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 .1כללי
א .המוסד לביטוח לאומי (להלן" :המוסד") מבקש בזאת ממציעים ,העומדים בתנאי הסף להשתתפות במכרז
זה ,להגיש הצעות להצבה  ,התקנה ותחזוקה של מושבי אסלה היגייניים חשמליים עם כיסוי ניילון מתחלף
כמפורט בנספח א'.
ב .כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן" :מסמכי המכרז") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם
כמשלימים זה את זה.
ג .מסמכי המכרז כוללים את המסמכים המפורטים להלן ,בין אם צורפו לחוברת המכרז ובין אם לאו:
 .1מכתב פניה זה.
.2תנאים כלליים לאספקה ,התקנה הצבה ,ותחזוקה של מושבי אסלה היגייניים חשמליים ( נספח א').
.3מצבת מכשירים המותקנים בסניפי המוסד נכון ליום פרסום המכרז (נספח ב').
.4הצעת מחיר הצעת התמורה ותנאי התשלום למכרז (נספח ג').
.5פרטי המציע (נספח ד').
.6תצהיר על שנת התאגדות וניסיון מוכח (נספח ה').
.7הצהרה על מחזור כספי (נספח ו').
.8אישור רו"ח על מחזור כספי (נספח ז').
.9אישור עו"ד כי המציע עומד בדרישות לשכר מינימום ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו (נספח ח').
.10אישור קיום ביטוחים (נספח ט').
.11עידוד נשים בעסקים (נספח י').
.12הצהרת המציע בדבר יכולתו לעמוד בכל תנאי המכרז(נספח יא').
.13נוסח ערבות לקיום תנאי החוזה – ערבות ביצוע (נספח יב').
.14סכם התקשרות (נספח יג').
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 .2מהות ההתקשרות והיקפה
א .נכון לסוף דצמבר  ,2017מותקנים בכ  49 -סניפי המוסד הפרוסים ברחבי הארץ ,כ  212 -מושבי אסלה היגייניים
חשמליים ,עם כיסוי ניילון מתחלף (להלן" :המכשירים") כמפורט בנספח ב'.
ב .בשנת  2017הוזמנו ע"י המוסד כ  5,000 -גלילי ניילון ( כל יחידה כוללת כ  100 -יחידות שימוש העשיות מניילון).
יובהר כי הכמות שצוינה לעיל היא למטרת הדגמה בלבד ,וכי המוסד אינו מתחייב להזמין מהספק מכשירים
בהיקף כספי ו/או בכמות כלשהי .המוסד יהא רשאי להזמין מכשירים על פי צורכי המוסד ועל פי שיקול דעתו
הבלעדי.
ג .הספק הזוכה ירכוש את המכשירים על חשבונו וזאת על פי דרישות המוסד ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ,מכשירים
אלו יותקנו במושבי אסלה בסניפי המוסד הפרוסים ברחבי הארץ .יובהר כי על הספק ליתן את כל השירותים
הנדרשים לתפעול המכשירים באופן מיטבי לרבות :מתן שירותים טכניים ,ביצוע תחזוקה מונעת ,ביצוע תחזוקת
שבר ,כולל החלפת חלקים שבורים או תקולים ,ביצוע תחזוקת תיקונים ,והחלפת בטריות במושבים  ,והחלפת
מושבים לרבות עלויות  :החומרים ,כח האדם ,ושינוע המושבים לסניפי המוסד לכל תקופת ההתקשרות.
ד .במידה ויבחר ספק חדש כל המכשירים שהותקנו בתאי השירותים בסניפי המוסד יוסרו ע"י הספק הקודם ,בתום
תקופת ההתקשרות על הספק הזוכה להסיר את המכשירים.
ה .בשלב ראשון ,על הספק הזוכה להתקין מכשירים בסניפי המוסד הפרוסים ברחבי הארץ וזאת על פי דרישת המוסד
וצרכיו ,המופעלים באמצעות בטריות בלבד.
ו .בשלב שני ,ככל שהשלב הראשון יסתיים לשביעות רצון המוסד  ,בכוונת המוסד מעת לעת להוסיף או לגרוע מושבים
המצויים ברשותו על פי שיקול דעתו בלבד.
ז .המוסד בתמורה לשירותים המופרטים לעיל ירכוש מאת הספק גלילי ניילון עבור המכשירים מאת הספק הזוכה
בלבד ,במחיר הנקוב בהצעת המחיר הזוכה כמפורט בנספח ג'.
 .3תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות תהא לשנה (להלן" :תקופת ההתקשרות").למוסד שמורה הזכות להאריך את משך ההתקשרות
לתקופה ו/או תקופות נוספות בנות שנה או פחות ובלבד שסך התקופות הנוספות לא יעלה על משך של  5שנים (להלן:
"התקופה הנוספת") .במהלך תקופת ההתקשרות והתקופה הנוספת רשאי המוסד להזמין מושבי אסלה היגייניים
חשמליים נוספים ושירותי תחזוקה בהתאם לשיקול דעתו.
 .4תמורה
בתמורה לרכישת המכשירים על חשבונו של הספק ,התקנתם ,הצבתם ומתן שרותי תחזוקה שכוללים  :תיקונים,
החלפת חלקים תיקוני שבר ו/או כל פעולה הנדרשת על מנת שמכשירים יפעלו באופן מיטבי ,ירכוש המוסד מהספק
הזוכה גלילי ניילון למילוי המכשירים בתעריף הנקוב בהצעת המחיר שהציע הספק בנספח ג' .מודגש בזאת כי לספק
לא תהא כל תביעה או דרישה כספית או אחרת כלפי המוסד בגין רכישת המכשירים ו/או מתן שירותיי תחזוקה אלו,
ולחילופין המוסד לא יגבה דמי זיכיון בגין הצבת המכשירים בסניפי המוסד.
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 .5ביטוח
 .5.1המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא למוסד את
אישור קיום ביטוחים ללא כל שינוי בתוכנו .
 .5.2מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו עם חברת
ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד
לרשותו לדרישות המוסד  ,ככל שיש כאלה.
 .5.3הצעת המחיר שהגיש המציע תכלול את כל ההוצאות בגין הסדרת הביטוחים הנדרשים על פי מכרז זה.
 .5.4למען הסר ספק מובהר בזאת:
א .מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח ו/או חברת ביטוח מסרבת
להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות המוסד
לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
ב .מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המוסד  ,שמורה למוסד הזכות ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את הערבות שהגיש ,לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר על חשבונו וכן
לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותו לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לו מעצם אי עמידת
המציע בהתחייבות זו כלפיו.
 .5.5מובהר ,כי למוסד שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה המציע
הזוכה יהיה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המוסד כנדרש ,יהווה הפרה
יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המוסד ועלול לגרום לביטול זכיה  /הסכם ,חילוט ערבות ההצעה  /ערבות
ביצוע ומסירת ההזמנה על פי מכרז זה לגורם אחר והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד.
 .5תנאי התשלום
לא ישולמו סכומים או מקדמות כלשהם לפני השלמת ביצוע העבודות כמוגדר במסמכי המכרז ובאישור קבלתן על-
ידי המוסד .לא ישולם תשלום בגין אספקת מושב אסלה התקנתו ,וקבלתו ופינוי המושב שהוחלף מסניפי המוסד,
ככל שנדרשה החלפת מושב קיים .התשלום בגין אספקת גלילי הניילון ישולם לאחר אספקתם וקבלת על ידי המוסד,
והכל בהתאם לשביעות רצונו של המוסד .התשלום יבוצע בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ומבלי לגרוע מהאמור
בהן תשלום יבוצע .התשלום מותנה בהמצאת כל המסמכים הנדרשים על-פי מסמכי המכרז לפני אישור החשבונית
לתשלום.
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 .6טבלת מונחים
"המכרז"

מכרז מס' מ( - 2018)2007לאספקה התקנה ותחזוקה של מושבי
אסלה היגייניים חשמליים עם כיסוי ניילון מתחלף .

"הספק"" /המציע הזוכה"

מציע שזכה במכרז.

