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המוסד לביטוח לאומי
אגף לוגיסטיקה
תחום הדפסות

 .0מכרז מס' ה) - 2008(3אספקת קלסרים
א .המוסד לביטוח לאומי )להלן" :המוסד"( מבקש בזאת ,הצעות מחיר לייצור ואספקת קלסרים למוסד,
לפי הפירוט שלהלן:
 .1קלסרים פוליו  29 X 35ס"מ גב 8 ,ס"מ.
בכמות של  10,000יחידות.
 .2קלסרים פוליו  29 X 35ס"מ גב 5 ,ס"מ.
בכמות של  5,000יחידות.
 .3הקלסרים יסופקו בהתאם לפירוט שלהלן:
א .עובי קרטון  2.25מ"מ.
ב .תפס לקלסר שלא יפתח )רדו(.
ג .ציפוי צבעוני )P.P.או (P.O.
ד .הדפסה בצבע אחד בחזית הקלסר ועל השדרה.
ה .מנגנון לקלסר.
ו .זוית חיזוק בתחתית הקלסר בהתאם לדוגמא.
ז .כיס שקוף על השדרה להכנסת כרטיס.
.4

כמויות הקלסרים האמורות לעיל ,הינן לשנה אחת ,ויוזמנו בכמות של  100 – 500יחידות,
ויסופקו ישירות ללא תמורה נוספת לסניפי המוסד ברחבי הארץ – רשימת הסניפים
מצורפת כנספח ד'.
למען הסר ספק ,מובהר כי כמויות הקלסרים המצוינת בסעיף א  1 ,2לעיל הינה הערכה
ואומדן בלבד וכי המוסד יהא רשאי להגדיל ו/או להקטין מהכמויות האמורות לעיל ,באותם
מחירים ותנאים ,וללא כל פיצוי.

ב .רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים על התנאים הבאים:
 .1על המציע להיות בעל ניסיון של  3שנים לפחות באספקת קלסרים ולהיות בעל מחזור מכירות של
 ₪ 200,000לפחות הנובע ממכירת קלסרים בשנת  .2007יש לצרף להצעה רשימת  3גופים לפחות,
להם ביצע המציע עבודות דומות בשלוש שנים האחרונות ,תוך פירוט היקף העבודות.
 .2על המציע לצרף להצעתו  2המלצות לפחות מאותם גופים האמורים בס"ק  1לעיל.
 .3על המציע לצרף להצעתו אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים) ,אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס( ,התשל"ו .1976
 .4המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שקיבלה אישור חשב הכללי
במשרד האוצר לתת ערבויות במכרזים ממשלתיים ,צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן הידוע במועד
האחרון להגשת ההצעות בנוסח המצ"ב כנספח ג' למכתב פניה זה ,בתוקף עד לתאריך 30.11.2008
בגובה  5,000ש"ח ,לעמידה בתנאי המכרז ולהבטחת חתימה על הסכם) .להלן :ערבות המכרז(.
ערבות המכרז תוחזר לכלל המציעים מיד עם בחירת הזוכה וחתימה על הסכם עמו.
 .5על המציע לצרף להצעתו תצהיר כי לא מעסיק עובדים זרים ללא רישיון ,ולא הורשע עפ"י חוק עובדים
זרים.
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 .6על המציע לצרף להצעתו תצהיר כי משלם לעובדיו לא פחות משכר מינימום וכי לא הורשע בעבירות
עפ"י חוק שכר מינימום.
 .7מציע שלא יענה על הנדרש בסעיף ב' ס"ק  1-6לעיל ,המהווים תנאי סף להשתתפות במכרז ,הצעתו
תדחה.
ג.

המציע יתן הצעת מחיר על גבי הטופס המצ"ב כנספח ב' למכתב פניה זה .הצעת המחיר תהיה חתומה ע"י
המציע.

ד .המציע שהצעתו תתקבל )להלן" :הזוכה"( מתחייב לחתום על דוגמת הסכם המצ"ב ,כנספח א' למכתב פניה
זה) .להלן" :ההסכם"(.
ה .אספקת כל אחת מהעבודות יהא תוך  10ימים מיום קבלת הזמנה ע"י המוסד.
ו.

המוסד ייתן העדפה למציעים בהתאם להוראות תקנה  4לתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת מאיזורי
עדיפות לאומית( ,תשנ"ה  -1995ובהתאם להוראות תקנה  3לתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת
הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי( ,תשנ"ה.1995 -

ז.

