נספח 1א
מכרז מס' מ) - 2007 (2020שרותי שטיפת כלי רכב של המוסד לביטוח לאומי
א .המוסד לביטוח לאומי )להלן – "המוסד" ( מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר עבור שרותי שטיפת כלי רכב
של כ 200-רכבים שברשותו ,בהתאם למסמכי המכרז המצ"ב והכוללים:
.1
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מכתב פניה זה – נספח א1
הסכם שרות – נספח א'
הצעת מחיר – נספח ב'
דרישות ממערכת הזיהוי – נספח ג'
ערבות ביצוע  -נספח ד'
דוגמת מורשה חתימה – נספח ה'
בקשה להעברת כספים – נספח ו'
תצהיר בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות העובדים – נספח ז'
רשימת סניפי המוסד – נספח ח'.
דף קשר – נספח ט'.

תנאי סף:
ב .על המציע לצרף את המסמכים הבאים:
 .1המציע חייב להיות עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק  ,על המציע לצרף אישור עפ"י חוק עסקאות
גופים ציבורים  ,אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס' התשל"ו  1976ואישור אגף המכס והמע"מ על
דיווח למע"מ.
 .2על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו ,בדבר קיום חובותיו של
המציע בעניין שמירת זכויות העובדים ,לפי דני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים
על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז
זה .המציע וכל אחד מבעלי השליטה בו יחתמו בפני עו"ד על תצהירים נפרדים ,בהתאם לנוסח
בנספח ז' למכרז זה.
 .3על המציע להיות בעל מכונות רחיצה ו/או בעל הסכמי התקשרות עם מכוני רחיצה בהן תבוצע רחיצת
כלי רכב באמצעות מתקן רחיצה ו/או בשטיפה ידנית ,לפחות בערים הבאות:
אשדוד ,אשקלון ,באר שבע ,בני ברק ,הרצליה ,חדרה ,חולון ,חיפה ,טבריה ,יפו ,ירושלים ,כפר סבא,
כרמיאל ,נהריה ,נצרת ,נתניה ,עפולה ,פ"ת ,קריות ,רחובות ,רמלה
רמת גן ,ראשל"צ ,תל אביב.
.4

על המציע להיות בעל מערכת זיהוי העומדת בדרישות המפורטות בנספח ג' וזאת בכל אחד ממכוני
השטיפה האמורים בסעיף  3לעיל.

 .5המציע סיפק או מספק ,במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה,
בעצמו ו/או באמצעות התקשרות עם תחנות רחיצה ,שרותי רחיצת כלי רכב באמצעות המערכת ל2-
ציי רכב לפחות ,המונים כל אחד לפחות  100כלי רכב.
לתשומת לב המציע :
א .מציע שלא יצרף את כל החומר והמסמכים הנדרשים בסעיף  1-5לעיל )תנאי סף( ,הצעתו תדחה.
ב .על המציע לוודא שהצעתו תהא מלאה הן בהצעת המחיר שבנספח ב' וביתר המסמכים במקומות
המיועדים .
ההצעה תהא תקפה למשך שנה אחת לפחות מיום הגשתה.
ג.

בחתימתו על מסמכי המכרז מצהיר המציע כי כל חומר המכרז ידוע וברור לו.
המוסד יהא רשאי לבטל או לצמצם מכרז זה מכל סיבה שהיא ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בנימוק
החלטתו וללא כל פיצוי .במקרה כזה תימסר הודעה מתאימה למציעים.



ד.

את ההצעה החתומה ויתר המסמכים הנדרשים )כולל אשורי אגף המכס והמע"מ ( ישלהעביר יחד עם כל
חומר המכרז בתוך המעטפה המצ"ב אל תיבת המכרזים של המוסד הנמצאת בקומה  2בארכיב המוסד
לביטוח לאומי המשרד הראשי שד' וייצמן  13ירושלים  .91909הצעה שלא תהא חתומה תיפסל.

