1כל סכום שהמבוטח יידרש לשלם עקב כל תביעה או תביעות שתוגשנה נגדו
בשל הפרת חובה מקצועית ,סיכון מקצועי ,טעות ,השמטה ,הזנחה ,רשלנות ,פעולה,
חריגה מסמכות ,שחכה אוכל פעולה אחרת שנעשית בין אם במעשה ובין אם בחדל.
 .2.2הפוליסה לא תכלול חריג לנושאים הבאים:
אובדן חומר) ,מסמכים(  ,דליפת מידע ,אי יושר של עובדים ,חריגה מסמכות ,הפרת
סודיות ,עיכוב ,אובדן שימוש.
 2.3גבולות אחריות מינימליים ע"ס  $ 350,000 .-למקרה.

.3

ביטוח צד שלישי
 3.1פוליסה לביטוח אחריות כלפי הציבור בגין נזק ,פגיעה או אובדן גוף ו/או רכוש.
 3.2גבולות אחריות מינימליים ע"ס  $ 250,000 .-למקרה.

.4

ביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי יכלול את הסעיפים הבאים:
 4.1שם המבוטח :הזוכה  ,עובדיו ,מנהליו ,יועציו ,שותפיו וכל מי שפועל מטעמו ועבורו
והמוסד.
 4.2סעיף אחריות צולבת.
 4.3למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסות הנ"ל מכסות את אחריותו
השילוחית של המבוטח בגין מעשיו או מחדליו של כל אדם או גוף המייצגו או פועל
מטעמו,או עבורו בקשר עם ההתקשרות נשוא מכרז זה.
 4.4רכוש המוסד ייחשב כרכוש צד ג'.
 .4.5הגדרת " החוק - ,כל דין.
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5.0

בהתייחס לפוליסות לעיל:
 5.1כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהיא את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר,לא
יופעל כלפי המוסד וכלפי מבטחיו ולגבי המוסד ,הפוליסות כלפי הזוכה הן " ביטוח ראשוני",
המזכה את המבוטח במלוא השיפוי המגיע לפי
תנאיו,ללא זכות השתתפות בביטוחי המוסד,מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המוסד
להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה ביטוח,התשמ"א.1981-
ולמען הסר ספר אנו מוותרים על טענה שלביטוח כפל כלפי המוסד וכלפי מבטחיו.
 5.2הפוליסות אינן ניתנות לביטול או לצמצום במשך תקופת הביטוח אלא לאחר הודעה מוקדמת
בכתב של  90יום מראש ,שתישלח בדואר רשום למוסד לביטוח לאומי.
 5.3אנו מוותרים על זכות שיבוב ו\או תחלוף ו\או שיפוי כלפי המוסד עובדיו ו/או כל הפועלים מטעמו
או עבורו.
 5.4השתתפות עצמית ותשלום פרמיות יחולו על הזוכה בלבד.
 5.5מוצהר ומוסכם בזאת כי הפרת תנאי הפוליסה ע"י מי מהמבוטחים ,או העובדה
שאחד המבוטחים או יותר אינם מכוסים ,לא תשחרר את הזוכה מאחריות לשפות
את יתר המבוטחים בגין מקרה הביטוח או הוצאות שייגרמו להם עקב
מקרה הביטוח.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש
ע"י האמור לעיל.
בכבוד רב
________ ________________
שם החותם
תאריך

________________ ________________
חתימה וחותמת המבטח
תפקיד החותם
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נספח יב' -דרישות תיפעול ומיגון
כלי הרכב ומקום אחסון-דרישות מיגון ותפעול
 .1כלי הרכב:
חלונות תא המטען יהיו מוגפים עם ווים אמינים אשר ימנעו אפשרות פתיחה מבחוץ.
א .תא המטען יהיה אטום לחדירת מי גשם ונתזי שלוליות.
ב .בתא הנהג יישמר בכל עת מטף כיבוי תקין ובמצב שמיש.
ג .דלת תא המטען תינעל על ידי מנעול תולה מאסיבי.
ד .שקי הדואר יונחו בתא המטען בלבד ולא בכל מקום אחר ברכב.
ה .בתא המטען לא יהיו בעת ביצוע שירותי הובלה חומרים דליקים או מאכלים.
ו .בעת ביצוע שרותי הובלה אין להוביל נוסע בתא המטען אלא אם כן הוא מועסק ע"י המוביל.
ז .הספק או מי מטעמו ינקטו בכל כללי הזהירות והאמצעים הנדרשים על מנת למנוע אבדן או נזק כל שהוא
לשקי הדואר.
 .2מקום האחסון  -מבנה:
א .הספק רשאי לאחסן ולשמור את דברי הדואר רק במקום אחסון הממלא אחר כל הדרישות וההוראות
הבאות:
ב .מקום האחסון  -מבנה:
 .1קירות המבנה יהיו מבלוקים או יציקת בטון בעובי מינימלי של  15ס"מ.
 .2גג המבנה יהיה עשוי מיציקת בטון ללא פתחים.
.3
ג .חלונות :רצוי שבמקום האחסון יהיה מספר מינימלי של חלונות על פי הדרישות הבאות:
 .1רשת סורגים שלובים או מרותכים בנקודות החיבור בעובי  4מ"מ לפחות.
 .2עיגון סורגים וריתוכם לברזל בעובי  10מ"מ לפחות ובעומק של  10ס"מ לפחות בקדח בקיר.
 .3סורגים בחלל החלון בקוטר  15מ"מ לפחות ובמרחק מכסימלי של  12ס"מ.
 .4ריתוך במפגש סורגי המתכת חלל בסורגים לא יעלה על  12X12ס"מ.
 .5ביסוס הסורגים לקיר בעומק  10ס"מ לפחות.
 .6חלונות זכוכית בצד הפנימי בעובי  3מ"מ לפחות.
ד .דלתות :רצוי שבמקום האחסון יהיה מספר מינימלי של דלתות גישה.
.1
.2
.3
.4

