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מסמך זה הינו נספח א' להסכם

.1

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לרכישת  4,775יחידות שי למתנדבי אגף הייעוץ לקשיש.

.2

השי שנבחר השנה הוא "מפת שולחן  +לוח שנה" (להלן" :יחידת שי") ,כולל אריזה והובלה לסניפי המוסד
ברחבי הארץ.

.3

למוסד נדרשים כ 4,775 -יחידות שי.

.4

הזוכה במכרז זה יחתום על חוזה הספקת הסחורה מול המוסד (נספח א').

.5

בהצעה יש לכלול:
א.

תיאור השי ,והחומרים ממנו הוא עשוי כולל אריזה.

ב.

יחידת השי תהייה בהתאם למפרט הטכני (נספח ה') .לא תוגש יותר מהצעה אחת.

ג.

מחיר השי ,עם אפשרות להגדיל או להקטין את כמות הרכישה בשיעור של  ,20%באותה עלות,
באותה איכות ובאותם תנאי רכישה.

.6

ד.

חתימה על טופס הצעת מחיר (נספח ב') .

ה.

מחיר ליחידת שי לא יעלה על  ,₪ 100ולא יפחת מ ,₪ 60כולל מע"מ,ויכלול מפה ,לוח שנה +ההובלה.

ו.

התחייבות לאספקת השי עד ליום .30.08.2012

תנאי ההשתתפות במכרז:
א.

המשתתף במכרז י היה עסק בעל יכולת מעשית לאספקת השי בכמות המבוקשת לסניפי המוסד בכל רחבי
הארץ.

ב.

על המשתתף במכרז להיות עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו .1976-כמו כן ימלא ויחתום על המסמכים להן:
 )1מבוטל (נספח ז');
 )2אישור מורשי חתימה (נספח ח');
 )3הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות (נספח ט');
 )4תצהיר לעניין שמירה על זכויות עובדים (נספח י').

ג .על המשתתף להיות בעל מחזור כספי שנתי שלא יפחת מ ₪ 250,000-לשנים ( 2009,2010,2011נספח
יא').
ד.

על המשתתף להיות בעל ניסיון מוכח בתחוםייצור או שיווק ואספקה של מפות שולחן יודגש כי עצם הגשת
ההצעה במכרז מהווה הצהרה מטעם המציע כי הוא עומדת בתנאי זה.

ה .על המשתתף במכרז לצרף ערבות בנקאית בסך  10,000ש"ח (ערבות הגשה) ,ל קיום תנאי המכרז (בנוסח
שבנספח ג') .ערבות שתוגש בנוסח שונה מהמופיע בנספח ג' תגרום לפסילת ההצעה .הערבות
תהייה בתוקף עד ליום

.30.07.2012
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.7

אופן בחירת ההצעה הזוכה:
7.1

לצורך בחירת ההצעה ינתן משקל של  40%למחיר המוצע ו  60% -לאיכות המוצר והתאמתו לצרכי
המוסד עפ"י המשקל הבא:
 20%איכות המוצר
 20%התאמתו לצורכי מתנדבי אגף הייעוץ לקשיש
 20%יופי ואסטטיות המוצר

7.2

בשלב הראשון ,ינוקודו ההצעות ברכיב האיכות ( ) 60%וינוקדו בהתאם .הצעה אשר תצבור ציון הנמוך
מ ( 50%מתוך סה"כ של  ,)60%תיפסל.

7.3

בשלב השני ינוקדו ההצעות בגין רכיב המחיר ( ,)40%בעל המחיר הזול ביותר יקבל ציון  100ויתר
המציעים יקבלו מחיר נמוך יותר בהתאמה.

7.4

בשלב השלישי ישוקללו ציוני המציעים בגין רכיב המחיר והאיכוות.

7.5

ההצעה שתזכה בציון המשוקלל הגבוה ביותר ,היא שתיבחר.

