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 כל הזכויות שמורות

מסמך זה הוא קניינו של המוסד לביטוח לאומי. אין להעתיק או לצלם את המסמך או חלקים ממנו, ללא 
קבלת אישור מראש ובכתב מהמוסד לביטוח לאומי. אין לעשות כל שימוש במסמך זה, אלא למטרתו 

 כפי שמוגדרת בכותרת זו ולאחר אישור בכתב מהמוסד לביטוח לאומי.
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ה .0 ל ה נ  מ

0 .  טבלת ריכוז תאריכים 1

 התאריכים הפעילויות

 29/07/2019 פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט

 12/08/2019 לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעיםתאריך אחרון 

 29/08/2019 תאריך אחרון למענה המוסד לביטוח לאומי לשאלות הבהרה

 11/09/2019 תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

 2020201/0/ תוקף ההצעה

 

קובעים במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים  אחרים המופיעים בגוף המכרז, 

 התאריכים בטבלה זו בלבד.

 אף המין השני במשמע. -כל האמור בלשון זכר או בלשון נקבה  -מובהר בזאת כי בכל המכרז 
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0 .  כללי 2

 לקבלת שירותים פנייה 0.2.1

מחיר להפקת עיתון הגיל  מבקש בזאת לקבל הצעות,  ( "להלן: " המוסד )מוסד לביטוח לאומי ה

 כמפורט להלן:החדש 

 ירותיםתיאור כללי של הש 0.2.2

 במפרט המיוחד השירותים הנדרשים במכרז יכללו את כל הפעילויות המוגדרות 0.2.2.1

לכל וונספחיו המציע יהיה אחראי לביצוע השירותים תוך מילוי כל הנדרש על פי המכרז  0.2.2.2

 פעילות נוספת שתידרש כדי לספק את השירותים.

 הנדרשים )נתונים כמותיים( השירותיםהיקף  0.2.3

 על פי המפורט להלן:ההיקף הכמותי השנתי של  השירותים הנדרשים במכרז זה נאמד  0.2.3.1

 העיתון יופק אחת לרבעון )ארבע פעמים בשנה קלנדרית( 0.2.3.1.1

 אלף עותקים 16כל רבעון מפיקים כב 0.2.3.1.2

באמצעות מופצים  , 100חבילות של , המקובצים לכתשעת אלפים עותקים 0.2.3.1.3

 ור ישיר בדיוואילו כשבעת אלפים עותקים מופצים שליח 

על פי צרכי המוסד  בזמנים ובהיקפים משתניםעל פי מכרז זה יבוצעו הנדרשים השירותים  0.2.3.2

 (.0.4.1.7והכל כמפורט בהסכם )נספח  בכל תקופת ההתקשרות

לעיל הינם לצרכי מתן ההצעה בלבד ואינם  מהווים   0.2.3.1בסעיף המפורטים ל הנתונים כ 0.2.3.3

ולספק הזוכה לא תהא כל טענה בעניין  השנתי בפועלהתחייבות של המוסד להיקף ההזמנות 

 .זה לרבות טענת הסתמכות כלשהי

 שיטת התשלום עבור השירותים  0.2.4

 9בסעיף והכל כמפורט  ויעל פי הצעת המחיר שהוגשה על יד רבעוןהמוסד ישלם לזוכה  מידי 

 . (0.4.1.7)נספח  ההתקשרות בהסכם
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0 .  הגדרות 3

 הגדרות כלליות 0.3.1

 הגדרה מושג 

 לאזרח הוותיק ומשפחתו אגףההמוסד לביטוח לאומי ,  המוסד

בקשה זו לקבלת הצעות, על נספחיה, לרבות קבצי הבהרות, אם יהיו  המכרז

 .וכל מסמך נוסף אחר לפי שיקול דעת המוסד כאלה

 המגיש הצעה למכרז. המציע

תשובת המציע למכרז זה על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו  הצעה

 )לרבות הסכם ההתקשרות(.

הצעתו תבחר כהצעה הזוכה על ידי ועדת המכרזים של המציע אשר  הזוכה

 המוסד. 

 כזוכהמציע אשר עמד בתנאי המכרז ונבחר על ידי ועדת המכרזים  זוכה חלופי

 .)כשיר שני( חלופי

 כל השירותים המפורטים במכרז.  םהשירותי

תקופת 

 ההתקשרות

 .למכרז .80בסעיף  כמוגדר

מי שהוסמך על ידו לשמש כאחראי לתיאום,  לכו ל גמלאותסמנכ" נציג המוסד

 .לבקרה ופיקוח על ביצוע השירותים

תקופת 

 ההתארגנות

 במכרז. .90כמוגדר בסעיף 

תקופת 

 ניסיון

 במכרז. 00.1כמוגדר בסעיף 

ועדת 

 המכרזים

 ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי.

הסכם שייחתם בין המוסד לבין הזוכה במכרז זה, ע"פ הנוסח  ההסכם

 .0.4.1.7המצורף בנספח 

הצעת 

 המחיר 

נספח על גבי  5כמפורט בפרק שהוגשה על ידי המציע הצעת המחיר 

15.. 
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0 .   תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז )תנאי הסף( 4

 למכרז זה. מועד האחרון להגשת  ההצעותל  נכון על המציע לעמוד בכל תנאי הסף

מודגש כי, ככל שלא נקבע במפורש אחרת במסמכי המכרז, חובה על המציע לעמוד בעצמו, ולא באמצעות 

 אחר מטעמו, בכל תנאי הסף.

 תנאי סף מנהליים 0.4.1

 , על המציע לצרףדין בעת הגשת ההצעה הינו תאגיד הרשום בישראל על פי כלהמציע באם  0.4.1.1

 :להלןהמסמכים המפורטים והאישורים  אתוכחת העמידה בתנאי הסף הל                                   

 נטיהרלוו רשםמב רשוםהתאגיד  המציעעל היות תעודת רישום  העתק 0.4.1.1.1

 ברשות התאגידים.

יש להציג נסח עדכני המראה כי לתאגיד אין רשומה או שותפות  חברהבור ע 0.4.1.1.2

וכי לא  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעה זו חובות בגין אגרה שנתית

 .חוק או בהתראה לפני רישום כתאגיד מפר חוק מפר כתאגידנרשם 

ג אישור על ניהול תקין יש להציאו חברה לתועלת הציבור עבור עמותה  0.4.1.1.3

)למעט אם טרם מלאו שנתיים לפעילותה ואינה  התאגידים בתוקף מרשות

 זכאית לכך(.

 .וסק מורשהע העתק תעודתחברה/שותפות עליו לצרף /עצמאיבאם המציע במעמד  0.4.1.2

להוכחת   .1976-תשל"ו, עסקאות גופים ציבורייםהאישורים הנדרשים לפי חוק קיומם של  0.4.1.3

הנוסח המפורט בנספח תצהיר לפי חוק עסקאות לגופים ציבורים, העמידה יגיש המציע 

  חתום ע"י מורשי חתימה ועו"ד, 0.4.1.2

המסמכים והאישורים יגיש המציע את להוכחת העמידה בתנאי הסף נוסף על כך 

 המפורטים לעיל:

לפי פקודת מס הכנסה ]נוסח  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 0.4.1.3.1

 .1975-חדש[ וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

 1991-תשנ"אפי חוק עובדים זרים, בדבר היעדר הרשעות בעבירות ל תצהיר 0.4.1.3.2

ה תום על ידי מורשה/י החתימח 1987-תשמ"זחוק שכר מינימום, לפי ו

 למכרז. 0.4.1.3הנוסח המפורט בנספח  על ידי עורך דין  על פי  ומתומא
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המציע לחתום על  עללהוכחת העמידה בתנאי הסף  . התחייבות לשמירה על זכויות עובדים 0.4.1.4

 ..40.4.1מפורט בנספח  בנוסח ה הצהרה 

להוכחת  ו.תנאיל התאמת יכולותיו לדרישות המכרז והסכמהבנושא הצהרת המציע  0.4.1.5

 ..50.4.1 כמפורט בנספח  המציע לחתום על הצהרה  המציע עלהעמידה בתנאי הסף 

 ..140..6המפורט בנספח  אישור פרטי המציע, על פי הנוסח  0.4.1.6

, חתום  0.4.1.7ספח המצורף בנ, ההסכםעל המציע לצרף להצעתו את  -הסכם התקשרות  0.4.1.7

בראשי תיבות על ידי מורשי החתימה של המציע בכל עמוד ובחתימה מלאה וחותמת המציע 

 במקום המיועד לכך בסוף ההסכם.

 ..80.4.1בנספח הצהרת הסודיות  על המציע לחתום על -סודיות  התחייבות לשמירה על 0.4.1.8

רזים, ב' לחוק חובת המכ2להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף  -–עסק בשליטת אישה  0.4.1.9

 כלומר שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה כאמור שם, יצורפו אישור רואה חשבון ותצהיר

 והתצהיר האישור את לצרף יש, האמור החוק להוראות בהתאם כי, בזאת מודגש . עורך דין

 ..90.4.1בנוסח המפורט בנספח האמור , כמפורט בסעיף  למכרז ההצעה הגשת בעת, כאמור

 .10.4.1.1כמוגדר בנספח התחייבות לעריכת ביטוחים  0.4.1.10

 .120.4.1.כמוגדר בנספח הצהרת היעדר ניגוד עניינים  0.4.1.11

 ..130.4.1כמוגדר בנספח הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות  0.4.1.12

 תצהיר בדבר קיום הוראות חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות 0.4.1.13

לחוק שוויון  9הוראות סעיף על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב לפיו המציע מקיים את 
צוג הולם לאנשים עם י, לעניין הבטחת י1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

, ככל 2016-(, התעש"ו11מוגבלות, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס' 
 0.4.1.16שההוראות האמורות חלות עליו. התצהיר האמור יוגש בהתאם כמוגדר בנספח 

 

 מקצועיים   תנאי סף 0.4.2

בהיקף של לפחות  בתחום השירותים הנדרשים במכרז  שנתי םמחזור עסקיבעל הינו המציע  0.4.2.1

  2016,2017,2018בכל אחת מהשנים   ש"ח )לא כולל מע"מ( אלף  480

 עסקיהמחזור הלהוכחת העמידה בתנאי הסף המציע יגיש הצהרה מאושרת על ידי רו"ח כי 

ח ”שאלף  480שלו בתחום השירותים הנדרשים במכרז הינו בהיקף של לפחות    השנתי

 .0.4.2.1 יבנוסח המפורט בנספח  20182016,2017,בכל אחת מהשנים  לשנה

וסיפק את השירותים אספקת השירותים המציע הינו בעל  התמחות וניסיון מוכח ב 0.4.2.2

שנים בלפחות  ₪ אלף   120 לקוחות בהיקף כספי של  3 -להנדרשים במכרז  

2016,2017,2018 
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, הנדרש לעיל סיוןינהעל היותו בעל  להוכחת הניסיון כאמור לעיל על המציע להגיש הצהרה

 .למכרז  .2.2.40בנוסח המפורט בנספח 

 -)להלן עובד מטעמו אשר ישמש כעורך העיתון -ידרש להעמיד לצורך מכרז זההמציע י 0.4.2.3

 .ירכז את העבודה מול הביטוח הלאומיאשר   ,ויהיה מנהל הפרויקט "העורך"

האחרונות בעריכה ו/או  הקלנדריות  שניםהשנים לפחות בשמונה  5ניסיון של יהיה לעורך  0.4.2.4

