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  :הגדרות.     0

  .המוסד לביטוח לאומי או מי מטעמו -  "וסדהמ" 0.1

  אם יהיו   , לרבות תשובות לשאלות או הבהרות, מסמך זה הכולל את פירוט דרישות המזמין –" המכרז" 0.2

  .חלקיו ונספחיו של מסמך זה, כאלה ולרבות כל פרקיו       

  ,     מכרז זה תפעלנה באופן תקין או פעולה אחרת הנדרשת כדי שהמערכות נשוא/ביצוע כל תיקון ו -"אחזקה" 0.3

 .כמוגדר בדרישות המכרז וההסכם       

  חודשים לצורך בחינת    3הדרכות במרווח של  2מינימום . מתן הדרכה לשימוש ותפעול המערכות - "הדרכה" 0.4

  .כמוגדר בדרישות המכרז וההסכם, תקינות הציוד והשימוש בו        

  .מכרז זה על כל נספחיההצעת המציע ל – "הצעה"    0.5

  .תאגיד הרשום על פי כל דין בישראל –" מציע"    0.6

  י המוסד מבין המציעים במכרז ואשר יהיה אחראי לאספקת המוצרים   "המציע שייבחר ע - "הזוכה" 0.7

  .ומתן שרותי אחזקה והדרכה  הנדרשים על פי הסכם זה        

 .רת רישיון הפעלה למערכות אלחוטיותמי שקיבל ממשרד התקשו – "בעל רישיון"  0.8

  בדיקות שתערכנה למערכת על ידי נציגי המוסד לאחר התקנתה וישמשו לצורך אישור     -"מבחני קבלה" 0.9

 .הפעלתה וביצוע התשלומים לספק        

   בתנאי  שעומד, הנותנת מענה לצרכיו של הקשיש התשוש או תשוש נפש, מסגרת יומית בקהילה  -"מרכזי יום" 0.10

 .המכרז וקיבל אישור הפעלה ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים        

   ' T'מערכת עזר לשמיעה הפועלת באמצעות העברה אלקטרומגנטית של קול למתג   –" מערכת לולאת השראה"   0.11

 .במכשיר שמיעה) Telecoile סליל שטף מגנטי (         

    לשמיעה לתקשורת בין אישית המיועדת למי שאינו משתמש במכשירי שמיעה עזר  אביזר -"  מגבר  אישי"  0.12

 .אישיים         

  מערכת עזר לשמיעה הפועלת באמצעות העברה של קול ממשדר למקלט באמצעות גלי  –"FMמערכת "  0.13

 .FMרדיו            

  באמצעות העברה של קול מערכת עזר לשמיעה הפועלת  - )" אדום-אינפרא(אדום -מערכת אור תת" 0.14

  ).IR(אדום -ממשדר למקלט באמצעות גלי אור תת           

 .ההסכם שייחתם בין הזוכה למוסד על פי האמור במכרז זה–" ההסכם"  0.15



 

 

� 

 

  
  כללי .1

  ,   הדרכה, תפעול, התקנה, אספקה: המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשירותי  1.1        

  לאנשים עם לקות שמיעה , מערכות עזר לשמיעה וציוד עזר לשמיעה: וחלקי חילוף של,  שרות תיקונים                

  .עבור סניפי המוסד ולמרכזי יום  לקשיש") שירותי מערכות וציוד עזר לשמיעה" :להלן(                

  ות שלשה פריטים ממערכות עזר כך שיכללו לפחעל המציע להציע שירותי מערכות וציוד עזר לשמיעה    1.2       

  :לשמיעה וציוד עזר לשמיעה המפורטים להלן                

  :מקומות ישיבה 120לאולם עד  –מערכות עזר לשמיעה  1.2.1                 

   FM (Sound Field FM System)מערכת  עזר לשמיעה סביבתית מסוג :  1'  פריט מס                 
                כולל מקלטים ) + Infra Red System(אדום  -מערכת עזר לשמיעה מסוג  אינפרא:  2'  פריט מס                             

  אישיים                                                    
 Audio- Frequency Induction Loop System)מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה :  3'  פריט מס                             

AFILS)                                                     +כולל מקלטים אישיים.  
  ל יש לנפק שלט עם הסמל הבינלאומי לשירות נגיש לבעלי לקות שמיעה "למערכות הנ – שילוט                             

  )     2 - ו 1פריטים (                                                
  או שלט עם הסמל הבינלאומי לשירות נגיש באמצעות לולאת השראה כולל הנחיות לשימוש המערכת                               

  ) 3 פריט. (בעברית ובערבית                                 
  

  ציוד  עזר לשמיעה  1.2.2   
   אחד - על-אישי לתקשורת אחד מגבר:  4' מס פריט                

  לולאת השראה לעמדת שירות פתוחה מערכת: 5'  פריט מס                           
  לטלוויזיה IRאדום -משדר אינפרא: 6'  פריט מס                           

  ) FM( ידת מערכת הגברה סביבתית אלחוטית ני: 7'  פריט מס                           
  

  יש לנפק שלט עם הסמל     )  5  פריט(למערכת לולאת השראה לעמדת שירות פתוחה  – שילוט       
  .הבינלאומי לשירות נגיש באמצעות לולאת השראה כולל הנחיות לשימוש המערכת בעברית ובערבית                               

  
  :התקנות  1.2.3                 

  
  :בכל אולם תותקן מערכת משולבת כמפורט להלן            

  : לאולמות של מרכזי היום לקשיש תותקן מערכת משולבת.  א            
  .לעיל' המתוארים בסעיף א   1פריט +   2פריט                    

  
  :לאולמות של סניפי הביטוח לאומי תותקן מערכת משולבת.  ב            

              .לעיל 1.2.1המתוארים בסעיף    1פריט +   3פריט                   
  

 .להלן  10.5ל ראה סעיף "לפירוט ומאפייניהם נדרשים של הפריטים הנ  1.3
 .'גל  ראה נספח "נדרשת של הפריטים הנמוערכת לפירוט כמות   1.4

  
  .   ביותר לים הגבוהיםשלושה מציעים שהצעותיו יזכו לציוני עלות ואיכות משוקל עדהמוסד יבחר מציע אחד   1.5

  עם אופציה השמורה בלעדית למוסד , לתקופה של שנתייםבין המוסד לזוכה במכרז ייחתם הסכם    1.6      
  .תקופות נוספות בנות שנה כל אחת בשתילהארכת תקופת ההתקשרות               

     
  מכרז והצעת הזוכה בתשובה למכרז זה  ה.  הזוכה מתחייב לחתום על נוסח ההסכם המצורף למכרז זה   1.7      

  .יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם שיחתם              
    או כל , המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה שתכלול מחיר מינימאלי  בלבד   1.8      

 . פק לזוכה היקף  עבודה מינימאליהמוסד אינו מתחייב לס. בשלמותה או בחלקים ממנה, הצעה שהיא              
  .חלוקת העבודה בין הזוכים נתונה לשיקול דעתו של המוסד ולצרכיו בלבד       

  

  :אנשי קשר לצורך המכרז. 2

 02-6463373:  פקס,    02-6709373:   טלפון, קרן סיעוד  –נורית הורוביץ :  שם    2.1 
  .רושליםי, וולפסון,  5רחוב דיסקין :   כתובת          

  
 02-6514972:  פקס,    02-6709026:   טלפון  ,טלפוניה מנהל תחום תקשורת –שאול אהרוני :  שם    2.2 

  .ירושלים, 13רחוב ויצמן :   כתובת          
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                            ושאלות הבהרה ובירורים מכרזהגשת מסמכי התשלום עבור .    3

  המכרז מאתר  האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי דף         ניתן להוריד את מסמכי   3.1
  . www.btl.gov.ilמדור מכרזים בכתובת   - הבית       
  אמצעות   לזכות המוסד לביטוח לאומי ב מושישול₪   500:  של סך על המציע לשלםמכרז הגשת מסמכי העבור        
  אתר   /מכרזים/ אודות /דף הבית www.btl.gov.il התשלומים של המוסד לביטוח לאומי בכתובת  אתר       
  .וצירופו להצעת המציע הגשת מסמכי המכרזעבור תשלום  עליש להקפיד על קבלת אישור    .התשלומים       
  .סכום זה לא יוחזר       
         

         
  השגותיהם ובקשות להבהרה    , מציעים המעוניינים בכך רשאים להעביר את שאלותיהם. לא יתקיים כנס ספקים 3.2

  'מסלפקס , נורית הורוביץ' גב –לאיש הקשר מטעם המוסד  12.00שעה  7.1.2010בכתב עד לתאריך       

  nurith@nioi.gov.il או למייל  6463373-02     

  .ומענה לשאלות המייל/  טלפון ושם הגורם הפונה על מנת לאשר קבלת הפקס :המייל/ יש לציין על גבי הפקס       
  .ל"הנמועד הבמרוכז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד בתוך שבעה ימים מתשובות המוסד תימסרנה       
        

  

                               אופן הגשת ההצעה.   4

 .למכרז 'נספח ג –על גבי טופס ההצעה , ההצעה תוגש בשפה העברית   4.1     
  יש להפריד בין הצעת  , במעטפה סגורה וחתומה ללא זיהוי חיצוני,  את ההצעה יש להגיש בשלושה העתקים   4.2     

  .פה סגורה ונפרדתבמעטהמחיר ובין שאר ההצעה ולהגיש את הצעת המחיר              
  חדר   , ירושלים 13שדרות וייצמן , את המעטפות יש למסור בתיבת המכרזים במוסד לביטוח לאומי   4.3   

     .2009)2026(מ על המעטפה ירשם מכרז מספר. 12:00עד השעה  27.1.2010רביעי :  עד ליום, 2ארכיב בקומה               
  .ל לא תידון על ידי ועדת המכרזים"מכרזים במועד הנהצעה שלא תמצא בתיבת ה             

  .ההצעות יוגשו למוסד במסירה ידנית בלבד   4.4     
  הצעה שתגיע במועד  . הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריותו הבלעדית של המציע   4.5     

 .מאוחר יותר לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים ותוחזר למגישה             
 .המוסד רשאי לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות כל עוד לא חלף מועד זה   4.6     

  
  אופן הגשת העותק המקורי.  5

             י הבנק"סכום הערבות יירשם ע( יש לצרף את הערבות הבנקאית המקורית בגין הגשת ההצעה לעותק המקורי של הצעה   5.1    
 .)למכרז' בטבלה שבנספח ד ע כמפורטלהצעת המצי בהתאם            

  בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע יחתום מורשה חתימה מטעם המציע בצירוף חותמת רשמית     5.2    
 .של המציע            

 .כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם בחותמת המציע ובחתימה של מורשה חתימה   5.3    
  ל אחד מהעותקים יוחתם בחותמת מקורית של המציע ובחתימה מקורית מטעם מורשה  העמוד הראשון של כ   5.4    

  יילקחו בחשבון רק אם יהיו מלווים בחתימת מורשי חתימה  , אם יהיו, תיקונים בכתב יד.  חתימה של המציע            
         .וחותמת ליד התיקון            

 .בדואר אלקטרוני או בפקס בשום מקרה אין להגיש את ההצעה    5.5   
  הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז וההסכם     5.6   

  .הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת, המצורף לו           
  .יש להקפיד על קבלת אישור זה.  הצעהבתמורה למסירת ההצעה יקבל המציע אישור על מסירת ה   5.7   
  . הגשת מסמכי המכרז על תשלום בעבוריש לצרף להצעה אישור    5.8   
 

  מבנה ההצעה.  6            

 .למכרז 'גנספח ההצעה תוגש במסגרת הטופס המצורף ב   6.1 
  ולסמן על כל מסמך   , רזלמכ 'א ובנספח 21על המציע לצרף להצעתו את מכלול המסמכים המפורטים בסעיף    6.2 

 .למכרז הוא מתייחס' המצורף על ידו להצעה לאיזה סעיף בנספח א         
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  תוקף ההצעות. 7
  

  .שים מהמועד האחרון להגשת ההצעותחוד 3ההצעה תהא בתוקף במשך 
  .עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה, המציע מתחייב בזאת להארכת תוקף הצעתו

  

  

  רז ועל ההצעהבעלות על המכ.   8

  :בעלות על המכרז והשימוש בו  8.1   

  .   מכרז זה הוא קניינו הרוחני של המוסד אשר מועבר לרוכש אותו לצורך הגשת ההצעה בלבד          
  .אין להעבירו לאחר או לעשות בו שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה          

  
  :בעלות על ההצעה ושימוש בה 8.2 

  למציע תהא האפשרות להשתמש בהצעה ובמידע .  מציע והמידע שבה הם קניינו הרוחני של המוסדהצעת ה          
  במסגרת חובת הסודיות  , המוסד מתחייב לשמור את תוכן הצעת המציע.  שבה לגבי הצעות לגורמים אחרים          
  הקשור להצעות , סירת מידעלמעט מ(הנדרשת ולא לעשות שימוש בהצעת המציע אלא לצורכי מכרז זה           
  .)")חוק חובת המכרזים: "להלן( 1992ב "כמתחייב בחוק חובת המכרזים התשנ          