כל הדלתות יהיו ממתכת או פלדה עם דופן כפולה ובעובי מינימלי למתכת  3מ"מ.
צירי הדלתות פנימיים ולא חיצוניים.
דלת כניסה נעולה במנעול רב בריח או שווה ערך.
שאר הדלתות לא תשמשנה לכניסה יהיו נעולות ע"י מוט בריח בעובי  10מ"מ לפחות אשר
יחדרו למשקוף לעומק  10ס"מ לפחות.

ה .מקום האחסון אמצעי מיגון נוספים:
 .1מערכת אלקטרונית לגילוי פריצה בעלת תו תקן ישראלי מס' ,(1)1337אשר תשלח אות
התרעה על ניסיון חדירה למוקד מאושר על ידי המשטרה.
כמו כן תשלח המערכת אות התרעה אל  4בעלי תפקידים נוספים עליהם יוסכם בין הספק
למזמין.
 .2מערכת גילוי אש ,עשן והצפה על פי התקנים הבאים:
רכזת המערכת על פי תקן ישראלי מס' .1220
גלאי המערכת בעל תקן ישראלי ולפחות  3תקנים בינלאומיים נוספים.
אופן ההתקנה על פי דרישות תקן ישראלי מס' .1220
 .3אין באמור בנספח זה כדי לסייג מאחריות הספק או לגרוע מזכויות המזמין על פי ההסכם.
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נספח יג' למכרז – טופס אישור רו"ח מחזור כספי
אישור רו"ח בגין מחזור כספי לצורך עמידה בתנאי המכרז
תאריך ____/___/___ :

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13
9ירושלים

לבקשתכם ועל סמך הנתונים שנמסרו לנו ע"י מנהלי החברה ואנשי הכספים שלה ,ובהתאם לדוחות הכספיים
המבוקרים של החברה לשנים  ,2007 ,2006ו ,2008-היננו להודיעכם כי הכנסות החברה מ__________ ,
המפורטים בנספח ______ ,המסומן בחותמת משרדנו לשם הזיהוי הינם כדלקמן:
שנה
2006
2007
2008

הכנסות בש"ח לא כולל מע"מ
__________________
__________________
__________________

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 יד' שאלון אישי לעובד מצ"ב דוגמא
המוסד לביטוח לאומי
מינהל משאבי אנוש
אגף משאבי אנוש
שאלון אישי לעובד\מועמד
שם משפחה

שם משפחה קודם

שם פרטי

ת.ז.

תאריך לידה

שם

מספר בית כניסה דירה

ישוב

כתובת

שם פרטי קודם

מיקוד

 .1אני החתום מטה_______________המועמד לשרת במשרה_________________
מסכים באופן בלתי חוזר שכל אדם או מוסד אשר מצוי בידו מידע רפואי כלשהוא הנוגע אלי-
בין בכתב או בכל דרך אחרת-ימסור לנציב שרות המדינה,למנהל הכללי,לרופאים בשרות
המדינה או לבאי כוחם מידע זה ,לפי דרישתם.
 .2אני מצהיר\ה בזאת כי הפרטים שמלאתי בשאלון זה הם נכונים,מלאים ומדויקים.
ברור לי כי כל אי דיוק במסירתם,עלול להביא להפסקת עבודתי ללא כל טענות או תביעות
מצדי וללא פיצויי פיטורין או הטבה אחרת כלשהיא.
 .3רישומים פליליים:
א .ידוע לי כי לצורך קבלתי לעבודה וכן לצורך המשך העסקתי בעבודה,עלי לעבור בדיקות
ביטחוניות.
ב .הואיל וכך אני נותן\ת בזאת הסכמתי מראש למסירת מידע מן המרשם הפלילי על פי
חוק המרשם ותקנת השבים,התשמ"א.1981-
ג .כמו כן,ולמען הסר ספק,אני מוותר\ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת
כאמור לעיל.
ולראייה באתי על החתום
תאריך_______________