פסיכולוגיה/ רווחה/ חינוך/  /ההגרונטולוגיכתיבה מקצועית ו/או כתיבה עיתונאית בתחומי 

לצרף תצהיר על כך המציע על  -ובעל תואר אקדמאי ראשון  מדעי הרוח/ מדעי החברה

 ( 0.4.2.3.1בחתימת עו"ד )מצורף נספח מס'

 לסניפי המוסד בכל רחבי הארץ, ללא תוספת תמורה להתנייד בין וכלעורך יה 0.4.2.5

דוגמאות של עיתונים מקצועיים אותם ערך והפיק בשלוש השנים  3על המציע לצרף להצעתו   0.4.2.6

 ההגרונטולוגית בתחום עבור מוסדות שונים, אשר אחד מהם לפחו האחרונותהקלנדריות 

יחידות לכל  5,000-ליון ובתפוצה שאינה פוחתת מיעמודים לכל ג 16-ובהיקף שלא נמוך מ

המציע להגיש הצהרה על היותו בעל הניסיון הנדרש להוכחת הניסיון כאמור לעיל על , ליוןיג

 ובאישור עו"ד  למכרז   0.4.2.2לעיל, בנוסח המפורט בנספח 

 

 תיפסל על הסף ולא תידון כלל. אחד מתנאי הסף או יותרהצעה שאינה עונה על 
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0 .  הנחיות להגשת ההצעה 5

 קבלת מסמכי המכרז 0.5.1

ניתן להוריד את  מסמכי המכרז  )ללא תשלום( באתר האינטרנט של המוסד  0.5.1.1

(www.btl.gov.il),  ,בכל דרך אין בהורדת חוברת המכרז מהאינטרנט או בהעתקתו

 .שהיא, משום יצירת בעלות עליו

 איש הקשר 0.5.2

 איש הקשר נציג המוסד לביטוח לאומי  לכל עניין הקשור למכרז זה הוא :

 מרים לוי שם:

 miryamle@nioi.gov.il דואר אלקטרוני :

 

 נוהל העברת שאלות ובירורים 0.5.3

בכתב בעברית לאיש הקשר שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, בכל הנושאים, יש להפנות  0.5.3.1
הנ"ל, באמצעות דואר אלקטרוני בלבד )שאלות שיופנו בדרכים אחרות לא ייענו(, ועד לתאריך המופיע 

 .0.0בטבלת ריכוז התאריכים בסעיף 

, ולא בפקס( במבנה PDFבלבד )לא  EXCELאו  WORDשאלות הבהרה יוגשו בפורמט של קובץ  0.5.3.2
 הבא:המוצג בעמוד 

מס' 
 סידורי

מספר הסעיף 
הרלוונטי במסמכי 

 המכרז

 פירוט השאלה

   

לרבות מסמך תשובות  שינויים ועדכונים למסמכי המכרז,באתר האינטרנט של המוסד  יפרסםהמוסד  0.5.3.4
לשאלות הבהרה, ככל שיהיה בכך צורך. באתר האינטרנט של המוסד )בפרק מכרזים( בכתובת 

www.btl.gov.il  .המציעים להתעדכן באחריות או במודעות בעיתונות בכל הנוגע למסמכי המוסד ותנאיו

 .לכך בקשר מציעהלא תישמע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מדרך האתר, ו באופן שוטף

 המוסד יענה על השאלות לפי שיקול דעתו הבלעדי ואינו מתחייב לענות על כל השאלות. 0.5.3.5

 

 המוסד רשאי לפרסם יותר מקובץ הבהרות אחד.   0.5.3.6

 

http://www.btl.gov.il/
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תשובות המוסד לשאלות ההבהרה יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והוראותיו. על המציעים  0.5.3.7
לצרף להצעתם תדפיס או תדפיסים של כל קבצי הבהרות המוסד, חתומים על ידי מורשי החתימה של 

 המציע.

סתירה ו/או אי התאמה בין המכרז לבין הבהרות המוסד, הבהרות מובהר בזאת, כי במקרה של  0.5.3.8
המוסד בכתב גוברות על הנוסח הקבוע במסמכי המכרז. כמו כן, במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין 

 קבצי ההבהרות, הנוסח האחרון של ההבהרות, שיפרסם המוסד, גובר על הנוסח המוקדם.

 הודעה למזמין לתן המציע על חובה, מסמכיו או במכרז רחס או פגם של מקרה בכל כי מובהר 0.5.39
 טענה כל מלטעון מושתק יהא כן לא שאם, לעיל המפורט פי ועל ידו על גילויה עם מיד האמור בדבר בכתב

 .זה בהקשר

 

ביטוחים  –ביטוח  0.5.4  אישור קיום 

, כי אם ייבחר כזוכה במכרז, ימציא למוסד  בעצם הגשת הצעתו, המציע מצהיר ומתחייב 0.5.4.1
 ללא כל שינוי בתוכנו. 0.7.3אישור קיום ביטוחים, בהתאם לנוסח המצורף בנספח 

מובהר בזאת, כי על המציע חלה האחריות לוודא האם חברת הביטוח  תסכים לבטחו כנדרש  0.5.4.2
רישות במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לד

)אישור קיום ביטוחים(, ככל שיש כאלה, לפני הגשת הצעה   0.7.3המוסד כמפורט בנספח 
 למכרז זה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: 0.5.4.3

לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח ו/או ייבחר כזוכה במכרז, מציע ש 0.5.4.3.1
ו/או כי עלויות התאמת חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז 

 כיסוי הביטוח שלו לדרישות המוסד לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

מציע שייבחר כזוכה במכרז ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המוסד, שמורה  0.5.4.3.2
 למוסד הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש 

במכרז זה על ידי ספק אחר על חשבונו )אם נדרשה ערבות הצעה במכרז(, לבצע את הנדרש 
וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותו לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לו 

 מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיו.

מובהר בזאת, כי המוסד יהיה רשאי אך לא חייב להסכים לשינויים שיתבקשו על ידי הזוכה,  0.5.4.4
, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לאישור שינויים  0.7.3ים בנספח בנוסח אישור קיום ביטוח

אלה ע"י יועץ הביטוח של המוסד. מובהר, כי למוסד שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים 
כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי 

יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה המכרז ואי המצאתו חתום לידי המוסד כנדרש, 
 כלפי המוסד ועלול לגרום למסירת השירותים לביצוע ע"י מציע אחר.  

אישור קיום ביטוחים ייחתם על ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק   0.5.4.5
 בביטוחים הנדרשים באישור קיום ביטוחים.

  .עבודה לפני החתימה על ההסכם וכתנאי לכךימי  14אישור קיום ביטוחים יימסר למוסד עד  0.5.4.6
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 אופן הגשת ההצעה 0.5.5

בצירוף כל המסמכים הנלווים הדרושים בשלושה עותקים  להגיש את הצעתו המציעעל  0.5.5.1

( 2020מ)מכרז  " שא עליה סימני זיהוי כלשהם, שעליה ייכתב יבמעטפה סגורה, שלא ת

 .("מעטפת ההצעה"של המוסד לביטוח לאומי ")להלן: להפקת עיתון הגל החדש  -2018

 כמפורט להלן: שתי מעטפות פנימיותיהיו  ת ההצעהבמעטפ 0.5.5.2

)להלן :  1שני העתקים של הצעת המחיר יוכנסו למעטפה שתסומן במספר  0.5.5.2.1

(. כל עמוד בהצעת המחיר ייחתם בחותמת הרשמית של "מעטפת המחיר"

 המציע ובחתימת מורשי החתימה של המציע.

, אם נדרש,  ויתר מסמכי )לרבות כתב ערבות המכרזושת עותקי מסמכי של 0.5.5.2.2

)להלן  2( מקור ושני העתקים, יוכנסו למעטפה נפרדת שתסומן במספר המכרז

 (."המכרז"מעטפת : 

ימון שני העתקי במילה "מקור" וס מסמכי המכרזיש להקפיד על סימון העותק המקורי של  0.5.5.3

 במילה "העתק".מסמכי המכרז 

חיר תיחתם בחותמת המציע ותוכנס כשהיא סגורה וחתומה כאמור לתוך הממעטפת  0.5.5.4

כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר  במסמכי המכרזמעטפת ההצעה. אין למלא 

אלא אך במעטפת המכרז ואין להזכיר פרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש על ידי המציע 

 ורק במעטפת המחיר.

תיבת המכרזים ליש להגיש במסירה ידנית ( 0.5.5.1)הנזכרת בסעיף הסגורה  המעטפהאת  0.5.5.5

, 13צמן ילביטוח לאומי, משרד ראשי, שדרות וי מוסדשל המוסד הממוקמת בארכיב ה

המפורט בטבלת ריכוז תאריכים מועד ל עד, מר יוסי מרציאנו  אצל 2ירושלים, בקומה 

 .0.1 סעיף

תובא בחשבון  ולא  לאמעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל  0.5.5.6

 .תידון על ידי ועדת המכרזים

בתמורה למסירת הצעתו יקבל המציע אישור על מסירת ההצעה, על המציע להקפיד על  0.5.5.7

 קבלת אישור זה, כשהוא כולל את כל הפרטים הנדרשים.

 0.5.5.2.2לצרף את המסמכים הנדרשים במעטפה המוגשת כמפורט בסעיף מתבקש המציע  0.5.5.8

 במכרז. הרשומים בהתאם לסדר הסעיפים

לתשומת לב המציעים, בכניסה לבניין של המוסד קיימים סדרי אבטחה ובדיקת תעודות אישיות, קיימת  0.5.5.9

בעיית חנייה בסביבה והפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכו', אשר עלולות לגרום לעיכוב בכניסה לבניין 

 ה בזמן.המוסד, לפיכך על המציע לקחת זאת בחשבון על מנת להגיש את ההצע
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 דרישות והנחיות למגיש ההצעה 0.5.6

 ההצעה.                                                                 נספחיו, בטרם הגשת תנאי המכרז על כל מתבקש לעיין וללמוד היטב את  מציעה 0.5.6.1

ן בעקיפי  רשאי לצלם, להעתיק, להעביר, להודיע למסור או להביא במישרין או  המציעאין  0.5.6.2

הצעה זו, או   לידיעת כל גורם או אדם מידע ו/או חומר /או ידיעה שיגיעו אליו בקשר עם 

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

להתייחס לדרישות הסתייגויות ו/או רשאי להכניס תיקונים ו/או שינויים ו/או  אינוהמציע  0.5.6.3

יקול דעתו לפי שהמוסד  רשאיכך ייעשה, ואם  )להלן : "שינויים"( באופן חלקיהמכרז 

או להתעלם מהשינויים ולהתייחס להצעה ההצעה ולא לדון בה כלל, את לפסול המוחלט 

 למציע לא תהיה כל טענה בעניין.כאילו הוגשה ללא השינויים 

ובלבד שניתן לתקנה ללא  תתוקן -כי כל טעות חישובית שתתגלה בהצעה  מוסכם בזאת 0.5.6.4

 הסכום הכללי של ההצעה.. כן יתוקן, בהתאם, קבלת ההבהרה מקדימה מהמציע

בגין הוצאות שנגרמו לו לצורך מילוי הצעתו, בין המוסד  לא תהיינה טענות כלפי  מציעל 0.5.6.5

 אם התקבלה הצעתו ובין אם לא.

התנאים  מאשר כי קרא והבין את כל המסמכים המצורפים וכי הוא מסכים לכל  מציעה 0.5.6.6

 האמורים בהם.