את ההצעות החתומות ויתר המסמכים הנדרשים יש להעביר בתוך המעטפה המצ"ב ,אל תיבת ההצעות
של המוסד לביטוח לאומי ,המשרד הראשי ,שד' ויצמן  13ירושלים ) 91909להלן" :המשרד הראשי"(.

ח .על ההצעה להגיע אל תיבת המכרזים הנמצאת בקומה  2בארכיב המוסד במשרד הראשי ,לא יאוחר מיום
חמישי  14.8.2008שעה .15:00
המוסד לא ידון בהצעה שתגיע אל תיבת המכרזים לאחר המועד האמור לעיל.
ט .לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למר עמי מהגר בכתב ,בפקס  ,02-6527130עד ליום  31.7.2008שעה
.12.00
תשובות לשאלות הבהרה תפורסמנה באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובת
 www.btl.gov.ilבתוך שבעה ימים ממועד זה.
י.

אין המוסד מתחייב לקבל כל הצעה שהיא ויהא רשאי עפ"י שיקול דעתו להרחיב ,לצמצם ו/או לבטל המכרז
מכל סיבה שהיא ו/או לבחור ביותר מזוכה אחד לביצוע העבודות.

יא .ההצעה תכלול את כל החומרים כוח האדם ,הובלה לסניפים וכד' לביצוע מושלם של כל העבודה הכוללת.
יב .המציע מצהיר כי כל חומר המכרז ידוע וברור לו.
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 .1טבלת ריכוז תאריכי
התאריכים

הפעילות
פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט

יום ה' 24.7.2008

תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

יום ג'  14.8.2008שעה 15:00

תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים

יום ה'  31.7.2008שעה 12:00

תאריך אחרון למענה הביטוח הלאומי לשאלות הבהרה

תוך  7ימים מהמועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה

תוקף הערבות בגין הגשת ההצעה

30.11.2008

במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז,
קובעים התאריכים בטבלה זו.
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נספח א'
הסכם
שנערך ונחתם בירושלים ביום ___________ לחודש ________ שנת 2008
בין
המוסד לביטוח לאומי ,משד' וייצמן  ,13ירושלים ע"י גב' אהובה שחור מ"מ סמנכ"ל לוגיסטיקה ומר אבי ברף,
חשב המוסד )להלן" :המוסד"(.
לבין
_____________________________ )להלן :נותן השירות"(.
ע"י _____________________________________מ _______________________
הואיל :ונותן השירות עוסק בין היתר ,בייצור ,ואספקה של קלסרים )להלן" :הקלסרים"(.
והואיל :ונותן השירות הגיש הצעה למוסד לייצר להדפיס ולספק קלסרים )להלן" :העבודות"(
הצעת נותן השרות מצ"ב כנספח ב' ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
והואיל :וועדת מכרזים של המוסד בחרה בישיבתה מיום ____________ את הצעת נותן
השרות עפ"י מכרז מס' ______________.
לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2נותן השירות מתחייב לבצע את העבודות כאמור במכתב הפניה המצורף כנספח א' להסכם זה וכמפורט
להלן:
א .נותן השירות מתחייב כי כל החומרים והמוצרים בהם הוא משתמש בעבודתו יתאימו לדרישות
התקנים הישראליים העדכניים ,ובהעדר תקן ישראלי לתקן ארץ הייצור של החומר או המוצר בו הוא
משתמש.
ב .נותן השירות מתחייב לבצע את העבודות ולמסור את הקלסרים ברמה מקצועית טובה ולשביעות
רצונו המלאה של המוסד.
ג.

נותן השירות מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להנחיות נציג המוסד לקבל אישור מוקדם מנציג
המוסד בכתב ,בכל הנוגע לביצוע העבודות לרבות :חומרים ,גוונים וכד'.

 .3א .בתום ביצוע כל אחת מהעבודות יעביר נותן השירות את הקלסרים לפי הנחיות נציג
מטעם המוסד ,אל סניפי המוסד ברחבי הארץ .למען הסר ספק מוסכם כי הובלת
הקלסרים הינה על חשבון נותן השירות.
ב .נותן השירות יתאם עם נציג המוסד את סדרי כניסת עובדיו ואת אספקת הקלסרים
המובאים מטעמו אל כל אחד מהסניפים.
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א.