"המציע"

מגיש ההצעה שעומד בכל תנאי הסף

"ההצעה" ו/או "הצעת הספק"

הצעת הספק למכרז על נספחיה.

"המוסד"

המוסד לביטוח הלאומי.

"השירות"

הצבה התקנה ותחזוקה של מושבי אסלה היגייניים חשמליים עם
כיסוי ניילון מתחלף.

"תקופת ההתארגנות"

תקופה בת  1חודשים החל ממועד החתימה על ההסכם ועד לסיום
ההתארגנות של הספק.

"תקופת ההתקשרות"

תקופת ההתקשרות תהא לשנתיים למוסד שמורה הזכות להאריך
את ההתקשרות לתקופה ו/או תקופות נוספות בנות שנה או פחות
ובלבד שסך התקופות הנוספות לא יעלה על משך של  5שנים.

"נציג המוסד ו/או מפקח"

המנהל הטכני מטעם המוסד או גורם אחר אשר ימונה על ידי המוסד.

 .7תנאי סף
התנאים המקדמיים – תנאי סף הרשומים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,הם מצטברים ויש לראותם
כמשלימים זה את זה .הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז תפסל.
תנאי סף מנהליים להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז רק מציע שמקיים בעצמו (ולא באמצעות קבלן משנה) ,עד המועד האחרון להגשת ההצעות ,את
כל התנאים המצטברים הבאים:
א .באם המציע בעת הגשת ההצעה הינו תאגיד הרשום בישראל על פי כל דין ,על המציע לצרף
להוכחת העמידה בתנאי הסף את האישורים והמסמכים המפורטים להלן:
א .1.העתק תעודת רישום על היות המציע תאגיד הרשום במרשם הרלוונטי ברשות התאגידים.
א .2.עבור חברה או שותפות רשומה יש להציג נסח עדכני המראה כי לתאגיד אין חובות בגין אגרה שנתית
לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעה זו וכי לא נרשם כתאגיד מפר חוק או בהתראה לפני רישום כתאגיד
מפר חוק.
א .3.עבור עמותה או חברה לתועלת הציבור יש להציג אישור על ניהול תקין בתוקף מרשות התאגידים (למעט
אם טרם מלאו שנתיים לפעילותה ואינה זכאית לכך).
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ב .קיומם של האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
להוכחת העמידה בתנאי הסף יגיש המציע את האישורים והמסמכים המפורטים לעיל:
ב .1.אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף,
תשל"ו.1975-
ב .2.תצהיר בכתב לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק
עובדים זרים ,תשנ"א 1991-ולפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987-ותצהיר בכתב לפיו המציע ממלא אחר
דרישות סעיף 2ב(1א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-בעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
– תנאי לעסקה עם גוף ציבורי .על התצהיר להיות חתום על ידי מורשה/י החתימה במציע ומאומת על ידי
עורך דין ,כל זאת על פי הנוסח המפורט בנספח ח' למכרז.
ג .באם המציע במעמד עצמאי/חברה/שותפות עליו לצרף העתק תעודת עוסק מורשה.
ד .תנאי סף מקצועיים
רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בתנאים המצטברים הבאים .ההצעות שלא תעמודנה בתנאים המפורטים
להלן תפסלנה על הסף :
ד .1.היקף הכנסותיו של המציע מאספקה הצבה התקנה ותחזוקה של מושבי אסלה היגייניים חשמליים עם כיסוי
ניילון מתחלף בשנת  2018הינו לפחות  50,000ש"ח .להוכחת העמידה בתנאי הסף המציע יגיש הצהרה
מאושרת על ידי רו"ח כי המחזור העסקי השנתי שלו בתחום השירותים הנדרשים כמפורט בנספח ו'  +ז'.
ד .2.המציע הנו בעל ניסיון מוכח בהתקנה ותחזוקה של לפחות  30מכשירים של הדגם המוצע ,למושבי אסלה
היגייניים חשמליים עם כיסוי ניילון מתחלף ללקוח אחד לפחות ועד לתאריך פרסום המכרז ,להוכחת
העמידה בתנאי סף זה המציע יגיש הצהרה מאושרת על ידי עו"ד על הניסיון המוכח בתחום השירותים
הנדרשים כמפורט בנספח ה'.
ד .3.על המציע לצרף אישור בדיקה בתוקף ממכון התקנים.
 .7בחינת ההצעות
א .פתיחת ההצעות תיעשה על ידי ועדת המכרזים וללא השתתפות המציעים או נציגיהם .ועדת המכרזים ראשית
במעמד פתיחת ההצעות ולכל ישיבה אחרת שתקיים לזמן את הגורמים המקצועיים במוסד לשם קבלת חוות דעתם
המקצועית באשר לטיב ההצעות ולאיכותן ,ולהיעזר במומחים ויועצים בהתאם להבנתה.
ב .המוסד רשאי לא להתחשב כלל ,בהצעה שניכר בה שאינה מקיימת את דרישות המוסד ,או שניכר בה שהיא הצעה
תכסיסנית או בשל חוסר התייחסות מפורטת או מדויקת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המוסד מונע הערכת ההצעה
כדבעי.
ג .המוסד אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,כהצעה זוכה ,אך אי בחירת ההצעה
שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר תיעשה רק מטעמים מיוחדים שיירשמו.
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ד .ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המציע לספק את המוצרים
והשירותים ולבדוק את ניסיונו של המציע מול גופים אחרים .המוסד רשאי לערוך את כל הבירורים והבדיקות
הדרושים לבחינת ההצעות ושקלולן ,לרבות שיחות עם לקוחות קודמים וקיום ראיונות עם המציע ו/או האחראי
מטעמו לאספקת המוצרים ומתן השירותים .אם יחליט המוסד לקיים ראיונות כאמור ,מתחייב המציע ,כי הוא וכל
גורם מטעמו יתייצבו לראיון בהתראה של יומיים מראש.
ה .ככל שיימצא כי קיים ספק ביכולתו של המציע לעמוד בתנאי המכרז ו/או ההסכם ו/או ככל שיתברר כי קיימת בעיה
באמינותו וכושרו של המשתתף – רשאי המוסד לפסול את ההצעה ,מטעם זה בלבד ,ובלבד שניתנה למציע הזדמנות
להתייחס לכך.
ו .המוסד רשאי לדון עם מציע בפרטים המופיעים בהצעתו ,לבקש הבהרות לגביה ולבקש מהמציעים לתקן או לשפר
את הצעותיהם בכתב הכל בכפוף להוראות וחוק חובת המכרזים ותקנותיו.
ז .במקרה של הצעה שאינה תואמת את האפיונים הנדרשים ראשי ועדת המכרזים לפסול את ההצעה או לחילופין ,אם
סברה כי מדובר בסטיות לא מהותיות ,ראשי היא לדרוש מן המציע לתקן את הצעתו כך שתענה על האפיונים
הנדרשים כתנאי להמשך השתתפותו בהליך או לזכייתו .
ח .המוסד יהא רשאי לבקש מן המציעים ,כולם או חלקם ,להציג דוגמאות של המוצרים נשוא המכרז באופן שתקבע
ועדת המכרזים או מי מטעמה.
ט .המוסד רשאי לדרוש לזמן את המשתתפים ,כולם או ח לקם ,לדיון על הצעתם וכן לדרוש מהמשתפים פרטים ו/או
מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונו המלאה ,גם לאחר פתיחת ההצעות במכרז ,על מנת לבחון את
המשתתפים והצעתם במסגרת שיקוליו ,כאמור.