יש להגיש מסמך זה חתום  .נפרד מהחוזההוראות אלו למגישי ההצעות מהווים חלק בלתי  0.5.6.7

 בעת הגשת ההצעה.

. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות על ידי ישות משפטית אחתההצעה תוגש  0.5.6.8

משפטיות. הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידתה בתנאי הסף 

 המוגדרים במכרז, הינה הישות המשפטית החתומה על מסמכי ההצעה.

 תוהסתייגויושינויים  0.5.7

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או 
"(, אשר לא הותרו במפורש הסתייגויותכל הסתייגות לגביהם, בכל דרך וצורה שהיא )להלן: "

 על ידי המוסד במסגרת יתר הוראות המכרז, רשאי המוסד:

    לפסול את הצעת המציע למכרז. 

  .לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן 

  .לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד 

   לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר
 ההצעה ו/או פרט מהותי בה.
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0 .  תהליך בחירת הזוכים 6

 המידה לבחירת הזוכים-אמות 0.6.1

 המידה העיקריות הבאות:-יבחר את הזוכים לפי אמות המוסד

 הסף וצרוף של כל המסמכים הנדרשים.-עמידה בכל תנאי 0.6.1.1

-למימד התועלת )איכות( של ההצעה ו  60%, כאשר יינתן משקל של ציון מיטבי משוקלל 0.6.1.2

 לעלות שלה. 40%

 הסף-שלב א': בדיקה של סעיפי 0.6.2

תנאי כל שאינן עונות על תנאי הסף. הצעות,  בשלב זה, ההצעות ייבדקו לגבי מידת המענה על כל

 .הסף, ייפסלו

 שלב ב': הערכת התועלת )איכות( 0.6.3

לפי והערכת התועלת, שתופק מן ההצעה, תתבסס על כל המידע, אשר על המציע להגיש בהצעתו, 

 ..360.במפ"ל המפורט בנספח המשקלות היחסיים הבאים של סעיפי האיכות כמפורט 

 

 

 ציוני עלותשלב ג': קביעה של  0.6.4

מעטפות המחיר של ההצעות, שעברו את שלב ב' לעיל, ייפתחו ע"י ועדת המכרזים וההצעות ידורגו 

 :כמפורט להלןבמימד של ציוני עלות, 

 לרכיב העלות. 100, תקבל ציון מבין ההצעות  בעלת המחיר הזול  ביותר ההצעה,  0.6.4.1

, מחיר ההצעה הזולה ביותרשאר ההצעות יקבלו ציון מחיר, אשר יחושב ע"י חלוקה של  0.6.4.2

 .100-הנבדקת, מוכפל ב במחירה של 

כלל השירותים המופיעים במפרט המיוחד  עמודים ויגלם את 4שיוצע יהיה עבור המחיר  0.6.4.3

  2.3סעיף ב

 קביעת ציון ההצעה שלב ד':  0.6.5

. ההצעות ידורגו 0.6.1.2עלות/איכות כמוגדר בסעיף לכל הצעה יחושב ציון משוקלל, לפי יחס 

יהיה הגבוה ביותר, תיבחר  שציונה המשוקללההצעה אשר כההצעה, של בהתאם לציון המשוקלל 

 .בכפוף לדין החל כהצעה הזוכה

 )כשיר שני(  זוכה חלופי 0.6.6

הבאה  תדורגהמציע שהצעתו , שיהיה במכרז חלופילבחור זוכה  המוסד שומר לעצמו את הזכות,

ומכל סיבה שהיא, לא ייחתם חוזה ההתקשרות עם הזוכה על ידי המוסד . היה הזוכה לאחרבתור 

לאורך תקופת ההתקשרות לא עמד הזוכה במכרז בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו, ו/או 
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עם המוסד להתקשר )אך לא חייב( וכתוצאה מכך בוטל ההסכם עמו או בוטל חלק ממנו, יהא רשאי 

 , בכפוף לאישור ועדת מכרזים.פי המכרז הזוכה החלופי לצרכי אספקת השירותים על

י" ת הזוכה, יחייבו גם את ה"זוכה החלופכל הכללים והתנאים המפורטים במכרז זה, המחייבים א

 במידה ויידרש לחתום על החוזה וכיו"ב. 

 עיון בהצעות מציעים אחרים 0.6.7

תקנות חובות  –לן )לה 1973-המציע מצהיר כי ידוע לו  שעל פי תקנות חובת המכרזים התשנ"ג 0.6.7.1

המכרזים( יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים שלא זכו במכרז, לראות את הצעתו אם זכה. כמו כן, 

מצהיר המציע כי אין לו התנגדות לכך ואין צורך לבקש ממנו רשות להראות את הצעתו, בכפוף לחוק 

  .חובת המכרזים ותקנותיו

רשאי לציין מראש בתשובתו לנספח הצהרת המשתתף במכרז אלו חלקים בהצעתו יש בהם לדעתו סוד  מציע 0.6.7.2

מסחרי או סוד מקצועי.  מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה 

 את בקשתו על גבי מסמך נפרד  שיצורף להצעה.  לנמקכולה לעיון מציעים אחרים. על המציע 

לתשומת לב המציע, מציע שלא יציין בהודעתו נימוקים מפורטים מדוע מדובר בסוד מסחרי ו/או 

מקצועי כאמור ו/או שוועדת המכרזים תסבור שהנימוקים אותם ציין המציע בהודעתו הינם 

נימוקים לאקוניים שאין בהם כדי להעיד על סודיות החלק/ים בהצעת המציע, יראוהו כמי שמסכים 

 עה כולה לעיון מציעים אחריםלמסירת ההצ

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודעה בכך שחלקים אלו בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של  0.6.7.3

 המציעים האחרים. מכאן שהמציע מוותר מראש על זכות עיון בחלקים אלו של המציעים האחרים.

תה להציג כל מסמך שלהערכתה מודגש כי למרות האמור לעיל, וועדת המכרזים תהא רשאית על פי שיקול דע 0.6.7.4

המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או סוד מקצועי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות חוק חובת המכרזים 

 ותקנותיו.

ימים ממסירת  30מציע שיבקש לממש את זכותו כאמור לעיל, יפנה לאיש הקשר במכרז, בתוך 

 החלטת וועדת המכרזים על הזוכה במכרז

0 .  זכויות המוסד 7

 שלא יעמוד בתנאי הסף הצעתו תיפסל על הסף. מציע 0.7.1

חויב יבלא ש - את היקף השירות להגדיל/לצמצםעל פי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי המוסד  0.7.2

 בפיצוי כלשהו בגין כך.

או כל הצעה שהיא,  בעלת הציון המשוקלל הטוב ביותר מתחייב לקבל את ההצעה  ואינהמוסד  0.7.3

שהמוסד רשאי להתקשר בהסכם על כל חלקיו ונספחיו עם כל מי  המוסד יהיהבכפוף לדין, 

 הבלעדי והבלתי מסויג.  וחליט לפי שיקול דעתי

 המוסד שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לצורך קבלת הבהרות על הצעתם. 0.7.4
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)אך לא חייב(  המוסד יהיה רשאי ,מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, לאחר קבלת ההצעות 0.7.5

או הבהרות ו/או השלמות ו/או מסמכים מן המציעים כולם או אחדים מהם /ו לדרוש הסברים

לקבלת חוות לרבות ממליצים שאינם רשומים בה, וכן לפנות אל הממליצים הרשומים בהצעתם 

 .דעת מקצועית

בין מספר זוכים, להזמין חלק מהשירותים המבוקשים ו/או  ההמוסד רשאי לפצל את הזכיי 0.7.6

 .או שלבים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלטלממש את ההצעה בחלקים 

ללא צורך או לדחות את ביצועו וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי,  מכרז זהרשאי לבטל המוסד  0.7.7

לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. , או לשפותם/לפצותםו/במתן הסבר למציעים 

רשאי להתחשב, בין היתר, במספר ההצעות  סדהיה המוילעניין זה,  ובמסגרת שיקול דעת

שתוגשנה בפועל, במידת התאמתן של הצעות אלה לדרישות מכרז זה ובסכומי התשלום שננקבו 

-תישלח למציעים בכתב ולא יאוחר מ או דחיית ביצוע המכרז חדש מכרזהודעה על ביטול/ .בהן

 .הליך זה דחיית/יום לאחר ההחלטה על ביטול 14

את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר  ושומר לעצמהמוסד  0.7.8

 מוסדלעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת ה

היה רשאי סד י, המוסדמונע הערכת ההצעה כדבעי. מבלי לגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור למו

את דרישות המכרז, והכל בין אם תואם סביר ו/או שלא לבחור בהצעה שהמחיר הנקוב בה אינו 

ביכולתו של המציע  באופן שיש בו כדי להטיל ספק סדהמחיר גבוה מדי או נמוך מדי, לדעת המו

 לבצע את השירותים.

ממשלתי אחר,  םוסד יהא רשאי לפסול על הסף, מציע אשר עבד בעבר עם המוסד או עם גורמה 0.7.9

ש או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב ולא עמד בסטנדרטים של השירות הנדר

 עבודתו. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת המכרזים רשאית  0.7.10

מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, וזאת אם מצאה 

 ת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה.כי החלטה זו משרתת באופן המרבי  את טוב

רשאי בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת המוסד  0.7.11

 המוחלט. וההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז זה, על פי שיקול דעת

רזים על פי חוק חובת על פי כל דין ו/או לוועדת מכ סדאין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות המו 0.7.12

 או התקנות על פיו. 1993-מכרזים, התשנ"ג

 

 בדיקת איכות והתאמה  0.7.13

 בדיקת איכות והתאמה  0.7.13.1

עת לבדוק את איכות ו רשאי בכל יאו כל גורם שהוסמך על יד המוסד 0.7.13.1.1

 .אספקת השירותים על ידי הזוכה והתאמתם לדרישות המכרז



     

 

 

  15 

לבדוק את מידת ו יאו  כל גורם שהוסמך על יד המוסדכמו כן , רשאי  0.7.13.1.2

הזוכה מתחייב להעביר  .יכולתו של הזוכה לעמוד בדרישות המכרז

ימים  14למוסד את הנתונים, המסמכים והקבצים הנדרשים תוך 

נציג מהמועד שבו התקבלה דרישת המוסד. הנתונים לעיל  ייבחנו על ידי 

 כדי לוודא את התאמתן לדרישות שבמכרז. המוסד

 הזוכה,ת איכות אספקת השירותים על ידי במידה ויימצאו ליקויים ברמ 0.7.13.1.3

יכלול את מועד קצוב להשלמת תיקון אשר ח  "המוסד יוציא דו

 הליקויים.  

במידה ויתברר על פי תוצאות הבדיקה כי אין ביכולתו של הזוכה לעמוד  0.7.13.1.4

 בדרישות המכרז , רשאי המוסד לבטל את הזכייה.
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 הפסקת ההתקשרות עם הזוכה 0.7.14

, את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי המוסד יהא רשאי להפסיק 0.7.14.1

 . (0.4.1.7בהסכם )נספח  16על פי המוגדר בסעיף 

 שלימות ההצעה ואחריות כוללת 0.7.15

על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ברור ומוסכם  0.7.15.1

 ותפעולית אחת.