ה .אין לערוך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיצורפו להצעה שתוגש .כל שינוי שיעשה במסמכי המכרז או
כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יובא
בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול להביא לפסילתה של ההצעה.
במידה והמוסד יחליט לקבל את הצעת המציע יראה אותה כאילו שנויים אלו לא נעשו כלל.
ו .על ההצעה להגיע לתיבת ההצעות לא יאוחר מיום רביעי  30.12.2009שעה  .12.00המוסד לא ידון
בהצעה שתגיע לתיבת המכרזים אחרי המועד הנ"ל.
לתשומת לב המציעים:
בכניסה לבניין מתקיימים סדרי אבטחה ובדיקת תעודות אישיות ,קיימת בעיית חניה בסביבה ,הפרעות כלליות
בתנועה בירושלים וכדומה אשר עלולים לגרום לעיכוב בכניסה.
לפיכך על המציעים לקחת זאת בחשבון על מנת לוודא הגעה במועד לתיבת המכרזים.
ז .הערות להגשת הצעה:
על המציע להחזיר את כל מסמכי המכרז במקור ולחתום על כל עמוד.
מציע אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של הצעת המחיר ,ייחשב הדבר כאילו כלול המחיר עבור
סעיפים אלו בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את נותן השרות כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא
תמורה נוספת או שהצעתו תפסל ,לפי שיקול דעת ועדת המכרזים של המוסד .המחירים יופיעו בשקלים ללא
מס ערך מוסף.
ח .לקבלת פרטים נוספים ,ברורים והבהרות לגבי מכרז זה ,ניתן לפנות בכתב למר אביתר אילן בפקס:
 02-6513916עד לתאריך  20.12.2009שעה .12:00
ט .השאלות והתשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בתוך שבעה ימים מהמועד האחרון
להגשת השאלות וההבהרות כאמור בסעיף ח' לעיל.



נספח א'
הסכם שרות
שרותי שטיפת כלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

שנערך ונחתם בירושלים ביום _______ לחודש ________ שנת ________

בין

המוסד לביטוח לאומי שד' ויצמן  13ירושלים ע"י מר אילן מורנו סמנכ"ל לוגיסטיקה וחקירות ,מר אבי ברף ,חשב
המוסד )להלן" :המוסד"(.
מצד אחד
לבין
______________________________________________________________
)להלן "נותן השרות"(;

מצד שני

והואיל

והמוסד מעוניין בקבלת שרותי רחיצה בפריסה ארצית לכלי רכב מסוגים שונים אשר ברשותו ,בהם
מותקנת מערכת זיהוי כהגדרתה בנספח ג' )להלן" :השרות" ( ;

הואיל

ונותן השרות הגיש הצעה למכרז למתן שרותי שטיפת כלי רכב של המוסד;

והואיל ונותן השרות מצהיר כי יש לו הנסיון והיכולת לביצוע המושלם של השרות בהתאם להסכם זה ,וכי
ברשותו או בבעלותו מכוני רחיצה ו/או התקשרות עם מכוני רחיצה ברחבי הארץ בהם יבוצע השרות,
וכי ברשותו צוות עובדים מיומנים ברמה מקצועית גבוהה לביצוע השרות וכי בידו רשיונות מתאימים;
והואיל

וועדת המכרזים של המוסד בחרה בישיבתה מיום _________ את נותן השרות כזוכה עפ"י מכרז
זה.

אי לכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2א.

המוסד מתחייב למסור לנותן השרות ,ונותן השרות מתחייב לבצע את השרותים במשך שנתיים ,החל
מיום _________ ועד יום ____________ )להלן" :תקופת ההסכם"( .למוסד שמורה האופציה
להאריך את תקופת ההסכם ב –  2תקופות נוספות בנות שנה כ"א) .להלן" :תקופות האופציה"(.

ב .על אף האמור בסעיף קטן א' לעיל ,רשאי המוסד לבטל הסכם זה ,בכל עת ,על ידי מתן הודעה בכתב
ובדואר רשום לנותן השרות לפחות  60יום מראש ומבלי שיצטרך לנמק את הסיבה לכך .ביטול כאמור
לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה כלשהיא של נותן השרות כלפי המוסד.