 .8המוסד אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי ,והוא רשאי לבטל את המכרז ,עפ'י שיקול דעתו הבלעדי.
 .9הצעות שאינן כוללות את כל הנדרש ב מכרז או שלא צורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים לעיל או שאינם
בהתאם למפרט הטכני (בנספח ה') ידחו.
 .11שאלות הבהרה בנוגע למכרז זה ניתן לשלוח אל מר חיים שוורץ ,מחלקת ייעוץ לקשיש ,בפקס:
 .08-9451335שאלות תתקבלנה עד ליום ראשון  03/06/2012עד השעה . 15:00
 .11את ההצעות יש להעביר במעטפה סגורה המצורפת למסמכי המכרז אל תיבת המכרזים הנמצאת בקומה 2
בארכיב המוסד במשרד הראשי ,שד' וייצמן  13ירושלים  ,91909מלבד מסמכי המכרז תכלול ההצעה דוגמא
של מפת שולחן.
 .12יש לציין על גבי המעטפה "שי למתנדבי אגף יעוץ לקשיש  "2012 -ואת מספר המכרז (מס' מ()2012 )2014
 .13המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ,יום רביעי  20.6.2012בשעה .12:00
 .14הצעות שתגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד הנ"ל ו/או שלא תהיינה חתומות ע"י המציע ו/או שתהיינה
חסרות לא תשתתפנה במכרז.
 .15מציע שהצעתו תזכה יחתום על הסכם עם המוסד בנוסח המצורף כנספח א' למסמך זה ,ויגיש ערבות ביצוע
בנוסח האמור בנספח ד' למכרז.
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נספח א' למכרז
הסכם
שנערך ונחתם בירושלים ביום ___________ לחודש ________ שנת 2012
בין
המוסד לביטוח לאומי ,משד' ויצמן  ,13ירושלים ע"י גב' אילנה שרייבמן ,סמנכ"ל גמלאות ומר איתן קשמון ,חשב
המוסד (להלן" :המוסד").
לבין
_____________________________ (להלן :נותן השירות").
ע"י _____________________________________מ _______________________

הואיל :ונותן השירות הגיש הצעה למוסד לספק מפות +לוח שנה ארוזים עפ"י דרישת המוסד (להלן" :יחידות השי")
לסניפי המוסד כאמור בנספח ד' למכרז.
והואיל :וועדת מכרזים של המוסד בחרה בישיבתה מיום ____________ את הצעת נותן השרות כזוכה עפ"י מכרז
מס' מ(. 2012 )2014
לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו וכן הצעת המחיר מטעם נותן השרות.

 .2נ ותן השירות מתחייב לספק את יחידות השי כאמור במכרז המצורף כנספח א' למסמך זה וכמפורט להלן:
א .נותן השירות מ תחייב 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.

למסור את יחידות השי ברמה מקצועית ,טובה ולשביעות רצונו המלאה של המוסד.

ג.

לספק את יחידות השי בהתאם ל הנחיות נציג המוסד ,בכל הנוגע להספקת הסחורה בזמנים ובתאריכים
לסניפים השונים כאמור בנספח ד' .למען הסר ספק מוסכם כי הובלת יחידות השי לסניפי המוסד ,הינה על
חשבון נותן השירות.

ד.

נותן השירות יתאם עם נציג המוסד את סדרי כניסת עובדיו ואת אספקת יחידות השי
המובאים מטעמו אל כל אחד מהסניפים.

ה .נותן השירות מתחייב לספק את יחידות השי עד לתאריך .30.08.2012
.3

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של נותן השירות עפ"י הסכם זה במלואו ,ולשביעות רצונו המלאה של המוסד ,ישלם
המוסד עבור ביצוע הספקת יחידות השי בהתאם למחירים המפורטים בהצעת נותן השירות( ,להלן" :הצעת
המחיר") ,המסומנת כנספח ב' למכרז והמצורפת להסכם זה .המחירים המפורטים בהצעת המחיר הינם סופיים ולא
יחולו עליהם תוספות כלשהן.
4
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התשלום עבור אספקת יחידות השי יבוצע בתום  30יום מיום אספקת יחידות השי ,המצאת חשבונית מס כחוק

.4

למ וסד ותעודת משלוח חתומה ע"י נציג המוסד ,ובתנאי שהעבודה בוצעה בהתאם להזמנת המוסד ולשביעות רצונו
המלאה.
.5
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 הספקת יחידות השי ו/או במהלכן ,הן בתקופת הסכם זה והן לאחר מכן.

ב.