  
  עיון בהצעות.  9

, כמו כן.  יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו במידה וזכה, המציע מצהיר כי ידוע לו שעל פי חוק חובת המכרזים
על המציע לציין .  בכפוף לחוק חובת המכרזים, לו התנגדות לכך ואין צורך לבקש ממנו רשות להראות את הצעתו מצהיר המציע כי אין

י שיקול "ועדת המכרזים תהא רשאית עפ, למרות זאת.  אילו סעיפים בהצעתו חסויים להצגה למתחרים) בתשובתו לסעיף זה(מראש 
  .ה סוד מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזיםדעתה להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינה מהוו

  חוק , 1993-ג"תשנ, ועדת המכרזים תאפשר לעיין במסמכי המכרז בהתאם להוראות תקנות חובת המכרז   9.1
 .ובהתאם להלכה הפסוקה, 1998 –ח "תשנ, חופש המידע         

  שלדעתו  , ")חלקים סודיים" –להלן (יים או סודות עסקיים מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחר   9.2
  ,   אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים         
  ובמידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל , יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד משמעי         
  .ההצעה  הפרדה פיזית         

  אם  , מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים  אחרים   9.3
 .יוכרז כזוכה במכרז        

  סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים     9.4
 .ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים, האחרים        
  אשר תפעל  בנושא זה  , שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, יודגש   9.5

 .בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית        
  תיתן על כך ועדת  , החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעה שהמציע הגדירם כסודיים   9.6

  .ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין, המכרזים התראה למציע       
  .מסירת החומר לעיונו של המבקשתודיע על כך למציע  בטרם , החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה   9.7
  מאפייניו של המציע וזהות הלקוחות שצוינו על ידי המציע בהצעתו   , המחיר המוצע על מרכיביו השונים, יודגש  9.8

 .מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה. לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי         

  כרזתנאי סף להשתתפות במ.  10

  :רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על תנאי הסף המפורטים להלן 
  

  צורת התאגדות של המציע   10.1
  

  יש לצרף  אישורים   . על המציע להיות בעת הגשת ההצעה תאגיד הרשום בישראל על פי כל דין  10.1.1  
  .מתאימים לגבי רישום התאגיד              

  .תאגידים' לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס  10.1.2            
         

  
  וכל אישור אחר הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים , תקף בדבר ניהול ספריםעל המציע לצרף אישור   10.2

  ; 1976 –ו "תשל, )שכר מינימום והעסקת עובדים זרים, מסחובות אכיפת ניהול חשבונות ותשלום (           
  .אישור תקף בדבר שיעור ניכוי המס במקור           

  



 

 

� 

 

  .המוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם, יש לצרף פרטי מורשי החתימה מטעם המציע   10.3
 

  :היקף פעילות וניסיון  10.4

     הדרישות הבאות לגבי כל כלתנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שבמועד הגשת ההצעה מתקיימים במציע           
  :המוצעים  על ידי המציע במכרז זה, אחד ממערכות שמע משולבות וציוד עזר לשמיעה בנפרד          

  
  שירותי מערכות שמע וציוד עזר לשמיעה נשוא מכרז זה   , שנים האחרונות 3-המציע סיפק ב  10.4.1  

      40י ציבור המשרתים לפחות מבנ/ מקומות / לקוחות שונים המחזיקים מתקנים  3עבור לפחות               
  ).למעט מגבר אישי(מקבלי שירות בישראל               

   

     מערכות עזר לשמיעה (קבוצות הפריטים  4מבין  קבוצת פריטים אחתלפחות  המציע יציע במסגרת מכרז זה  10.5
  :שלהלן, )וציוד עזר לשמיעה          

  

  כוללת את הפריטים  קבוצה' מס 

1  1 ,3 ,7  

2  1 ,2 ,7  

3  5 ,6  

4  4  

          

  :והמאפיינים הנדרשים המפורטים בטבלה הבאה בהתאם לרשימת הפריטים          

     כפי (ים אינם תואמים לרשימת המאפיינים הנדרש שבמהותםמציע שהצעתו תכלול פריטים עם מאפיינים                       

  .תיפסל על הסף הצעתו ,)להסכם 1 שמופיעים בנספח                      

   :מקומות ישיבה 120עם עד  מערכת עזר לשמיעה לאולם) א
  

  ' מס
  פריט

 מאפיינים נדרשים  פריט

1 
מערכת  עזר לשמיעה סביבתית 

  מסוגלאולם 
Sound Field FM System    

 RF: טכנולוגיה •

  FM: מודולטור •

 ;ערבל/מגבר/יחידת מקלט ;מיקרופון ומשדר  אלחוטי: מרכיבי המערכת •
 .כולל מתקני תליה וכבלים) קיר(רמקולים  4     

  .ערוצית-מערכת רב •

  .י משרד התקשורת"תדרים מאושרים ע •

 AF frequency response 20Hz-18KHz תחום הענות •
 

 הגברה איכותית ואחידה בכל שטח האולם ללא הפרשי עוצמות :רמקולים •
  . 65Hz-20KHzתחום הענות  

פריט (אדום   -רכת עזר לשמיעה אלחוטית מסוג  אינפראלהפעלה בשילוב עם  מע •
  )3' פריט מס(או עם מערכת לולאת השראה )  2' מס

 

2  

  עזר לשמיעה מערכת 
  אדום -אינפרא

 )Infra Red System (לאולם  

 IR:טכנולוגיה •

 מקרן ומקלטים אישיים,משדר: IRמרכיבי מערכת  •
Transmitter, radiator/emitter, receivers)      (לכיסוי מלא של כל שטח האולם .  

  .כולל מתקני תליה וכבלים      

 FM: מודולטור •

• Carrier frequencies: 2.3 MHz , 2.8 MHz 

• AF frequency response  60Hz-15KHz 

 :מקלטים ויחידות טעינה למקלטים להטענה ואכסון ללא הוצאת הסוללה •
  דגם אוזניות סטטוסקופים IRמקלט  2.1

 FM: מודולטור

• Receiving frequencies: 2.3 MHz, 2.8MHz 

• Frequency response 60 Hz -15 kHz 

• THD  <2% 

• Signal-to-noise ratio > 60 dBA 



 

 

	 

 

• SPL  110 dBA 

 . סוללות נטענות •

  .כיסויי גומי של האוזניות ניתנות לניקוי או החלפה •
 Induction neck loop לולאת השראה צווארית+ IRמקלט  2.2

  
  "T"ירי שמיעה בעלי מתג  לשימוש עם מכש

3  

 לאולם מערכת לולאת השראה
(Audio- Frequency 
Induction Loop System 
(AFILS) 

 

 : מרכיבי מערכת •
Induction Loop amplifier, loop cable, 

  .סטריאופונית אישיים לשמיעה ILמקלטי 
-Frequency response: 100 - 5000 Hz ( ± 3 dB) 
Distortion: < 1% 

  . התקנה תקרתית או רצפתית לפי העניין. וי מלא של כל שטח האולםלכיס  •
  

  עומד בדרישות התקן  
IEC 60118-4:2006 
 

    
  : ציוד עזר לשמיעה )ב
  

  ' מס
  פריט

 מאפיינים נדרשים  פריט

4  
  מגבר אישי לתקשורת 

   אחד -על- אחד
  

• Frequency response 200 Hz -12 kHz 

• SPL 100 dB 

  הגברה סטריאופונית  •

 זניות מדגם סטטוסקופי או קשתאו •

  ווסת עוצמה לכיוון אישי •

 סוללות נטענות •
  

5  
מערכת לולאת השראה לעמדת שירות 

  פתוחה
Portable induction loop system 

  .במארז אחד קשיח ונייד •

  ר"מ 1.2- מגנטי של כ- שטח שידור של שדה אלקטרו •

 . סוללת גיבוי •

  (remote mic)י מיקרופון חיצונ+פנימי מובנה -שני מקרופונים •

  . אוזניות עם ווסת עוצמה •

  עומד בדרישות התקן  •
IEC 60118-4:2006 

  
לשירות נגיש באמצעות לולאת השראה כולל  הבינלאומישלט עם הסמל  -

  .ובערבית הנחיות לשימוש בעברית

  לטלוויזיה IRאדום -משדר אינפרא  6

 IR: שיטת שידור •

 FM: מודולטור •

 ר"מ 60: שטח כיסוי •

• Transmitting frequencies: 2.3 MHz, 2.8 MHz 

 )2סעיף ( IRמתאים לשימוש עם  מקלטי  •

•   

7  
מערכת הגברה סביבתית אלחוטית 

  )FM(ניידת 

 .ג"ק 3 משקל מקסימאלי של עד -מערכת נוחה וקלה לנשיאה   •

  .משדר  אלחוטי/מיקרופון  •

  .ערוצית- מערכת רב  •

  . 60Hz-15KHzתחום הענות    •

•  (AF Power output) 30W RMS עוצמת קול 

  .THD >1%אחוז עיוותים  •

  .כניסה למיקרופון קווי •

  .LINEכניסה ויציאה  •

  .סוללה נטענת •

  .שעות טעינה 4שעות לאחר  8: משך הפעלה רציפה •



 

 

�
 

 

  

 תקן בטיחות ואיכות   10.6

  של מכון    חייבות באישור תו בטיחות , י המציע במכרז זה"מערכות העזר לשמיעה וציוד העזר לשמיעה המוצעות ע       
  . 'אראה נספח .  התקנים הישראלי       
  .לגבי ציוד אלחוטי על המציע לצרף את כל האישורים והרישיונות הנדרשים ממשרד התקשורת       
  .יש לצרף אישור על עמידה בתקנים בינלאומיים רלוונטיים       

  

  ביטוחית / ערבות בנקאית   10.7

  או של חברת ביטוח    תפות במכרז על המציע לצרף לטופס ההצעה ערבות בנקאיתכתנאי מוקדם להשת  10.7.1     
   ,ישראלית שקיבלה אישור מהחשב הכללי במשרד האוצר לתת ערבויות במכרזים ממשלתיים                  
  נוסח המצורף  הפי -וזאת על, 30.9.2009בתוקף עד ליום ש  ח "ש*         על שם המציע בסכום של                   
  .תפסול את המציע על הסף' ערבות שתוגש בנוסח שונה מהמופיע בנספח ד .למכרז 'נספח דב                  

  אך     (תהיה ועדת המכרזים רשאית , בנסיבות של התארכות תהליך בחירת ההצעות מכל טעם שהוא   10.7.2     
    -אי. כפי שתמצא לנכון, האריך את תוקף הערבות בתקופה נוספתלדרוש מהמציעים ל) לא חייבת                   
  .הארכת תוקף הערבות לבקשת המוסד שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה                   

  בנסיבות שבהן חזר בו    , כולו או חלקו, ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות   10.7.3     
  המציע מהצעתו לאחר פתיחת תיבת המכרזים או בנסיבות שבהן מציע שזכה במכרז סירב לחתום                    

  סירב לחתום על ערבות ביצוע או סירב למלא כל דרישה אחרת שבה  , על ההסכם המצורף למכרז                   
  .מכרזבמכרז או בהסכם המצורף ל, הוא מחויב בהתאם לקבוע בהצעתו                   

         ח "ש*         מציע שיזכה במכרז יידרש להחליף את ערבות ההצעה בערבות ביצוע צמודה למדד על סך    10.7.4     
  .תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרותאשר                    

 ". ות מקוריתמצורפת ערב" –המציע יציין על עותק ההצעה שאליה מצורפת הערבות המקורית    10.7.5     
  

  :קבוצת פריטים המוגדרת כדלקמן' סכום הערבות יקבע בהתאם למס  *

  

סכום ערבות הגשה   כוללת את הפריטים  קבוצה' מס
  ) ח"בש(

סכום ערבות ביצוע 
  ) ח"בש(

1  1 ,3 ,7  30,000  ₪  60,000  ₪  

2  1 ,2 ,7  30,000 ₪  60,000 ₪  

3  5 ,6  10,000 ₪  20,000 ₪  

4  4  10,000 ₪  20,000 ₪  

  ביטוח   10.8

  על המציע לצרף להצעתו התחייבות כי אם יזכה במכרז יחתום עם חברת ביטוח מוכרת על הסכם ביטוח         
  אשר גבולות הכיסוי והאחריות   , )להסכם 4נספח (להסכם  15לטובתו ולטובת המוסד העונה על הקבוע בסעיף      
  .להסכם 4של המבטח הן כקבוע בנספח      

  
  יבואן מורשה   10.9

   מערכות עזר לשמיעה וציוד עזר לשמיעה המוצעים על היותו יבואן מורשה של יצרן על המציע להצהיר על   10.9.1           
  .ידו                       