י .המוסד שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים המתאימים ,כולם או חלקם ,בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי בדרך של פגישות עם המציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות ו/או בדרך של הליך תחרותי נוסף (Final
) and Bestו/או לערוך הליך של התמחרות בין מציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות ,כולם או חלקם ,לפי שיקול
דעתו ,והכול על מנת לבחור את ההצעה המיטיבה עמה ביותר.
יא .בכל מקרה שבו יידרשו המציעים ,כולם או חלקם ,להגיש הצעה מתוקנת/משופרת ,יוגשו ההצעות הללו לתיבת
המכרזים במועד שייקבע .לחלופין ,ובמידה שכל המציעים יתנו הסכמתם לכך ,רשאי המוסד להורות על הגשת
ההצעות הללו בדואר אלקטרוני שפרטיו יימסרו למציעים ובמועד המדויק שיימסר.
יב .ועדת המכרזים היא הגורם המוסמך לבצע כל פעולה הנדרשת לשם בדיקת ההצעות ,והיא רשאית להסמיך כל אדם
שתבחר לשם ביצוע פעולה כלשהי בשמה ומטעמה.
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 .8קריטריונים לבחינת ההצעות
הליך בדיקת ההצעות יכלול שני שלבים כדלקמן:
א .בשלב הראשון ,תבחן עמידה בתנאי הסף שפורטו לעיל.
ב .בשלב השני ,ייבחנו וינוקדו ההצעות שעמדו בתנאי הסף על פי קריטריון מחיר בלבד .דהיינו בחירת ההצעה הזוכה
תיעשה על יסוד אמת המידה הכספית בלבד שמשקלה הוא  100%כמפורט בנספח ג'.
ג .כן מובהר כי מחיר זה מגלם את עלות רכישת המכשיר ושירותי התחזוקה עד לתום תקופת התחזוקה כהגדרתה לעיל.
המחיר יחושב באופן יחסי למציעים אחרים ,כך שמציע שהציע את המחיר הנמוך ביותר יקבל את מלוא הניקוד ויתר
המציעים ינוקדו באופן יחסי .לעניין זה יובהר ויודגש ,כי ועדת המכרזים תבחן לא רק את המחיר הכולל לביצוע
העבודות וסבירותו .הצעה הכוללת מחירים שאינם סבירים ו/או גבוהים או נמוכים באופן בלתי סביר בהתייחס
לאומדן העצמי של המוסד אם הוכן כזה או בהתייחס למחירי השוק באותה עת ,עשויה לא להיחשב כהצעה המתאימה
ביותר ,אף אם מחירה הכולל יהא הנמוך ביותר מבין כל ההצעות שהוגשו.
ד .ההצעות ידורגו בהתאם לסכום המוצע ליחדת שימוש אחת מהגבוהה ביותר לנמוכה ביותר.
ה .במקרה שבו יציעו שני מציעים סכום זהה  ,תפנה ועדת המכרזים לערוך תיחור נוסף בין הצעות אלה ,היה ובפניה זו
יתקבלו גם כן סכום זהה ראשית ועדת המכרזים לבחור את אחת ההצעות לפי שיקול דעתה המוחלט מטעמים
שיירשמו.
 .9על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
א .אישור רישום כדין ברשויות מע"מ – העתק תעודת עוסק מורשה תקפה.
ב .ההצעה הכספית תוגש במעטפה נפרדת לנוסח שבנוסח נספח ג'.
ג .טופס פרטי המציע בהתאם לנוסח שבנספח ד'.
ד .תצהיר המציע ,מאושר ע"י עו"ד ,על שנת התאגדות המציע וכן על הניסיון המוכח של המציע בתחומים הנדרשים במכרז
זה בהתאם לנוסח שבנספח ה.
ה .אישור רו"ח על המחזור הכספי של המציע של  ₪ 50,000לפחות בשנת  2018כולל הצהרת המציע בהתאם לנוסח
שבנספחים ו'-ז'.
ו .אישור ותצהיר לעניין עסק בשליטת אישה ,בהתאם לנוסח שבנספח י'.
ז .הצהרת המציע בדבר יכולתו לעמוד בכל תנאי המכרז שבנספח יא' .
ח .ערבות ביצוע בהתאם לנוסח שבנספח יב'.
ט .הסכם ההתקשרות עליו יחתום הזוכה במכרז כאשר הוא חתום בר"ת בכל עמוד כפי שמפורט בנספח יג'.
י .את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ,יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז
מס' מ( 2018)2007לתיבת המכרזים הנמצאת ביחידת המכרזים במוסד לביטוח רח' ויצמן  13ירושלים קומה  2-אצל
יוסי מרציאנו .ההצעות יוגשו למוסד במסירה ידנית או באמצעות דואר שליחים בלבד עד ליום רביעי  3.4.2019בשעה
.12:00
יא .אי הגשת כל המסמכים כנדרש בעת הגשת ההצעה עלולה לפסול את ההצעה .על אף האמור ,המוסד רשאי שלא לפסול
הצעה ,שלא צורפו לה כל האישורים ו/או הפרטים כמפורט לעיל ,והכול על פי שיקול דעתו הבלעדי .המוסד שומר לעצמו
את הזכות ,לפנות אל המציעים ,כולם או חלקם ,לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם ,לרבות קבלת אישורים ו/או
מסמכים ו/או המלצות נוספים ,וכל פרט אחר ככל שיידרש לצורך בחינת ההצעות.
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 .10כללי הגשה
א .התנאים הכלליים מחייבים ומהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ,המפרט הטכני ,וההזמנה לביצוע.
ב .ההצעה תכלול עבודה ואת כל החומרים והאביזרים הדרושים לביצוע מושלם של כל העבודה בכללותה.
 .11כנס מציעים
כנס מציעים – לא יתקיים.
 .12ביקור בסניפים
על המציע לפניי הגשת הצעתו ,לבקר בכל הסניפים באותו אזור כמפורט בנספח ב'  ,להכיר היטב את דרכי הגישה
לסניף  ,את תנאי הסניפים  ,את סביבתם וכן את תנאי העבודה .ובנוסף ,עליו לבדוק את התנאים המוקדמים למתן
שירות כפי שמתחייב במסמכי המכרז בכל אזור ובהתאמה לאזור .למציע לא יהיו לו כל טענות כלפי המוסד באשר
למתן שרות כפי שמתחייב במסמכי המכרז.
 .13זכות עיון
ההצעה הזוכה תהיה פתוחה לעיון המציעים ,למעט אותם חלקים אשר מהווים לדעת חברי ועדת המכרזים סוד
מקצועי ו/או מסחרי .יובהר כי ועדת המכרזים תהיה מוסמכת להחליט מהו סוד מקצועי ו/או מסחרי בהקשר זה.
 .14פיקוח
א .הפיקוח יעשה ע"י נציג מטעם המוסד(.להלן" :המפקח").
ב .אין לפרש את הוראות המפקח  ,כנטילת אחריות  .הספק נשאר אחראי בעד טיב השירות ,המוצרים .
ג .מטרת הפיקוח להבטיח שהספק יקיים את תנאי המכרז במלואם .השגחת המפקח אינה מקטינה מאחריות הספק
בכל אופן שהוא.
ד .המפקח רשאי להורות על כל שינוי באופי  ,בסגנון או בכמות  ,והספק מתחייב למלא אחר הוראות המפקח.
ה .המפקח יקבע את לוחות הזמניים וסדרי העדיפות לביצוע האספקה בסניפים  ,וזאת ע"פי שיקול דעתו הבלעדית.
 .14השתתפות במכרז
א .מפרט המכרז מפורסם באתר האינטרנט שכתובתו. www.btl.gov.il:
ב .ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של המוסד ללא תשלום .אין בהורדת חוברת המכרז מהאינטרנט
או בהעתקתה ,בכל דרך שהיא ,משום יצירה בעלות עליה.
ג .רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עומד בכל תנאי הסף למכרז.
 .15נוהל העברת שאלות ובירורים
א .שאלות הספקים תוגשנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת . shlomoda@nioi.gov.il