המוסד רשאי לא  אישור המוסד בכתב.המציע לא יפעיל קבלני משנה למתן השירותים ללא  0.7.15.2

לאשר העסקת  עובד /קבלן משנה מטעם הזוכה מכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק/הסבר 

 כלשהו, והחלטתו תהיה סופית ומכרעת.

ייחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות  ,המציעבמידה ויופעלו קבלני משנה ע"י  0.7.15.3

למוסד את פרטי קבלני המשנה יהיה עליו להגיש , בנוסף והתוצרים שלו ושל כל מי מטעמו

 . 0.7.1בנספח כמפורט 

למען הסר ספק, באחריות המציע לדאוג כי כל קבלני המשנה עימם יתקשר לצורך מתן  0.7.15.4

 מכרז. ההשירותים נשוא מכרז זה למוסד, יעמדו בתנאים ובדרישות המפורטות במסמכי 

ממחויבויותיו ומאחריותו הכוללת הסכם בין המציע לקבלן המשנה לא ישחרר את המציע  0.7.15.5

 כלפי המוסד. 

המוסד יהיה רשאי לפסול בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי קבלן משנה, שיועסק במתן  0.7.15.6

השירותים מטעם הספק, מבלי לנמק וללא כל התחייבות כלפי הספק ו/או קבלני המשנה 

ות למוסד מטעמו ובמקרה זה קבלן המשנה ו/או העובדים מטעמו יפסיקו את מתן השיר

מיד. כמו כן, המוסד רשאי שלא לפנות לספק בבקשה להצעת מחיר לאורך כל תקופת 

 ההתקשרות, במידה וספק זה הפעיל קבלן משנה שאינו עומד בדרישות המפורטות לעיל. 

מובהר כי הספק ו/או קבלן משנה מטעמו ו/או מי מטעמם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או  0.7.15.7

 קבלן המשנה לפי סעיף זה.שיפוי בגין הפסקת עבודת 
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0 .  תקופת ההתקשרות 8

האופציה להאריך  . למוסדעל ההסכם עם הזוכה מיום החתימה שנה  תהיה למשךתקופת ההתקשרות 

כל אחת. הארכת תקופת ההתקשרות תבוצע בהודעה  נוספות בנות שנה פותתקו  5-ההתקשרות לאת 

במהלך כל תקופה זו יוכל המוסד  לפני תום תקופת ההתקשרות הרלוונטית. ימים 06מוקדמת לזוכה של 

הסכם הבתקופות האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי  המבוקשים מהזוכה. םלרכוש את השירותי

 (.0.4.1.7בהסכם ההתקשרות )נספח  10ובנוסף מנגנון ההצמדה שבסעיף 

הארכת ההתקשרות, מותנים בזמינות  מודגש בזאת כי מימוש תקופת ההתקשרות הראשונה לרבות

 תקציבית ובהוצאת הזמנות רשמיות לזוכה, בכל שנה ושנה.

  

0 .  תקופת ההתארגנות 9

יום ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם הזוכה. בתקופה זו מחויב הזוכה בביצוע כל  14תקופה בת 

דרשים במכרז לימוד נהלי המוסד הרלוונטיים לאספקת השירותים הנ הנדרש למימוש ההסכם לרבות

 ותיאום שיטת העבודה עם נציג המוסד.

0 . 1 ן  0  תקופת ניסיו

, בה תיבחן עמידתו של הזוכה בכל חודשים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם הזוכה 6תקופה של 

בהתאם  דרישות המכרז. למוסד תהיה הזכות לבטל את ההסכם עם הזוכה ולבחור במקומו מציע אחר

 .להוראות המכרז

0 . 1  והשימוש בו )קניין רוחני(בעלות על המכרז  1

 בעלות על המכרז והשימוש בו 0.11.1

המכרז הוא קניינו הרוחני של  המוסד, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין 

 לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה. 

 בעלות על ההצעה והשימוש בה 0.11.2

תוכן הצעת מסמך התשובה )ההצעה( הוא רכושו של המוסד. המוסד מתחייב לשמור את 

המציע במסגרת חובת הסודיות הנדרשת ולא לעשות שימוש בהצעת המציע,  אלא לצרכי מכרז 

  0.11.3זה )למעט מסירת מידע הקשור להצעה כמתחייב מחוק חובת המכרזים כאמור בסעיף 

 (.להלן

 

 

 זכויות השימוש 0.11.3

תהיה כל זכות  הבעלות בכל הטובין, שיספק הזוכה למוסד, תעבור לבעלות המוסד, ולזוכה לא

בהם. מובהר בזאת כי אין באמור לעיל לפגוע בזכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים, 

 סימני מסחר ו/או זכויות הקניין הרוחני האחרות של צד כל שהוא.
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0 . 1  מחירים 2

הכרוכות באספקת השירותים במסגרת מכרז זה יכללו את כל ההוצאות  השירותיםמחירי  0.12.1

ת לאספקת השירותים במהלך תקופת ההתארגנות, העסקת עובדים פעילויות ההתארגנו לרבות

, שימוש נסיעות, הדרכות, אביזרים, ביטול זמןעל ידי המוסד(,  הוקבלני משנה )במידה ואושר

השירותים, מיסים )למעט מע"מ(, היטלים, אגרות, הוצאות  לאספקתבאמצעים וכל הדרוש 

 רווח המציע. לרבות על פי מכרז זה ו יםהשירותביצוע ביטוח, וכל הוצאה אחרת שתידרש ל

ופיים ולא  תשולם לזוכה כל מחירי השירותים שיוצעו על ידי המציע יהיו מחירים קבועים וס 0.12.2

בהסכם  10 מחיר מעבר למחירים הנקובים למעט, תוספת הצמדה כמפורט בסעיף תוספת

 (. 0.4.1.7ההתקשרות )נספח 

 ודכנים למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה.נכונים ומע ,כל המחירים יהיו נקובים בש"ח 0.12.3

0 . 1  שמירה על סודיות ואבטחת מידע  3

 לשמירת הקשור בהסכם בכל 14המוסד כמוגדר בסעיף  הנחיות פי על לפעול מתחייב הזוכה 0.13.1

 לאימות ,לסימון ,לאיסוף,למידע הגישה ונוהלי המידע בטחתא להסדרת ובכלל זה סודיות,

 ולעיבוד נתונים.
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0 . 1  במכרז הזוכהידרשו מישופעילויות אישורים ,התחייבויות  4

 זכייה )ערבות ביצוע( בגיןבנקאית  ערבותהגשת  0.14.1

 7כפי שמוגדר בסעיף הזוכה יגיש למוסד לביטוח לאומי ערבות אוטונומית בלתי מותנית  0.14.1.1

 .0.7.2בנספח בנוסח המפורט בהסכם ו

 חתימה על הסכם ההתקשרות 0.14.2

למסמכי המכרז. מסמך  זה  0.4.1.7הזוכה יחתום על הסכם  ההתקשרות המצורף כנספח  0.14.2.1

 לות ההבהרה יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם.אותשובות המוסד לש על כל נספחיו

חתימת המוסד על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מהזוכה.  0.14.2.2

ל או לא יחתום על הסכם התקשרות כנדרש, אם הזוכה לא ימלא את כל הדרישות הנ"

 המוסד שומר לעצמו את הזכות לא לחתום על הסכם התקשרות עם הזוכה.

מובהר, כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי לסיים את הליכי  ספקלמען הסר  0.14.2.3

והמציע הזוכה וכי בטרם חתימת מורשי  סדהבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המו

רשאי לבטל או  סד, המו)לא בראשי תיבות( על החוזה בין הצדדיםסד ה מטעם המוהחתימ

 לשנות את החלטתו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
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ת .1 ו ר י ש ה ת  ק פ ס א ל ת  ו נ ג ר א ת ה ו ע   ק  ר

1 .  כללי 1

 מפרט זה מגדיר את דרישות ותכולת העבודה הנדרשת מהמציע.  1.1.1

 תאת השירותים על פי המוגדר במכרז תוך רמת היענות וגמישות מקסימאליהמציע נדרש לספק  1.1.2

 לצרכי המוסד. 

ו בהצעה יהמציע יספק את השירותים הנדרשים במכרז באמצעות צוות העובדים המוצע על יד 1.1.3

מובהר כי על הזוכה להציג את רשימת כל  .מכרזואושר על ידי המוסד כעונה על דרישות ה

 סד ולקבל מראש אישור פרטני לכל עובד.העובדים מטעמו בשטח המו

1 .  התארגנות למתן השירות 2

בניית תשתית משאבי אנוש תכלול הכשרת צוות הפרויקט המוצע לצרכי אספקת השירותים על  1.2.1

שירותים עבור פי המכרז. הכשרת הצוות תתמקד במאפיינים הייחודיים הנדרשים לביצוע ה

 מוסד. ה

 הפעילויות העיקריות המפורטות להלן:במהלך תקופת ההתארגנות יבצע הזוכה את  1.2.2

לימוד מבנה המוסד, תחומי פעילותו לפי היחידות הארגוניות השונות, חוק הביטוח  1.2.2.1

 הלאומי ונהלי עבודה. 

לימוד הדרישות המיוחדות של המוסד לגבי אספקת השירותים כפי שיוגדרו על ידי  1.2.2.2

 נציג המוסד.

נציג בודה ותכנית עבודה מול בנייה ותיאום מתודולוגיית ע ,קיום ישיבות התנעה 1.2.2.3

 .המוסד

 כל פעילות נוספת שתידרש לביצוע אפקטיבי של השירותים. 1.2.2.4

תכנית  .וסדההתארגנות תבוצע על פי תכנית עבודה שתוגש על ידי הזוכה ותאושר על ידי  המ 1.2.3

-3.1.5את כלל השירותים המפורטים והזמנים בהתאם מפורט בסעיפים העבודה צריכה להכיל 

 השירות.באמנת  3.1.9
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 איש קשר מטעם הזוכה 1.2.4

ימנה איש קשר אחד מטעמו שיתאם את העבודה מול המוסד ויהיה בעל  הזוכה 1.2.4.1

 סמכויות לפתרון בעיות שונות, שיתעוררו במהלך תקופת ההתקשרות. 

 נציב תלונות  1.2.5

הזוכה ימנה נציב תלונות שיטפל בכל  תלונה שתועבר אליו הן על ידי  המוסד או   1.2.5.1

 פי מכרז זה.זכאי המוסד על 

את שם נציב התלונות ודרכי הפנייה אליו באמצעות  פקס/דואר יודיע למוסד הזוכה  1.2.5.2

 אלקטרוני.  
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ו .2 א י ם  רת י ש ר ד נ ה ם  י ת ו ר י ש  ה

2 .  רקע 1

 סד לביטוח לאומי אמון על הפקת עיתון עבור מבוטחיו, בני הגיל השלישי.והמ 2.1.1

2 .  מטרות העבודה 2

 לקבל הצעות מחיר עבור שירותי עריכה והפצת עיתון. מעוניין המוסד 2.2.1

2 .  השירותים הנדרשיםתאור  3

 תחקיר: 2.3.1.1

 יזום רעיונות לכתבות לעיתון שלם 

  כתיבה מקצועית בתחום הגרונטולוגיה/ פסיכולוגיה/ עבודה סוציאלית/ מדעי החברה

 והרוח.