     תו יצרן המעיד על היוהאישור מקורי מטעם , )למכרז' כפי שמופיע בנספח א(על המציע לצרף להצעתו   10.9.2      
   י המציע במסגרת "מערכות עזר לשמיעה וציוד עזר לשמיעה המוצעים עותחזוקת שיווק , מורשה להפצה                  
  .מכרז זה                  

  ר שכל מערכות עזר לשמיעה וציוד עזר לשמיעה המסופקים על ידו והמוצעים במכרז זה הינם   יהמציע יצה  10.9.3    
     אלא לספק , כ הועבר למוסד"או שסופק לגורם אחד ואח בהם שימוש האין לספק מוצרים שנעש, מקוריים                

                                                .את המוצרים ישירות מהיצרן למוסד                
  

  העדר הרשעות  10.10

  .1987 –ז "התשמ, יו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר המינימוםהמציע מצהיר כי הוא ובעל זיקה אל. א          
  ).' בהתאם לנספח  ח(               

  המציע מצהיר כי הוא ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים   . ב          
  בשנה שקדמה למועד פרסום  , 1991 –א "התשנ, )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(              
  .מכרז זה               

  כלומר שהוגשה על ידי עסק בשליטת    , לחוק חובת המכרזים' ב2להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף  10.11 
  ). 'גראה נספח (  יצורפו אישור רואה חשבון ותצהיר כמפורט בסעיף האמור, אישה             

  



 

 

�� 

 

  

 ידו-המוצעים עללשמיעה וציוד עזר  העישמעזר להספק למערכות  אחריות   .11

שנים מיום  4-משך אחריות לא פחות מ( עזר לשמיעה וציוד עזר לשמיעהמערכות על המציע לציין את תקופת האחריות הניתנת ל
  ).ואספקת והפעלת המוצרים התקנת



 

 

�� 

 

  

  הצעת המחיר. 12

      המוצעים על ידו בטופס הצעת עזר לשמיעה  ת עזר לשמיעה והציודמפריטי המערכו דלכל אחמחיר  ספק יציעה  12.1 
  .המצורף למכרז זה' מחיר המפורט בנספח ג          

  ).מ"לא כולל מע(ח "כל המחירים המוצעים יהיו בש  12.2 
    שלאחר המועד 18 - כל המחירים בהצעת המציע יהיו קבועים ויתעדכנו החל מהחודש ה: עדכון המחירים  12.3 

  כאשר המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום האחרון   , וזאת על פי מדד המחירים לצרכן, האחרון להגשת ההצעה          
  עדכון המחירים יתבצע  , חודשים 18בחלוף תקופה של " ).  המדד הבסיסי: "להלן( להגשת ההצעות למכרז זה           
  .חודשים 6 - אחת ל          
    4%יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי , החודשים הראשונים של ההתקשרות 18כי אם במהלך , הר בזאתמוב          
  שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה בין המדד  : תיעשה התאמה לשינויים כדלקמן, ומעלה מהמדד הבסיסי          
  .לבין המדד הקובע במועד הגשת כל חשבונית, הבסיסי          

  .של המערכות והציוד והפעלה התקנה ,אספקה, הובלה :יכללוהמוצעים מחירים ה  12.4
  הדרכות     2מינימום  . יכללו מתן הדרכה לשימוש ותפעול המערכות הניידות והקבועותהמוצעים המחירים   12.5
  .במרווח של שלושה חודשים לצורך הדרכה ובחינת תקינות הציוד והשימוש בו         
  המציע  י "המוצרים המוצעים עאחד מי המציע יכלול שרות תיקונים ואחריות כוללת לכל "אשר יוצע עהמחיר   12.6

    ולפעילות תקינה של כלל המערכות לתקופה של ארבע שנים מיום קבלת והפעלת המערכות בסניפי ביטוח לאומי          
  .י היום לקשישובמרכז         

  .תמציע לא יגיש יותר מהצעה אח  12.7
  

  אופן בחירת הזוכה.  13

  :י השלבים הבאים"בחינת ההצעות תעשה עפ          

  עמידה בתנאי סף -'שלב א  13.1

  .    לעיל 10סעיף בכל הצעה תיבדק למול הדרישות המפורטות בתנאי הסף          
     .דון כלליתיפסל ולא תל "הנ תעמוד באחד מהתנאיםהצעה שלא          

                        
  לשמיעה וציוד עזר לשמיעה המפורטים במכרז זה והמוצעים  במערכות עזר ההכלולאחת מקבוצות הפריטים כל   13.2 

  .יבחן במבחן איכות ועלותתי המציע "ע            
           

  ) %40משקל  (   חישוב ציון האיכות - ' בשלב   331. 

  תוך שבוע ימים לידי מחלקת בלהעביר  ,י המוסד"כתב עפניה בבקש במציע שיעמוד בתנאי הסף ית 13.3.1          
  נשוא שהציע בהצעתו לדוגמא של כל אחת ממערכות וציוד עזר לשמיעה  ים/פריטמכרזים  במוסד                      
  . מכרז זה                     

  .  אומילי המוסד לביטוח "רים לעבודה לשם בחינתם על חייבים להיות כשי"כל הפרטים והמערכות הנ                     
  

  י המציע "המוצעים עהכלולים במערכות עזר לשמיעה וציוד עזר לשמיעה ו  אחת מקבוצות הפריטיםכל  13.3.2          
  :  והמפורט במכרז זה ייבחן במבחן ציון איכות משוקלל  בהתאם לקריטריונים הבאים                     

               

משקל   -מופיע ב  קריטריון  סודר
  באחוזים

  35%  טופס הגשה 'ה -ו 'ד ,'גנספח   היקף פעילות וניסיון  1*

  65%  מבחן קבלה 13.3.1סעיף     מע הנדסת אנוש וארגונומיהאיכות ש –מבחן קבלה   2**

  

            
   להם סיפק המציע שרותי מערכות עזר , מקבלי שרות 40פחות למבנה ציבור המשרתים / מקומות ' מס: היקף פעילות *          

  .לשמיעה וציוד עזר לשמיעה            
  .שנים בהם מספק המציע שרותי מערכות עזר לשמיעה וציוד עזר לשמיעה' מס:  ניסיון              

   . נוחות הפעלה, וחות שימושנ, איכות שמע): 13.3.1ראה סעיף (י המציע "פריטים לדוגמא שיוגשו ע :מבחן קבלה**         
  .57' ל ציוני איכות בעמ"ראה מפ****     

  
  
  
  



 

 

�� 

 

  ) %60  משקל  (   הצעה מחיר – חישוב ציון עלות - ' גשלב   431. 

  המפורטים במכרז זה אחת מקבוצות הפריטים הכלולות במערכות עזר לשמיעה וציוד עזר לשמיעה כל   13.4.1            
  :קבל ציון עלות בהתאם למתכונת הבאהת, י המציע"והמוצע ע                        

  .100ביותר תקבל ציון  ההזול לקבוצת הפריטיםכספית הצעה   .א
 .ועד היקרה ביותר ההצעה הבאה תקבל ציון נמוך יותר באופן יחסי למרווח מהצעה הזולה יותר ממנה  .ב

            

  וון הצעות ללא מג –שקלול ציון איכות ועלות  –' שלב ד  13.5

  ייקבע ציון כללי שיורכב מציון איכות ,י המציע"המפורטים במכרז זה ומוצעים עהפריטים קבוצות כל אחת מ          
  :ועלות בהתאם למשקל הבא          
  40%: משקל ציון האיכות          
  60%:  משקל ציון המחיר          

  
  ) 0.60* ציון מחיר ) + (  0.40* ציון איכות =  ( יע  הציון הכולל של המצ                        

  
  ,      במכרז זה ותהמפורטאחת הקבוצות ועדת המכרזים תיבחר במציע שהצעתו הטובה ביותר עבור   13.6 

  .הינה הגבוהה ביותר' וציונה בשלב ההעומדת בתנאי הסף המפורטים במכרז           
  

 יפי המוסדסנ –נוהל הזמנת עבודה ואספקה .  14
  .מנפיק הזמנת עבודה, במנהל הלוגיסטיקה, תחום תקשורת טלפוניה  14.1 

  .הזמנה המאושרת נשלחת לספק ולמנהל הלוגיסטיקה בסניף  14.2
  .מול מנהל לוגיסטיקה, הספק מתאם הגעה לסניף לאספקת הציוד   14.3
  .מול מנהל הלוגיסטיקה - בסניף הספק שולח טכנאים לפתוח את הציוד ולהתקין ולהפעיל את הציוד   14.4
  .וזאת כאשר כל הציוד המוזמן עבורו מותקן ופועל כשורה, מנהל הלוגיסטיקה חותם על תעודת משלוח  14.5
  י הספק לתחום תקשורת טלפוניה במשרד      "חשבונית מקור תשלח בצרוף העתק תעודת משלוח והזמנת עבודה ע  14.6

  .הראשי         
  .י המוסד"ק יתבצע בתום אישור החשבונית ובאמצעות העברה בנקאית עהתשלום לספ 14.7

  
 מרכזי יום לקשיש  –נוהל הזמנת עבודה ואספקה  .  15

     .במוסד קרן סיעוד י"תוצא עהזמנת עבודה   15.1 
  .הזמנה המאושרת נשלחת לספק   15.2
  .מול מנהל מרכז יום לקשיש, הספק מתאם הגעה לסניף לאספקת הציוד  15.3
  .מול מנהל יום לקשיש - הספק שולח טכנאים לפתוח את הציוד ולהתקין ולהפעיל את הציוד בסניף   15.4
  .וזאת כאשר כל הציוד המוזמן עבורו מותקן ופועל כשורה, מנהל מרכז יום לקשיש חותם על תעודת משלוח  15.5

  

  מרכז יום לקשיש-נוהל תשלום.  16
     יבוצע   בלבדבמרכזי היום  לקשיש , רכות שמע משולבות וציוד עזר לשמיעההתשלום לזוכה עבור שירותי מע  16.1

  .י מרכזי יום לקשיש"ישולמו ע 20%והיתרה , י המוסד"מעלות מערכות העזר לשמיעה ישולמו ע 80%: כדלקמן         
  אספקת והתקנת   : של המוסד ומנהל מרכז היום לקשיש יאשרו) יועץ(שנציג יתבצע לאחר  המוסד י"עהתשלום   16.2

            .לקרן סיעוד בביטוח לאומי זה יועבר בכתב אישור  .ביעות רצונםשמערכות שמע וציוד עזר לשמיעה ל         
  .י הגורמים המתאימים"ות מס שייחתמו עיחשבונ 2ל ויכין בהתאם "הספק ייערך לפרוצדורה הנ  16.3

  

  חתימה על ההסכם.  17
 .'ידכנספח ב "יוזמן על ידי המוסד לחתום על ההסכם המצ המציע שזכה במכרז 17.1
  יידרש הזוכה במכרז להמציא למוסד את כל   , וכתנאי לחתימתו, בעת החתימה על ההסכם 17.2

 .ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם, המסמכים        
  במקרה כזה יהיה המוסד   . הפרתויום ממועד קבלת ההזמנה לחתימה שקולה ל 30אי חתימה על ההסכם בתוך  17.3

  כולה או חלקה וזאת מבלי שיהיה בכך כדי    , רשאי לחלט את הערבות שצורפה על ידי המציע להצעתו        
  . לגרוע מזכותו של המוסד להיפרע מהמציע בגין כל נזק שנגרם לו כתוצאה מההפרה        
  לבחור במציע השני  ) אך אינה חייבת(רזים חתימה על ההסכם  רשאית ועדת המכ-במקרה של אי 17.4

  .במקרה כזה יחול כלל האמור לעיל על הזוכה החלופי. בטיבו כזוכה במכרז        
  

  תוכן ההתקשרות ומשכה. 18
ההסכם בין המוסד . המצורף למכרז זה להסכם 1בנספח על הספק במכרז יהיה לבצע  את העבודה כפי שהיא מוגדרת במפרט הטכני 

תקופות נוספות  שתיבעם אופציה השמורה בלעדית למוסד להארכת תקופת ההתקשרות , מכרז ייחתם לתקופה של שנתייםלזוכה ב
    . בנות שנה כל אחת

 .קף ההסכם אוטומטית לשנה נוספתיוארך תו, במידה שלא תימסר על ידי המוסד הודעה על סיום ההתקשרות



 

 

�� 

 

  
  היררכיה בין המכרז להסכם.  19

  יש לראות את    . מהווה חלק בלתי נפרד ממסכמי המכרז, על נספחיו, ורף למכרז זהההסכם המצ 19.1
  .כמסמך אחד המשלים זה את זה) על נספחיו( המכרז ואת ההסכם המצורף לו         
 .בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים 19.2
  .ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח ההסכם בנסיבות שבהן לא 19.3
  ,  ביטויים המופיעים בלשון זכר; ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך 19.4

 .משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך        
 .םסמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה הינה לבית המשפט המוסמך בירושלי 19.5

  

  הצעה מסויגת או מותנית.  20
  . חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות המכרז 20.1