נותן השרות מתחייב בזה להביא לידיעת עובדיו וכל הבאים מכוחו ,שיעסקו בעבודות על

פי הסכם זה,

התחייבויותיו כאמור בסעיף קטן(א).
המוסד לא יהא אחראי בגין כל נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרם לנותן השירות ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג' עקב וכתוצאה

.6

מביצוע השירות עפ"י הסכם זה.

.7
א.

ב מידה והספקת יחידות השי 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 הספקת יחידות השי
במקום נותן השירות ולשלם כל תשלום שידרש לצורך זה מתוך הכספים להם יהא זכאי נותן השרות עפ"י הסכם
זה.

ג.

ה אמור בס"ק (ב) אינו בא לגרוע מזכות המוסד לפיצוי עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ולרבות מימוש הערבות
האמורה בסעיף  10להלן.

.8

נותן השרות לא יהא רשאי להעביר את התחייבויותיו או זכויותיו על פי הסכם זה ,כולן או מקצתן לאדם או לגוף אחר.

.9

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי אין כל יחס של עובד ומעביד בין המוסד לבין נותן השרות ו/או בין
ה מוסד לבין עובדי נותן השרות ו/או הבאים מכוחו והמועסקים על ידו וכי המוסד לא יהא חייב בכל תשלום פרט
לתשלומים האמורים בסעיף  3להסכם זה.

 .11להבטחת התחייבויותיו של נותן השרות לביצוע תנאי ההסכם בשלמותם ובמלואם ,יפקיד נותן השרות ביום החתימה
על הסכם זה בידי המוסד ער בות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית בסכום של  10,000ש"ח כולל מע"מ
צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות (להלן" :מדד הבסיס") .בנוסח המצורף
להסכם זה ,כנספח ד' למסמך זה .ערבות זו תהיה בתוקף עד לתאריך ( 15.11.2012ערבות ביצוע).

 .11בכל מק רה 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.
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 .12ההוצאה הכספית לביצוע הסכם זה מתוקצבת מסעיף תקציבי מס'  1192004לתקציב המוסד לשנת .2012
 .13האמור בהסכם זה לא ישונה אלא במסמך כתוב וחתום ע"י שני הצדדים.
 .14סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה ,או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהול מכרז זה,
תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.
 .15הודעות 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:
_________________
המוסד

__________________
נותן השירות

__________________
חשב המוסד
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נספח ב' למכרז
הצעת מחיר
קראתי את ההסכם ואת כל מסמכי המכרז המוצע ואני מסכים לתוכנם.
הצעת המחיר שלי כוללת את כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז לרבות הובלה ,עם אפשרות למוסד להגדיל או
להקטין את כמות הרכישה ב 20%-באותה עלות ,באותה איכות ובאותם תנאי רכישה.
המחיר ליחידת שי בודדת ,₪ ________ :כולל מע"מ.

חתימה

שם החברה

____________________
תאריך
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נספח ג' למכרז
נוסח ערבות הגשה
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 ( ₪ 10,000במילים :עשרת אלפים שקלים חדשים)
אשר תדרשו מאת(__________________________________________ __ :להלן "החייב") בקשר עם מכרז מס'
מ( 2012 )2014לרכישת שי למתנדבי אגף הייעוץ לקשיש . 2012
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר 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 . 30/07/2012

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח
___________________________________
מס' הבנק ומס' הסניף

__________________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________
תאריך

________________
שם מלא

________________
חתימה וחותמת
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המוסד לביטוח לאומי
מכרז מס' מ(2012)2014
רכישת שי למתדבי הייעוץ לקשיש

נספח ד' למכרז
נוסח ערבות לקיום תנאי החוזה
יוגש ע"י הזוכה במכרז בלבד
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 ( ₪ 10,000במילים :עשרים אלף שקלים חדשים)
שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _________________________
(תאריך תחילת תוקף הערבות)
אשר תדרשו מאת(____________________________________________ :להלן "החייב") בקשר
עם מכרז מס' מ( 2012 )2014לרכישת שי למתנדבי אגף הייעוץ לקשיש . 2012

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר 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 .15.11.2012

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח
__________________ _________________
מס' הבנק ומס' הסניף

__________________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה
________________
תאריך

________________
שם מלא

________________
חתימה וחותמת
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המוסד לביטוח לאומי
מכרז מס' מ(2012)2014
רכישת שי למתדבי הייעוץ לקשיש

נספח ה' למכרז
מפרט טכני לשי למתנדבי ייעוץ לקשיש תשע"ב מ(2012 )2014

מפת שולחן
 .1מפת שולחן בגודל:רוחב -בין -1.50ל,1.60אורך בין  ,2.60 -2.50בד דוחה כתמים,ללא צורך בגיהוץ,
בצבע אופוויט.
לוח שנה
.1

לוח שנה לקיר(לשנת ( )2012/2013עם לוגו של ייעוץ לקשיש בצרוף תמונה לפי דרישת המזמין ואשר
תסופק ע'י המזמין.