 .3השירותים אותם מתחייב נותן השרות לבצע במסגרת הסכם זה יכללו בין היתר:
א .רחיצה פנימית וחיצונית כולל רחיצה ידנית וניקוי של כלי רכב מסוג פרטי ,מסחרי ,מסחרי קל ,סניפית,
לרבות כל האביזרים והחלקים המחוברים אל כלי הרכב ולרבות ארגזי מטען,אשר יבוצע במכון
הרחיצה של הזכיין ו/או במכון רחיצה אחר ,בהם מותקנת מערכת זיהוי.
ב .למציע מערכת ממוחשבת המאפשרת מתן שרותי רחיצת כלי רכב רק לכלי רכב מורשים באמצעות
התקן זיהוי או באמצעות צילום הרישוי של הרכב ,הכל בהתאם להזמנות המוסד מפעם לפעם לפי
בחירתן ושיקול דעתו הבלעדי של המוסד ובכפוף להוראות הסכם זה לרבות עפ"י נספח ג'.
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נותן השרות מתחייב כי כל החומרים והמוצרים בהם ישתמש בעבודתו ,יתאימו לדרישות התקנים
הישראלים העדכניים ובהעדר תקן ישראלי לדרישות התקנים המצוינים במפרט העבודה או לתקן ארץ
הייצור של החומר או המוצר ,בו הוא משתמש.

.5

על החומרים להיות מסוג מעולה.

.6

לא יאוחר מ  21-יום ממועד מסירת הודעת המוסד על זכייתו במכרז ,יסיים נותן השרות את
התארגנותו לביצוע השרות ויהיה ערוך ומוכן לביצוע השרות באופן מלא ,במכוני הרחיצה של נותן
השרות ו/או במכוני הרחיצה האחרים ,אשר קיבלו את אישור המוסד לכך ,לשביעות רצונו המלאה של
המוסד.

.7

נותן השרות מתחייב במהלך כל תקופת ההסכם:
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א.

שלא לעשות שימוש ברכב המוסד הנמסר למכון רחיצה אלא לצורך ביצוע השרות בלבד.

ב.

כי סככות העבודה במכון הרחיצה מותאמות במימדיהן ובגובהן לכל סוגי כלי הרכב עפ"י
ההסכם באופן שכלי הרכב יוכלו להיכנס למכון הרחיצה ולצאת ממנו באופן קל ,בטוח
ובטיחותי.

ג.

כי דרכי הגישה למכון הרחיצה מסודרות ומרווחות לכניסת וליציאת כלי הרכב.

ד.

כי למכון הרחיצה מקום חניה מוסדר לחניית כלי הרכב.

ה.

לספק על חשבונו את מתקן הרחיצה וכן את כל המכונות ,המכשירים ,כלי העבודה,
החומרים וכל הציוד הנדרש לצורך ביצוע השירות .המכונות ,המכשירים ,כלי העבודה,
החומרים והציוד כאמור יהיו מאיכות ומטיב מעולים ויאושרו ע"י המוסד מראש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור מסעיף  7לעיל ,נותן השרות יספק על חשבונו במהלך כל תקופת ההסכם
לצורך ביצוע השרות ויבצע רחיצת כלי הרכב תוך שימוש בפריטים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
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כלי העבודה הנדרשים לביצוע השרות ,לרבות מכונה/מכשיר לרחיצה בסבון או במסיר שומנים
מתאים ,דליים ,מברשות ומטליות.
שואב אבק תעשייתי.
מים.
חומרי ניקוי מהסוג המתאים לרחיצה פנימית וחיצונית לכלי רכב ולסילוק לכלוך ושומנים מכלי
הרכב ,אשר יאושרו ע"י המוסד בכתב ומראש.
תרסיס לשימון והגנה על חלקי הפלסטיק השונים בתוך כלי הרכב ,אשר יאושר ע"י המוסד בכתב
ומראש.

א.

נותן השרות מתחייב לבצע לכל כלי הרכב רחיצה חיצונית ורחיצה פנימית באופן שבסיום
ביצוע העבודה ,כלי הרכב יהיה נקי לחלוטין מבפנים ומבחוץ.

ב.