ב .באחריות המציע לוודא קבלת שאלות בטלפון .054-7973138 :
ג .מועד אחרון להגשת שאלות מציעים מפורט בטבלת ריכוז התאריכים.
ד .שאלות המציעים תוגשנה במבנה הבא:
ד 1.הפרק והסעיף במכרז
ד 2.פירוט השאלה
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ה .תשובות המוסד לביטוח לאומי לשאלות שהוגשו תפורסמנה בקבצי הבהרות באתר האינטרנט של המוסד לביטוח
לאומי שכתובתו www.btl.gov.il :תחת הכותרת מכרזים  הבהרות למכרז מס' מ(.2018 )2007
ו .תאריך אחרון למענה המוסד לביטוח לאומי על שאלות ההבהרה מופיע בטבלת ריכוז התאריכים.
ז .נוסח התשובות של המוסד לביטוח לאומי הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.
ח .תשובות המוסד לביטוח לאומי יחתמו ע"י מורשה/י החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד ויוגשו עם
הצעתם למכרז.
ט .רק תשובות שנמסרו בכתב מחייבות את המוסד לביטוח לאומי.
י .המוסד יהיה רשאי לפרסם שינויים ועדכונים למסמכי המכרז ,לרבות מסמך תשובות הבהרה ,ככל שיהיה בכך
צורך .באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המוסד (בפרק המכרזים) ו/או בהודעות
בעיתונות ,בכל הנוגע למסמכי המכרז ותנאיו.
 .16הגשת הצעה
כל הצעה תוגש בשפה העברית .עותק אחד ישמש כמקור וארבעה ( )4עותקים נאמנים למקור .הצעת המשיב תכלול
תוכן עניינים .כל עמוד בהצעה ימוספר.
 .17אופן הגשת ההצעה
א .את ההצעה יש לארוז באריזה אחת אטומה ,ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר .על האריזה
יירשם מספר המכרז ושם המכרז בלבד ללא כל סימני זיהוי אחרים.
ב .ההצעה תהיה חתומה ע"י מורשה/י החתימה של המציע וחותמת התאגיד של המציע בכל עמוד של ההצעה.
לאריזה יוכנסו  2מעטפות נפרדות ע"פ הפירוט הבא:
מעטפה מספר " :"1אליה יוכנסו חוברות המענה למכרז ,מקור  4 +העתקים ,אשר יכללו את הצעת המציע
מודפסת הכוללת את מענה המציע לכל סעיפי המכרז לרבות האישורים והמסמכים הנדרשים – חתומים עפ"י
הנדרש במכרז .על המעטפה יירשם :מענה למכרז מ (.2018 )2007
מעטפה מספר " :"2אליה תוכנס הצעת המחיר המודפסת של המציע ע"פ הנוסח המחייב המופיע בנספח ג' .אין
לציין מחירים בכתב יד אלא בהדפסה בלבד! על המעטפה יירשם :הצעת מחיר למכרז מ (.2018 )2007
ג .ההצעה תהיה תקפה למשך  90ימים מן היום שנקבע כמועד האחרון למסירת ההצעות .המוסד רשאי ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי ,לבקש מהמצעים להאריך את תוקף הצעתם.
ד .מובהר בזאת כי המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה ,ללא קשר לתוצאות הליך המכרז.
ה .את ההצעות יש למסור בתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי עפ"י הכתובת :רח' ויצמן  13ירושלים קומה -
 2אצל יוסי מרציאנו .ההצעות יוגשו למוסד במסירה ידנית או באמצעות דואר שליחים בלבד.
ו .אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המכרז או נספח כלשהו ממסמכי המכרז .המוסד רשאי לראות
בכל שינוי ,תיקון או הוספה שייעשו ,משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול את ההצעה ,לחילופין
להתעלם מהשינוי.
ז .כל מסמכי המכרז הם רכוש המוסד והם נמסרים למציע למטרת הגשת הצעות בלבד .אין המציע רשאי להעתיקם,
לצלמם ,להעבירם לאחר ,לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש בהם ,או בכל חלק מהם למטרה אחרת כלשהי.
ח .מובהר בזאת למציעים כי חל איסור על הגשת הצעה משותפת לשתי חברות ,או לחברת אם וחברת בת ,המציע יהיה
ישות משפטית אחת בלבד.
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ט .הגשת ההצעה ע"י המציע והשתתפותו במכרז מהווים הצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכיו ,על נספחיהם,
ידועים ונהירים לו ,וכי הם מקובלים ומוסכמים עליו.
י .הגשת ההצעה ע"י המציע והשתתפותו במכרז מהווים הצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכיו ,על נספחיהם,
ידועים ונהירים לו ,וכי הם מקובלים ומוסכמים עליו.
 .18לוחות זמניים
 . 19הפעיל ו ת

התאריכים

פרסום המודעה בעיתונות

יום חמישי 28.2.2019

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה לכתובת:

יום שני 11.3.2019

shlomoda@nioi.gov.il

מועד אחרון למענה המוסד לביטוח לאומי על שאלות ההבהרה
יום רביעי 20.3.2019

באמצעות אתר האינטרנט של המוסד שכתובתו:
 ,www.btl.gov.ilדף הבית ,מכרזים

יום רביעי 3.4.2019 ,שעה .12.00

מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

במקרה של "התנגשות" בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז ,יגברו התאריכים בטבלה
שלעיל.
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נספח א' – תנאים כלליים
תנאים כלליים להצבה ,אספקה ,התקנה ותחזוקה של מושבי אסלה היגייניים חשמליים עם כיסוי ניילון מתחלף
תוכן:
פרק א' -כללי.
פרק ב'  -המכשירים הנדרשים למוסד.
פרק ג'  -פרק ג'  -מושב האסלה יכללו את האלמנטים.
פרק ד'  -דרישות טכניות של מושבי האסלה.
פרק ה  -הצבה והתקנת מושבי אסלה.
פרק ו' – שירותי תיקון תקלה.
פרק ז'  -שירותי תחזוקה שוטפת.
פרק ח' -שירותי תיקון תקלה .
פרק ט' -החלפת מושבי אסלה.
פרק י' -אספקת הציוד הנלווה.
פרק יא'  -רמת שירות נדרשת (  ) SLAופיצויים מוסכמים.
פרק יב'  -עובדים.
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 .1פרק א'  -כללי
 .1.1המוסד מעוניין להתקשר עם ספק לשם רכישה והתקנה של מושבי אסלה עם כיסוי ניילון היגייני מתחלף (להלן:
"מושב/י אסלה") ,למתן שירותי תחזוקה שוטפת ותיקון תקלות במושבי האסלה הנדרשים לשם פעולת מושבי
האסלה.
 .1.2במוסד מותקנים נכון ליום פרסום המכרז כ  212 -מושבי אסלה היגייניים חשמליים עם כיסיו ניילון מתחלף.
לאחר הזכייה יידרש הספק להתקין מושבי אסלה על פי דרישת המוסד  ,ולספק את השירותים כהגדרתם
במסמכי המכרז .מובהר מקום התקנת המושבים יהא לפי שיקול דעתו של המוסד .לאחר תקופת ניסיון ,כמפורט
להלן ,ובהתאם להחלטת המוסד ,יוזמנו מהספק מושבים נוספים.
 .1.3הספק מצהיר כי הינו משווק מורשה מטעם היצרן של מושבי האסלה והציוד הנלווה להם ,אשר יסופק על ידו
למוסד מטעם היצרן .על הספק להודיע למוסד באופן מידי ככל שיחול שינוי בעמידתו בדרישה זו.
 .2פרק ב' -המכשירים הנדרשים למוסד
 .2.1מושבי האסלה הנדרשים למוסד הינם מושבי אסלה קבועים ,המותקנים על האסלות הקיימות במוסד
ומותאמים להן בגודלם ובצורתם ,בעלי כיסוי הגייני מניילון ,המתחלף בכיסוי חדש לפני כל שימוש במושב
האסלה.
 .2.2החלפת הכיסוי יהא על ידי המשתמש ,אך ללא מגע יד במושב האסלה או בחלקיו ,באמצעות העברת יד על פני
חיישן תנועה המותקן במושב האסלה.
 .2.3המכשירים לא יחוברו למערכת החשמל של המוסד ,אלא יפעלו באמצעות סוללות.

 .3פרק ג'  -מושב האסלה יכלול את האלמנטים
 .3.1כל הפרטים הדרושים לקיבועו של מושב האסלה לאסלה הקיימת.
 .3.2המכשירים לא יחוברו למערכת החשמל של המוסד ,אלא יפעלו באמצעות סוללות.
 .3.3גליל ניילון לכיסוי האסלה המותקן במושב באופן נסתר.
 .3.4איסוף הניילון המשומש למיכל נסתר.
 .3.5חיישן תנועה כמנגנון החלפת הכיסוי על ידי המשתמש.

