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 לרכישת שי למתנדבי  (2019) 2022 מכרזמכרז מס'  

 2019 -תש"פ  חגי תשרי – תיק המשפחתווהו אזרחל ייעוץ אגף

 

 

לאזרח  ייעוץיחידות שי למתנדבי אגף  5,000-כמבקש לקבל הצעות לרכישת  הביטוח הלאומי .1

 .וומשפחתותיק וה

לוח שנה ,("ו/או יחידות שייחידת ")להלן:  "מכשיר טיגון ללא שמן"שי שנבחר השנה הוא ה .2

ברחבי  ביטוח הלאומימוסד לאריזה והובלה לסניפי ההשירות הנדרש כולל  .כרטיס ברכהולקיר 

 הארץ.

נספח ) ביטוח הלאומימוסד למול ה שייחידות הספקת לא הסכםהזוכה במכרז זה יחתום על  .3

 .(א'

 בהצעה יש לכלול:  .4

בהתאם למפרט  אריזהתיאור ההשי, והחומרים ממנו הוא עשוי כולל יחידת תיאור  .א

 (נספח ד') וטופס הגשת הצעה הטכני

לא ( 'דנספח ) וטופס הגשת הצעה לשי יחידת השי תהייה בהתאם למפרט הטכני .ב

  .תוגש יותר מהצעה אחת

 ייפסל. מציע שיגיש יותר מהצעה אחת .ג

את היקף הרכישה  רשאי על פי שקול דעתו הבלעדי, לצמצם הלאומי ביטוחמוסד לה .ד

 באותם התנאים שנקבעו במכרז. 20%של עד  רבשיעו

 ( .נספח ב'מחיר )חתימה על טופס הצעת  .ה

את  כלולל על הצעת המחיר .כולל מע"מלא  ₪ 117לא יעלה על  מחיר ליחידת שי .ו

  .לסניפי המוסד הובלהה וכן שנה לקירהלוח  ,ברכההכרטיס  ,הארוזה יחידת השי

 29.10.2019 השי עד ליום תויחידהתחייבות לאספקת  .ז

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המצויינים בסעיף זה. מציע  השתתפות במכרז:סף לאי תנ .5

 שלא יעמוד בתנאי אחד ו/או יותר מתנאי הסף, הצעתו תיפסל.

בכמות המבוקשת במועד המבוקש, והשי יחידות לאספקת  יכולת מעשיתבעל הינו המציע .א

עמידתו בתנאי זה יחתום  להוכחת. בכל רחבי הארץ הלאומי ביטוחמוסד להלסניפי 

יחידות . רשימת הסניפים לחלוקת במכרז 'והמציע על הצהרה בנוסח המופיע בנספח 

  .במכרז בנספח ה' תמפורטהשי 

חוק עסקאות גופים המנהל ספרים כחוק לפי או חברה עוסק מורשה  להיות המציעעל  .ב

 .1976-אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"וציבוריים )

 להוכחת העמידה בתנאי הסף יגיש המציע את האישורים והמסמכים המפורטים לעיל:

פקודת מס הכנסה ]נוסח אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי  .1

 .1975-חדש[ וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו
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, בדבר היעדר 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהיר בכתב לפי  .2

ולפי חוק שכר  1991-חוק עובדים זרים, תשנ"א הרשעות בעבירות לפי

סעיף , ותצהיר בכתב לפיו המציע ממלא אחר דרישות 1987-מינימום, תשמ"ז

, בעניין ייצוג הולם 1976-)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו1ב2

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי. על התצהיר להיות חתום  –לאנשים עם מוגבלות 

הנוסח תימה במציע ומאומת על ידי עורך דין, כל זאת על פי על ידי מורשה/י הח

 למכרז. המפורט בנספח  יא

 

הינו חברה או שותפות יצרף להצעתו תעודת רישום התאגיד ונסח חברה/שותפות מציע ש .ג

 המראה כי לתאגיד אין חובות בגין אגרה שנתית.