חתימה________________
לשימוש המשרד בלבד

מועמד ל\עובד ביחידה\אגף _____________________בתפקיד___________________
במעמד_________________ החל מתאריך______________
אימות שמות:
אני מצהיר בזה כי בדקתי את השם הנוכחי ואת השמות הקודמים של מר\גב'______________
והם נמצאו נכונים לפי המסמכים המהימנים הבאים______________________________:
____________________________________________________________________
תאריך ________שם הבודק ותפקידו ___________________חתימת הבודק__________
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נספח טו'  -הצעת מחיר
מכרז מס' מ) 2009 (2021הובלת דואר פנימי.
להלן הצעת מחיר )לא כולל מע"מ( לפעילויות הנדרשות:
סוג התחנה\חבילות

מחיר בש"ח

תשלום
עבור

עבור כל כתובת בנספח ב'

_______ש"ח

לחודש

עבור כל לשכת רווחה \בריאות בנספח ג'

_______ש"ח

לחודש

עבור כל תחנה עירונית בנספח ד'

_______ש"ח

לכל כניסה

עבור כל תחנת משנה בנספח ה'

_______ש"ח

לכל כניסה

עבור כל חבילה לפי סעיף  20ב בהסכם

_______ש"ח

לכל חבילה

בכבוד רב,
חתימות:
_____________________
שם החברה

________
תאריך

_______________
שם החותם ותפקידו בחברה
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__________
חתימה וחותמת

נספח טז'  -רשימת לקוחות
שם המציע_____________________
להלן רשימת לקוחות המקבלים שרותי הובלת דואר:
)יש לפרט עד  10לקוחות מספר הרלוונטי לגבי אמות המידה שנקבעו במכרז(.

שם
החברה\גוף\מוסד

מספר
שנות
עבודה

משנה

עד
שנה

מספר
נקודות
חלוקה
יומית*

כולל
מיון
דואר
כן\
לא**

שם איש קשר

כתובת

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
*

יש לציין את מספר הנקודות בהן יש איסוף ומסירה יומית באופן קבוע  5ימים בשבוע.
מספר תחנות זה יצוין גם במכתב המלצה של החברה.

** יש לציין אם העבודה כוללת מיון דואר כן או לא.

שם________________ חתימה וחותמת המציע __________________תאריך________
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טלפון

נספח יז'  -תצהיר בדבר מרכז מיון רכבים ומסלולים
אני הח"מ ____________________ נושא ת.ז .מספר__________________ מורשה מטעם
חברת________________________ )להלן המציע( מצהיר כדלקמן:
 .1חברת ______________________עוסקת בתחום הובלת דואר ומסמכים משנת_______ .
החברה מפעילה מרכז מיון בשטח של כ _____ מ"ר ,ומבצעת מיון דואר ומסמכים עבור שונים.
כתובת מרכז המיון היא ___________________ ולמיטב הערכתי ,מרכז המיון עונה על
דרישות המיגון המפורטות בנספח יב' למכרז.
 .2החברה מפעילה כיום והפעילה בשנים האחרונות היא כלהלן:
בשנת  ________ 2009רכבים.
בשנת  ________ 2008רכבים.
בשנת  ________ 2007רכבים.
ברשות החברה כיום _______ רכבים מסחריים ועומדים לרשותה לצורך גיבוי______ רכבים.
 .3כמות מסלולים בינעירוניים שהחברה מבצעת ובצעה בתדירות יומיומית בפריסה ארצית:
בשנת  ________ 2009מסלולים.
בשנת  ________ 2008מסלולים.
בשנת  ________ 2007מסלולים.
כיום מבצעת החברה _______ מסלולים בינעירוניים) .יש לצרף פירוט המסלולים ולו"ז(.
 .4כוח אדם -החברה מעסיקה כיום עובדים כלהלן:
עובדי מינהל מזכירות ומיון _______ עובדים.
נהגים_______ עובדים.
לרשות החברה עובדים לגיבוי  :נהגים_______ עובדים_______.
הודעה זו ניתנה לצורך השתתפות במכרז מס' ) 2009 (2021של המוסד לביטוח לאומי.
 .5הנני מצהיר כי שמי הוא _____________ ,כי החתימה להלן היא חתימתי,ותוכן הצהרתי
אמת.
____________
תאריך

_______________________
שם המצהיר

_____________
חתימה וחותמת

הנני מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי _________________ עו"ד,
מר\ גב' ___________________ נושא ת .ז___________________ .
ולאחר שהזהרתיו\ה כי עליו\ה לומר את האמת וכי ת\יהיה צפוי\ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא ת\יעשה כן ,אישר\ה את נכונות הצהרתו\ה דלעיל וחתם\ה עליה בפניי.
__________________________ עו"ד )חתימה וחותמת(

לתצהיר זה יש לצרף:
 .1רשימה מפורטת של עד  50כלי רכב מסחריים שהחברה מפעילה,כולל סוג הרכב ומספרי
הרישוי .
 .2רשימה מפורטת של עד  50מסלולים בפריסה ארצית שהחברה מבצעת ,כולל מספר נקודות
איסוף ומסירה בכל מסלול.
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