 .4פרק ד'  -דרישות טכניות של מושבי האסלה:
 .4.1מושב האסלה יהיה בצבע לבן ,וכל המנגנונים בו ,לרבות חיישן התנועה ואביזרי החשמל יהיו חסינים בפני
רטיבות ואבק.
 .4.2בכל העברת יד על גבי חיישן התנועה יוחלף ניילון בכמות המכסה את כל שטחה הגלוי של האסלה (במכרז זה:
"יחידת שימוש").
 .4.3גליל הניילון יהיה באורך המספיק ל 100 -שימושים לפחות.
 .4.4למושבים המותקנים על ידי הספק יהא תעודת בדיקה מאושרת מטעם מכון התקנים הישראלי ,שניתנה לו עד
לתאריך  1.9.2018לכל המאוחר ,וככל שיידרש לחדש את תעודת הבדיקה עבור כל משלוח נוסף של מושבים
יבוצע החידוש ע"י הספק בטרם יותקן המושב במוסד.
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 .5פרק ה  -הצבה והתקנת מושבי אסלה:
 .5.1הספק הזוכה במכרז יידרש להתקין מושבי אסלה ,בתוך  30ימי עבודה ממועד חתימת המוסד על הסכם
ההתקשרות עמו.
 .5.2הספק יספק את השירותים נשוא המכרז ,לרבות שירותי תחזוקה ותיקון שבר ,אספקת כל יתר הציוד וכל הנדרש
במפרט ובשאר מסמכי המכרז ,עבור מושבי האסלה האמורים לעיל ,במשך תקופה של  6חודשים ,אשר הינה
תקופת ניסיון.
 .5.3במהלך תקופת הניסיון יהא המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק בהודעה של  14ימי עבודה מראש,
ככל שהשירות לא יסופק לשביעות רצון המוסד .ככל שיודיע המוסד לספק על הפסקת ההתקשרות עמו בתקופת
הניסיון כאמור ,יפרק הספק את מושבי האסלה שהתקין בסניפי המוסד ויפנה את המושבים לאחר פירוקם אל
מחוץ לסניפי המוסד ,וזאת תוך  7ימי עבודה .כל העלויות הנובעות מפירוק מושבי האסלה ופינויים לאחר הודעה
על הפסקת ההתקשרות כאמור תחולנה על הספק בלבד ,ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה למוסד בעניין
הפסקת ההתקשרות בתקופת הניסיון ו/או העלויות הנובעות ממנה.
 .5.4עם תום תקופת הניסיון ,וככל שהשירות יסופק למוסד לשביעות רצונו ,יוזמנו מהספק מושבי אסלה נוספים,
במועדים ובהיקפים הנדרשים למוסד ,לרבות בשל גריעת מושבי אסלה המותקנים במוסד טרם תחילת אספקת
השירותים על פי המכרז.
 .5.5המוסד ירכוש מהספק הזוכה גלילי ניילון למילוי המכשירים בתעריף הנקוב בהצעת המחיר כמתואר בנספח ג'.
בתמורה לכך על הספק לספק את השירותים הבאים שכוללים  :רכישת מכשירים על חשבונו והתקנתם ללא
תמורה ,הצבתם ,תיקונם  ,החלפת חלקים ,ביצוע תיקוני שבר ו/או כל פעולה הנדרשת על מנת שהמכשירים
יפעלו באופן מיטבי ,מודגש בזאת כי לספק לא תהא כל תביעה או דרישה כספית או אחרת כלפי המוסד בגין
רכישת המכשירים ו/או מתן שירותיי תחזוקה אלו ,ולחילופין המוסד לא יגבה דמי זיכיון בגין הצבת
המכשירים בסניפי המוסד.
 .5.6יובהר כי בנוסף על האמור בסעיף , 5.5על הספק לתת שרותי הדרכה ותמיכה לעובדי המוסד על מנת שיכלו לבצע
החלפה נכונה ותקינה של גלילי הניילון במושבי אסלה.

 .6פרק ו'  -תחזוקת ותיקון מושבי האסלה
 .6.1אספקת שירותי תחזוקה שוטפת ושירותי תיקון תקלה על ידי הספק יהיו ביחס לכל רכיבי מושבי האסלה,
לרבות ,אך לא רק ,אמצעי הקיבוע לאסלות ,כל הרכיבים החשמליים ,לרבות חיישן התנועה ,וכל הרכיבים
המכניים במושבי האסלה וזאת עד לסיום תקופת התחזוקה כהגדרתה במסמכי המכרז.
 .6.2המוסד לא ישלם כל תמורה לספק בגין שירותי התחזוקה .
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 .7פרק ז'  -שירותי תחזוקה שוטפת
 .7.1אחת לחודש החל מהשעה  , 8:00ביום קבוע שיקבע על ידי נציג המוסד ,יערוך הספק יום מרוכז של בדיקת
מושבי האסלה ,תיקון ליקויים ושברים שנתגלו וביצוע כל הטיפולים והפעולות הנדרשים לתפעולם התקין של
מושבי האסלה .
 .7.2מובהר כי המוסד רשאי לשנות את יום תיקון הליקויים באופן חד פעמי או באופן קבוע ובלבד שתייתן על כך
לספק התראה של שבועיים ימים מראש.
 .7.3במסגרת הבדיקה החודשית של מושבי האסלה כאמור ,יבצע הספק בדיקה של כל מושבי האסלה ,יטפל בכל
המושבים לגביהם התעורר צורך ויתקן את כל הליקויים והשברים שנתגלו במהלך הבדיקה ,והכל במהלך אותו
יום עבודה אלא אם אישר נציג המוסד בכתב את דחיית מועד התיקון.
 .7.4כל הפעולות במסגרת התחזוקה השוטפת של מושבי האסלה כאמור יבוצעו על ידי הספק ,והספק יישא בכל
העלויות הנובעות מביצוע תחזוקה שוטפת כאמור.
 .7.5בתום ביצוע העבודות במסגרת יום מרוכז לתחזוקה שוטפת יגיש הספק לנציג המוסד דוח מפורט ,הכולל את
כלל ממצאי הבדיקה בכל תאי השירותים ,בין אם נמצאו בהם ליקויים ובין אם לא ,עבודות התיקון שבוצעו
בגין תקלות ופעולות תחזוקה שוטפת שבוצעו.
 .7.6נציג המוסד יערוך ביקורת בתאי השירותים בתום ביצוע התחזוקה השוטפת החודשית על ידי הספק ,באותו
יום עבודה או ביום העבודה שלאחריו .ככל שבביקורת שיערוך נציג המוסד יתגלו ליקויים ו/או שברים אשר
לא תוקנו ,ו/או פעולות נדרשות לתקינות המושבים אשר לא בוצעו ,יודיע על כך נציג המוסד לספק ,והספק
יתייצב לביצוע הפעולות הנדרשות על פי ממצאי נציג המוסד ,וזאת לא יאוחר מיום עבודה אחד לאחר הודעת
נציג המוסד.
 .7.7קביעת נציג המוסד אודות אי ביצוע תיקון ו/או פעולה נדרשת במסגרת התחזוקה השוטפת ,הינה סופית
ומוחלטת ולספק לא יהא כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
 .7.8יובהר ויודגש כי המחיר שנקבע כתמורה בגין אספקת גליל ניילון למושב האסלה יכלול את כל עלויות
התחזוקה השוטפת המפורטות לעיל.