הקלסרים יסופקו על פי הזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי החתימה של המוסד
והמונפקת ע"י תחום הדפסות במשרד הראשי של המוסד ,ונותן השירות יפעל על פי
ההנחיות ותנאי ההזמנה.

ב.

מועדי הזמנת הקלסרים וכמויות ההזמנה יהיו על פי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד.

ד.

נותן השירות מתחייב לספק את הקלסרים תוך  10ימים מיום הזמנתם ע"י המוסד.
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א .הסכם זה יהא בתוקף למשך שנה אחת מיום חתימתו )להלן" :תקופת ההסכם"(.
ב .למוסד תהא הזכות להאריך הסכם זה לתקופה נוספת בת שנה )להלן:
"התקופה הנוספת"( ,מיד עם סיום תקופת ההסכם וזאת בהודעה מוקדמת לנותן
השירות עד  30יום לפני תום תקופת ההסכם.
ג .על אף האמור בסעיפים קטנים )א( )ב( לעיל ,יהא המוסד רשאי להביא ההסכם לקיצו
בכל עת לפני תום תקופת ההסכם ו/או התקופה הנוספת ,בלא שיצטרך לנמק הסיבות
לביטולו וללא כל פיצוי .הודיע המוסד על רצונו להביא ההסכם לקיצו ,לפני תום תקופת
ההסכם ו/או התקופה הנוספת יפקע ההסכם בתום  30יום ממועד הודעתו בכתב לנותן
השרות.

.6

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של נותן השירות עפ"י הסכם זה במלואן ,ולשביעות רצונו
המלאה של המוסד ,ישלם המוסד עבור אספקת הקלסרים בהתאם למחירים המפורטים
בהצעת נותן השירות) ,להלן" :הצעת מחיר"( .המסומן כנספח ב'.
התעריפים בהסכם זה יוצמדו אחת לתקופת ההסכם למדד המחירים הסיטונאיים מדד נייר
ומוצריו )להלן :המדד( מתום  12חודשים מהמועד האחרון של הגשת ההצעות למכרז זה
דהיינו ________ במידה ויעלה המדד כדי  4%לפני תום תקופת  12חודשים תיעשה
התאמה לשינויים לפני תום תקופה זו.
המדד הקובע לענין ההצמדה יהא המדד הידוע ביום הוצאת ההזמנה.

.7

התשלום עבור ביצוע כל אחת מהעבודות יבוצע תוך  30יום מיום המצאת חשבונית מס כחוק
למוסד ואישורה ע"י המוסד ותעודת משלוח חתומה ע"י נציג המוסד ,ובתנאי שהעבודה
בוצעה בהתאם להזמנת המוסד ולשביעות רצונו המלאה .במידה שהתשלום יתבצע לאחר
תקופה זו ישא הסכום ריבית חשב כללי כפי שתהא מעת לעת החל מיום ה 31-ועד ליום
התשלום בפועל.

.8

א .נותן השרות ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע,
לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ידיעה שתגיע אליו אגב ביצוע העבודות ו/או
במהלכן ,הן בתקופת הסכם זה והן לאחר מכן.
ב .נותן השרות מצהיר בזה כי ידוע לו שאי מילוי התחייבותו על פי סעיף קטן )א( ,מהווה
עבירה עפ"י דיני העונשין.
ג .נותן השרות מתחייב בזה להביא לידיעת עובדיו וכל הבאים מכוחו ,שיעסקו בעבודות על
פי הסכם זה ,התחייבויותיו כאמור בסעיפים קטנים )א( ו) -ב(.

.9

המוסד לא יהא אחראי בגין כל נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרם לנותן השירות ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג' עקב
וכתוצאה מביצוע העבודות עפ"י הסכם זה.