  .ועדת המכרזים תפסול הצעות מסויגות או מותנות        
  תב או  לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכ) אך אינה חייבת(ועדת המכרזים רשאית  20.2

  .כולה או במקצתה, פה להצעה–בעל        
  

    מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו.  21

 :על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים, מבלי לגרוע מהדרישות לצירוף מסמכים המפורטות בכל סעיף וסעיף במכרז

 ).למכרז 10.1סעיף(אישורים לגבי רישום התאגיד  21.1

 ).למכרז' ונספח ג למכרז 10.1 סעיף(מה ודוגמאות חתימה של המציע אישור מורשי חתי 21.2

 .לרישיון הפעלה למערכות אלחוטיות כנדרש, אישור משרד התקשורת 21.3

 .או תעודה דומה מטעם גורם ההסמכה הבינלאומי,  ISOהעתק תעודת הסמכה לתקן איכות  21.4

 ).למכרז 10.7סעיף (למכרז  'דבנספח התואם את הנוסח המפורט הגשה כתב ערבות  21.5

  התחייבות של המציע כי אם יזכה במכרז יחתום עם חברת ביטוח מוכרת על הסכם ביטוח לטובתו   21.6

      4בנספח אשר גבולות הכיסוי והאחריות של המבטח על פיו לא יפחתו מהמפורט , ולטובת המוסד        

 .להסכם 16להסכם ומסעיף         

 .מסמכי המכרז הגשתעבור  ח"ש 500לום  אישור על תש  7.12

  אכיפת ניהול   (וכל אישור אחר הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים , אישור תקף בדבר ניהול ספרים  21.8

     אישור תקף בדבר שיעור ;  1976 –ו "תשל, )שכר מינימום והעסקת עובדים זרים, חשבונות ותשלום חובות מס         

 ).למכרז 10.1סעיף( י המס במקורניכו         

  כתב הסכמה בחתימת מורשה חתימה מטעם המציע כי הוא מסכים שנציג המוסד יפנה    / אישור   21.9

  . או צוותו/לממליצים מטעם המציע לצורך קבלת חוות דעת על המציע ו           

  .להסכם  3 בנספח למכרז והצהרת סודיות חתומה על ידי המציע בנוסח המפורט   21.10

  .להסכם  3בנספח  למכרז ו 'בנספח יגתצהיר ניגוד עניינים חתומה על ידי המציע בנוסח המפורט   21.11

 .למכרז' חנספח בנוסח המפורט ב, הצהרה בנושא שכר מינימום והעסקת עובדים זרים   21.12

  וכי  , תחזוקה שוטפיםתצהיר שלפיו כל רכיבי המוצרים המוצעים על ידי המציע הינם בשירות ו   21.13

  וכי למיטב ידיעתו לא צפוי  , לפי מיטב ידיעתו של המציע לא מתוכננת הפסקה של התמיכה בהם            

 ).למכרז 'ונספח (שנים מיום ההתקנה  4כל קושי לספק חלפים ועדכונים לכל רכיבי השירות במשך             

  ,   בחוק חובת המכרזים' ב 2כמשמעות הדבר בסעיף , שהאם עיסוקו של המציע הינו בשליטת אי   21.14

  .) למכרז' בנספח ג כפי שמופיע( אישור כנדרש בחוק ותצהיר המאשר זאת, 1992 - ב"תשנ             

   יתקין ויפעיל את כל המוצרים בכל , ימי עבודה מיום חתימת ההסכם הוא יספק 30התחייבות שלפיה תוך     21.15

      'גכנספח שבטופס הגשת ההצעה המופיע  2בהתאם לטבלה שבסעיף ובמרכזי היום לקשיש רי המוסד את             

  .למכרז             

  ). למכרז' בנספח ז כפי שמופיע( הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות    21.16

  ). למכרז' יבנספח  כפי שמופיע( הצהרה בדבר התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים    21.17



 

 

�� 

 

  .למערכות עזר לשמיעה וציוד עזר לשמיעה שמציע בהצעתו במכרז זה) כולל של היצרן( מפרט טכניהמציע יצרף    21.18

  

לרבות (בכל המסמכים המוגשים מטעמו ) שותפות ' פ או מס"ח' מס: לדוגמא( על המציע לוודא כי המספר המזהה  :לתשומת לב

הסבר / על המציע לצרף אישור , אם וככל שאין התאמה במספר המזהה. יהיה זהה) 'מס וכדאישורי רשויות ה, תעודת ההתאגדות

  . ההתאמה -מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי

אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם , ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים לאלה המפורטים לעיל

  .ההכרעה במכרז

  

  

      



 

 

�� 

 

  

  למכרז נספחים

  :תוכן עניינים

  עמוד    

  17  ח שלמות ההצעה" דו  :למכרז' נספח א

  19  טופס הרשמה ותצהיר המציע  :למכרז' נספח ב

  20  טופס הגשת ההצעה  :למכרז' נספח ג

  28  נוסח כתב ערבות הגשה  :למכרז' נספח ד

  29  תצהיר ניסיון מוכח    :למכרז' נספח ה

  30  תן שרות ותמיכה שוטפים למוצריםהצהרות המציע בדבר מ  :למכרז' נספח ו

  31  הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות     :למכרז' זנספח 

  32  התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום/ הצהרה   :למכרז' חנספח 

  34      עובדים תצהיר קיום חובות בעניין שמירת זכויות  :למכרז' טנספח 

  36  ר התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדיםהצהרה בדב  :למכרז' נספח י

  37  העדר הרשעות קודמות או העדרן  :למכרז' אנספח י

  38  תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות  :למכרז' בנספח י

  39  תצהיר ניגוד עניינים  :למכרז' גנספח י

  

  

  נספחים נלווים להסכם

  :תוכן עניינים

  עמוד  

  40  הסכם התקשרות:  למכרז' ידנספח 

  49  מפרט טכני –להסכם  1נספח 

  52  נוסח כתב ערבות ביצוע –להסכם  2נספח 

  53  הצהרה בדבר שמירת סודיות –להסכם  3נספח 

  55  ביטוח –להסכם  4נספח 

  



 

 

�� 

 

  

  נספחים נלווים למכרז

  2009) 2026(מ : ' מכרז מס

  ח שלמות ההצעה" דו  -' נספח א

  :  פרטי המציע

  :שם המציע
  

_________________________  
  ___ -_____________ :        המציע' טל

  :כתובת המציע

  

_________________________  

יישוב             '              רחוב                  מס 

  מיקוד

  ___ -_____________ : פקס של המציע

  :שם איש הקשר
  

_________________________  
  ___ -____ _________:  איש הקשר' טל

  

  :ומבטיחים את שלמות ההצעה, ידי-כל הנתונים המובאים להלן נבדקו מולאו ונחתמו על

סעיף   הנתון  'מס
  במכרז

  פרטים נדרשים למילוי 
  )גם אם מובאים בגוף ההצעה(

אישור המציע 
להמצאות 

  בהצעה

לשימוש 
  המשרד

    ----   ----   ----   מספר המעטפה  .1

        4.2  עותקים של ההצעה 3  .2

      :ההתקשרות  ולהסכם   אישורים ונספחים הנלווים למכרז  

        5.8  )קבלה(אישור רכישת מסמכי המכרז   .3

4.  
רישום / עוסק מורשה /תעודת התאגדות 

  ברשם החברות
  :על שם  10.1.1

  

    

5.  
אישור בר תוקף על ניהול ספרי חשבונות 

י חוק עסקאות גופים "ורשומות עפ
  1976ציבוריים ותשלום מס משנת 

10.2  

21.9  

      :על שם

          אישור בדבר פטור מניכוי מס במקור  .5

כתב הסכמה בדבר פניה / אישור   .6
  ללקוחות המציע 

        

        'נספח ב  טופס הרשמה ותצהיר המציע  .7

בהתאם (ערבות בנקאית בגין הגשה   .8
  )' לנוסח בנספח ד

5.1  

10.7  

  'נספח ד

  __________:סכום

  30.9.2010:תוקף עד

  ______________: ערבות' מס

    

  טופס הגשת ההצעה   .9
    ...)הצעת מחיר, פרטי המציע: כולל(

  

  

  'נספח ג

  __________________: על שם

: סוג התארגנות

_____________  

  __________: תאריך התארגנות

: מזהה' מס

________________  

    

  

  

  

  

  

  



 

 

�� 

 

  ניסיון מוכח   . 10
10.4  

  'נספח ה

      

המציע בדבר מתן שרות ותמיכה  הצהרות  .11
  שוטפים למוצרים

  'נספח ו

21.13  

      

מורשי חתימה , אישור לגבי התאגדות  .12
  ודוגמאות חתימה 

        'נספח ג

שימוש בתוכנות מקוריות  -הצהרה   .13
  וחוקיות

 21.16  

  'זנספח 

      

הצהרת המציע שלא הורשע בעבירה לפי   .14
  חוק עובדים זרים ושכר מינימום

  'ח נספח

20.17  

      

תצהיר קיום חובות בעניין שמירת זכויות   .15
  עובדים    

        'טנספח 

התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת   .16
  עובדים  

        'נספח י

        'אנספח י  העדר הרשעות קודמות או העדרן  .17

        'בנספח י  תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות   .18

        'גח ינספ  תצהיר ניגוד עניינים   .19

  חתימה על הצהרת סודיות   .20
21.11  

  3נספח  

      

אישור תו בטיחות של מכון התקנים   .21
  הישראלי

10.6        

        ISO(  21.5(תעודת הסמכה על תקן איכות   .22

        10.9  הצהרה בדבר יבואן מורשה  .23

אישור משרד התקשורת להפעלת ציוד   .24
  אלחוטי

21.4        

  בשליטת אישה= מציע אישור במידה וה  .25
21.14 

  'נספח ג

      

          4נספח   אישור עריכת ביטוחים  .26

27.  
) כולל של היצרן( מפרט טכניהמציע יצרף 

למערכות עזר לשמיעה וציוד עזר 
  לשמיעה שמציע בהצעתו במכרז זה

        

          חתימה על מסמכי המכרז  .28

        'נספח יד  חתימה על הסכם התקשרות  .29

    

__________________________         ________               _____________________        ___  
  תאריך                        שם וחתימת המציע                                 תאריך                      שם וחתימת הבודק                

  .אך בכל מקרה יש לבדוק היטב ולצרף את כל הדרוש במסמכי המכרז, תכםיודגש כי הרשימה לעיל רוכזה לנוחו*  
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  טופס הרשמה ותצהיר המציע   - ' בנספח 

מערכות עזר לשמיעה וציוד עזר לשמיעה לאנשים עם לקות  - 2009) 2026(מ  'לצורך הגשת הצעה למכרז מס טופס רישום •

  .בשמיעה

 ._________________________________________________:  שם המציע .1

 ._______________________________________________:  כתובת המציע .2

  .________________________:  מייל-אי_____________, : פקס_____________, : טלפון      

 .__________________: תפקיד_______________, : מורשה החתימה מטעם המציע .3

  .__________________: תפקיד________________, : שם איש הקשר מטעם המציע .4

 ____________ : פקס____________, : טלפון נייד_____________, : טלפון      

  .___________________________:  מייל-אי      

        ידוע לי כי כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות המוסד רשאי לתקן את מסמכי המכרז ובכלל זה  .5

  . או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות/לבטלו ו    

  הצהרת המציע •

  אני החתום מטה מציע בזאת את שירותי לספק מערכות עזר לשמיעה וציוד עזר לשמיעה לאנשים עם לקות       
  .זאת בהתאם לתנאי המכרז.  בשמיעה      
  ואני מתחייב למלא   , מפורטים והנדרשים במסמכי מכרז זהאני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים ה      
  .אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה      
  הידע וכל האמצעים האחרים הדרושים על מנת לאפשר לנו לבצע את   , החומרים, הציוד, ברשותי כוח האדם      
  ברשותי עד מילוי מלא של דרישות המוסד בהתאם    ואלה ימשיכו להיות , העבודות בהתאם לדרישות המוסד      
  .לרבות בתקופות הארכתו אם תהיינה, י מכרז זה"י התחייבויותינו בהסכם שיחתם עימנו עפ"לדרישות המכרז ועפ      
       אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לי כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה      
  .או תנאי ההסכם על מסמכיהם ונספחיהם/של תנאי המכרז ו      

  
  .ב הצעתי בהתאם לנדרש במכרז"רצ     

  

  

___________________               _____________________                 __________  

  חותמת המציע                      תאריך                                   חתימת המציע                     

  

  



 

 

�
 

 

  2009) 2026(מ : ' מכרז מס

  טופס הגשת ההצעה   - ' נספח ג

  

  

  :אל

  המוסד לביטוח לאומי

  13וייצמן ' שד

  ירושלים

  

  

  .לאספקת מערכות עזר לשמיעה וציוד עזר לשמיעה לאנשים עם לקות בשמיעה -________________________  להלן הצעת 