 .2גודל הלוח יהיה  23/31ס"מ .כל חודש יופיע בדף נפרד וכל הדפים יהיו מאוגדים בסליל.
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המוסד לביטוח לאומי
מכרז מס' מ(2012)2014
רכישת שי למתדבי הייעוץ לקשיש

נספח ו' למכרז
רשימת הסניפים לחלוקת השי

סניף

מס' יחידות השי

אשדוד

116

אשקלון

146

באר שבע

126

דימונה

41

בני ברק

47

חדרה

179

חולון

147

חיפה

291

טבריה

201

צפת

104

קרית שמונה

68

בת ים

112

יפו

101

ירושלים

237

מזרח ירושלים

83

כפר סבא

187

הרצליה

70

כרמיאל

130

נהריה

184

נצרת

91

נצרת עילית

44

נתניה

304

עפולה

174

פתח תקוה

312

קריות

203

ראשון לציון

181

רחובות

271

רמלה

144

רמת גן

201

תל אביב

280

סה"כ

4775
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המוסד לביטוח לאומי
מכרז מס' מ(2012)2014
רכישת שי למתדבי הייעוץ לקשיש

נספח ז'  -למכרז
מבוטל
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המוסד לביטוח לאומי
מכרז מס' מ(2012)2014
רכישת שי למתדבי הייעוץ לקשיש

נספח ח' למכרז
אישור מורשי חתימה והדוגמאות חתימה
אני______________________מס' רישיון_______________מאשר את הפרטים הבאים לגבי
( שם מלא של עו"ד)
העוסק מורשה/החברה המציעה למכרז הנדון:
.1

שם המציע (כפי שהוא רשום אצל רשם החברות (עוסק מורשה)_______________ :

 .2סוג התארגנות ______________:
 .3תאריך התארגנות/רישום _______________ :
 .4מספר מזהה _______________ :
.5

שמות מורשי החתימה  ,תפקידם ומספרי הזהות שלהם :

שם מורשה החתימה

מס' תעודות זהות

תפקידו

דוגמת חתימה

בברכה,
_______________
שם מלא

_______________
עו"ד

________________
כתובת

_______________
טלפון
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_______________
חתימה וחותמת

המוסד לביטוח לאומי
מכרז מס' מ(2012)2014
רכישת שי למתדבי הייעוץ לקשיש

נספח ט'
הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות
תאריך ____/___/___ :
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13
ירושלים
א ני הח"מ__________ ת.ז _____________.לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב ;1952-פקודת
מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח ;1978-סעיפים 290
עד  383 ,297עד  393ו 414-עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי
ותקנת השבים ,התשמ"א.1981-
או
הנני מצהיר כי נחקרתי ו/או הורשעתי (מחק את
________________________ (יש לפרט את העבירות).

המיותר)

בעבר

בחשד

לביצוע

העבירות

הבאות

ידוע לי כי לצורך ההתקשרות עם המוסד לביטוח לאומי וביצוע השירותים נשוא המכרז עלי לעבור בדיקות ביטחוניות.
הואיל וכך אני נותן/נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל מידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי במרשם הפלילי ביחס
לעבירות שפורט להלן ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ"א.1981-
כמן כן למען הסר כל ספק אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע כאמור לעיל.
הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת למכרז זה ,ובמידה ואזכה במכרז ,במשך כל
תקופת ההתקשרות עם המוסד.
הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבר בגין עבירה פלילית כלשהי למעט עבירות מסוג חטא ,והרשעות
שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א.1981-
או
הנני מצהיר כי נחקרתי ו/או הורשעתי (מחק את המיותר) בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות _________________
(יש לפרט את העבירות).
לראיה באתי על החתום
_______
תאריך