 .10א .במידה והעבודות לא תתבצענה לשביעות רצונו של המוסד בהתאם לאמור במסמכי
המכרז לרבות הסכם זה .יודיע על כך נציג המוסד לנותן השרות ,ועל האחרון לתקן את
הטעון תיקון מיד ולשביעות רצונו של המוסד.
ב .לא תיקן נותן השירות את הטעון תיקון ,רשאי המוסד להתקשר עם גוף אחר שיבצע את
העבודות במקום נותן השירות ולשלם כל תשלום שידרש לצורך זה מתוך הכספים להם יהא זכאי נותן
השרות עפ"י הסכם זה.
ג .האמור בס"ק )ב( אינו בא לגרוע מזכות המוסד לפיצוי עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין
ולרבות מימוש הערבות האמורה בסעיף  13להלן.
 .11נותן השרות לא יהא רשאי להעביר את התחייבויותיו או זכויותיו על פי הסכם זה ,כולן או מקצתן לאדם או
לגוף אחר.
 .12למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי אין כל יחס של עובד ומעביד בין המוסד לבין נותן
השרות ו/או בין המוסד לבין עובדי נותן השרות ו/או הבאים מכוחו והמועסקים על ידו וכי המוסד לא יהא
חייב בכל תשלום פרט לתמורה האמורה בסעיף  6לעיל.
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 .13א .להבטחת התחייבויותיו של נותן השרות לביצוע תנאי ההסכם בשלמותם ובמלואם,
יפקיד נותן השרות ביום החתימה על הסכם זה בידי המוסד ערבות בנקאית או של חברת ביטוח
ישראלית שקיבלה אישור חשב הכללי במשרד האוצר לתת ערבויות במכרזים ממשלתיים בסכום של
 10,000ש"ח כולל מע"מ צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות.
בנוסח המצורף להסכם זה ,כנספח ג .1-ערבות זו תהיה בתוקף במשך תקופת ההסכם ועד חודשיים
לאחר סיומו.
ב .היה ותוארך תקופת הסכם בהתאם לסעיף  5ב' לתקופה נוספת יפקיד נותן השרות
ערבות בנקאית חדשה בסכום האמור בסעיף קטן א' לעיל כשהוא מוגדל בהפרש שבין
המדד האחרון הידוע באותה עת לעומת המדד הבסיסי ,תוקף הערבות יהא מתחילת
התקופה הנוספת עד לחודשיים לאחר סיומה.
 .14בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במכרז כפי שפורסם ע"י המוסד לבין האמור בהצעתו
של נותן השירות ,יחייב את הצדדים אך ורק האמור במכרז.
 .15ההוצאה הכספית לביצוע הסכם זה מתוקצבת מסעיף תקציבי מס'  1131002לתקציב המוסד לשנת
.2008
 .16האמור בהסכם זה לא ישונה אלא במסמך כתוב וחתום ע"י שני הצדדים.
 .17הודעות לצרכי הסכם זה ישלחו מצד אחד למשנהו בכתב בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המפורטות
במבוא להסכם זה ויחשבו כאילו נתקבלו על ידי הצד השני בתום  60שעות ממועד משלוחן בדואר כאמור.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_________________
נותן השירות

________________________
מ"מ סמנכ"ל לוגיסטיקה

________________________
חשב המוסד
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נספח ב'
הצעת מחיר

להלן הצעת המחיר למכרז מס' ה): 2008(3

 .1קלסר פוליו  29/35ס"מ גב 8 ,ס"מ ________ ש"ח ליחידה.
כמות משוערת כ 10,000 -יחידות בשנה.
 .2קלסר פוליו  29/35ס"מ גב 5 ,ס"מ _________ ש"ח ליחידה.
כמות משוערת כ 5,000 -יחידות בשנה.
למען הסר ספק ,הכמויות האמורות לעיל הינן אומדן בלבד ואין המוסד מתחייב להזמין קלסרים בכמויות
האמורות לעיל.
לצורך חשוב הצעת המחיר ינתן משקל כפול לקלסר פוליו  8ס"מ ,שכן מדובר בכמות גדולה
פי שתיים מקלסר פוליו  5ס"מ.

המחירים לעיל בשקלים ואינם כוללים מע"מ.

שם הספק
____________

תאריך

חתימה וחותמת

____________

_____________
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המוסד לביטוח לאומי____________________________________________
נספח ג' למכרז מס' ה )2008 (3
נוסח כתב ערבות לקיום תנאי המכרז  -ערבות הגשה
תאריך_________
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות וייצמן 13
ירושלים
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס'__________
 .1עפ"י בקשת________)להלן " -המבקש"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד
לסך של  5,000ש"ח ,שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס' ה) 2008(3בנושא
אספקת קלסרים.
.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.