 

  :ןלהמסמכים להכל   עלהמציע ימלא ויחתום  כמו כן .ד

 ;('ונספח " )והצהרת מציע בדבר יכולתו לספק את השירות "דף קשרטופס  (1

 ;('נספח ז) תימהי חאישור מורש (2

 ; ('נספח חת קודמות )רשעוהצהרה בדבר העדר ה (3

 .('נספח ט) תצהיר לעניין שמירה על זכויות עובדים (4

 מהשניםאחת  לכל 1,700,000₪ -כספי שנתי שלא יפחת מ להיות בעל מחזורהמציע על  .ה

/ ייצור/ אוייבעל המחזור הכספי הנרדש להיות כתוצאה מעיסוק ב .2018, 2017, 2016

 .(( 1, י )י' יםנספחכלי בית ) מוצרי חשמל ו/אואו אספקה של ו/מכירה  /שיווק

 .900אישור מכון התקנים למוצר על פי תקן הישראלי הרשמי ת"י  .ו

 

 : אופן בחירת ההצעה הזוכה .6

 האם ההצעה עומדת בתנאי הסף שנקבעו.  הלאומי ביטוחמוסד להבשלב הראשון יבדוק 

איכות הבמידה וההצעה עומדת בתנאי הסף, תיבדק עמידתה של ההצעה באמות המידה של 

 אשר הוצג בהצעה.. תבסס על כל המידע, ובהמחירהו

למחיר המוצע )בעל המחיר הזול ביותר יקבל ציון  60%לצורך בחירת ההצעה ינתן משקל של 

לאיכות  40%משקל של ו ,(באופן יחסי למחיר הנמוךנמוך יותר  ציוןויתר המציעים יקבלו  100

"ל מפב מפורטיםהקריטריונים ל פי הע הלאומי ביטוחמוסד לההמוצר והתאמתו לצרכי 

 .'יב נספחשב

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

יהיה הגבוה ביותר,  ההצעה שציונה המשוקללאשר כההצעה, של בהתאם לציון המשוקלל 

 .בכפוף לדין החל תיבחר כהצעה הזוכה

עפ'י  לבטל את המכרז, והוא רשאי, חייב לקבל הצעה כלשהימתאינו  הלאומי ביטוחמוסד לה .7

 .שיקול דעתו הבלעדי

 יתעלם מכל שינוי כאמור. הלאומי הביטוחאינו רשאי לשנות את נוסח המכרז או תנאיו והמציע  .8
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צורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים לעיל  מכרז או שלאבהצעות שאינן כוללות את כל הנדרש  .9

 ( ידחו.'דבנספח ) וטופס הגשת הצעה לשיבהתאם למפרט הטכני  ןשאינ או

 יעוץי מתחום, ובת שבע לוי  חיים שוורץ  לשלוח אלבנוגע  למכרז  זה  ניתן    שאלות הבהרה  .10

שני בתאריך   שאלות תתקבלנה עד ליום  .08-9451335בפקס:  אזרח הוותיק ומשפחתו,ל

מוסד התשובות לשאלות יפורסמו ללא שם הפונה באתר האינטרנט של  . 12/08/2019

 רביעי , דף הבית מכרזים, לא יאוחר מיוםwww.btl.gov.ilשכתובתו:  הלאומי ביטוחל

 .  28/08/2019בתאריך 

יהיה רשאי לפרסם שינויים ועדכונים למסמכי המכרז, לרבות מסמך  הלאומי ביטוחמוסד לה .11

באופן שוטף  להתעדכן באחריות המציעיםתשובות לשאלות הבהרה, ככל שיהיה בכך צורך. 

ו/או  www.btl.gov.il)בפרק המכרזים( בכתובת  הלאומי ביטוחמוסד להבאתר האינטרנט של 

  .במודעות בעיתונות בכל הנוגע למסמכי המכרז ותנאיו

את ההצעה יש להגיש בשלושה העתקים, במעטפה סגורה וחתומה ללא זיהוי חיצוני, יש  .12

צעה. יש להגיש את הצעת המחיר ( ובין שאר הה'להפריד בין הצעת המחיר )נספח ב

 במעטפה סגורה ונפרדת.