 .8פרק ח' -שירותי תיקון תקלה:
 .8.1במקרה של תקלה או שבר שיתגלו במושב אסלה (להלן" :תקלה") בפרק הזמן שבין עריכת הביקורת על ידי
נציג המוסד על עבודות התחזוקה השוטפת ובין היום המרוכז לבדיקת המושבים ותחזוקתם ,יודיע על כך נציג
המוסד לספק ,באמצעות טלפון ,פקס ,או דוא"ל לפי שיקול דעתו.
 .8.2על הספק להפעיל מוקד תקלות טלפוני בימים ראשון עד חמישי בין השעות  8:00עד . 17:00
 .8.3הטיפול בתקלות המפורטות לעיל ,ייעשה בהתאם לאמור בסעיפים  7 , 6ו . 9
 . .8.4לאחר השלמת הטיפול בתקלה ,יגיש הספק לנציג המוסד דוח המפרט את מהות התקלה והפעולות שבוצעו
לתיקונה.
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 .9פרק ט' -החלפת מושבי אסלה
 .9.1ככל שבמסגרת יום הבדיקות החודשי ,או במסגרת עבודת הספק לתיקון תקלה ימצא הספק כי אין כדאיות
בתיקון מושב אסלה שניזוק ,ויש להחליפו ,יודיע הספק על כך לנציג המוסד  ,מובהר כי הספק ישא בעלות
ההחלפה .כמו כן אם נמצא כי מושב האסלה נפגם במתכוון על ידי  -המשתמש או בכל מקרה אחר המצריך
החלפת מושב  ,לא ישא המוסד בכל עלות עבור החלפתו והספק יבצע זאת על חשבונו.
 .9.2הקביעה בדבר אי תיקון או החלפה של מושב האסלה מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של נציג המוסד ,ולספק לא
תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין זה לאחר החלטת נציג המוסד.
 .9.3ככל שיקבע נציג המוסד כי אין מקום לתקן את מושב האסלה ,יחליף הספק את המושב התקול במושב חדש,
והמוסד לא ישלם לספק תמורה בגין אספקת מושב חדש .יובהר ויודגש כי המחיר שנקבע כתמורה בגין אספקת
גלילי ניילון יכלול את כל העלויות הנובעות מהחלפת המושב לרבות פירוק וסילוק המושב התקול ,שינוע
ואספקת המושב החדש ,התקנתו ,וביצוע כל הדרוש לשם הבאתו למצב בו פועל המושב באופן תקין ,ולרבות כל
החומרים ,הציוד וכח האדם הנדרשים לשם כך.
 .9.4החלפת מושב אסלה אשר נציג המוסד קבע כי יש להחליפו תבוצע בתוך שלושה ימי עבודה ממועד הודעת נציג
המוסד לספק על החלטתו .ההחלפה תבוצע על חשבון הספק ללא עלות נוספת.
 .10פרק י' -אספקת הציוד הנלווה
 .10.1הספק יחזיק בכל רגע נתון מלאי של גלילי כיסוי ניילון המתאימים למושבים שהתקין במוסד ,סכינים
ייעודיים לחיתוך הניילון המתאימים למושבים שהתקין במוסד זאת בכמות של לפחות  40סכינים ,ו600 -
גלילים ו 20 -מושבים כדוגמת המושבים שהותקנו במוסד.
 .10.2על פי הזמנת נציג המוסד בכתב ,בפקס או בדוא"ל ,יספק הספק את הציוד שהוזמן אל סניפי המוסד ,וזאת עד
 21ימי עבודה ממועד העברת ההזמנה ,או במועד מאוחר יותר אשר יפורט על ידי נציג המוסד בכתב הזמנת
הציוד.
 .10.3אספקת הציוד יהא למיקום שיקבע נציג המוסד ,ותכלול את סידור הציוד בסניפי המוסד בהתאם להוראות
נציג המוסד.
 .10.4החלפת והתקנת הגלילים במושבי האסלה תתבצע על ידי נציג המוסד .כאשר למוסד שמורה הזכות לבצע
החלפה של סכינים בתיאום עם הספק.
 .10.5בגין אספקת גלילי הניילון תשולם לספק התמורה על פי המחירים שנקב בהצעתו למכרז ,בהתאם לכמויות
שסופקו בפועל.

 .11פרק יא'  -רמת שירות נדרשת (  ) SLAופיצויים מוסכמים
 .11.1לא עמד הספק ברמת השירות הנדרשת במפרט זה ,כולל המועדים הנקובים בו ,ישלם הספק למוסד פיצויים
מוסכמים ,קבועים ומוערכים מראש כמפורט להלן.
 .11.2אין בתשלום פיצוי מוסכם כאמור על ידי הספק כדי לפגוע במלוא זכויותיו של המוסד במקרה שהספק הפר
את האמור בהסכם ,כולל מפרט זה ,הפרה יסודית.
 .11.3יובהר ,כי המוסד יהא רשאי לנכות מכל סכום המגיע לספק את סכום הפיצוי המוסכם כאמור בסעיף זה,
ולספק לא יהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
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מרכיב שירות
אספקת והתקנת מושבי
אסלה לאחר חתימה על
הסכם התקשרות לרבות
תחזוקה
אספקת והתקנת מושבי
אסלה ,מעבר לאספקה
הראשונית לרבות תחזוקה
התייצבות חוזרת לתיקון

 SLAמרכיב שירות
 30ימי עבודה

פיצוי מוסכם
 ₪ 500לכל יום איחור התקנת
מושבים בכל סניף

 10ימי עבודה

 ₪500לכל יום איחור

יום בשבוע ,לפי

 ₪ 1,000לאי התייצבות ליום -

ליקוי /ביצוע פעולת תחזוקה
נדרשת לאחר ביקורת נציג
המוסד
וקביעתו כי לא בוצע במסגרת
יום בדיקה ותחזוקה שוטפת

קביעת נציג
המוסד

בדיקה ותחזוקה

אספקת והתקנת מושב אסלה
חדש במקום מושב אסלה
שהוחלט על אי כדאיות
בתיקונו או התקנה חדשה של
מושב לרבות תחזוקה

 3ימי עבודה ממועד
קביעת נציג
המוסד

 ₪ 500לכל יום איחור

 ₪ 300לכל יום איחור

אספקת ציוד על פי הזמנה  21ימי עבודה
בכתב מנציג המוסד

ממועד ההזמנה

תיקון תקלה המשביתה מושב
אסלה הגייני

טיפול והגעה ביום פתיחת
הקריאה וסיום ביום פתיחת
הקריאה

 ₪ 300לכל יום איחור

תיקון בתקלה שאינה
משביתה מושב אסלה הגייני

עד יומיים מיום פתיחת הקריאה

 ₪ 300לכל יום איחור

פתיחת פנייה למוקד שירות

מוקד השירות ישיב במייל לפותח
הקריאה כי נפתחה קריאת שירות
עד יום עבודה אחד מקבלת
הפנייה

 ₪ 75לכל יום איחור

 .12פרק יב'  -עובדים
כל העובדים המועסקים על ידי הספק במסגרת מתן השירותים יהיו בעלי מקצוע ובעלי ניסיון – המתאימים לעבודות
העומדות לביצוע .המוסד רשאי לצוות על הרחקת כל עובד שאינו מתאים מבחינה מקצועית או מבחינת התנהגותו
וזאת לפי שיקוליה בלבד .לצורך ביצוע העבודות יעסיק.
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נספח ב' -מצבת מכשירים המותקנים בסניפי המוסד נכון ליום פירסום המכרז
סניף
אשדוד
אשקלון
שדרות
בני ברק
אלעד

כמות מכשרים
10
10
2
10
1

סניף
נהריה
עכו
מעלות
ירכא
נצרת

כמות מכשירים
6
4
1
1
12

חדרה

10

נצרת עילית

4

פרדס חנה

1

שפרעם

1

אור עקיבא

1

תרדיון(סכנין)

2

אום אל פאחם
חולון
חיפה
דלית אל כרמל
טבריה

1
5
18
1
4

כפר כנא
נתניה
טייבה
עפולה
יקנעם

2
6
1
11
1

צפת

2

מגדל העמק

1

קרית שמונה
יפו
בת ים
ירושלים
כפר סבא
הרצליה

1
10
2
12
12
3

בית שאן
פ"ת
ראש העין
אריאל
עמנואל
קריות

1
9
1
1
1
5

סה"כ

106

רקרית אתא

1

ראשל"צ
רמת גן
ת"א
סה"כ

5
9
10
96

סה"כ

212
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נספח ג' – הצעת מחיר הצעת התמורה ותנאי התשלום למכרז
לכבוד
פרטי המציע:

המוסד הביטוח הלאומי

שם_____________________ :

שד' ויצמן  ,13ירושלים

טלפון____________________ :
פקס ___________________ :