 : פרטי המציע

 .______________________________________:המציע  שם

 ._______________________________________________: כתובת המציע

  _______________ : פקס_____________ ,     :נייד . טל_____________, : טלפון

  ._______________________________: מייל-אי

  .__________________: תפקיד________, ______: שם איש הקשר מטעם המציע

  .___________: מייל-אי___________ : פקס___________, :נייד . טל___________, . טל

  

  :צורת ההתאגדות של המציע

  ____________________________ ):  אחר/שותפות/חברה(צורת ההתאגדות של המציע 

  

 ________________________________ ):   לפי הרישום במרשם הרלוונטי(מספר מזהה 

  ____________________:  תאריך רישום התאגדות

  .יש לצרף אישור לגבי רישום התאגיד

  .תאגידים' לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס: חשוב

  

  

__________________               ___________________              ____________  

  חותמת המציע                                   חתימת המציע                          תאריך             
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  המשך –טופס הגשת ההצעה    - ' נספח ג
  

  אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה

  

  מאשר את הפרטים הבאים לגבי _______________  רישיון ' מס____________________________   אני   
  )ד"שם מלא של עו(                

  

  :החברה המציעה למכרז הנדון/ העוסק מורשה 

  

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

  

  _________________________:   סוג התארגנות.  2

  

  ___________________:   רישום/ תאריך התארגנות .  3

  

  _________________________:  מספר מזהה  .4

  

  :תפקידם ומספרי הזהות שלהם, שמות מורשי החתימה.  5

  

  דוגמת חתימה  תפקידו   תעודת זהות' מס  שם מורשה החתימה

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

      

  

ולצרף את הסכמי ההתקשרות  ל לגבי כל גוף בנפרד"יש לצרף את הפרטים הנ, במקרה של התאגדות מספר גופים במסגרת הצעה זו

  .שמולו תיערך ההתקשרות עם המזמין, יש לציין את שם הגוף המוביל, בנוסף.  ביניהם

  

  ,בברכה

   ________________________     ______________          ___________________  
  חתימה וחותמת                                ד"עו        שם מלא                                                     

  

 ___________________             _______________________________________  
 כתובת                                                                   טלפון                                        
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  המשך -הגשת ההצעה טופס    -' נספח ג  

  תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה

  

  לחוק חובת          '  ב2מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף ________________   ח  "רו/ ד "אני עו      
        
  .1992-ב"התשנ, המכרזים     

       

  ' _________________________הינה גב_______   ____________________עסק / מחזיקה בשליטה בתאגיד      

  .___________________.  ז.ת' מס    

  

  

  

   ________________________     ______________          ___________________  
  מה וחותמתד                        חתי"עו/ ח "שם מלא                                    רו                 

  

  

 ___________________             _______________________________________  
 כתובת                                                                   טלפון                                        

  

  

  תצהיר בעלת השליטה

  _______________________.  ז.ת' מס   ___________________________ אני  

  
  '  ב2נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף _____________________________________  העסק   / מצהירה בזאת כי התאגיד 

  
  .1992-ב"התשנ, לחוק חובת המכרזים

  

  

  

   ________________________        ______________          ___________________  
  שם מלא                                        חתימה                                          חותמת                 
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  המשך -טופס הגשת ההצעה    - ' נספח ג

  :היקף הפעילות וניסיון של המציע -'טבלה א

פחות אחת ממערכות עזר לשמיעה שלהם הוא מספק ל, על המציע להיות ספק של לפחות שלושה לקוחות בישראל

מערכות וציוד אלו מותקנים במבני ציבור ונמצאים בשימוש בשירות . לאנשים עם לקות בשמיעה)  נשוא מכרז זה( 

  . )למעט מגבר אישי(הציבורי 

המוסד יהיה רשאי לפנות לאנשי . למכרז 'נספח געל המציע לפרט את שמות הלקוחות ופרטיהם בטופס ההצעה 

  .ם ציין המציע לצורך כל בירור שיידרש על ידוהקשר שאות

  .מערכות העזר לשמיעה כוללות כל אחד מין המוצרים המפורטים במכרז זה

  

 (*)תיאור הפרויקט  מספר טלפון שם איש הקשר תאריך התקנה  שם הלקוח 'מס

1      

2      

3      

4      

5      

 

לא יותר מעמוד מלל אחד , וכל מידע אחר הרלוונטי לפרויקט המתואר, הפרויקטהספק נדרש לצרף להצעתו תאור כללי של (*) 

 ).לפרויקט

  

שרות תיקונים וחלקי , תפעול, התקנה, במכירה שלוש שניםעל המציע לצרף הצהרה על ניסיון מוכח של לפחות 

' גבנספח את ההצהרה יש למלא בטופס הצהרה ש) נשוא מכרז זה(חילוף של מערכות עזר לשמיעה בישראל 

  .ד"י עו"ההצהרה המפורטת תאושר ע.  למכרז

  

__________________               ___________________              ____________  

  תאריך                              חותמת המציע                                   חתימת המציע         

  

  :התחייבות בנושא ביטוח    

אשר גבולות הכיסוי , הריני מתחייב כי אם אזכה במכרז אחתום עם חברת ביטוח מוכרת על הסכם ביטוח לטובתי ולטובת המוסד

  .להסכם 4נספח להסכם וב 15והאחריות של המבטח על פיו לא יפחתו מהמפורט בסעיף 

 

____________               ___________________              __________________  

  תאריך                              חותמת המציע                                   חתימת המציע         



 

 

�� 

 

  המשך –טופס הגשת ההצעה    -' ספח גנ  

  הצעת המחיר

  :להלן טבלת המחירים

פריט 
'מס  

מחיר ליחידה  שם המוצר
ח"בש  

)מ"ללא מע(   

'יח כמות *  
 

ח"כ  בש"סה  
)מ"ללא מע(  

 

1 
  מסוג לאולם  מערכת  עזר לשמיעה סביבתית

Sound Field FM System  
 

41  
 

2  
  אדום -מסוג  אינפראלאולם מערכת עזר לשמיעה 

 )Infra Red System (  
 

17 
 

עזר לשמיעה למערכת דגם אוזניות סטטוסקופים  IRמקלט  2.1
 אדום לאולם - מסוג אינפרא

 
340 

 

2.2  
עזר לשמיעה רית למערכת לולאת השראה צווא+ IRמקלט 

   אדום לאולם - מסוג אינפרא
 "T"לשימוש עם מכשירי שמיעה בעלי מתג  

 

85 

 

  יחידת טעינה למקלטים  2.3
בהתאם  

למספר 
 המקלטים

 

3  
 Audio- Frequency) לאולם  מערכת לולאת השראה

Induction Loop System (AFILS) 
  

  
24  

 

  לאולם מקלטי אוזניות למערכת לולאת ההשראה  3.1
  

120  
 

         

    אחד -על-מגבר אישי  לתקשורת אחד  4
 

253 
 

  מערכת לולאת השראה לעמדת שירות פתוחה  5
 

130  
 

 יזיה וולטל IRמשדר אינפרא אדום  6
 

17 
 

  )FM(מערכת הגברה סביבתית אלחוטית ניידת   7
 

17 
 

         

**  
שלט עם הסמל הבינלאומי לשירות נגיש באמצעות לולאת 

  .כולל הנחיות לשימוש המערכת בעברית וערבית.  השראה
  

154  
 

שלט עם הסמל הבינלאומי לשירות נגיש לבעלי לקות   **
  שמיעה

  
17  

 

  
  למוסד שמורה הזכות להפחית או להוסיף את הכמות לעיל , המוסד אינו מתחייב להזמין כמות זו, כמות זו משוערת    *

  .רי היחידה שבהצעת המחירוזאת ללא שינוי במחי  .בהתאם לצרכיו     
  .ללא תמורה נוספת השילוט יסופק עם המערכות**  

  
  .10.5לתשומת לב המציעים יש להציע את הצעת המחיר לפריטים בהתאם להשתייכותם לקבוצות כהגדרתם בטבלה בסעיף 

  

  .מ "ואינם כוללים מע, ח"המחירים הינם בש

________________                    ________________________________                    ______  
  תאריך                                       שם המציע                                                      חתימה וחותמת        



 

 

�� 

 

  

                                                    המשך –טופס הגשת ההצעה    -' נספח ג 

  הצהרה בדבר קיום מפרט טכני של הציוד הנדרש      

   :מקומות ישיבה 120עם עד  מערכת עזר לשמיעה לאולם )א        
  

  .י המוסד"י סדר האפיונים שנדרשים ע"את מאפייני המערכות המוצעות עפיש לכתוב בעמודה זו *  

  ' מס

  פריט

י המוסד"מאפיינים נדרשים ע  פריט י המציע"עמאפיינים מוצעים   * 

1 

מערכת  עזר לשמיעה 
  מסוגלאולם סביבתית 

Sound Field FM 
System    

 RF: טכנולוגיה •

  FM: מודולטור •

מיקרופון ומשדר  : מרכיבי המערכת •
 4 ;ערבל/מגבר/יחידת מקלט ;אלחוטי

 .כולל מתקני תליה וכבלים) קיר(רמקולים 

  ערוצית-מערכת רב •

  י משרד התקשורת"תדרים מאושרים ע •

הענותתחום  •  AF frequency response 
20Hz-18KHz 

 

הגברה איכותית ואחידה בכל  :רמקולים •
 שטח האולם ללא הפרשי עוצמות

  . 65Hz-20KHzתחום הענות        

להפעלה בשילוב עם  מערכת עזר  •
אדום   -לשמיעה אלחוטית מסוג  אינפרא

או עם מערכת לולאת )  2' פריט מס(
  )3' פריט מס(השראה 

 

  
  __________: שם המוצר

  
  ___________: שם היצרן

  
  ___________ : ארץ יצרן

  
  ____________: מאפיינים

2  

עזר לשמיעה מערכת 
  אדום -אינפרא

 )Infra Red System (

  לאולם

 IR:טכנולוגיה •

מקרן ומקלטים ,משדר: IRמרכיבי מערכת  •
 אישיים

 (transmitter, radiator/emitter, 
receivers)   

  . כל שטח האולם לכיסוי מלא של
  .כולל מתקני תליה וכבלים

 FM: מודולטור •

• Carrier frequencies: 2.3 MHz , 2.8 
MHz 

• AF frequency response  60Hz-
15KHz 

מקלטים ויחידות טעינה למקלטים  •
 :להטענה ואכסון ללא הוצאת הסוללה

  דגם אוזניות סטטוסקופים IRמקלט  2.1
 FM: מודולטור

• Receiving frequencies: 2.3 MHz, 
2.8MHz 

• Frequency response 60 Hz -15 kHz 

• THD  <2% 

• Signal-to-noise ratio > 60 dBA 

• SPL  110 dBA 

 . סוללות נטענות •

כיסויי גומי של האוזניות ניתנות לניקוי  •
  .או החלפה

  
  __________: שם המוצר

  
  ___________: שם היצרן

  
  ___________:  ארץ יצרן

  
  ____________: מאפיינים



 

 

�� 

 

 לולאת השראה צווארית+ IRמקלט   2.2
Induction neck loop 

  
לשימוש עם מכשירי שמיעה בעלי מתג  

"T"  

3  

 מערכת לולאת השראה
  לאולם 
 Audio- Frequency 

Induction Loop System 
(AFILS) 

 

 : מרכיבי מערכת •
Induction Loop amplifier, loop cable, 

  .פוניתסטריאו אישיים לשמיעה ILמקלטי 
-Frequency response: 100 - 5000 Hz   
( ± 3 dB) 
Distortion: < 1% 

התקנה . לכיסוי מלא של כל שטח האולם  •
 תקרתית או רצפתית לפי      

  . העניין     
  

  עומד בדרישות התקן  •
IEC 60118-4:2006 
 

  
  __________: שם המוצר

  
  ___________: שם היצרן

  
  ___________:  ארץ יצרן

  
  ____________: אפייניםמ

    
  .י המוסד"י סדר האפיונים שנדרשים ע"יש לכתוב בעמודה זו את מאפייני המערכות המוצעות עפ*  
  

  .ללא מפרט טכני לא תבוצע בדיקה של המאפיינים הנדרשים, של הפריטים המוצעים) כולל של היצרן( חובה לצרף מפרט טכני**  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                 ________________________               ___________________              ______  
  תאריך                                      שם המציע                                   חתימה וחותמת המציע                             

  



 

 

�� 

 

  