יטוח מוסד לבהבארכיב  2בקומה  אל תיבת המכרזים הנמצאת את ההצעות יש להעביר   .13

לול ההצעה מלבד מסמכי המכרז תכ, 91909ירושלים  13במשרד הראשי, שד' וייצמן  הלאומי

  ., כמפורט בנספח ד'המוצעת השי יחידתדוגמא של 

 -תש"פ חגי תשריומשפחתו,  הוותיקאזרח ל ייעוץיש לציין על גבי המעטפה "שי למתנדבי אגף   .14

 .(2019) 2022" ואת מספר המכרז מס' 2019

 . 04/09/2019, הינו המועד האחרון להגשת ההצעות .15

 הצעות שתגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד הנ"ל ו/או שלא תהיינה חתומות ע"י המציע ו/או .16

 חסרות לא תשתתפנה במכרז.שתהיינה 

בנוסח המצורף כנספח א' למסמך  הלאומי הביטוחמציע שהצעתו תזכה יחתום על הסכם עם  .17

 זה.

 

  

 

  

http://www.btl.gov.il/
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 נספח א' למכרז

 

 ה ס כ ם

 

 

 

 הסכם.  הלצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז, המציע מחוייב לחתום על 

 . ביטוח הלאומיל מוסדהההסכם המצורף להלן חתום בראשי תיבות על ידי נציגי 

 .   ביטוח הלאומימוסד להעל ההסכם,  לצד חתימותיהם של נציגי בראשי תיבות על המציע לחתום 

 החתימה על ההסכם הינה חובה.  
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 נספח ב' למכרז

 הצעת מחיר

 

 לכבוד

 לאומיביטוח המוסד לה

 

 מסכים לתוכנם.קראתי את ההסכם ואת כל מסמכי המכרז המוצע ואני 

ידוע לי כי המוסד לביטוח לאומי  .הצעת המחיר שלי כוללת את כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז

באותם  20%של עד  רעל פי שקול דעתו הבלעדי, לצמצם/להגדיל את היקף הרכישה בשיעו ,רשאי

 התנאים שנקבעו במכרז.

 

 ,ויכלול את יחידת השי הארוזה לא כולל מע"מ  ₪ 171לא יעלה על  המחיר ליחידת שי ידוע לי כי 

  לסניפי המוסד.  הובלהוה ברכההכרטיס ,שנה לקירהלוח 

 

 .כולל מע"מלא : ________ ₪  הינה המחיר ליחידת שי בודדתהצעת 

 

 29.10.2019הנני מתחייב לספק את השי עד לתאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 מספר ח.פ./עוסק מורשה                                             מציעשם ה                          

                

 

 

 ____________________ 

 חתימה וחותמת                                                                תאריך  
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 ' למכרזגנספח 

 

  נוסח ערבות לקיום תנאי החוזה     

 הביטוח ________________שם הבנק/חברת 

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות
 לכבוד 

 לאומיביטוח המוסד לה
 13שד' וייצמן 

 ירושלים
 

 ____________הנדון: ערבות מס'

כפי שתאושר על ידי ועדת  משווי העסקה 5%גובה של לאנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד 

  . המכרזים

 _________________________ שיוצמד למדד  המחירים לצרכן מתאריך

 )תאריך תחילת תוקף הערבות(                                                       

 

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( 

 חגי תשריומשפחתו  הוותיקאזרח ל ייעוץלרכישת שי למתנדבי י (2019) 2022עם מכרז   בקשר

 . 2019תש"פ 

 

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

בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא 

 שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

 29.01.2020ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  

                      ___________________ : דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו
 הבנק/חב' הביטוח שם                                                                                                     

  
  __________________________________     ____________________ 

 וח מס' הבנק ומס' הסניף                      כתובת סניף הבנק/חברת הביט      
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה
 
 

                  ________________                       ________________                       ________________ 
 חתימה וחותמת          תאריך                                            שם מלא                                 
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 וטופס הגשת הצעה מפרט טכני לשי - נספח ד' למכרז 

 

 המציע מתחייב לספק את השי בהתאם לדרישות הבסיסיות במפרט הנ"ל.

 רטיס ברכה.כלוח שנה לקיר ו (,"שיו/או יחידות יחידת ")להלן:  "מכשיר טיגון ללא שמן"

 אפקטיבית לפיזור אוויר וחום ון ללא שמן המשמר ערכים תזונתיים, באמצעות מערכת מכשיר טיג

 במהירות גבוהה.