______________
שם פרטי ומשפחה

______________
תפקיד

________
שם האב

________
שנת לידה

______________________
כתובת

_________
תעודת זהות
________________
חתימה וחותמת

-----------------------------------------------------------אישור
אני הח"מ _____________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה __________ ת.ז____________ .
המשמש בתפקיד ______________ _ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה כן ,חתם בפני על הצהרה זו.
________________
חתימה
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המוסד לביטוח לאומי
מכרז מס' מ(2012)2014
רכישת שי למתדבי הייעוץ לקשיש

נספח י' למכרז
תצהיר המציע ובעלי השליטה בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכיות עובדים.
(על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם להצעה)
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר/ה בזה כדקלמן:
 .1הננ י נותן תצהיר זה בשם_________________ שהוא המציע ,המבקש להגיש למוסד לביטוח לאומי הצעה
בקשר למכרז מס' מ( 2012 )2014לרכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש( 2012 -להלן "המציע").
אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.
(סעיף זה ימולא על ידי המציע)
.2

הנני נותן תצהיר זה בשם _____________ שהוא בעל השליטה במ ציע ,המבקש להגיש למוסד לביטוח לאומי
הצעה בקשר למכרז מס'  2012 )2014לרכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש 2012-אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת
חתימה ומוסמך לתת תצהיר זה בשם בעל השליטה.
(סעיף ז ה ימולא על ידי בעל השליטה במציע)
 .3בתצהירי זה משמעותו של המונח "בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א  1981-אני
מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
 .4אני הח"מ מצהיר בזאת ,כי במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז מס' מ( 2012 )2014לרכישת שי למתנדבי ייעוץ
לקשיש ,2012-אני מתחייב כי המציע יקיים את כל חובותיו בעניין שמירת זכיות עובדים (לרבות עובדים של
קבלני משנה המוצעים מטעמו של המציע במכרז זה) לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים
החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים ,במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז
זה.

 .5זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

שם ______________ :תפקיד _____________:חתימה וחותמת________________:

----------------------------------------------------------------אישור עורך/ת הדין
אני הח"מ ,___________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב____
_________ בישוב/עיר___________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז,__________ .
ואחרי שהסברתי לו/לה את מהות ההתחייבות לעיל הוא/היא אישר/ה אותה וחתם/ה עליה בפניי.

___________
תאריך

____________________
חותמת ומספר רישיון עו"ד
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_______________
חתימת עו"ד

המוסד לביטוח לאומי
מכרז מס' מ(2012)2014
רכישת שי למתדבי הייעוץ לקשיש

נספח יא' למכרז
אישור רואה חשבון לניסיון ולמחזור כספי לצורך עמידה בתנאי הסף

תאריך______________:
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
רחוב שד' ויצמן 13
ירושלים
לבקשתכם על סמך הנתונים שנמסרו לנו ע"י בעלי החברה ואנשי הכספים שלה ובהתאם לדוחות הכספים המבוקרים
של החברה לשנים  2009,2010,2011,הננו להודיעכם כי הכנסות החברה משיווק ומכירות הינן כדלקמן:

שנה

הכנסות בש"ח

2009
2010
2011

הודעתנו זו נתנהה לצורך השתתפות במכרז מס' מ( 2012 )2014לרכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש ,2012-לחברת
______________________ .

_________________
שם מלא

____________________
חתימה וחותמת רו"ח

_____ _______________________
כתובת

_______________
תאריך

_______________
טלפון
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המוסד לביטוח לאומי
מכרז מס' מ(2012)2014
רכישת שי למתדבי הייעוץ לקשיש

מכרז מ(2011)2014
טבלת ריכוז תאריכים

התאריכים

הפעילות
פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט

יום חמישי 24.5.2012

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

יום ראשון  3.6.2012עד השעה 15:00

בפקס 08-9451335
(לידי חיים שוורץ)
יום שני 11.6.2012

מועד אחרון לפרסום תשובות המוסד באינטרנט
בכתובת ,,.www.btl.gov.il :דף הבית /מדור מכרזים.
תוקף ערבות ההגשה

30.7.2012

מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

יום רביעי  20.6.2012שעה 12:00

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