  : ציוד עזר לשמיעה )ב

המוסד י"מאפיינים נדרשים ע  פריט   י המציע"מאפיינים מוצעים ע  *  

4  
  מגבר אישי לתקשורת 

   אחד -על- אחד
  

• Frequency response 200 Hz -12 
kHz 

• SPL 100 dB 
 

 הגברה סטריאופונית  •
  

 אוזניות מדגם סטטוסקופי או קשת •

  ווסת עוצמה לכיוון אישי •

 סוללות נטענות •
  

 
  __________: שם המוצר

  
  ___________: שם היצרן

  
  ___________:  צרןארץ י

 
____________: מאפיינים  

5  

מערכת לולאת השראה לעמדת 
  שירות פתוחה

Portable induction loop 
system 

  .במארז אחד קשיח ונייד •

מגנטי - שטח שידור של שדה אלקטרו •
  .ר"מ 1.2-של כ

 . סוללת גיבוי •

מיקרופון +פנימי מובנה -שני מקרופונים •
 חיצוני
           mic) (remote 

  . אוזניות עם ווסת עוצמה •

  עומד בדרישות התקן  •
IEC 60118-4:2006 

  
שירות  הבינלאומישלט עם הסמל  -

נגיש באמצעות לולאת השראה כולל 
  .ובערבית הנחיות לשימוש בעברית

  
  __________: שם המוצר

  
  ___________: שם היצרן

  
  ___________:  ארץ יצרן

  
  ____________: מאפיינים

  לטלוויזיה IRאדום -ינפראמשדר א  6

 IR: שיטת שידור •

 FM: מודולטור •

 ר"מ 60: שטח כיסוי •

• Transmitting frequencies: 2.3 
MHz, 2.8 MHz 

סעיף ( IRמתאים לשימוש עם  מקלטי  •
2(  

  
  __________: שם המוצר

  
  ___________: שם היצרן

  
  ___________:  ארץ יצרן

  
  ____________: מאפיינים

7  
סביבתית מערכת הגברה 
  )FM(אלחוטית ניידת 

     משקל  -מערכת נוחה וקלה לנשיאה     •
 .ג"ק 3 מקסימאלי של עד      

  משדר  אלחוטי/מיקרופון •

  ערוצית-מערכת רב •

 . 60Hz-15KHzתחום הענות   •

• (AF Power output) 30W RMS 
  .עוצמת קול 

  .THD >1%אחוז עיוותים  •

  .כניסה למיקרופון קווי •

  .LINEכניסה ויציאה  •

  .סוללה נטענת •

שעות לאחר  8: משך הפעלה רציפה •
  .שעות טעינה 4

  
  __________: שם המוצר

  
  ___________: שם היצרן

  
  ___________:  ארץ יצרן

  
  ____________: מאפיינים

  .י המוסד"י סדר האפיונים שנדרשים ע"יש לכתוב בעמודה זו את מאפייני המערכות המוצעות עפ*  
  .ללא מפרט טכני לא תבוצע בדיקה של המאפיינים הנדרשים, של הפריטים המוצעים) כולל של היצרן(טכני  חובה לצרף מפרט**  

  

                 __________________               ___________________              ____________  
  שם המציע                      חתימה וחותמת המציע           תאריך                                                        

   



 

 

�� 

 

  :נוסח כתב ערבות הגשה -' נספח ד

  

  

  :לכבוד

  לביטוח לאומי“ מוסד“ה

  13וייצמן ' שד

  ירושלים

  ____________: 'כתב ערבות מס: הנדון

  

  ם לתשלום כל סכום עד לסך אנו ערבים בזה כלפיכ") המבקש" –להלן (__________________________ פי בקשת   -על. 1

                            2009) 2026(מ : 'למכרז מס שתדרשו מאת המבקש בקשר , ")הסכום הבסיסי" –להלן (₪   ___*____של     

  . אספקת מערכות עזר לשמיעה וציוד עזר לשמיעה לאנשים עם לקות בשמיעה: בנושא    

  

  ,   ימים מעת שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב 10ם הערבות האמורה לעיל תוך לשלם לכם את סכו, אנו מתחייבים בזה. 2

  ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מן  , מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כל שהוא    

  .המבקש    

  .ול בשעות העבודה בהן הסניף פתוח לקהלעל הדרישה לתשלום להימסר בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה והכ. 3

  .  דרישה בפקס או מברק לא תחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו. 4

  וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה עד  , ועד בכלל 30.9.2010 ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום. 5

  .ייב אותנוכל דרישה שתגיע מאוחר יותר לא תח.  30.9.2010: ליום    

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 6

  :כדלקמןקבוצת פריטים המוגדרת ' סכום הערבות יקבע בהתאם למס*  

  

סכום ערבות   כוללת את הפריטים  קבוצה' מס
  ) ח"בש(

1  1 ,3 ,7  30,000  ₪  

2  1 ,2 ,7  30,000 ₪  

3  5 ,6  10,000 ₪  

4  4  10,000 ₪  

  

  ,בכבוד רב

  

  ______________________________ יטוח  חברת ב/  בנק 

  

  
__________________________          ____________________________________  

  חברת ביטוח/ הסניף                כתובת סניף הבנק ' ומס, הבנק' מס, חברת ביטוח/ שם הבנק 
  

 

  

_________                         _________________          ____________________  
 חתימה וחותמת      תאריך                                        שם מלא                                



 

 

�	 

 

   תצהיר ניסיון מוכח -'נספח ה     

  

  ___________________:  תפקיד   ________________.  ז.ת______________________    :  שם     

  

  :  בעלי תפקידים נותני שירות מטעם המציע. 1

  :הפעלת המוצרים נשוא מכרז זה, הדרכה, התקנה, הפצה, פרט בעלי התפקידים העוסקים בשיווק
  

סוג הכשרה וניסיון   שנות עבודה בחברה  שם פרטי ומשפחה  סודר
  מקצועי

  תפקיד אצל המציע

          

          

          

          

   

  

  : ם אחרונות שני 3 -עבודות שביצע ב.  2

  ,                    שנים האחרונות 3 - פרט רשימת לקוחות עבורם ביצעת שרותי מערכות עזר לשמיעה וציוד עזר לשמיעה ב   

  מקבלי  שירות  40מבני ציבור המשרתים לפחות / מקומות / עבור לקוחות שונים המחזיקים מתקנים    

  : )למעט מגבר אישי(בישראל    

      

איש קשר   מזמין/ וח שם הלק

  מטעם הלקוח

  פרטי הלקוח 
  )כתובת וטלפון(

/ תיאור המערכות 
  הציוד שסיפק לו

מועד אספקת 
  ציוד/ המערכות 

          

          

          

          

          

  

  

        _____________________          _______________               _________  
  תאריך                                    שם המציע                           חותמת וחתימת המציע                                         



 

 

�
 

 

  

  הצהרות המציע בדבר מתן שרות ותמיכה שוטפת למוצרים  -' נספח ו

  

  ' י מסנותן תצהירי זה בקשר למכרז המוסד לביטוח לאומ____________ . ז.נושא ת, מ"הח_____________ אני

 .לאספקת מערכות עזר לשמיעה וציוד עזר לשמיעה לאנשים עם לקות בשמיעה -  2009) 2026(מ 

  

רשם /שמספרה המזהה ברשם החברות___________________,  )מחק את המיותר(שותפות /הנני נותן תצהירי זה בשם חברה

 ).המציע –להלן (________________ הוא  )מחק את המיותר(השותפויות  

  .אצל המציע___________ הנני משמש בתפקיד 

 .הנני מורשה חתימה מטעם המציע ומוסמך להתחייב בשמו

והוא רשאי להשתמש בהם לצורך , כולל חומרות ותוכנות, למיטב ידיעתי המציע הוא בעל זכויות השימוש בכל מרכיבי השירות המוצעים

 . ההתקשרות מושא מכרז זה ללא סייג

פטנט או כל זכות אחרת של צד , זכות קניין רוחני, סוד מסחרי, התקשרות מושא מכרז זה פגיעה בכל זכות יוצריםלמיטב ידיעתי אין ב

 .ולא הוגשה נגד המציע תביעה כלשהי בגין הפרת זכויות כאמור, שלישי כלשהו

בתוספת הסבר בדבר , להצהרה יפורט הדבר בנספח שהמציע יצרף, אם זכות הקניין בחלק מהשירות המוצע או כולו שייכת לצד שלישי

 .מקור זכותו של המציע להעניק את השירות הנדרש

יפגע בזכות / פטנט או סוד מסחרי ולא פגע , ביצוע ההסכם לא הפר ולא ייפר זכויות יוצרים/ המציע מצהיר כי בעת הגשת ההצעה 

  .'כלשהיא של צד ג

  .או פגיעה כאמור לעיל/כל שהוא בגין הפרה ו המציע מתחייב לפצות את המוסד לאלתר אם המוסד יחויב בתשלום

 . ההצעה המוגשת על ידי המציע היא שלמה ומוצעת כיחידה משולבת ותפעולית אחת

לפי מיטב ידיעתי וידיעת כל ספקי המשנה המעורבים . כל רכיבי המערכת המוצעים על ידי המציע הינם בשירות ותחזוקה שוטפים

 5ולא צפוי כל קושי לספק חלפים ועדכונים לכל רכיבי השירות במשך , מתוכננת של התמיכה בהם אין בידי מידע על הפסקה, בהצעה זו

 .שנים לפחות מיום ההתקנה שלהם

ימי עבודה מיום חתימת ההסכם יתקין המציע ויפעיל את השירות מושא מכרז זה בכל אתרי  60הנני מתחייב בשם המציע כי בתוך 

  ).למכרז' נספח ג(פס הגשת ההצעה בטו 2בהתאם לטבלה שבסעיף , המוסד

  

  אישור

  

  ה בפני /הופיע_______, ת בזאת כי ביום /מאשר____________, ד "עו, מ"אני הח      

ה לומר את האמת /ה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו, ת לי אישית/המוכר____________    . ז.ת' _____________, גב/מר      

ה דלעיל /ה את נכונות הצהרתו/הוא אישר/היא, תעשה כן/לעונשים הקבועים בחוק אם לא יה /תהיה צפוי/בלבד ואת כולה וכי י

  .ה עליה בפני/וחתם

      
           

________________________     _________________          ___________________  
  חתימה וחותמת                     ד     "עו/ ח "שם מלא                                      רו               

  
  

___________________             _______________________________________  
 כתובת                                                                  טלפון                                                     
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  על שימוש בתוכנות מקוריות הצהרה  –' זנספח  
  

      /    /      :תאריך

  

  :לכבוד

  המוסד לביטוח לאומי

  13שדרות וייצמן 

  ירושלים

  

  .נ.ג.א

  

  הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות

     

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים                      .ז.ת                  מ   "אני הח

  :ה בזה כדלקמן/מצהיר, ים בחוק אם לא אעשה כןהקבוע

  

  :   להלן(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 כ"). המציע"           

  

  ולצורך       'עשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מסהריני להצהיר כי המציע מתחייב ל.       2

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

  

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

  

  

  ____________  _____________________________  ______________________  

  חתימה וחותמת המציע          שם מלא של החתום בשם המציע     תאריך

  

  

  

  ____________  ______________________  ______________________  

  חתימה וחותמת              ד"שם מלא של  עו           תאריך

  

  .ד המאשר את הצהרת המציע כאמור לעיל"אישור עו
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  -' חנספח 

  התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום/ הצהרה 

  

  ______________,    מורשה חתימה מטעם _____________, ז שמספרה .נושא ת________________, מ "אני הח          

  :מצהיר בזאת כדלקמן} להלן המציע___________________ {שמספרו           

  

  .מציע פועל בהתאם לחוק עובדים זריםהנני מצהיר כי ה

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

  .המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד החתימה על ההצהרה

ההרשעה האחרונה לא הייתה  –אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים 

  .בשלוש השנים שקדמו למועד החתימה על ההצהרה

 :לעניין סעיף זה

ר שבעל השליטה במציע הינו תאגיד אח, בעל שליטה במציע, נושא משרה אצל המציע, תאגיד שבשליטת המציע –" בעל זיקה"     

 .בעל השליטה גם בו

  .1991 –א "התשנ, )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים(חוק עובדים זרים  –" חוק עובדים זרים"

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

צווי , ובדיו בקביעות כמתחייב  מחוקי העבודהומשלם שכר עבודה לע, הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום       

  .ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, ההרחבה

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

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

או במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד , אחת לפי חוק שכר מינימוםהמציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה 

 .ההרשעה

אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש , המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום

  .שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

 :לעניין סעיף זה

 :כל אחד מאלה" בעל זיקה"

 .ד שבשליטת המציעתאגי
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 המשך -' חנספח 

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

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

  .של המציע במהותם לתחומי פעילותו

 .מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה

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

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

 .1987 –ז "התשמ, חוק שכר מינימום –" ר מינימוםחוק שכ"

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

  .וכי תוכן תצהירי אמת, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי____________, הנני מצהיר כי שמי הוא 

  

                 __________       __________________               ___________________  
  תאריך                                            שם המצהיר                                   חתימה וחותמת   
  

  

  

  :אישור

שמספרה . ז.נושא ת___ ' ________גב/מר_________, ד "הופיע בפני עו__________ הנני מאשר כי ביום       

יעשה /ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יהיה צפוי/ה לומר את האמת וכי ת/ה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו_________, 

  . ה עליה בפני/ה דלעיל וחתמ/ה את נכונות הצהרתו/אישר, כן

  

________________________     _________________          ___________________  
  ד                                  חתימה וחותמת"עו/ ח "שם מלא                                      רו               