  לשנה לפחות אחריותמתן. 

  וואט. 1800-וואט ל 1300הספק : בין 

  ליטר. 3.5-ליטר ל 2.5נפח בין 

 ן ההפעלה.מדפנות בטיחותיות מבודדות חום וקרות מגע בז 

 אישור מכון התקנים. - תנאי סף 

 .לוח שנה לקיר בהתאם לדרישות המזמין 

 .כרטיס ברכה בהתאם לדרישות המזמין  

 .הזוכה יספק ביחד עם יחידות השי גם שקיות המתאימות בגודלן לאריזת השי, בכמויות הנדרשות 

 

תיאור כולל  ,השי והחומרים ממנו הוא עשוייחידת  את ראתלנא 

_______________________________________________________________:אריזה

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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הדרישות המפורטות  אני החתום מטה מצהיר בזה שהמוצר אותו אני מציע עומד בכל

 לעיל.

 

____________           _______________               ________________           

   חותמת המציע                   חתימת המציע     תאריך

 

 קרטריון

 

 תשובות

 תנאי סף

המשמר ערכים תזונתיים,  באמצעות  מכשיר טיגון ללא שמן

 מערכת אפקטיבית לפיזור אוויר וחום במהירות גבוהה.
 

  אישור מכון התקנים

 
 דפנות בטיחותיות מבודדות חום וקרות מגע בזמן ההפעלה.

 
 

 המיועדת לשטיפה במדיח כלים.  non stickקערת

 
 

  וואט 1800-וואט ל 1300הספק בין 

 אמות מידה לאיכות

. יש להעניק מספר שנות האחריות המוענקות עבור המוצר

 אחריות של שנה לפחות.
 

  ליטר. 3.5-ליטר ל 2.5נפח בין 
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 רשימת הסניפים לחלוקת השי -נספח ה' למכרז

 מס' יחידות השי סניף

 121 אשדוד

 135 אשקלון

 178 שבע באר

 33 דימונה

 75 ברק בני

 210 חדרה

 130 חולון

 296 חיפה

 173 טבריה

 110 צפת

 77 שמונה תקריי

 124 בת ים

 111 יפו

 220 ירושלים

 79 מזרח ירושלים

 81 ר"ג-מרכז מידע ארצי

 167 סבא כפר

 91 הרצליה

 128 כרמיאל

 198 נהריה

 150 נצרת

 58 נצרת עילית

 282 נתניה

 190 עפולה

 305 תקוה פתח

 221 קריות

 203 לציון ראשון

 254 רחובות
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 213 גן רמת

 233 אביב תל

 5013 סה"כ
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 '   למכרזנספח ו

 והצהרת המציע בדבר יכולתו לספק את השירות דף קשר

 

 לכבוד
 לאומיהיטוח במוסד לה

 ירושלים
 

 דף קשר -פרטי מציע 

 

 (2019) 2022מכרז מס' 

 2019 -תש"פ  חגי תשרי ומשפחתו הוותיקאזרח ל ייעוץשי למתנדבי י רכישת –נושא 

 שם המציע/ה ______________________ 
 ______________________מספר ח.פ./עוסק מורשה __

 _____________________רחוב_________________
 ____________________מספר בית_______________

 ________________כניסה______________________
 _____________דירה__________________________

 _________יישוב_____________________________
 _______מיקוד_______________________________

 ____מספר טלפון______________________________
 ___________מספר טלפון נייד____________________

 ____מספר פקס_______________________________
 ___________________________________מייל: _-אי
 

אני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי מכרז זה, וכי 

יכולת בעל אני  וכי,ביכולתי המקצועית, הכספית והארגונית לספק את השרות עפ"י כל תנאי המכרז

במועד המבוקש,  יחידות השי לסניפי המוסד לביטוח לאומי בכל רחבי הארץ, ספק אתל מעשית

אני מתחייב למלא אחר כל התנאים כמו כן  .,ביטוח הלאומימוסד לה על ידיבכמות המבוקשת ו

 והדרישות לשביעות רצונכם המלאה. 