 .3על הדרישה לתשלום להימסר בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה והכל בשעות העבודה בהן
הסניף פתוח לקהל.
 .4דרישה בפקסימיליה או במברק לא תחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו.
 .5ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  30.11.2008ועד בכלל .כל דרישה שתגיע במועד מאוחר
יותר לא תחייב אותנו.
 .6ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

בכבוד רב,
בנק  /חברת ביטוח _______________
____________
תאריך

__________________
שם מלא
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______________________
חתימה וחותמת מורשי חתימה

המוסד לביטוח לאומי______________________________________________

נספח ג1-
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
 10,000ש"ח )להלן "הסכום הבסיסי"( ,אשר יהיה צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 2
להלן ,שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס' ה) 2008 (3בנושא אספקת קלסרים.
 .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.
 .6ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

בכבוד רב,
בנק  /חברת ביטוח_____________

______________
תאריך

______________
שם מלא

______________________
חתימה וחותמת מורשי חתימה
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נספח ד'
רשימת סניפי המוסד
רשימת טל' /פקס /נייד -מנהלי לוגיסטיקה
סניף
1
2
3
3
4

אשדוד

אשקלון

באר שבע
באר שבע
בני ברק

5

חדרה

6

חולון

7
7
8

חיפה
חיפה

טבריה

9

יפו

10

ירושלים

11

כפר סבא

מנהל בנא"מ

טלפון

נייד

פקס בנא"מ

08-8686610

050-6285132

08-8686704

08-6741110

050-6285002

08-6710681

08-6295447

050-6285040

08-9279216

08-6295447

050-6285133

08-9279216

03-6152929

050-6285232

03-6152977

מרדכי רוימי

04-6328102

050-6285392

04-6247920

יצחק בן דרור

03-5022362

050-6285097

03-5022422

04-8544288

050-6285023

04-8134909

04-8544288

050-6285026

04-8134909

04-6738130

050-6285416

04-6738195

ברוך הראל

03-5127272

יוסי שעיו

050-6285100
050-6285808

03-5127149

התקומה 30

02-6755677

02-6259908

שמעון בן שטח 4

שלום אלופר
מרדכי כהן

שמעון מונסנגו
שחר נסירי

גלעד שרפי

ויקטור בסין

מנשה חבה

מיכה בן חמו

ירון צרפתי

כתובת

הבנים 14

הנשיא 101
וולפסון 6
וולפסון 6

אהרונוביץ 12

הלל יפה 26
פנחס לבון ,ברקת
26
פל ים 8
פל ים 8

זכי אל חדיף 1

ויצמן39

09-7479834

050-6285858

09-7401688

09-7479834

050-6285619

09-7401688

04-9907313

050-6285122

04-9885115

04-9528186

050-6285434

04-9528015

04-6027522

050-6285011

04-6027439

04-6027522

050-6285015

04-6027439

09-8602705

050-6285457

09-8602704

04-6529207

050-6285141

04-6529274

03-9114920

050-6285171

03-9114745

04-8467580

050-6285445

04-8467408

19

ראשל"צ

אלי אבו חצירה

03-9426641

050-6285242

03-9426752

ישראל גלילי 7

20

רחובות

זמיר חורש  /מירב
שרעבי

08-9345634

050-6285300

08-9345634

רמז 64

08-9777442

050-6285500

08-9254157

03-6751212

050-6285055

03-6751715

03-6250619

050-6285353

03-6250617

11
12
13
14
14
15
16
17
18

21
22
23

כפר סבא
כרמיאל
נהריה

נצרת

נצרת עלית
נתניה

עפולה
פ"ת

קריות

רמלה

רמת גן
ת"א

יוסי שמש

ארנון נוביק

ישראל לייזר

בוטו סוהיל

משהור אבותיא
גידי אברהם
רפי טולדנו

שאלתיאל בן יהודה
חנן ביטון

זאב מימוני

אלי שמש

לאה סיווה

המוסד יהיה רשאי לבקש לספק קלסרים לכל אחד מאתריו ברחבי הארץ שלא מופיעים ברשימה זו.
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ויצמן39

נשיאי ישראל 3

ויצמן 62

המחצבות 3
המחצבות 3
הרצל 68
מנחם 1

רוטשילד 72

אח"י אילת 50

דני מס 11

החשמונאים 15

יצחק שדה  17ת"א

נספח ה'
דף קשר

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
ירושלים

פרטי מציע  -דף קשר

מכרז מס' _________________________
נושא ____________________________
שם החברה/קבלן המציע/ה ______________________________

רחוב_____________________________________

מספר בית_______________________________

כניסה___________________________________

דירה____________________________________

יישוב____________________________________

מיקוד___________________________________

מספר טלפון_______________________________

מספר טלפון נייד______________________________

מספר פקס________________________________

____________
תאריך

______________
חתימה וחותמת
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