  
  
  
  

___________________             _______________________________________  
 טלפון                                                      כתובת                                                          
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  קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים -תצהיר מציע  -' טנספח 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק _______________ . ז.ת__________ מ "אני הח

  :ה בזה כדלקמן/רמצהי, אם לא אעשה כן

: להלן(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 כ"). המציע"

מתחייב המציע לקיים אחר כל החיקוקים , זהריני להצהיר בזאת כי ככל שהצעתו של המציע תוכרז כהצעה הזוכה במכר  .2

וכן צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוצים החלים על המציע כמעסיק לצורך הספקת ") דיני העבודה: "להלן(המפורטים להלן 

  : או כל תקופת התקשרות מוארכת/במהלך כל תקופת ההתקשרות ו, השירותים וזאת

  1945, )הודעה(פקודת תאונות ומחלות משלוח יד  -

  1946, קודת הבטיחות בעבודהפ -

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

  1951-א"תשי, חוק שעות עבודה ומנוחה -

  1951-א"תשי, חוק חופשה שנתית -

  1953-ג"תשי, חוק החניכות -

  1953-ג"תשי, חוק עבודת הנוער -

  1954-ד"תשי, חוק עבודת נשים -

  1954-ד"תשי, חוק ארגון הפיקוח על העבודה -

  1958- ח"תשי, וק הגנת השכרח -

  1959-ט"תשי, חוק שירות התעסוקה -

  1967-ז"תשכ, חוק שירות עבודה בשעת חירום -

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

  1957-ז"חוק הסכמים קיבוציים תשי -

  1987-ז"התשמ, חוק שכר מינימום -

  1988-ח"התשמ, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה -

  1991-א"התשנ, )העסקה שלא כדין(חוק עובדים זרים  -

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

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

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

   1957-ז"התשי, חוק הסכמים קיבוציים -

  2001-א"סהתש, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות -

  2000-א"התשס, לחוק מידע גנטי 29סעיף  -

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

  2006-ו"התשס, חוק הגנה על עובדים בשעת חירום -

  .1997- ז"התשנ, )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(א לחוק הגנה על עובדים 5סעיף  -
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הורשע המציע על ידי בית משפט מוסמך בעבירות פליליות , הגשת ההצעות למכרזבשלוש השנים שקדמו למועד האחרון ל .2

  : על דיני העבודה כמפורט להלן

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________ 

בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ניתנו כנגד המציע על ידי בתי המשפט המוסמכים פסקי דין  .3

צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק , ל פי דיני העבודהחלוטים שעניינם זכויות עובדי המציע ע

 ):נושא התביעה ופסק הדין של בית המשפט, מועד מתן פסק הדין, יש לפרט את מספר ההליך(לצורך הספקת השירותים 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________  

ת המפורטים להלן על ידי מנהל ההסדרה הוטלו על המציע הקנסו, שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות בשלו שנים .4

 : ת בעבירות על דיני העבודה"והאכיפה במשרד התמ

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________  

  . להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי

_____________________ 
  המצהיר

  אישור

  

___________ במשרדי ברחוב  ה בפני/הופיע____________ ת כי ביום /מאשר, ד"עו, ________________, מ"אני הח

ת לי באופן /המוכר/_____________ .ז.ה על ידי ת/תה עצמו/שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בישוב

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

  . להתצהיר דלעי

  
___________                ________________________          ___________      

  ד"חתימת עו                            חותמת ומספר רישיון עורך דין          תאריך       
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   התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים -' נספח י

  

את האמור , לגבי העובדים שיועסקו על ידי ועל מנת לבצע את השירותים לגבי הסכם זה, כםהריני מתחייב לקיים בכל תקופת ההס

וכן את האמור בהוראות ההסכמים , בחוקי העבודה המפורטים בתוספת ובהתאם לחוקי עבודה עתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת

או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף /ת והקיבוציים הכלליים שבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרו

  .לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה, או כפי שהסכמים אלה יוערכו או יתוקנו בעתיד, המתאים

  

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

  .וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה

  

  :תוספת

  1959 –ט "חוק שירות התעסוקה תשי

  1951 –א "חוק שעות עבודה ומנוחה תשי

  1976 –ו "חוק דמי מחלה תשל

  1950 –א "חוק חופשה שנתית תשי

  1954 –ד "חוק עבודת נשים תשי

  1965 –ו "חוק שכר שווה לעובד ולעובדת תשכ

  1953 –ג "חוק עבודת הנוער תשי

  1953 –ג "חוק חניכות תשי

  1951 -א "תשי) חזרה לעבודה(חוק חיילים משוחררים 

  1968 –ח "חוק הגנת השכר תשכ

  1963 –ג "חוק פיצויי פיטורין תשכ

  1995 –ה "תשנ) נוסח משולב(חוק הביטוח הלאומי 

  1987 –ז "חוק שכר המינימום תשמ

  1981 –א "חוק ההזדמנות השווה בתעסוקה תשמ

  

ולא יתקיים בינם לבין המוסד לביטוח , לי כי כל העובדים שיועסקו על ידי לצורך מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי ברור

  .מעביד –לאומי כל קשר של עובד 

  

  

__________________               ___________________              ____________  
  חתימת המציע        חותמת המציע                                                  תאריך                         
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  דבר קיום הרשעות קודמות או העדרןבהצהרה   –'  אנספח  י

  

      /    /      :תאריך

  :לכבוד

  המוסד לביטוח לאומי

  13שדרות וייצמן 

  ירושלים

  הצהרה בדבר הרשעות קודמות או העדרן

  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא     .ז.ת  מ"אני הח
  :מצהיר בזאת בכתב כדלקמן, אעשה כן

  
 ;פקודת מס הכנסה ;1952-ב"התשי, )סחורות ושירותים(הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי בעבירות לפי חוק מס קניה  .1

עד  383, 297עד  290סעיפים  ;1978- ח"התשל, חוק הפיקוח על המטבע ;1975-ו"התשל, חוק מס ערך מוסף ;פקודת המכס
, למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 1977-ז"התשל, לחוק העונשין 438עד  414-ו 393

 .1981א "התשמ
  או

                  הנני מצהיר כי הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות

  )העבירות יש לפרט את(

או שיהיה קיים אודותיי במרשם הפלילי ביחס /נת בזאת  הסכמתי מראש למסירת כל מידע הקיים ו/הואיל וכך אני נותן
  .1981-א"על פי חוק  המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ, לעבירות שפורט להלן

  .מידע כאמור לעילת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת /כמן כן למען הסר כל ספק אני מוותר
במשך כל תקופה , ובמידה ואזכה במכרז, הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופה של ההצעה המוגשת למכרז זה

  .ההתקשרות עם המוסד
  )יש למחוק את הסעיף המיותר(

  
חוק  והרשעות שנמחקו לפי, הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי בעבר בגין עבירה פלילית כלשהי למעט עבירות מסוג חטא .2

  .1981-א"התשמ, המרשם הפלילי ותקנת השבים
  או

  הנני מצהיר כי הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות  

  ).יש לפרט את העבירות(                                                                                                             

  )מיותריש למחוק את הסעיף ה(      

  -לראיה באתי על החתום  -  

 

                                                       
    שנת לידה                    תעודת זהות         שם פרטי ומשפחה          שם האב  תאריך    
  

                                              
  חתימה וחותמת             כתובת              תפקיד    

  

          

  חתימה וחותמת             ד"שם מלא של עו               תאריך

  
  .ל"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"אישור עו



 

 

�� 

 

  

  תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות –' בנספח  י

  

האמת וכי אהיה צפוי לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את ________________   .  ז.ת_____________________   מ "אני הח

  :ה בזה כדלקמן/מצהיר, לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

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

  ה בשם  ת לתת תצהיר ז/והנני מוסמך_____________________    -אני מכהן כ").   המציע: "להלן(זה     

  .המציע    

  לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא ______________________   הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה . 2

  .או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז/אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו    

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

  

  _________________________  

  שם וחתימת המצהיר      

  

  אישור

  

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

. ז.ה על ידי ת/תה עצמו/שזיהה' __________________  גב/מר______________  עיר /בישוב_____________________  

ה לעונשים /יהיה צפוי/ה  להצהיר אמת וכי ת/ה כל עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר______________ _____

  .ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, יעשה כן/הקבועים בחוק אם לא ת

  

  

________________________     _________________          ___________________  
  ד                                  חתימה וחותמת"רישיון עו' מלא                                   מס שם               

  
  
  

___________________             _______________________________________  
 טלפון                                     כתובת                                                                           

  



 

 

�	 

 

  

  תצהיר ניגוד עניינים –' גנספח י

  

  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי ________________   .  ז.ת_____________________   מ "אני הח

  :ה בזה כדלקמן/מצהיר, לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

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

  ת לתת תצהיר זה בשם  /והנני מוסמך_____________________   אני מכהן כ ").   המציע: "להלן(זה     

  .המציע    

  נו נמצא במצב של ניגוד  המציע אי______________________   הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה . 2

  או  /או חשש סביר לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים בהתאם למכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/עניינים ו    

  .תפקידים אחרים אותם הוא ממלא    

  מתחייב המציע להודיע למזמין באופן מיידי על כל סיבה שבגללה הוא  , ככל שתבחר הצעתו של המציע במכרז. 3

  .או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל/או עובדיו ו/ו    

  .להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי. 4

    

___________________  

  המצהיר              

  

  

  

  אישור

  

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

. ז.ה על ידי ת/תה עצמו/שזיהה' __________________  גב/מר______________  עיר /בישוב_____________________  

ה לעונשים /יהיה צפוי/ה  להצהיר אמת וכי ת/ה כל עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר___________________ 

  .ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, עשה כןי/הקבועים בחוק אם לא ת

  

  

 ____________________           ___________________________             ______________  
  ד"ד                                        חתימת עו"תאריך                                      חותמת ומספר רישיון עו         

  

  

  

  

  

  

   הסכם -'ידנספח 



 

 

�
 

 

  

  הסכם התקשרות

  

  

  

  2009בשנת _____________ בחודש ___________   ביום ____________  שנערך ונחתם ב 

  

  :   להלן( ומר אבי ברף חשב המוסד וחקירות  ל לוגיסטיקה"י מר אילן מורנו סמנכ"ע: המוסד לביטוח לאומי:  בין

  ")המוסד"        

  

  _________________________:   לבין

  

          __________________________  

  

  ")הספק"להלן (           

  

  ,   הדרכה, תפעול, התקנה, אספקה: המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל שירותי: הואיל

  לאנשים עם  , מערכות שמע משולבות וציוד עזר לשמיעה: וחלקי חילוף של,  שרות תיקונים             

  עבור סניפי המוסד ולמרכזי יום    ") שירותי מערכות שמע וציוד עזר לשמיעה: "להלן(לקות שמיעה             

  .לקשיש            

  

   _______: לקבוצת פריטיםהצעת הספק ,   2009) 2026(מ : והספק הגיש הצעה למכרז מס: והואיל

  ;")ההצעה: "להלן(מהסכם זה   ב ומהווה חלק בלתי נפרד"מצ              

  

   בחרה בהצעת הספק כהצעה זוכה____________ וועדת המכרזים בישיבתה מיום : והואיל

  ._______: לקבוצת פריטים              

  

  :לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן

  

  כללי           .1

  : נספחיומפרט המכרז על ] 3: [גוף ההסכם על נספחיו] 2: [המבוא להסכם] 1: [הסכם זה כולל את 1.1

המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי  .על המסמכים המצורפים לה, הצעת הספק למכרז] 4[       

  .נפרד מהסכם זה

 .חתימה של הספק על ההסכם מבטאת את הסכמתו לכל חלקי ההסכם כפי שהוגדרו לעיל 1.2

  

  הגדרות.       2

  .שנקבעה להם בסעיף ההגדרות שבמסמכי המכרז לביטויים המופיעים בהסכם תהא המשמעות

  

 אחריות הספק למערכות שמע וציוד עזר המוצעים על  ידותנאי ה        .3



 

 

�� 

 

  תנאי   על פי ולמרכזי היום לקשיש שיספק למוסד , הזוכה יישא באחריות מלאה לתקינות כל מערכת וציוד  3.1           
  או       למשך ארבע שניםוזאת , לרבות שירות תיקונים וחלפים מלא, צופה והתקינהולפעולתו  הר, זה מכרז                  
     ציוד, ותאספקת מערכ החל ממועד י הזוכה"למשך כל תקופת האחריות מעל ארבע שנים שניתנה ע                  
     שור בכתב של נציג המוסד על קבלת ובתנאי שניתן לזוכה אי, הכלול בכל הזמנה והזמנה בנפרד ,והפעלתם                  
  .הציוד לשביעות רצונו של המוסד                  