הציוד, החומרים, הידע וכל האמצעים האחרים הדרושים על מנת לאפשר לנו  ברשותי כוח האדם,

, ואלה ימשיכו להיות ברשותי עד מילוי ביטוח הלאומימוסד להלבצע את העבודות בהתאם לדרישות 

בהתאם לדרישות המכרז ועפ"י התחייבויתינו בהסכם  ביטוח הלאומימוסד למלא של דרישות ה

בות בתקופות הארכתו אם תהיינה, ובהתאם לכך ערכתי את לר שיחתם עמנו עפ"י מכרז זה,

 הצעתנו הנ"ל.  

אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לי כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנה 

 או אי ידיעה של תנאי המכרז ו/או תנאי ההסכם על מסמכיהם ונספחיהם .

 

---------------          -------------------------         ---------------------------- 

 חותמת המציע   חתימת המציע                                            תאריך                
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 למכרז 'זנספח  

 

 דוגמאות חתימהאישור מורשי חתימה ו

 

 מאשר את הפרטים הבאים לגבי _______________מס' רישיון______________________אני

 ) שם מלא של עו"ד(      

 

 העוסק מורשה/החברה המציעה למכרז הנדון:

 

 _______________ עוסק מורשה(:/שם המציע )כפי שהוא רשום אצל רשם החברות  .1

 

 סוג התארגנות :______________ .2

 

 _______________ תאריך התארגנות/רישום : .3

 

 _______________ :מספר מזהה  .4

 

 שמות מורשי החתימה , תפקידם ומספרי הזהות שלהם : .5

 

 דוגמת חתימה תפקידו מס' תעודות זהות שם מורשה החתימה

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 בברכה,

_______________  _______________  _______________ 

 חתימה וחותמת                            עו"ד                               שם מלא              

 

________________  _______________ 

 כתובת                                    טלפון            
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 'חנספח 

 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 ביטוח הלאומימוסד לה

 13שדרות ויצמן 

 ירושלים

הח"מ__________ ת.ז._____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני 

 צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, 

חוק הפיקוח  ;1975-חוק מס ערך מוסף, התשל"ו ;פקודת המכס ;סהפקודת מס הכנ ;1952-התשי"ב

לחוק העונשין,  438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290סעיפים  ;1978-על המטבע, התשל"ח

 .1981-, למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א1977-התשל"ז

 או

ק את המיותר( בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות הנני מצהיר כי נחקרתי ו/או הורשעתי )מח

 ________________________ )יש לפרט את העבירות(.

וביצוע השירותים נשוא המכרז עלי לעבור  ביטוח הלאומימוסד להידוע לי כי לצורך ההתקשרות עם 

 בדיקות ביטחוניות.

/או שיהיה קיים אודותיי במרשם הואיל וכך אני נותן/נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל מידע הקיים ו

 .1981-הפלילי ביחס לעבירות שפורט להלן, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ"א

כמן כן למען הסר כל ספק אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע כאמור 

 לעיל.

כרז זה, ובמידה ואזכה הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת למ

 .ביטוח הלאומימוסד לבמכרז, במשך כל תקופת ההתקשרות עם ה

הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבר בגין עבירה פלילית כלשהי למעט עבירות מסוג 

 .1981-חטא, והרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א

 או

/או הורשעתי )מחק את המיותר( בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות הנני מצהיר כי נחקרתי ו

 _________________ )יש לפרט את העבירות(.

 לראיה באתי על החתום 

______________     _______        ________            ________        _________ 

 שנת לידה            תעודת זהות            שם האב       שם פרטי ומשפחה         תאריך

 

______________    ______________________              ________________ 

 חתימה וחותמת                                 כתובת            תפקיד             
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-------------------------------------------------------------- 

 אישור

 

 ,____ _אני הח"מ _____________ עו"ד מאשר כי ביום ____

_________ ת.ז. ____________ המשמש בתפקיד _______________ __הופיע בפניי ה"ה _

העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל 

 חתם בפני על הצהרה זו.