הנדון :הצעה במסגרת המכרז הנ"ל
חובה להגיש הצעת מחיר לכל הסעיפים המפורטים בטבלה שלהלן .מציע שלא ימלא את כל הסעיפים – הצעתו תפסל
על הסף.
 .1אנו מוכנים ומתחייבים בהתאם לתנאי המכרז הנ"ל לספק  /לבצע את העבודות  /השירותים  /הטובין
כדלקמן:
A
תיאור
הטובין/העבודות/השירותים

מס' יחידות
שימוש בגליל
ניילון אחד

B

T

מחיר גליל ניילון עלות של יחידת
שימוש אחת לא
אחד ( נדרש
כולל מע"מ
מינימום 100
יחידות שימוש
בגליל ניילון
אחד)
ב  ₪לא כולל
מע"מ

גליל ניילון למילוי במושב
אסלה היגיינית חשמלית כולל
תחזוקת המכשירים כמפורט
בנספח א' ,מובהר כי יש להציע
מחיר לגליל אחד ,אולם לצורך
מתן ניקוד המחיר יחושב על פי
יחידת שימוש אחת ,כהגדרתה
במפרט
הטכני.
*יש למלא את מספר יחידות השימוש בגליל אחד.
בהתאם לסע'  4.3בנספח א' מוגדר כי לא יפחת מ 100-שימושים ביחידת שימוש אחת.
הנוסחה לחישוב  ( T =B/ A :עלות יחידת שימוש אחת (.
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דוגמא
אם למשל בגליל ניילון אחד קיימים  100יחידות שימוש בעלות של  ₪ 8לא כולל מע"מ אזי עלות גליל ניילון
לשימוש אחד תתבצע לפי הנוסחה הבאה :

= 0.08

8
100

𝐵
=

𝐴

=T

לפיכך לפי הדוגמא  0.08 = Tאג' זו העלות של יחידת שימוש אחת אשר תשמש לדירוג וקביעת ההצעה
הזוכה ,ההצעות ידורגו מההצעה הזולה ליקרה יותר.
תנאי התשלום :
א .לא ישולמו סכומים או מקדמות כלשהם לפני השלמת ביצוע העבודות כמוגדר במסמכי המכרז ובאישור קבלתן
על-ידי המוסד.
ב .לא ישולם תשלום בגין אספקת מושב אסלה התקנתו ,וקבלתו ופינוי המושב שהוחלף מסניפי המוסד ,ככל
שנדרשה החלפת מושב קיים.
ג .התשלום בגין אספקת גלילי הניילון ישולם לאחר אספקתם וקבלת על ידי המוסד ,והכל בהתאם לשביעות רצונו
של המוסד .התשלום יבוצע בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ומבלי לגרוע מהאמור בהן תשלום יבוצע.
ד .התשלום מותנה בהמצאת כל המסמכים הנדרשים על-פי מסמכי המכרז לפני אישור החשבונית לתשלום.

ה
בכבוד רב ,שם המציע ___________________________ :
חתימה  /חותמת_______________________:
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נספח ד' :פרטי המציע
פרטי המציע
שם מלא של הגוף המציע
כפי שהוא מופיע ברשם רשמי
חתימה וחותמת

סוג התאגיד

תאריך רישום

מספר מזהה

כתובת משרד (רשום)

טלפון

פקסימיליה ודוא"ל

שמות הבעלים (במקרה של חברה ,שותפות):
שם ושם משפחה

מספר ת.ז.

פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע/ה:
שם ושם משפחה

מספר ת.ז.

כתובת

תפקיד בתאגיד

שם המנהל הכללי ______________________ :
שם איש הקשר למכרז זה __________________:
הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע ,והינם נכונים.

תאריך

חתימה וחותמת

שם מלא של עו"ד
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הצהרה והתחייבות
אצל המציע/ה
שהנני ממלא תפקיד של
ת.ז.
אני הח"מ
(להלן" :המציע") אשר הנני מוסמך לחייבה
מצהיר בזה כי הנני מצהיר האמור לעיל בשם
בחתימתי וכי הפרטים המפורטים לעיל הנם אמת וכי ההצעה כמפורט לעיל הנה הצעה מחייבת והסכמה לחתום על נוסח
ההסכם כפי שצורף למסמכי המכרז.

תאריך

חותמת

חתימה
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נספח ה :תצהיר על שנת ההתאגדות וניסיון מוכח

תצהיר על שנת ההתאגדות וניסיון מוכח

(התצהיר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומופנה לשני המינים)
 ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
 ,נושא תעודת זהות שמספרה
אני החתום מטה,
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בכתב כדלקמן:
(להלן:

 .1אני הוסמכתי כדין על ידי

"המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז מס' מ ( 2018 )2007לאספקה התקנה ותחזוקה של
מושבי אסלה היגייניים חשמליים עם כיסוי ניילון מתחלף .
.

 .2הריני מצהיר בזאת כי המציע הינו תאגיד הרשום כחוק בישראל מתאריך

 .3הריני מצהיר כי המציע הנו בעל ניסיון מוכח בהתקנה ותחזוקה שלפחות  30מכשירים של הדגם המוצע ,למושבי
אסלה היגייניים חשמליים עם כיסוי ניילון מתחלף ללקוח אחד לפחות עד לתאריך פרסום המכרז .

 .4טבלת רשימת אתרים שהמציע מתחזק

מס"ד

מס' מושבי
אסלה שהוצבו מס' חודשי
הצבה
שם הלקוח באתר לקוח
רציפים
בכל תקופת
ההתקשרות

מס'
סניפים

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

טלפון
מפקח
מזמין
העבודה

1
2
3
 .5הנני מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי אמת.

________________________

___________________________

תאריך

חותמת וחתימת
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אישור
 ,במשרדי ברחוב
הופיע בפני ,עו"ד
הנני מאשר בזאת כי ביום
 ,המוסמך לחתום על
 ,שזיהה עצמו ע"י תעודת זהות מס'
 ,מר/גב'
תצהיר זה בשם המציע על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ,ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
ולראייה באתי על החתום:
חתימה וחותמת עורך הדין
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נספח ו'  :הצהרה על מחזור כספי של המציע
הצהרה על מחזור כספי
אנו הח"מ______________ מורשי חתימה של המציע___________(להלן – "המציע")
מצהירים בזאת ,לצורך השתתפות במכרז לאספקה התקנה ותחזוקה של מושבי אסלה היגייניים חשמליים עם כיסוי
ניילון מתחלף למוסד לביטוח לאומי ,כי המחזור הכספי של המציע מאספקה ,הצבה ,התקנה ותחזוקה של מושבי אסלה
היגייניים חשמליים עם כיסוי ניילון מתחלף לשנת  2018הינו כדלקמן:

שנה

הכנסות בש"ח ללא מע"מ

בש"ח ללא מע"מ

2018

בכבוד רב,
חתימה וחותמת:

שם מלא של מורשה/י חתימה

תאריך_______________:
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נספח ז' :אישור רו"ח על מחזור כספי של המציע
אישור רו"ח על מחזור כספי
(יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח)
תאריך___________:
לכבוד
__________(שם המציע)
הנדון :מחזור כספי לאספקה התקנה ותחזוקה של מושבי אסלה היגייניים חשמליים עם כיסוי ניילון מתחלף לשנת
2018
אנו משרד רו"ח _____________  ,רואי חשבון המבקר של _______________ (להלן "המציע")
המגיש הצעה למכרז מס' מ ( 2018 )2007לאספקה התקנה ותחזוקה של מושבי אסלה היגייניים חשמליים עם כיסוי
ניילון מתחלף למוסד לביטוח לאומי ,מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של המציע בדבר היקף מחזור כספי (בהתאם
לדרישות המכרז) הכלולה בהצעה למכרז מס' ________ של המציע המתייחסת לשנת  2018ואשר מצורפת בזאת
ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.
הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המציע .אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים
לפי הנסיבות .הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית.
הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה .הביקורת כוללת גם בחינה של כללי
החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה
בהצהרה בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,ההצהרה בדבר מחזור כספי משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם
לרשומות עליהם התבססה.
בכבוד רב

_____________________
חתימה וחותמת רואי החשבון
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נספח ח' :תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר המינימום
תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר המינימום

אני החתום מטה ,מר/גב' _______________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בכתב כדלקמן:
.1

אני הוסמכתי כדין על ידי __________ (להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז מס' מ
( 2018 )2007לאספקה התקנה ותחזוקה של מושבי אסלה היגייניים חשמליים עם כיסוי ניילון מתחלף.