מותנה ומפורש בזה כי השרות יחשב כמושלם אך ורק עם קבלתו על ידי המוסד על פי אישור
בכתב של נציג המוסד.
למען הסר ספק מפורש בזה כי מתן האישור לא ישחרר את נותן השרות מאחריותו
המקצועית ו/או החוזית לגבי השרות ו/או טיב השרות ,ואין באישור כדי להטיל על המוסד
אחריות כלשהי לטיב השרות או אחר.
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א .להבטחת התחייבויותיו של נותן השרות למתן שרות ואחריות כוללת עפ"י תנאי הסכם זה בשלמותם
ובמלואם ,יפקיד נותן השרות בידי המוסד ערבות בנקאית לביצוע צמודה למדד המחירים הידוע ביום
חתימת ההסכם בגובה  ₪ 5,000כולל מע"מ ,שתהא בתוקף במשך כל תקופת ההסכם ועוד  60יום
)להלן" :ערבות ביצוע"( הערבות האמורה תהא בנוסח המצ"ב כנספח ד' .בתקופות האופציה יחדש
נותן השרות את ערבות הביצוע.
ב .הערבות תהיה נתונה למימוש בכל עת על פי שיקול דעת המוסד ,והמוסד יהא רשאי לגבות דמי נזק
או הפסד שיגרמו לו עקב מימוש הערבות.
ג .מימוש הערבות ע"י המוסד אין בו כדי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת למוסד עפ"י הסכם זה ו/או
ע"פ כל דין.

 .11כן מתחייב נותן השרות להחליף על חשבונו בלבד כל חלק ברכב אשר נפגם ו/או התבלה ,ו/או נשבר
בעקיפין או במישרין ,כתוצאה משרות לקוי שבוצע על ידו במסגרת מתן השרותים.
 .12א .נותן השרות יהא אחראי לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש לרבות עובדי נותן השרות
ו/או עובדי המוסד ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו הנובע ממעשה ו/או מחדל של נותן השרות ו/או
עובדיו ו/או מ מטעמו בקשר לביצוע השירותים עפ"י הסכם זה.
ב .נותן השרות יפצה את המוסד עבור כל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו ו/או שישא בהם ואשר האחריות
לגביהם חלה על נותן השרות.
ובלבד שהמוסד הודיע לנותן השרות מבעוד מועד על תביעה שהוגשה כנגדו וזאת כדי לאפשר לנותן
השרות להתגונן כנגדה.
 .13א .בתמורה לביצוע כל התחייבויותיו של נותן השרות על פי הסכם זה ,ישלם המוסד לנותן
שרות כמפורט בהצעת המחיר שבנספח ב' )להלן" :התמורה"(.
ב .התמורה תשולם אחת ל –  30יום עפ"י דווח ביצוע שיועברו למוסד ע"י נותן השרות וכן הגשת
חשבונית מס כחוק.
ג .דו"ח הביצוע ימולא וייחתם ע"י נותן השרות בהתאם לדרישות המוסד ויכלול את הפירוט הבא בתחום
ביצוע העבודה:
 .1מספר הזמנה – אסמכתא
 .2מס' הרישוי וסוגי כלי רכב שנרחצו
 .3כמות השטיפות בחודש
 .4אתרי השטיפה
 .5מועדי השטיפה
 .6תיאור העבודה
 .7מחיר העבודה כפי שנקבע בהסכם
 .8סה"כ לתשלום עבור העבודה
 .9דו"חות ואסמכתאות לאישור הכמויות והמחירים לדרישת התשלום
המוסד רשאי לדרוש מנותן השרות להגיש את הדו"ח ואת החשבוניות על גבי מדיה מגנטית או כל פורמט אחר
שיידרש ע"י המוסד ונותן השרות מתחייב להגישן כאמור.
ד.

נציג המוסד ו/או מי שימונה על ידי המוסד לצורך כך ,יהיה מוסמך להכריע בכל מקרה של חילוקי דעות
בקשר לאישור חשבוניות לתשלום וכן לקבוע בכל עניין הנוגע לביצוע ההסכם ,והחלטותיו תהינה סופיות
ומחייבות.

ה.

התמורה תשולם לנותן השרות בהעברה בנקאית התשלום יבוצע תוך  30יום מיום קבלת חשבונית מס
כדין ,מאושרת ע"י המוסד .אם יאחר המוסד בהעברת תשלום כלשהו לנותן השרות ישא סכום החשבונית
ריבית חשב כללי מהיום ה –  31ועד לביצוע התשלום בפועל.