 

_______________              ____________________              ___________ 

 תאריך                       חותמת ומספר רישיון עו"ד                     חתימת עו"ד
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 למכרז 'טנספח 

 

 יות עובדים.והשליטה בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכתצהיר המציע ובעלי 

 )על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם להצעה(

 

אני הח"מ _______________ ת.ז._______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 מצהיר/ה בזה כדקלמן: וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

לביטוח  מוסדי נותן תצהיר זה בשם_________________ שהוא המציע, המבקש להגיש להננ .1

 הוותיקלאזרח  ייעוץלרכישת שי למתנדבי י  (2019) 2022לאומי הצעה בקשר למכרז מס' 

 )להלן "המציע"(. 2019 -תש"פ  חגי תשרי, ומשפחתו

 ומוסמך  לתת תצהיר זה בשם המציע.אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה 

 )סעיף זה ימולא על ידי המציע(

מוסד הנני נותן תצהיר  זה בשם _____________ שהוא בעל השליטה במציע, המבקש להגיש ל .2

 הוותיקאזרח ל ייעוץלרכישת שי למתנדבי י (2019) 2022ה בקשר למכרז מס' לביטוח לאומי הצע

מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך לתת תצהיר  אני 2019 –תש"פ  חגי תשרי ומשפחתו,

 זה בשם בעל השליטה.

 )סעיף ז ה ימולא על ידי בעל השליטה במציע(

, התשמ"א כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( –תצהירי זה משמעותו של המונח "בעל שליטה" ב .3

 אותו.אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה  1981-

לרכישת שי  (2019) 2022הח"מ מצהיר בזאת, כי במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז מס'  אני .4

, אני מתחייב כי המציע יקיים את כל פתש" חגי תשריומשפחתו,  הוותיקאזרח ל ייעוץלמתנדבי י

)לרבות עובדים של קבלני משנה המוצעים מטעמו של חובותיו בעניין שמירת זכיות עובדים 

וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע  לפי דיני העבודה, צווי ההרחבההמציע במכרז זה( 

 כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים, במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה.

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.ז .5

 ________  תפקיד:_____________ חתימה וחותמת:________________שם: ______

----------------------------------------------------------------- 

 אישור עורך/ת הדין

 

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

בישוב/עיר___________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה ברחוב____ _________ 

עצמו/ה על ידי ת.ז. __________, ואחרי שהסברתי לו/לה את מהות ההתחייבות לעיל הוא/היא 

 אישר/ה אותה וחתם/ה עליה בפניי.

 

_______________              ____________________              ___________ 

 חותמת ומספר רישיון עו"ד                     חתימת עו"ד            תאריך           
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 הצהרת המציע על מחזור כספי –  י נספח

 

 

 לכבוד 

 לאומיביטוח המוסד לה

"המציע"(  –אנו הח"מ _________________ מורשי חתימה של המציע _____________ )להלן 

מצהירים בזאת, לצורך השתתפות במכרז ___________________, כי המחזור הכספי )הכנסות( 

לכל אחת כלי בית מוצרי חשמל ו/או ייבוא/ייצור, שיווק, מכירה ו/או אספקה של המציע בתחום של 

 הינו כדלקמן: 2018, 2017, 2016מהשנים 

 

 הכנסות בש"ח ללא מע"מ   שנה

2016   __________________ 

2017   __________________ 

2018   __________________ 

 

 בכבוד רב,

 ______________________________  __________________________ 

 חתימה וחותמת       שם מלא של מורשה/י חתימה       
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 ( : אישור רואה חשבון על מחזור כספי1) ינספח  

 

 ]יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח[

 

 תאריך:_______________

 לכבוד

 ______________ )שם המציע(

 

 הנדון : מחזור כספי )הכנסות( המציע

 

אנו משרד רו"ח _____________________, רואי החשבון המבקר של _________________ 

צעה למכרז _____________________________________ )להלן "המציע"( המגישה ה

מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של המציע בדבר היקף מחזור כספי )בהתאם לדרישות המכרז( 

, 2018, 2017, 2016הכלולה בהצעה של המציע למכרז האמור ואשר מתייחסת לכל אחת מהשנים 

 לשם זיהוי בלבד.מצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו 

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

 ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו 

ירה של בטחון שאין בהצהרה אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סב

הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

 שבהצהרה.

הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 

. אנו סבורים שביקורתנו מספקת ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה

 בסיס נאות לחוות דעתנו.

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

 וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.

 

 בכבוד רב,

_____________________ 

 חתימה וחותמת רואי החשבון
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 עסקאות גופים ציבורייםתצהיר לפי חוק   -נספח יא 

 

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:

 

"( ]*יש לנקוב המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ )להלן:  " .1

בשמו המלא של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/תעודת עוסק מורשה[, למכרז 

פומבי מס' ________________________________________________, עבור 

 לאומי.ביטוח המוסד לה

הנני משמש כ_____________ במציע ]* יש לנקוב בתפקיד אותו ממלא המצהיר בתאגיד[  .2

תצהירי זה מכוח היותי מורשה לעשות כן מטעמו, ומכוח היכרותי את העובדות מושא ונותן 

 התצהיר. 

 

בחוק עסקאות גופים " כהגדרתם בעל זיקה" -" ו הורשעבתצהירי זה, משמעותם של המונחים "

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן:  " 1976-ציבוריים התשל"ו

 משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. 

לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין עבירה  – "עבירה"משמעותו של המונח 

, ולעניין 1987-חוק שכר מינימום התשמ"ז או לפי 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,  2ף בסעיעסקאות לקבלת שירות כהגדרתו 

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011-התשע"ב

 

 אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים כל אלה במצטבר: .3

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

 "( מטעם המציע במכרז פומבי מס'מועד להגשהההצעות )להלן: "

 לאומי.היטוח במוסד לה_____________________ עבור 

 וחלפה שנה בפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעומציע או בעל זיקה אליו המ

 גשה. לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הה אחת

  ולא חלפה שנה בפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. אחת

 

 במשבצת המתאימה( Xנכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז )סמן  .4

  חוק " )להלן: 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף

 על המציע. לא חלות"( שוויון זכויות

   על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא  חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף

עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב,  100 -מעסיק יותר מ
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שירותים החברתיים ( כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והiגם כדלקמן: )

לשם קבלת  –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

( כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה iiהנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין )

לחוק שוויון זכויות  9והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ( לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן.iאם להוראות סעיף )בהת

 

 כמשמעותו בחוק שוויון זכויות. -זה: "מעסיק"   4לצורך סעיף 

 

זה לעיל, למנכ"ל משרד  5המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 

 התקשרות.ימים ממועד ה 30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

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

 

_________________ ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת            שם                   תאריך    

 

 אישור עורך 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 שהזהרתיו/ה כי 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה עליו/ה להצהיר אמת 

 בפני על התצהיר דלעיל. 

 

___________________              ___________________          ______________ 

 חתימה וחותמת               מספר רישיון        תאריך            
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 40% -המוצר מפ"ל ציוני איכות  – נספח יב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משקל  ודרס

 יחסי

לאמת 

 A המידה

 אמת המידה

 

 ניקוד סולם

 

B 

 

1 
10% 

 

מידת התאמתו של המוצר לצורכי 

 המתנדבים
 0-10 ע"פ התרשמות כללית

 מספר שנות האחריות 15% 2

 0 שנה 1

 10 ומעלה 2

 15 ומעלה 3

 ליטר 3.5-ליטר ל 2.5נפח בין  15% 3

 10 ליטר נפח 2.5

 15 ליטר נפח 3.5ועד  ליטר נפח 2.5מעל 
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 טבלת ריכוז תאריכים

 

 

 

 

 התאריכים הפעילות

 29.07.2019 פרסום המודעה בעיתונות  

 תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים

 ,  בת שבע לוי-ו חיים שוורץ אל:

  08-9451335בפקס : 

12.08.2019 

ביטוח הלאומי לשאלות מוסד לאחרון למענה התאריך 

 הבהרה

 ביטוח הלאומימוסד לבאמצעות אתר האינטרנט של ה

 , www.btl.gov.ilבכתובת 

 דף הבית, מכרזים. 

28.08.2019 

 04.09.2019 תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

 

 

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

 קובעים התאריכים בטבלה זו.

 

 

 

 

 

 

http://www.btl.gov.il/