.2

המציע ,מי שנשלט על ידו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת
בעל השליטה בו (שליטה – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –  ,)1968לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה
לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-בשנה שקדמה למועד
הגשת ההצעה למכרז; ואם הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק – ההרשעה האחרונה
לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז;

.3

המציע ,לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני
אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של המציע ,ותחומי פעילותו של
חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע ,וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר
עבודה ,ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – גם חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית
בידי מי ששולט במתקשר (שליטה – כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ,)1981-לא הורשע בעבירה
לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק – במועד הגשת ההצעה למכרז
זה ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ,אם הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק – במועד הגשת
ההצעה למכרז זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.4

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
חתימה וחותמת המצהיר

אישור
הנני מאשר בזה ,כי ביום ______________ הופיע בפני ,עו"ד _________________ ,במשרדי ברחוב
__________________ ,מר/גב'______________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר __________,
המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה
בפני.

__________________
חתימה וחותמת עורך דין
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נספח ט' אישור עריכת ביטוחים
לכבוד:
המוסד לביטוח לאומי
רחוב ויצמן 18
ירושלים
להלן לשם הקיצור "המוסד"
הנדון :אישור קיום ביטוחים של__________________ :
מספר חברה_______________(להלן "נותן השירותים")
בקשר להסכם לאספקה ,התקנה ,ותחזוקה של מושבי אסלה היגייניים חשמליים
למוסד (להלן "ההסכם")
אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם נותן השירותים
את הביטוחים להלן:
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים  .הפוליסה מבטחת את חבות נותן השירותים כלפי כל העובדים המועסקים על ידו.
שם המבוטח מורחב לכלול את המוסד במקרה שתוגש תביעה כנגדו על ידי מי מעובדי נותן השירותים .

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של נותן השירותים כלפי צד שלישי
בגבולות אחריות של  ₪ 2,000,000למקרה ולתקופת הביטוח .ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר תביעות
שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .שם המבוטח מורחב לכלול את המוסד באם יתבעה בהקשר להסכם .
הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת לפיה יראו את כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה הפוליסה על שמו
בלבד.
פוליסה לביטוח אחריות מוצר  .הפוליסה מבטחת את חבות נותן השירותים בגין פגיעה בגוף או רכוש על פי דין בגבולות
אחריות של  3,000,000למקרה ולתקופת הביטוח .תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שנים עשר
חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח כאמור ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבותו של המבוטח .
ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך . ₪ 60,000
בהתייחס לפוליסות לעיל:
 .1המוסד יהיה רשאי אך לא חייב לדווח אודות מקרים העלולים להוות עילת תביעה המכוסה על פי הפוליסות
הנ"ל וזו תחשב כהודעה של המבוטח.
 .2כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל
כלפי המוסד וכלפי מבטחיו .לגבי המוסד  ,הביטוח על-פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה
אותו במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחי המוסד  ,מבלי שתהיה למבטח זכות
תביעה ממבטחי המוסד להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א .1981-ולמען
הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המוסד וכלפי מבטחיו.
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 .3בפוליסות מופיע תנאי שלפיו לא יבוטל הביטוח ו/או ישונה לרעה ו/או יצומצם הקיף הכיסוי הביטוחי ,אלא
.4
.5
.6
.7

אם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד לפחות  60יום מראש.
נוסח הפוליסות לביטוח למעט אחריות המוצר הנו ביט  2016או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.
השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על נותן השירותים בלבד.
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד והבאים מטעמו ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

בכבוד רב,
__________ ___________
תאריך

______________ ___________________

שם החותם

רשימת הפוליסות

תפקיד החותם

פוליסה מס'

חתימת וחותמת המבטח

מתאריך

עד תאריך

צד שלישי
אחריות מעבידים
אחריות המצר

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:

רשימת הפוליסות
צד שלישי

פוליסה מס'

מתאריך

אחריות מעבידים
אחריות המוצר
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נספח י'  -עידוד נשים בעסקים
עידוד נשים בעסקים
אם לאחר שקלול תוצאות המכרז ,קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר,
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ,ובלבד שצורף לה בעת הגשתה
אישור ותצהיר.
לעניין זה:
א" .אישור"  -אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:


אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.



אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

ב" .אמצעי שליטה"  -כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ;1981 -
ג" .מחזיקה בשליטה"  -נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים אחרות ,במישרין או בעקיפין,
למעלה מ 50% -מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
ד" .נושא משרה"  -מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן מנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,וכל ממלא תפקיד כאמור
בעסק אף אם תוארו שונה;
ה" .עסק"  -חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוציאו לציבור על פי תשקיף או
שותפות הרשומה בישראל;
ו" .עסק בשליטת אישה"  -עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או יחד ,עם נשים אחרות ,היכולת
לכוון פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות  1ו 2 -של ההגדרה אישור;
ז" .קרוב"  -בן זוג ,אח ,צאצא ,בן זוג של אח ,הורה או צאצא;
ח" .תצהיר"  -תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.

מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת
אישה.
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נספח יא'  -הצהרת המציע בדבר יכולתו לעמוד בכל תנאי המכרז
 .1המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי:
 .1.1הוא בעל היכולת ,הידע המקצועי ,המיומנות ,הכישורים המקצועיים ,האמצעים הכספיים ,כוח האדם,
הספקים ,המתקנים ,הציוד ,כלי הרכב וכל שאר האמצעים הנדרשים לבצע את התחייבויותיו לפי מכרז זה:
מס' מ ( 2018 )2007בצורה נאותה ,העונה על צרכי המוסד.
 .1.2יעמוד בכל דרישות המוסד נשוא מכרז זה לרבות עמידה במטלות שלהן התחייב כלפי המוסד ,בלוחות זמנים,
עמידה בסיכומים ובהחלטות שסוכמו עימו משך כל תקופת ההתקשרות.
 .1.3מושבי אסלה היגייניים חשמליים עם כיסוי ניילון מתחלפים יעמדו בכל התקנים הנדרשים ותקני הבטיחות.

__________________

_________________
חותמת

שם ומשפחה

[]33

___________
חתימה

מכרז מס' מ ( 2018 )2007להצבה התקנה ותחזוקה של מושבי אסלה היגייניים חשמליים עם כיסוי ניילון מתחלף

נספח יב'  -נוסח ערבות לקיום תנאי החוזה – ערבות ביצוע
נוסח ערבות לקיום תנאי החוזה – ערבות ביצוע
שם הבנק  /חברת הביטוח______________
מס' הטלפון________________________
מס' הפקס_________________________
כתב ערבות
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' וייצמן 13
ירושלים
הנדון :ערבות מס' _______________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ש"ח
(במילים :חמשת אלפים שקלים חדשים)
שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך__________________________
(תאריך תחילת תוקף הערבות)
אשר תדרשו מאת( ____________________________________________:להלן "החייב") בקשר
עם מכרז מספר מ( - 2018)2007הצבה ,התקנה ותחזוקה של מושבי אסלה הגייניים חשמליים עם כיסוי ניילון מתחלף.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב רשום ,מבלי שתהיו
חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או
לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך___________________.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו_________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח
__________________________________

______________________________

מס' הבנק ומס' הסניף

שם הבנק/חב' הביטוח
ערבות זו אינה ניתנת להעברה
_________________
תאריך

_______________
שם מלא

___________________
חתימה וחותמת
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נספח יג' הסכם התקשרות
לצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז ,המציע מחוייב לחתום על 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 ההסכם (עמודים - )47-35

לחץ כאן .

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