 .ביצוע ראיונות בתחומים מקצועיים ואישיים 

 מרי צילום(צילום תמונות לכתבות )כולל חו 

 עריכה:  2.3.1.2

 עריכה של כל החומרים המקצועיים לעיתון 

 .כיתוב, עריכה ועימוד 

 עריכה לשונית לכל העיתון. -הגהות 

 עיצוב ועימוד: 2.3.1.3

 גיבוש קונספציה גרפית לעיתון 

  .עיצוב העמודים וביצוע גרפי לעמודים עד לשלב הגשה לדפוס 

   עיצוב  בהתאם לחוק הנגישות 

 20-ג', ההדפסה בשני צבעים ובכ 90כרומו  A4הדפסת העיתון בגודל נייר   -הפקה והדפסה 2.3.1.4

 . כאשר ההדפסה תתבצע לאחר מסירת העתקכריכה תעשה באמצעות סיכותוה עמודים

וקבלת אישור הדפסה סופי  קהוותילאגף ייעוץ לאזרח (  wordוכקובץ  pdf)כקובץ  שמש

 ממנו.

 עיטוף ודיוור 2.3.1.5

ע"י הזוכה לפי רשימת תפוצה מעודכנת שתועבר לו לפני כל הפצה. חבילות תבוצע  -הפצה 2.3.1.6

כן כתובת למשלוח דואר חוזר -כמו עותקים, ההפצה תבוצע ע"י שליח. 100המכילות מעל 

 יוגדר ע"י הביטוח הלאומי ובמידת הצורך ישתנה מעת לעת 

של האגף לאזרח  , ייעשו בתיאומו ואישור2.3.1.1-2.3.1.2השירותים המתוארים בסעיפים  2.3.1.7

 הוותיק ומשפחתו 
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המציע יהיה אחראי לביצוע השירותים תוך מילוי כל הנדרש על פי המכרז ונספחיו וכל  2.3.1.8

 פעילות נוספת שתידרש כדי לספק את השירותים.

 בגיליוןעמודים  16ביטוח לאומי מתחייב כי בכל גיליון יהיו לפחות  2.3.2

 

2 .  תהשירוצוות העובדים המקצועיים המיועדים לאספקת  4

 תיאור הצוות 2.4.1

כוח אדם מיומן ומקצועי בכמות הנדרשת לאספקת לצורך  מתן השירותים הנדרשים  הזוכה יפעיל 

 על פי דרישות המוסד.  השירותים

2 .  דרישות השכלה וניסיון מקצועי 5

אר בסעיפים ותעודות לצורך הוכחת ההשכלה והניסיון הנדרש כפי שמתעל המציע להגיש  2.5.1

 0.6.3ונספח  0.4.2.4

2 .  החלפת אנשי הצוות אישור/ 6

ולאחר שקיבלו הודעה על כך  החלפת אנשי הצוות תעשנה רק באישור המוסד לביטוח לאומי 2.6.1

  בכתב

2 .  הצוות אנשי הכשרת 7

הנדרשים  למתן השירותיםהעובדים/קבלני המשנה של הזוכה יוכשרו על ידי הזוכה ועל חשבונו  2.7.1

 על פי מכרז.

ההתארגנות ובאופן שוטף במהלך הכשרת העובדים/קבלני המשנה תבוצע במהלך תקופת  2.7.2

 תקופת ההתקשרות. 

2 .  הגשת דוחות מעקב 8

על הזוכה להמציא למוסד, בצירוף לחשבון החודשי, דוח פעילות חודשי מפורט על פי המתכונת  2.8.1

 המפורטת במסמך, שיועבר אליו על ידי המוסד במהלך תקופת ההתארגנות. 

ו, להפיק יובמועדים שיידרשו על יד בתקופת ההתקשרות יידרש הזוכה , על פי הנחיות  המוסד 2.8.2

ולהעביר למוסד דוחות פעילות תקופתיים )חודשיים, רבעוניים, חצי שנתיים, שנתיים( בחתכים 

שונים שיידרשו , לרבות השווי הכספי המצטבר של ביצוע השירותים  עד מועד הדוח, תקלות 

)בין אם בוצעו הגיליונות  , אישורי מעקב אחר דיוורביצוע ותקלות חוזרות כולל פירוט הסיבות

  בדואר או בשליחות מיוחדת(

הדוחות המפורטים לעיל יופקו ויועברו למוסד על פי נוהל שיסוכם עם הזוכה בצורות הבאות:  2.8.3

(, דוח מקוון שיוזן ישירות בתקשורת  Hard Copyדוח דיגיטאלי בפורמט אקסל ודוח מודפס )

   למוסד )בהתאם להנחיות מינהל תמ"מ של המוסד(.
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ת  .3 ו ר י ש ה ת  נ מ  א

3 .  הגדרות 1

 אמנת השירות היא כלי בידי הזוכה  המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביו. 3.1.1

אמנת השירות היא כלי בידי המוסד, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לביצוע השירותים  3.1.2

 הנדרשים מהזוכה במכרז זה  ולביצוע פיקוח על הזוכה בקיום הגדרות אלה.

תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטתו של הזוכה, לא יחשבו כאי  3.1.3

במקרה שהזוכה לא יעמוד בדרישות איכות  -עמידה ביעדי אמנת השירות. פיצויים מוסכמים 

השרות וברמות השירות המוגדרות להלן בטבלה יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים כמופיע בטבלה 

 ת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שהמוסד יהיה זכאי לו במקרה כזה.וזא להלן 3.2בסעיף 

ייעשה בדרך של קיזוז  -מימוש פיצויים מוסכמים תוך קיזוזו מהסכומים המגיעים לזוכה  3.1.4

 .המוסדמחשבונית בחתימה ואישור של  

 הזוכה יוזמן לישיבה שבה יוצג נושא הגיליוןלהחלטת הביטוח הלאומי, אחת לתקופה, בהתאם  3.1.5

 ותכולות העבודה. 

הכתבות לנציג הביטוח הלאומי, את רשימת  עורך העיתוןמיום הישיבה, יעביר ימי עסקים  10עד  3.1.6

 שברצונו לפרסם ושמות הכותבים

 ימי עסקים מיום הישיבה, יעביר העורך טיוטה ראשונית של העיתון למוסד לביטוח לאומי. 30עד  3.1.7

  .העתק שמש לאישור הדפסת הגיליוןימי עסקים מיום הישיבה, יעביר העורך  40עד  3.1.8

ימי עסקים  14, יינתן לזוכה מרגע אישור הדפסה שיועבר לזוכה בכתב -הדפסת הגיליונות 3.1.9

 נמענים.להדפסת הגיליונות והפצתם ל
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3 .  טבלת אמנת השירות 2

 

 גובה הפיצוי המוסכם מדד השירות הנדרש מרכיב השרות מס"ד

 השתתפות בישיבה 1

העוסקת   תקופתית 

 בגיליון חדש

 בגין אי הופעה₪   500 הגעה לישיבה

2 

 

מסירת רשימת 

 שיהיו בעיתוןהכתבות 

ימי עסקים מיום  10עד 

 הישיבה

ל יום גין כב₪  500

 איחור

מסירת העתק ראשוני  3

 של העיתון

ימים עסקים  30עד 

מיום הישיבה 

 הרבעונית

בגין כל יום ₪  500

 איחור

העתק שמש מסירת  4

 לאישור הדפסה

בגין כל יום ₪  500 ימי עסקים 40עד 

 איחור

איחור בהדפסה  5

 והפצת העיתונים

ימי עסקים,  14עד 

מקבלת אישור 

 הדפסה

בגין כל יום ₪  250

 איחור
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ר  .4 י ח מ ה ת  ע צ  ה

4 .  מבנה הצעת מחיר  1

 לכל המוצעים המחירים למכרז, את .15נספח , הכספית המציע יפרט בטופס ההצעה 4.1.1

 .הרכיבים המפורטים שם ובהתאם לכללים המפורטים בנספח

 על המציע למלא את נספח הצעת המחיר בהתאם לכל ההוראות המפורטות שם.  4.1.2
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 תאריך:                                                                                                                                                                                                                             לכבוד

 לאומי לביטוח המוסד

                                                                                                               

 1976-, תשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 0.4.1.2נספח 

 

............................, לאחר שהוזהרתי כי אני הח"מ ............... )שם מלא של המציע( מס' תאגיד / עוסק מורשה/ ת"ז 

 עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:

 ]למחוק אם מיותר[הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע.    .1

 ]למחוק אם מיותר[הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.    .2

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה  .3

 ]למחוק אם מיותר[שביצעתי.     

 ב לחוק2הצהרה סעיף  - הצהרה קיום דיני עבודה

האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים עד למועד  .4

, ואם 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

נה אחת לפחות ממועד ההרשעה עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה ש -הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור 

 האחרונה בעבירה.

 .1981-" משמעם: כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"אשליטה"-" והחזקה", "אמצעי שליטההמונחים " .5

-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2כמשמעותם בסעיף  -" עבירה" ו"הורשע", "בעל זיקהתצהיר זה, " לעניין .6

 "(.החוק)להלן: " 1976

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  – ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

 נא לסמן בריבוע את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות:

 נכון למועד הגשת ההצעות:

  לא "( חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף
 .על המציעחלות 

 או

 עובדים לפחות,  100לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן, אם המציע מעסיק  9 הוראות סעיף

הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו 

ומן; וכן, אם התחייב המציע לשם קבלת הנחיות בקשר לייש –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9לפי סעיף 

בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( 

הוא הצהיר כי  –( לחוק, ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 2)1ב2לסעיף 

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9עיף פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי ס

 כמשמעותו בחוק שיוויון זכויות. -" מעסיקלצורך סעיף זה: "

המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 

 תיבחר כהצעה הזוכה במכרז(.פי מכרז זה )אם הצעתו -ימים ממועד ההתקשרות על 30החברתיים, בתוך 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 

 חתימה: ______________

 

 תאריך: ___________

 

 שם המצהיר: ____________
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 אישור עו"ד

אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב' 

תיו/ה לפי ת.ז. מס' _______________, ולאחר שהזהרתיו/ה יהמוכר/ת לי אישית / שזיה________________, 

יעשה/תעשה כן, אישר/ה את  כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא

 נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

______________ 

 תאריך                              

__________________ 

 חתימה וחותמת

1. 
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 : תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום 0.4.1.3נספח 

 

 אני הח"מ ________________, נושא ת.ז שמספרה _____________, מורשה חתימה מטעם 

 ______________, שמספרו ___________________ }להלן המציע{ מצהיר בזאת כדלקמן: 

 

(, הוגנים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאיםהנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים 
 .("חוק שכר מינימום" –)להלן  1987 –התשמ"ז , וחוק שכר מינימום( "חוק עובדים זרים" –)להלן  1991 –התשנ"א 

 

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע כדלהלן:

    בשנה  ו/או חוק שכר מינימום, המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים     

 (."מועד ההגשה" –לעיל )להלן  1האחרון להגשת ההצעות למכרז האמור בסעיף  שקדמה למועד     

 

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים / חוק שכר 
 .הגשהההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד ה –מינימום 

 

ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי  ,הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום
 העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:

 בעבירה לפי חוק שכר מינימום. המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו

חלפה שנה לפחות ממועד  ההגשהבמועד  ךהמציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, א
 ההרשעה.

חלפו שלוש  ההגשההמציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד 
 אחרונה.שנים לפחות ממועד ההרשעה ה

 זה: תצהירלעניין 

 כל אחד מאלה: "בעל זיקה"

נושא משרה אצל המציע, בעל שליטה במציע, תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הינו , תאגיד שבשליטת המציע
 .גם בו בעל השליטה

של תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו 
 התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע.

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה.