ו.

המוסד ינכה מהתשלומים מס במקור ,בשיעור הקבוע בחוק אלא אם נותן השרות ימציא פטור או אישור
על ניכוי המס בשיעור מוקטן משלטונות המס.

ז .למען הסר ספק ,המוסד לא ישא בתשלום כלשהו פרט לתמורה האמורה בס"ק א' לעיל.



הוראות כלליות למתן שרות:
.14

נותן השרות אחראי על כל קבלני המשנה המועסקים על ידו וכן לתאום ביניהם.

.15

להסרת ספק מפורש בזה כי למוסד שמורה הזכות לקבל את השרות עפ"י הסכם זה בעצמו ו/או באמצעות
אחרים .למען הסר ספק מפורש בזה כי אין המוסד חייב להזמין מנותן השרות כמות מינימלית של שירותי
רחיצה בחודש.

.16

בגמר השרות ישאיר נותן השרות את הרכב נקי לשביעות רצונו המלאה של נציג המוסד.

.17

נותן השרות מתחייב לבצע את השרות ברציפות בכל זמני הפתיחה של מכון הרחיצה ולכל הפחות בימים
א'-ה' ,החל משעה  8:00ועד לשעה  ,16:00וביום ו' החל משעה  8:00ועד לשעה  ,13:00למעט מועדי
ישראל.
נותן השרות מתחייב לתת עדיפות וקדימות במתן השרות לכלי הרכב של המוסד ולהשלים את העבודה
בלוח זמנים קצר ככל האפשר.

.18

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי אין כל יחסי עובד-מעביד בין נותן השרות ו/או מי מטעמו לבין
המוסד .וכי נותן השרות אינו רשאי להמחות זכויותיו וחובותיו ע"פ הסכם זה לאחר .אלא אם קיבל אישור
מראש ובכתב מאת המוסד.

.19

כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות אשר במבוא להסכם ,יראו אותה
כנתקבלה  72שעות לאחר מועד שיגורה.

.20

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולענינים הנוגעים למכרז זה ,או בכל בעיה הנובעת מהליך ניהול מכרז
זה תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

.21

הוצאות לביצוע הסכם זה מתוקצבות מסעיף  1112002לתקציב המוסד.

.22

נותן השרות מצהיר בזאת כי חומר מכרז זה לרבות ההסכם וכל נספחיו המצ"ב ברורים ידועים ומקובלים
עליו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________________
נותן השרות

_______________________________
סמנכ"ל לוגיסטיקה

________________
חשב המוסד



נספח ב'
מכרז מס' מ)2007 (2020
הצעת מחיר

סוג רכב

מס'
רכבים

רכב פרטי

125

אומדן ממוצע
שטיפות בשנה
)אחת
לשלושה
שבועות(
2250

רכב מסחרי קל

41

738

טרנספורטר

21

378

סוואנה/אקונוליין

4

72

סניפית ניידת

1

18

שטיפה חיצונית ופנימית

שטיפה חיצונית בלבד

מחיר ליחידה בש"ח

מחיר ליחידה בש"ח

שם המציע___________________________ :

חותמת המציע ________________________ :

חתימת המציע_________________________ :

תאריך_______________________________ :



נספח ג'
מכרז מס' מ )2007 (2020
דרישות ממערכת הזיהוי

מערכת הזיהוי הינה מערכת המותקנת במכון/י הרחיצה של נותן השרות והינה בעלת יכולת זיהוי של כלי רכב
של המוסד וניהול הרשאות אלקטרוניות לכלי הרכב של המוסד ,המעבירה נתונים און ליין ,אשר יומצאו עלי ידי
נותן השרות ועל חשבונו.
.1

דרישות ממערכת המידע המרכזית

א.
ב.