 תאגיד אחר שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע. –אם המציע הינו תאגיד הנשלט שליטה מהותית 

 .1968 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  – "שליטה"

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

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג  – "הורשע"
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(31.10.2002.) 

 

 

צהירי הנני מצהיר כי שמי הוא ____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי, וכי תוכן ת
 אמת.

 

      __________                      ___________________                    __________________ 

 חתימה וחותמת                                       שם המצהיר                                          תאריך         

 

 ישור עורך/ת הדיןא

 

הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני עו"ד _________, מר/גב' ___________ נושא ת.ז. 
שמספרה _________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

      ___________                    ________________________                                  ___________    

 חתימת עו"ד                                      חותמת ומספר רישיון עורך דין                               תאריך            

 

________________________ _____________                ___________________ 

 טלפון                                                                        כתובת                                  
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0.4.1 

 קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים -: תצהיר 0.4.1.4נספח 

 

     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:   

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה         
 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. המציע" )להלן:

לעמוד בדרישות הריני להצהיר בזאת כי ככל שהצעתו של המציע תוכרז כהצעה הזוכה במכרז, מתחייב המציע         
להלן בתוספת לקיים אחר כל החיקוקים המפורטים התשלומים הסוציאליים ושכר המינימום לעובדים וכן 

את האמור בהוראות וכן  ובהתאם לחוקי עבודה עתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת, ("דיני העבודה")להלן: 

ההסכמים הקיבוציים הכלליים  שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם 
יוערכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה 

ת השירותים וזאת, במהלך כל תקופת אספקעל המציע כמעסיק לצורך  ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה
  .ת התקשרות מוארכתשניםות ו/או כל ההתקשר

 

 1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(, 

 1946פקודת הבטיחות בעבודה, 

 1949 -)החזרה לעבודה(, תש"ט חוק החיילים המשוחררים

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א

 1953-חוק החניכות, תשי"ג

 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג

 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד

 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 1957-חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז

 1958-י"חחוק הגנת השכר, תש

 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט

 1963-חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג

 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז

 1976-חוק דמי מחלה, תשל"ו

 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז

 1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח

 1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א
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 1994 –ח בריאות ממלכתי, תשנ"ד חוק ביטו

 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה

 1996-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו

 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו

 .1997-א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ"ז5סעיף 

 1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף 

 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א

 2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף 

  2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב

 2006-תשס"וחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, 

 

ידוע לי כי המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה לפיהם 

 זה. וזאת כדי לוודא את ביצועו של תצהירסקים עובדי, עמו

ים ידי לצורך מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי, ולא יתקי-ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על

 מעביד.-בינם לבין המוסד לביטוח לאומי כל קשר של עובד

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

_____________________ 

 המצהיר           

 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

היה צפוי/ה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

                  ___________                         ________________________         ___________  

 חתימת עו"ד              רישיון עורך דין  חותמת ומספר                                 תאריך                        

 _______________________________________           ___________________ 

 טלפון                                                                      כתובת                                      
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 : הצהרת המציע 0.4.1.5נספח  

 

מצהיר/ים                                       מורשה/י חתימה של המציע:                                                                אנו הח"מ 

 בזאת כי :

 

ת כל הננו מצהירים ומאשרים, כי קראנו והבנו את צרכי המוסד ודרישותיו כמפורט במכרז זה, קיבלנו א .1

ההבהרות וההסברים אשר בקשנו לדעת, ברשותנו הניסיון, הידע, המומחיות, היכולת וכל יתר התשתיות 

והאמצעים הנדרשים לביצוע התחייבויות הזוכה במכרז זה, בשלמות וברמה מקצועית גבוהה וימשיכו 

 להיות ברשותנו לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות במידה ותהיינה.

והננו מתחייבים למלא את כל  עיתון הגיל החדש הפקתל – 2018( 2020) מכרז  ים לכל תנאי אנו מסכימ .2

דרישותיו, אם נזכה בו, בדייקנות, ביעילות, במיומנות וברמה מקצועית גבוהה , לאורך כל תקופת 

ההתקשרות, לרבות הארכות במידה ותהיינה, והכל בהתאם ובכפוף להוראות המכרז והסכם 

 ההתקשרות.

תנהל על פי דין בקשר עם ביצוע השירותים, ככל שמתנהל רישום מהנני מצהיר כי אני רשום בכל מרשם ה .3

 כזה, ומחזיק ברישיונות הנדרשים על פי דין לביצוע השירותים, ככל שנדרשים.

תכסיסנות, תיאום )ישיר או עקיף( או קשירת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה,  ומצהיר כי הצעה ז הנני .4

 .צד שלישי כלשהועם קשר 

הנני מצהיר כי הצעתי זו הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלי על פי מסמכי ההתאגדות שלי ועל  .5

 פי אישור הנהלתי.

זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת  יצעתמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר ומתחייב בזה כי ה .6

 .לביטול או לשינוי

 מידע לקבלת, בחירתו לפי, אחר אדם ולכל ללקוחותיי יפנה שהמוסד לביטוח לאומי לכך מסכים הנני .7

 אחר מידע ולכל הכספי למצבי, ידי על המבוצעות העבודות לטיב, עמי לניסיונו, המקצועית ליכולתי בקשר

 .דרישתו לפי בכך למוסד לביטוח לאומי לסייע מתחייב והנני ולמכרז להצעתי רלוונטי שהוא עלי

לי ואני מסכים כי הזכייה במכרז אינה מקנה לי בלעדיות בביצוע העבודות הכלולות במכרז. המוסד ידוע  .8

יהיה זכאי להזמין שירותים מסוג השירותים במכרז גם מספקים אחרים ואני מוותר מראש על כל טענה 

 ו/או דרישה בהקשר זה.

שיהיו מעת לעת, לפי שיקול דעתו  תהיה על פי צרכי המוסד כפי ההסכם ברור לנו שהזמנת השירות על פי .9

 הבלעדי של המוסד וללא התחייבות לכמויות כלשהן ובהתאם למחירים בהצעתנו למכרז זה.

 

, יתכן שתהיינה פניות של אחרים  1992 -הננו מצהירים כי ידוע לנו שעל פי חוק חובת המכרזים  התשנ"ב  .10

 מאתנוין לנו התנגדות לכך ואין צורך לבקש לראות את הצעתנו במידה ונזכה. כמו כן אנו מצהירים, כי א

 .ותקנותיו ולהוראות המכרז בעניין זה רשות להראות את הצעתנו, בכפוף לחוק חובת המכרזים
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למוסד על פי מכרז זה , הפרה של זכויות קניין של  יםהננו מצהירים, כי אין ולא יהיה באספקת השירות .11

שחלים על המוסד כתוצאה מכך. כמו כן אנו מתחייבים צד שלישי כלשהו, וכי אין כל מניעה או הגבלה 

 שירותים לשפות את המוסד בכל מקרה של תביעת צד שלישי, שתוגש נגד המוסד, וקשורה בזכויות ב

 המוצעים.

 

 בכבוד רב

___________                                   ___________                                          _____  __________  

 חתימה וחותמת                תאריך                                         שם מורשה/י החתימה                                  
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 : אישור עו"ד על פרטי המציע, התאגדות ומורשי חתימה0.4.1.6נספח 

 המוסד לביטוח לאומילכבוד 

  ל_____________________________________ – 2018( 2020מכרז  )הנדון: 

 המציע :שם  .1

 :ההתאגדותסוג  .2

 רישום:התאריך  .3

 :תאגיד ברשם הרלוונטימספר  .4

 פרטי איש קשר .5

 :כתובת שם:

 : פקס : טלפון דוא"ל: 

 פרטי מורשי חתימה .6

 שם מורשה החתימה

 לעניין מכרז זה

 דוגמת חתימה אצל המציעתפקיד  מס' תעודת הזהות

    

    

    

 

 )יש להקיף בעיגול(.       לחוד     /   ביחד : הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע

 

 בכבוד רב,

___________________ 

 תאריך

___________________ 

 שם מורשה חתימה

_________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 

 הנני מאשר את הפרטים לעיל אודות המציע.

 בברכה,

___________________ 

 תאריך

___________________ 

 שם עו"ד

_________________ 

 מס' רישיון

___________________ 

 כתובת

___________________ 

 טלפון

_________________ 

 העו"דחתימה וחותמת 
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 : התחייבות לשמירה על סודיות 0.4.1.8נספח 

 

 /      /     /       תאריך :

 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי 

  13שד' ויצמן 

 ירושלים

 

 א.ג.נ

 סודיות  לשמירה עלהנדון : התחייבות 

 להפקת עיתון הגיל החדש -2018( 2020מ) מוהמוסד לביטוח לאומי )להלן "המוסד"( פרסם מכרז  הואיל  

 )להלן:"השירותים"(; 

 והמציע_____________ )להלן: "המציע( מעוניין להשתתף במכרז זה; והואיל 

מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע,  והמוסד התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאיםוהואיל  

 וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;

יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי  םבמוסד ו/או בקשר אליה בשירותיםוהוסבר לי כי במהלך עיסוקי  והואיל  

יבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הצ

ע למוסד ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי גישיר ובין עקיף, השייך למוסד ו/או הנו

 לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודוחות ) להלן : "המידע"(;

עלול לגרום לכם ו/או לצדדים  והוסבר לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, והואיל  

 .נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית

 :אי לזאת אני הח"מ מתחייב בפניכם כדלקמן

 .םאו ביצוע השירותיםלשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן  .1

או לאחר מכן  ע השירותיםביצולעיל , הנני מתחייב כי במשך תקופת  1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר 

 כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר בין ישיר ובין עקיף  לצד כל שהוא.

ו אחרת כדי לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש  מבחינה  בטיחותית, ביטחונית, נוהלית א .3

 על פי התחייבות זו. ילקיים את התחייבויותי

 להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו באם אזכה במכרז. .4

 להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. .5
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דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או להיות אחראי כלפיכם על פי כל  .6

לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין 

 אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

תי מכם או השייך להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד שאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבל .7

לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב ביצוע העבודה או חומר 

 שהכנתי עבורכם. כמו כן , הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

ניגוד עניינים עם עיסוקי בביצוע חשש שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של  .8

 כאמור לעיל.שירותים ה

, תהיה לכם םבכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכ .9

 זכות נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

ודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העב

 .1981 –וחוק הגנת הפרטיות  התשמ"א  1997 –פי חוק העונשין , התשל"ז 

  .לבינכםהתחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני  .10

 

 ולראיה באתי על החתום

 :___________ תאריך 

 ____________________________ של החותם _______________ת.זשם מלא של החותם : _________

 :____________________________המציע

                                                                           כתובת: ____________________________

                                                    :  ____________________________וחותמת חתימה
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 : תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה .90.4.1נספח 

 

 אישור רואה חשבון ותצהיר 

"(, החוק" -)בנספח זה  2002-(, התשס"ג15מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' 
דין לפיו העסק הוא -ידי עורך-לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר מאושר על נדרשלעניין עידוד נשים בעסקים 

 בשליטת אישה.