נותן השרות מתחייב להתקין ולתחזק על חשבונו ,מערכת מידע מרכזית .
המערכת תהיה מסוגלת לנהל את ההרשאות לכמות ותדירות ביצוע השרות לכל כלי הרכב ו/או קבוצת
כלי רכב ,על פי המאפיינים שייקבעו מעת לעת על ידי המוסד ,זאת לכל אחד ממכוני הרחיצה הפזורים
ברחבי המדינה.
מכוני הרחיצה בהם יינתן השרות יקושרו על ידי המערכת באמצעות רשת מידע מקוונת
) (ON LINEאשר תותקן על ידי נותן השרות ותאפשר ניתוח נתונים בזמן אמת של ביצוע השרות
במכוני הרחיצה השונים לפי דרישת המוסד מעת לעת ,וכן תאפשר את ניהול הרשאות המשתמשים.
ניהול ההרשאות יערך באופן שהמערכת תאשר או תמנע מתן שרות לכלי רכב המגיע למכון רחיצה.
הוצאות התחזוקה וההתקנה של המערכת בכל אחד ממכוני הרחיצה תהיינה באחריותו ועל חשבונו
של נותן השרות.
נותן השרות מתחייב לספק לחברה על פי דרישתה דו"חות בהתאם למאפיינים שיוגדרו על ידי המוסד
מעת לעת .הדו"חות יימסרו למוסד בעותק קשיח ) ,(HARD COPYבמדיה מגנטית ובפורמט נתונים
אחיד אשר יאפשר את קריאת הנתונים והפקתם באמצעות תוכנה נפוצה ומקובלת ,הכל בהתאם
להוראות המוסד.
באם ובפתיחת הקבצים תדרש תוכנה שאינה נפוצה ומקובלת ,על נותן השרות יהיה להתקינה בכל
אתר בו ידרוש זאת המוסד ,זאת מבלי כל תמורה נוספת בגין התקנת התוכנה או השימוש בה.

ג.

ד.
ה.
ו.

 .2שינוי ו/או הוספת הרשאות שימוש
א.

למוסד שמורה הזכות לשנות ו/או להוסיף את ההרשאות לכלי הרכב מעת לעת במתן הודעה שתישלח
לספק בפקסימיליה ואשר תהיה חתומה על ידי נציג המוסד כפי שיקבע על ידה וזאת לפי שיקול דעתו
הבלעדי.

ב.

נותן השרות מתחייב לעדכן את המערכת ,על חשבונו ,בכל שנוי ו/או הוספה אשר יימסרו לו כאמור
בסעיף א' לעיל.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל שרות שיבוצע ע"י נותן השרות בניגוד להוראות המוסד כאמור,
יהיה באחריותו ועל חשבונו של נותן השרות.

ג.

שינויים ו/או הוספות כאמור בסעיף א' לעיל ייכנסו לתוקפם לכל המאוחר ,תוך  48שעות מעת משלוח
ההודעה.

ולראייה באו הצדדים על החתום

__________
תאריך

______________
שם נותן השרות

_________________________
חתימה וחותמת נותן השרות



____________
המוסד

נספח ד'
נוסח כתב ערבות לקיום תנאי החוזה  -ערבות ביצוע

תאריך __________
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות וייצמן 13
ירושלים

א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס' _________________

על פי בקשת __________)להלן " -המבקש"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 5,000
ש"ח )להלן "הסכום הבסיסי"( ,אשר יהיה צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  2להלן ,שתדרשו
מאת המבקש בקשר למכרז מכרז מס' מ) 2007 (2020בנושא :שרותי שטיפת כלי רכב של המוסד לביטוח
לאומי.
הסכום הבסיסי בסעיף  1לעיל ,יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן ,כאשר המדד הבסיסי הוא המדד
שפורסם ב 15-לחודש ____ שנת____)דהיינו ____נק'( )להלן – "המדד הבסיסי"(.
באם 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 הפרש שבין המדד הבסיסי והמדד
החדש )להלן " -סכום הערבות"(.
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 מן המבקש.
ערבות 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.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

בכבוד רב,
בנק  /חברת ביטוח_____________

______________
תאריך

______________
שם מלא

______________________
חתימה וחותמת מורשי חתימה

נספח ה'

אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה

אני הח"מ _____________________________________ ,רו"ח  /עו"ד

של חברת _____________________________________________________

מאשר בזאת ,כלהלן:
 .1חתימותיהם של הר"מ שהם מורשי חתימה של המוסד הנ"ל מחייבות עד לסכום כדלהלן:

בחתימה מורשה אחד ,עד לסכום _________________ ש"ח.