 ב לחוק: 2להלן ההגדרות שנקבעו בסעיף 

 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי   - אישור"

 לא התקיים אף אחד מאלה:

הוא אינו  –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  (1)
 קרוב של המחזיקה בשליטה;

אין הם  –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  (2)
 קרובים של המחזיקה בשליטה;

 "אמצעי שליטה"

- 

 ;1981-כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

"מחזיקה 

 - בשליטה"

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים 
מכל סוג של  50%-אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

 אמצעי השליטה בעסק;

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי,  - "נושא משרה"

 וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא  -"עסק" 

 הרשומה בישראל;הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות 

"עסק בשליטת 

  -אישה" 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם 

נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות 

 ( של ההגדרה אישור;2)-( ו1פסקאות )

 בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא;  -"קרוב" 

 תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה. -"תצהיר" 
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 תצהיר

 

ה י להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוית"ז ............................, לאחר שהוזהרתי כי עלנושאת אני הח"מ ............... 
 בזאת כדלקמן: הומצהיר תלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייב

, לעניין 2002-(, התשס"ג15___________ נמצא בשליטתי בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מס'  מציע ה
 עידוד נשים בעסקים.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

 _______________ 

 חתימה                
 

 אישור עו"ד

אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב' 
המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' _______________, ולאחר ________________, 

יעשה/תעשה  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
 כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

______________ 

 תאריך                              

__________________ 

 חתימה וחותמת

 

 אישור רואה חשבון

 "( הנני מאשר כדלקמן:המציעלבקשתכם וכרואי החשבון של _______________ )להלן : "

 בזאת כי :אני מאשר 

חוק חובת , ובהתאם ל1981-בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"אהמציע  הינו עסק בשליטת אישה כהגדרתו 

 , לעניין עידוד נשים בעסקים.2002-(, התשס"ג15המכרזים )תיקון מס' 

 המחזיקה בשליטה במציע היא גב' ______________ נושאת ת.ז ______________.

 :תקיים אף אחד מאלהמוכי לא 

 .הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .1

 .אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .2

 

 

 ,רב בכבוד

 

 חשבון רואי

 רישיון מספר
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 : אישור מוקדם לתנאי ביטוח0.4.1.11  נספח

   

  ביטוח:____________________ חברת

 ________________________ כתובת:

     לכבוד:

 המוסד לביטוח לאומי

 ויצמן שדרות

 ירושלים

 "  (  מוסד"ה)  להלן :  

 

 

 

 ביטוח לתנאי מוקדם אישור הנדון:

 

 חלק המהווה "אישור קיום ביטוחים" הכותרת את הנושא  0.7.3נספח  לעיוננו הובא כי בזאת לאשר הרינו .1

 .להלן "המכרז"((                           -ל 2018 )2020(מכרז מספר: מב יזכה אשר המציע עם שיחתם מהסכם

 המציע בעבורלעיל  1המפורט בסעיף  בנספח  כמפורט הביטוחים את לבצע נסכים אנו כי בזאת מאשרים אנו .2

 .אם יזכה במכרז  _________________

 רב, בכבוד

 

 

 חברת וחותמת חתימת  החותם תפקיד  החותם שם  תאריך
 הביטוח

 

 

 

 

 

 

 לנציג חברת הביטוח הממלא אישור זה: הנחיות

 אישור זה נועד לאשר לנמענים כי, נכון למועד האישור,

לא תסכים חברת הביטוח לבטח את המציע )הוא 

במידה והצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז  (סורבי
והוא יידרש להמציא להם אישור מחברת ביטוח כי הוא 

 מבוטח בהתאם לאישור קיום ביטוחים.

 

נציג מורשה של חברת על ידי  אך ורקימולא אישור זה 
 .חותמת חברת הביטוחוייחתם על ידו בצרוף  ביטוחה

 

עלול להביא  סוכן ביטוחאישור זה שיוגש חתום על ידי 
 .לפסילת הצעת המציע
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  : התחייבות להיעדר ניגוד עניינים0.4.1.12נספח  

 
 לכבוד

 לאומי המוסד לביטוח

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:

 הנני נותן תצהיר זה בשם __________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המוסד במסגרת מכרז  .1

 הלן: "המציע"(. אני מכהן כ _____________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם זה )ל

 המציע.

 מכל מין ו/או חשש סביר לניגוד עניינים מצוי בניגוד עניינים  ואינכי המציע  י מצהיר ומתחייב בזאת כלפיכםרינה .2

 עיתון הגיל החדשלהפקת  -2018( 2020מ)מס' מכרז  מתן השירותים נשוא ןוסוג שהוא, בי

 נמצא בקשרים  ו( לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא ממלא, וכי אינ"המכרז" )להלן:

  , כהגדרתו במסמכי המכרז, לרבות עם מי המכרזהפוטנציאליים בהליך  עסקיים או אחרים עם מי מהמשתתפים 

  מהם )לעניין סעיף זה, ייחשב "בעל עניין" כמי שהחזיק, במישרין או  ם בעלי עניין או נושאי משרה באחדשהינ 

 אמצעי שליטה"; כמו וכן, "החזקה" היא, לרבות החזקה כשלוח או " לפחות מסוג מסוים של 10%-בעקיפין, ב 

  כנאמן(.  

לולים להימצא על כל סיבה שבגללה הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ע מידיבאופן וסד מתחייב להודיע למ המציע .3

 במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל.

 אהיה עלול להימצא בניגוד עניינים. ובכל מקרה בו לפי שיקול דעת המוסדפעל בהתאם להוראות המציע י .4

 על פי כתב התחייבות זה תפורשנה על דרך ההרחבה באופן בו תהיינה בעלות תחולה רחבה. המציע התחייבויות .5

 ובמסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא בהסכמתכאמור  המציע התחייבויות .6

 .המוסדהמפורשת מראש ובכתב של 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .7

____________ _____________________________ ______________________ 

 המציעחתימה וחותמת  שם מלא של החתום בשם המציע תאריך

 
 אישור

 
אני הח"מ, ______________________ , עו"ד, מאשר/ת כי ביום ______________ הופיע/ה בפני במשרדי 

ברחוב _____________________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' __________________ 

ואחרי שהזהרתיו/ה כל שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ___________________ המוכר/ת לי באופן אישי, 

עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר 

 דלעיל.

 
  ______________               ___________________________                ____________________ 

 חתימת עו"דחותמת ו                                     מספר רישיון עו"ד                                           תאריך          
 
 

 _______________________________________           ___________________ 
 טלפון                                                                    כתובת                                   
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 מקוריות בתוכנות שימוש על הצהרה: 0.4.1.13נספח 

 

 : ___/___/____ תאריך

 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות וייצמן 

 ירושלים

 

 

וכי אהיה אני הח"מ ________________ת.ז.________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 
 ה בזה כדלקמן:/צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר

 

 שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה  . הנני נותן תצהיר זה בשם 1

 ת לתת תצהיר זה בשם המציע./והנני מוסמך   -"(. אני מכהן כהמציע)להלן: " 

 

  לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס'. הריני להצהיר כי המציע מתחייב 2

 נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המוסד לביטוח לאומי. אספקת טוביןולצורך ביצוע  

 

 . זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.3

 

____________ _____________________________ ______________________ 

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החתום בשם המציע תאריך

 

 

 אישור עו"ד המאשר את הצהרת המציע כאמור לעיל

 

 

___________
_ 

_____________________
_ 

___________
_ 

_____________________
_ 

 חתימה וחותמת מספר רישיון שם מלא של עו"ד תאריך
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 על מחזור כספי ( : הצהרת המציע1) 0.4.2.1נספח 

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי

 

 

 ( מצהירים""המציע – )להלן_____________  המציע של חתימה יה/מורש_________________  מ"הח אנו

 המציע )הכנסות( הכספי המחזור כי להפקת עיתון הגיל החדש -2018( 2020מ)מכרז  ב השתתפות לצורך, בזאת

 :כדלקמן הינו ,2016,2017,2018מהשנים  אחת לכל השירותים הנדרשים במכרזבתחום 

 

 הכנסות בש"ח ללא מע"מ                        שנה

2016                     __________________ 

                   2017__________________ 

2018                     __________________ 

 

 ,רב בכבוד

 ______________________________                      __________________________ 

 חתימה וחותמת                                                חתימה י/מורשה של מלא שם         
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 מחזור כספי( : אישור רואה חשבון על 2) 0.4.2.1נספח 

 

 ח["הרו משרד של לוגו נייר על ]יודפס

 :_______________תאריך

 לכבוד

 המציע( )שם______________ 

 

 המציע )הכנסות( כספי מחזור:  הנדון

 

 הצעה המגישה _________________ של המבקר החשבון רואי_____________________,  ח"רו משרד אנו
 של ההצהרה את ביקרנו כי ת/( מאשר"המציע" )להלן _____________________________________למכרז 
 ואשר האמור למכרז המציע של בהצעה המכרז( הכלולה לדרישות )בהתאם כספי מחזור היקף בדבר המציע

 .בלבד זיהוי לשם משרדנו בחותמת ומסומנת בזאת , מצורפת20182016,2017.  מהשנים אחת לכל מתייחסת

 .על ביקורתנו בהתבסס ההצהרה על דעה לחוות היא אחריותנו. המציע של ההנהלה באחריות הינה זו הצהרה

 ראינו אותם אשר ביקורת נהלי אותם את ונקטנו בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 מוטעית ל הצגה"הנ בהצהרה שאין בטחון של סבירה מידה להשיג במטרה בוצעה הביקורת. הנסיבות לפי כדרושים
 .שבהצהרה ובמידע בסכומים התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת הביקורת. מהותית

 של ידי ההנהלה על שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת הביקורת
 .דעתנו לחוות בסיס נאות מספקת שביקורתנו סבורים אנו. בכללותה בהצהרה ההצגה נאותות הערכת וכן המציע

 וזאת בהתאם בה המפורט את המהותיות הבחינות מכל נאות באופן משקפת כספי מחזור בדבר ההצהרה, לדעתנו

 .התבססה עליהם לרשומות

 

 ,רב בכבוד

_____________________ 

 החשבון רואי וחותמת חתימה
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 תנאי סף –: הצהרת המציע לגבי התמחותו וניסיונו  (1)0.4.2.2נספח 

 

  י חתימהה/__________________________, מורשאני הח"מ __________________

 "המציע"(. –של חברת _____________________________________________ )להלן 

 וסיפק את השירותיםבזאת כי המציע הינו בעל ניסיון באספקת השירותים על פי דרישות  המכרז  מצהיר

 הנדרשים במכרז זה כמפורט להלן:

 תקופת ביצוע כספיהיקף  סוג השירות שסופק לקוח מס"ד

 )מתאריך עד תאריך(

     

     

     

     

     

     

     

 לראיה באתי על החתום : ו

 

___________________________________                                    _________________ 

 ציעחותמת וחתימת המתאריך                                                                                   

 אישור עו"ד

אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב' 

המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' _______________, ולאחר שהזהרתיו/ה ________________, 

יעשה/תעשה כן, אישר/ה את  כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא

 נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

______________ 

 תאריך                              

__________________ 

 חתימה וחותמת
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 תנאי סף –: הצהרת המציע לגבי התמחותו וניסיונו  (1)0.4.2.2נספח 

 

  __________________________, מורשה/י חתימהאני הח"מ __________________

 "המציע"(. –של חברת _____________________________________________ )להלן 

-שהופקו נערכו או נכתבו מקצועית והופצו ע"י המציע בומספר הגיליונות   כי המציע הינו בעל ניסיוןבזאת  מצהיר

    .                     הינוהשנים האחרונות  10

 

 

 

 לראיה באתי על החתום : ו

 

___________________________________                                    _________________ 

 תאריך                                                                     חותמת וחתימת המציע              

 

 

 אישור עו"ד

אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב' 

המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' _______________, ולאחר שהזהרתיו/ה ________________, 

יעשה/תעשה כן, אישר/ה את  כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא

 נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

______________ 

 תאריך                              

__________________ 

 חתימה וחותמת
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 דרישות סף -: צוות הפרויקט 0.4.2.3.1 נספח

 

 מס' עובדים תפקיד

 

בשמונת ניסיון מקצועי בתחום  השכלה

 השנים האחרונות 

   1 עורך העיתון

 

 

 

 אישור עו"ד

אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב' 

המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' _______________, ולאחר שהזהרתיו/ה ________________, 

את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את כי עליו/ה להצהיר 

 נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

______________ 

 תאריך                              

__________________ 

 חתימה וחותמת
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 "למפ: 0.6.3נספח  

 רכיב התועלת 

 ניקוד משקל האיכותמדד  

1 

 השכלת העורך

 נק' 20

 

  תעודה  מקצועית על כל

 /ההגרונטולוגי :בתחומים

פסיכולוגיה/ רווחה/ חינוך 

 .ודותנק  4 –

  ,כל תואר ראשון נוסף

מעבר לתואר הראשון 

 5 -שנדרש בתנאי הסף

 .נקודות

 נקודות.  10 -כל תואר שני 

סך הניקוד בסעיף זה לא יעלה 

 .קודותנ 20על 

2 

שהופקו נערכו או נכתבו  תהגיליונומספר 

השנים  10-מקצועית והופצו ע"י המציע ב

 עמ' 16לפחות המכילים האחרונות 

לצורך מדידת איכות זו יצרף המציע 

 הצהרה לשם עמידתו

  נק' 50 

 15-20 נקודות  10 -גיליונות 

  20 -גיליונות 30-ל  -21בין 

 נקודות

  30 –גיליונות  45ל -31בין 

 נקודות

  50 –גיליונות  45מעל 

 נקודות

 

התרשמות אישית של בוחני ההצעות  3

 -מטעם האגף

 הבאים: הפרמטריםיבחנו  -בראיון

  10 –הכרת תחום הפעילות 

  10 –מקצועיות 

  10 –התרשמות כללית 

 

איון ייערך למציע ולעורך המוצע יהר

 מטעמו.

עבור כל פרמטר יינתן ציון, בהתאם  נק' 30 

 לפירוט  הבא:

 נקודות 10 -מצוין 

 נקודות 7 -טוב מאוד 

 נקודות  4  -טוב 

 נקודות 0 -בינוני 
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 פרטים אודות קבלני משנה של המציע :0.7.1נספח 

 

הסכם זה )למעט הטובין אותם לפי  בקבלני משנה לצורך אספקת הטוביןככל שבכוונת המציע להיעזר 
 המציע לבצע בעצמו בהתאם למסמכי המכרז(, יפרט המציע את הפרטים הבאים: במחוי

 _._______________________________________ קבלן המשנה:שם  .1

 .________מספר תאגיד של קבלן המשנה: _______________________ .2

 השירות שיבצע קבלן המשנה עבור המציע: ______________________. .3

 __________________________.___________ המשנה:קבלן כתובת  .4

 ______._____________ :טלפון .5

 ______.____________ ימיליה:פקס .6

 ___________.______אתר אינטרנט: _________________________ .7

 __. ________________________ קבלן המשנה:שם איש הקשר מטעם  .8

  ;_____________________ :טלפון; _____________________ :תפקיד

 ;__________ _______ ימיליהפקס ____;_______________ :טלפון נייד

 .___________________אלקטרוני: ________________________-דואר

ככל שבכוונת המציע להיעזר ביותר מקבלן משנה אחד, המציע רשאי לצלם נספח זה ולהגישו בנפרד 
 עבור כל קבלן משנה.

 

: ________________וחותמת התאגיד חתימת המציע  

 

 תאריך: ___________________
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 ערבות ביצוע -לקיום תנאי החוזה כתב ערבות : נוסח  0.7.2  נספח

 _____________תאריך: 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 ________________________מס' הפקס: 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי

 13שד' וייצמן 

 ירושלים

 ____________הנדון: ערבות מס'

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

 _________________________________________________________________()במילים 

 מתאריך _________________________ ______________ה  שיוצמד למדד

 )תאריך תחילת תוקף הערבות(                                                                     

 ___________________)להלן "החייב"( בקשראשר תדרשו מאת: _________________________

 .הפקת עיתון הגיל החדש 2018(2020)מכרז מספר מעם 

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

לפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כ

 לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

 _______דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                                         

__________________________________      ___________________________________ 

 הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח מס' הבנק ומס'                   

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

                      ________________                   ________________                       ________________ 

 שם מלא                                         חתימה וחותמת                          תאריך                                   

 

 



     

 

 

  65 

 

 קיום ביטוחים : אישור 0.7.3נספח  

 במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו

 

 

 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי 

 13רחוב שדרות ויצמן 

 ירושלים

 ) להלן "המוסד" (

 

   קיום ביטוחים של __________מספר חברה _____________ אישור עלהנדון: 

 "(ספק)להלן: "ה

 החדש הגיל עיתון להפקת 2018( 2020)ממס'  מכרזפי  עלבקשר להסכם 

 "ההסכם"( -)להלן 

 

 

את הספק  ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם לביטוח בע"מ, מצהירים  חברהאנו הח"מ, _________________
 הביטוחים להלן:

 

 

בגבולות אחריות של  על פי דין כלפי עובדיו ספק. הפוליסה מבטחת את חבות ה פוליסה לביטוח אחריות מעבידים
שם המבוטח מורחב לכלול את המוסד לאירוע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. ₪  20,000,000

 .ספקה והבאים מטעמו באם יתבע על ידי עובדי 

 

על פי דין כלפי צד שלישי  ספק. הפוליסה מבטחת את חבות ה שלישיפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד  .2

לאירוע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. ₪  1,000,000כלשהו לרבות המוסד בגבולות אחריות של 
הפוליסה מכסה פגיעה ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. 

לסעיף ובכפוף  לכלול את המוסד והבאים מטעמו בכל הקשור בהסכם בלבד שם המבוטח מורחבאישית .  
 יראו את כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד. ואחריות צולבת לפי

 

 בהתייחס לפוליסות לעיל:

כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל  .1
פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותו -כלפי המוסד וכלפי מבטחיו, ולגבי המוסד , הביטוח על
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תהיה למבטח זכות תביעה טוחי המוסד , מבלי שיבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בב
. ולמען הסר ספק אנו 1981-הביטוח, התשמ"א חוזהחוק בממבטחי המוסד להשתתף בנטל החיוב כאמור 

 מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המוסד  וכלפי מבטחיו.
לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, הביטוחים מופיע תנאי שלפיו של הביטוחים הנ"ל בפוליסות  .2

 יום מראש. 60הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד  לפחות  שלחאלא אם תי

 בלבד. על הספק  חלותהשתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות  .3

 שגרם לנזק בזדון. אדםאנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד והבאים מטעמו ולמעט כלפי  .4

 כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל. אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד .5

 

 בכבוד רב,

 

___________      _________            ______________            _________________ 

 תפקיד החותם                    חתימת וחותמת המבטח              שם החותם               תאריך     

 

 

 רשימת הפוליסות ריךמתא עד תאריך פוליסה מס'

 צד שלישי   

 אחריות מעבידים   

 

 :פרטי סוכן הביטוח

 

  ;כתובת ________________  ;שם _____________

 טלפון ____________ 

     

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

חתימה וחותמת 
 חברת הביטוח

 רשימת הפוליסות מתאריך עד תאריך

 שלישיצד    

 אחריות מעבידים   
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 : הצעת המחיר5.1נספח 

 

 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי

 "(ולרשום עליה "הצעה המחיר ונפרדת סגורה במעטפה)יש להגיש 

 -להלן הצעת המחיר של ____________________ )שם המציע(, מס' תאגיד ___________ )להלן 
עמודים כפי  4הצעת המחיר עבור  .עיתון הגיל החדשלהפקת  -2018( 2020מ)"( למכרז מס' המציע"

 .ללא מע"מ₪ הינה            , במפרט המיוחד ובנספחיו במכרז השתואר

  בחינת הצעות המחיר נבחנות בתוספת מע"מ 

 

 :הנחיות כלליות להגשת הצעת המחיר

 על גבי נספח זה.  אך ורקאת הצעת המחיר יש להגיש  .1

לגבי כל אחד מהרכיבים המפורטים בטבלה שלהלן  - חדשים, ללא מע"מהצעת המחיר תוגש בשקלים  .2
הגשת הצעה שתחרוג מהכללים המפורטים לגבי  .ובהתאם לכללים המפורטים לגבי כל אחד מהרכיבים

 עלולה להביא לפסילת ההצעה כולה.  -כל אחד מהרכיבים 

 המציע לצד התיקון.במקרה של תיקון בטיפקס או בכל דרך אחרת בהצעת המחיר נדרשת חתימת  .3

המחירים המוצעים ע"י המציע בהצעת המחיר יכללו את כל העלויות וההוצאות של המציע הנדרשות  .4
למילוי תנאי ההצעה וביצוע מושלם ומלא של כל העבודות הרלוונטיות על פי ההזמנה ובכלל זה השגת 

הוצאות משרדיות, שעות אישורים, רישיונות, היתרים, ביטוחים, מיסים, כוח אדם, ציוד, נסיעות, 
עבודה, עליות מחירים וכל עלות אחרת ו/או כל שינוי עתידי מכל סוג שהוא )לרבות מכוח דין( שיש בו 

 כדי להשפיע על המציע ו/או על מי מעובדיו, אלא אם נקבע אחרת בחוזה. 

 התמורה כוללת את מכלול השירותים המפורטים במפרט. .5

 ת כלשהן, אין לערוך בו שינויים ו/או השמטות מכל סוג שהואאין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערו .6
הוספת עריכת שינויים בטופס הצעת המחיר לרבות ואין להוסיף להצעת המחיר כל מסמך נלווה אחר. 

. עלולה להביא לפסילת ההצעה כולה -ולרבות צירוף מסמך נלווה להצעת המחיר  הערות או מחיקות
 יגבר שיעור ההנחה הגבוה יותר )לטובת המוסד(. -ובמילים  במקרה של סתירה בין הנקוב במספר

מובהר, כי התיאור המופיע בטבלת הצעת המחיר היא תמציתי בלבד ובכל מקרה יחייב את הספק  .7
 הפירוט המלא המופיע במסמכי המכרז. 

 : _______________וחותמת המציעתאריך: ______________   חתימה 
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 הערות:

בסדרי הגודל המופיעים   ואין המוסד מתחייב לרכושן כמויות משוערות בלבד הכמויות לעיל הינ .1
 .בטבלה

 . הכול כמפורט בהסכם זה ונספחיו.כתיבה, עריכה ודיוורכוללים   הצעה זוב כל  הסעיפים  .2

 כל הציוד שיסופק יהיה בהתאם לתקנים הרלוונטיים. .3

 קהחדש שייבד לרכיב, החברה תגיש הצעת מחיר במחירון זה  חדשים שלא קיימים רכיביםבמידה וידרשו  .4
 מראש. המוסד לביטוח לאומיויאושר על ידי 

 

 : _______________חותמת המציעתאריך: ______________   חתימה ו