בחתימת _____ מורשים ,עד לסכום _________________ ש"ח.

דוגמת חתימה

שם החותם

תוארו/תפקידו

 .2ולראיה באתי על החתום היום ________________________

__________________________________
חותמת וחתימת רו"ח  /עו"ד



נספח ו'

לכבוד:
המוסד לביטוח לאומי
שדרות וייצמן 13
ירושלים 91909

הנדון :בקשה להעברת כספים

אני הח"מ מספר עוסק מורשה/מלכ"ר ______________________)נא לסמן אם ע.מ .או מלכ"ר(
שם המוטב/חברה ___________________________________
רחוב_____________________________:ישוב_____________________________:
מיקוד____________________________:
מספר טלפון________________________:
מספר פקס_________________________:
מספר תיבת דואר____________________:ישוב_____________________________:
מיקוד___________________________:
מבקש בזאת ,שהכספים המגיעים לנו מהמוסד לביטוח לאומי מעת לעת על פי חשבוניות וכיו"ב ,שנגיש למוסד לבטוח
לאומי ,יועברו ישירות לחשבוננו:
מספר חשבון בנק ________________:
מספר סניף____________________ :כתובת________________________________:
מספר בנק_____________________:שם הבנק______________________________:
אשור הבנק /עו"ד /רו"ח
אנו הח"מ מאשרים בזאת כי הנ"ל מוסמך לחתום בשם המוסד/המוטב ,שחשבון הבנק שייך לחברה/מוטב.
תאריך___________________:שם המאשר________________:חתימה_____________:
חתימת המוטב /המוסד
תאריך_________________:שם המורשה _______________:חתימה וחותמת__________:
שימו לב!!!
•
•
•

יש לצרף לטופס זה אישור פקיד שומה /רו"ח ,על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים תשל"ו .1976
יש לצרף אישור פקיד שומה על פטור מניכוי מס במקור.
יש לצרף אישור ניהול תקין על פי הצורך .



נספח ז'
תצהיר המציע ובעלי השליטה בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים
)על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרף 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 כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע ,המבקש להגיש למוסד לביטוח לאומי
הצעה בקשר למכרז מכרז מס' מ – 2007 (2020)-שרותי רחיצת כלי רכב של המוסד לביטוח לאומי )להלן:
"המציע"( .אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
)סעיף זה ימולא על ידי המציע(

.2

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא בעל השליטה במציע ,המבקש להגיש למוסד
לביטוח לאומי הצעה בקשר למכרז מכרז מס' מ – 2007 (2020)-שרותי רחיצת כלי רכב של המוסד
לביטוח לאומי  .אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם בעל השליטה.
)סעיף זה 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 האמור ,אני מתחייב כי המציע יקיים את כל
חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על
המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה.
 .5זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

שם ________________:תפקיד _______________:חתימה_______________ :

____________________________________________________________________

אישור עורך/ת הדין

אני הח"מ ,________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר
ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז/ _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהסברתי לו/לה את מהות ההתחייבות לעיל הוא/היא
אישר/ה אותה וחתם/ה עליה בפניי.

___________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין



___________
חתימת עו"ד

נספח ח'
רשימת סניפי המוסד

מס'
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

סניף
אשדוד
אשקלון
באר שבע
בני ברק
חדרה
חולון
חיפה
טבריה
יפו
ירושלים
כפר סבא
כרמיאל
נהריה
נצרת
נתניה
עפולה
פ"ת
קריות
ראשל"צ
רחובות
רמלה
רמת גן
ת"א

מס' מכוני שטיפה באזור זה



נספח ט'
פרטי מציע  -דף קשר

מכרז מס' מ)2009 (2020
נושא :שרותי שטיפת כלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

שם החברה/קבלן המציע/ה ______________________________

רחוב_____________________________________
מספר בית_______________________________
כניסה___________________________________
דירה____________________________________
יישוב____________________________________
מיקוד___________________________________
מספר טלפון_______________________________
מספר טלפון נייד____________________________
מספר פקס________________________________
אי-מייל_________________________________ :