  תקופת האחריות תחושב בנפרד לכל מערכת עזר לשמיעה וציוד עזר לשמיעה החל מתאריך אספקתה    3.2           
  .לשביעות רצונו של המוסדוהפעלתה  ולמרכזי היום לקשישלמוסד                   

  ,  י מכרז זה תינתן בכל אתרי המוסד ברחבי הארץ"שיספק הזוכה למוסד עפ האחריות למערכת והציוד  3.3           
      לרבות כל אתר שמתקיימת בו או תתקיים בו פעילות של המוסד ובכל מקום בו יבקש המוסד לקבל                   

   .למערכות ולציודשירות                   
  של חלק חדש  או יחליף על חשבונו בשיטה של אחד כנגד אחד, יאתר ויתקן הזוכה, בתקופת האחריות   3.4          

   העמדת , לרבות אספקת חלפים, ציוד שסופק והותקן על ידו/ כל פריט מקולקל או לקוי במערכת , ומקורי                  
  שעות מרגע קבלת הקריאה   24זאת בפרק זמן של , תידרש לביצוע השירותאחרת ש ציוד חלופי וכל הוצאה                  
   .במשרדי הספק                  

  ציוד יכלול את כל הרכיבים והמכלולים הפנימיים והחיצוניים המותקנים או מחוברים  / השירות למערכת   3.5          
  .ציוד/ למערכת                 

  ימשך   , שיתגלו במהלך תקופת האחריות ואשר תיקונן לא הושלם לשביעות רצונו של המוסדתקלות   3.6          
  מבלי לגרוע מזכויות המוסד לסעדים נוספים על פי  , זאת.  באחריות הזוכה ועל חשבונו, תיקונן גם לאחריה                 
  .כרז זהלמקרה בו יפר הזוכה את התחייבויותיו לפי מ, דין                 

  לרבות שעות  , לא תשולם לזוכה כל תוספת מחיר תמורת כל הפעילויות הנדרשות בתקופת האחריות  3.7          
  ציוד חלופי וכל הוצאה אחרת  , ביטוחים, חלפים, ל"אש, הוצאות הובלה ופריקה, הוצאות נסיעה, טכנאי                 
  . שתיגרם לזוכה                 

  
  רופותת  3.8

     י שיקול דעתו "המוסד  עפ ,ממועד קבלת הקריאה שעות 24תוך ן וקיתיבצע ספק לא הבמידה ו       
  .שבהסכם 19לסעיף בהתאם יכול לחלט את הערבות        

  
  
 נזק לציוד שלא במסגרת האחריות       .4
  

י הספק "יתוקן או יוחלף ע, )לא נכון במוצרנזק שנגרם בגין שימוש : כגון( תקלה או נזק שאינו נכלל באחריות הספק 4.1
 . הספק במכרז י"וצע עשהממחיר המחירון  80%במחיר של 

 .י המוסד"י הספק או ממועד מתן הודעה על התקלה ע"התיקון יבוצע תוך חמישה ימי עבודה ממועד גילוי התקלה ע 4.2
  . ח"המוסד על הדוח נזק ויקבל אישור של נציג "הספק ימלא דו, במקרה של נזק כאמור 4.4

 

  ביצוע עצמי        .5
  

הספק יספק שירותים לפי הסכם זה רק על ידי עובדים ישירים שלו או ספקי משנה שקיבלו אישור מראש ובכתב של נציג  5.1
  .המוסד

כם זה או את חובותיו לפי הס/לשעבד או למשכן את זכויותיו ו, הספק אינו רשאי להמחות, מבלי לגרוע מן האמור לעיל 5.2
  .ללא אישור מראש ובכתב של נציג המוסד, לצד שלישי כלשהו

, מהווים הפרה יסודית של ההסכם, יהיו חסרי תוקף מחייב, ככל שנעשו ללא אישור, שיעבוד או משכון כאמור, המחאה 5.3
  .והמוסד לא יכבדם ולא ישלם כל תמורה בגין עבודה שבוצעה על פיהם או שירות שניתן על פיהם

המוסד רשאי לדחות את שיתופו של . ולקבל את אישורו מראש של המוסד, שינוי של ספק משנה חייב לעשות בכתבכל  5.4
 . המוסד יודיע לספק על הטעמים למניעת השתתפותו של ספק המשנה. ספק משנה כספק שירותים

  

 צורת דיווח למוסד לצורך ביצוע תשלום       .6
  

עביר למוסד חשבונית מקור ותעודת משלוח בגין מערכות  עזר לשמיעה וציוד עזר על הספק לה, לצורך קבלת התמורה 6.1
  .לשמיעה שסופקו

חיוב היתר יוחזר . או חורג מהוראות ההסכם/הספק מתחייב להחזיר לאלתר למוסד כל חיוב שנעשה בחיוב יתר ו 6.2
 . בתוספת ריבית פיגורים של החשב בכללי
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  ות שמע וציוד עזר שיסופקו למוסד ולמרכזי היום לקשישהתמורה לספק בגין מערכ.       7

 .התשלום לספק עבור השירות מושא מכרז זה יעשה בהתאם לתעריפים שבהם נקב הספק בהצעתו למכרז 7.1
     ומרכז היום , מהעלות 80%ישלם המוסד רק , בגין התשלום לספק עבור המוצרים למרכזי היום לקשישים  7.2
  :  של המוסד ומנהל מרכז היום לקשיש יאשרו) יועץ(י המוסד יתבצע לאחר שנציג "לום עהתש . 20%ישלם       

  אישור זה יועבר בכתב לקרן סיעוד  .  אספקת והתקנת מערכות שמע וציוד עזר לשמיעה לשביעות רצונם       
 .          בביטוח לאומי       
ולספק לא תהיה כל זכות  לדרוש תשלום כל שהוא בגין חלקו , גביית התשלום ממרכזי היום היא באחריות הספק בלבד 7.3

 .של מרכז היום לקשיש בעלות המוצרים
 .מעבר לתעריף זה לא ישולם לספק כל תשלום נוסף, למען הסר ספק      

  
  תנאי תשלום      .8    

      לאחר המועד האחרון להגשת ש 18 -כל המחירים בהצעת המציע יהיו קבועים ויתעדכנו החל מהחודש ה 8.1             
    האחרון להגשת  כאשר המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום, וזאת על פי מדד המחירים לצרכן, ההצעה                   
   עדכון המחירים יתבצע אחת , חודשים 18בחלוף תקופה של " ).  המדד הבסיסי: "להלן( ההצעות למכרז זה                    

  .חודשים 6 - ל                   
  יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה , החודשים הראשונים של ההתקשרות 18כי אם במהלך , מובהר בזאת 8.2             

    שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה : תיעשה התאמה לשינויים כדלקמן, ומעלה מהמדד הבסיסי  4%לכדי                    
  .לבין המדד הקובע במועד הגשת כל חשבונית, בין המדד  הבסיסי                   

  יעשה , שירותי מערכות עזר לשמיעה וציוד עזר לשמיעה נשוא מכרז זהעבור  לזוכה התשלום מהמוסד 8.3             
        30במשך .  כךי הגורמים המוסמכים ל"קבלת החשבונית במוסד ובתנאי שאושרה עממועד יום  30תוך                    
    תתווסף למחיר , לאחר מכן.  או ריבית כלשהן/שא הצמדה ויהמחיר שבחשבונית לא י , ימים אלה                   
    בהתאם לריבית החשב הכללי במשרד , ועד למועד ביצוע התשלום 31 - ה מהיום ריבית החל , בחשבונית                  
  .האוצר                  

  

 תקופת ההסכם.       9
 .חודשים ממועד חתימתו 24 -תוקפו של הסכם זה הוא ל 9.1
תקופות נוספות בנות שנה  תיבשלמוסד שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות , על אף האמור לעיל 9.2

  . כל אחת
יבים עם המוסד בבירור ובאופן הארכת תקופת ההתקשרות תהיה באותם תנאים המפורטים בהסכם או בתנאים המיט 9.3

  .שאינו יכול להשתמע לשני פנים
ותהיה מותנית בהמצאת כל המסמכים , התקשרות שהוארכה תהיה כפופה לכל התנאים המפורטים במכרז ובהסכם 9.4

המצאת מסמכים , הארכת הסכם הביטוח, הארכת ערבות הביצוע, כגון, הנדרשים לצורך החתימה על הסכם זה
 . ל כפי שידרוש נציג המוסדוהכ', די רשויות המס וכוהנדרשים על י

 
 הפרת ההסכם.    10

  והיא מחייבת את הספק   , כל התחייבות הכלולה בהצעתו של הספק תיראה ככלולה בהסכם זה 10.1
  .כאילו נכתבה בהסכם זה במפורש        
  כן התקבל עליה אישור   אלא אם, כל חריגה של הספק מן הקבוע בהצעתו תיחשב כהפרה של ההסכם 10.2

  .המוסד מראש ובכתב        
  שהיוו תנאי לזכייתו במכרז או היוו בסיס  , על הספק חלה חובה לחדש כל אישור או רישיון 10.3

  .חידוש האישור או הרישיון כאמור יהווה הפרה יסודית של ההסכם- אי. להערכת הצעתו במכרז        
המוסד בזכות   אשר הפרתם מזכה את , המפורטים להלן הינם סעיפים יסודיים בהסכם מוסכם על הצדדים כי הסעיפים 10.4

הכל על פי , לספק שלא כדין  לדרוש החזר כספים ששולמו , לסיים את ההתקשרות או להשעותה, לבטל את ההסכם
  :   להסכם ולדיןלנפגע מההפרה בהתאם   וכן לתבוע מהספק כל זכות וסעד המגיעים , שיקול דעתו הבלעדי של המוסד

-7, 5.2, 4, 1וכן סעיפים ; להסכם 28-29, 23-26, 13, 8, 4-6סעיפים : הסעיפים הבאים מהווים תנאים יסודיים בהסכם       
  . להסכם 1נספח  –למפרט הטכני  9
  במקרה שיופר על ידי הספק תנאי יסודי בהסכם יהיה המוסד רשאי לחלט את , מבלי לגרוע מהאמור לעיל 10.5
  .וזאת בתנאים המפורטים בהסכם זה, כולה או חלקה, ערבות הביצוע שהומצאה על ידו       
       –ואם לא הוקצב לו זמן , כשל הספק בתיקון הפרה של ההסכם בתוך פרק הזמן שהוקצב לו לשם כך 10.6
  ,   יתתהפוך הפרת ההסכם להפרה יסוד –יום מיום שהודיע לו על דבר ההפרה  14לאחר שחלפו         
 . המזכה את המוסד במכלול הסעדים המפורטים לעיל       

  
 הפסקת ההתקשרות.     11

  
  תוך מתן הודעה מוקדמת   , המוסד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות בטרם הגיעה לסיומה 11.1

  .מכל טעם ענייני שהוא, יום לספק 60בכתב של          
  תוך מתן הודעה   , ו עם הספק בטרם הגיעה לסיומההמוסד יהיה רשאי להפסיק את התקשרות 11.2



 

 

�� 

 

  :בכל אחד מהמצבים הבאים, יום לספק 30מוקדמת בכתב של         
  ימים או תוך    7הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך פרק זמן של  11.2.1        

  .דפרק זמן אחר שקצב לו לשם כך נציג המוס                    
  .הספק נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה 11.2.2        
  מפרק זמני או כונס נכסים והבקשה לא הוסרה תוך , הוגשה נגד הספק בקשה למינוי נאמן 11.2.3        

 .יום מיום הגשתה 90                    
 .מונה לו מפרק זמני הוצא נגד הספק צו פירוק או צו כינוס נכסים או 11.2.4        
  והעיקול לא    , כולם או חלקם, הוטל עיקול על נכסי הספק או על זכויותיו על פי הסכם זה 11.2.5        

  .יום מיום הטלתו 90הוסר תוך                    
  לית    הספק או מי מעובדיו הבכירים או נושא מישרה בו או בעל מניות בו הורשע בעבירה פלי 11.2.6        

  או נפתחה נגדו חקירה פלילית בגין ביצוע עבירה שיש /או הוגש נגדו כתב אישום פלילי ו/ו                    
 .עימה קלון                    
  המוסד יהיה מוסמך להחליט בדבר הקלון הכרוך בביצוע העבירה לאחר שייתן   11.2.6.1                    

  .לספק הזדמנות להשמיע את טיעוניו                                  
  אם מצא כי  , וללא הודעה מוקדמת, המוסד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק לאלתר 11.3

  .הדבר נחוץ כדי למנוע נזק בלתי הפיך        
 .ר ועדת המכרזים במוסד"החלטה מעין זו מחייבת את חתימתו של יו 11.3.1        
  הספק מודע לכך ומסכים לכך שבנסיבות של הפסקת ההתקשרות ביוזמת המוסד הוא לא יהיה   11.4

  אלא פיצוי  , וכן לא יהיה רשאי לדרוש פיצוי בגין אובדן רווחים, רשאי לדרוש את אכיפת ההסכם        
 .ו נגרמו לווזאת ללא יוצא מן הכלל וללא קשר לנזקי ציפייה שלטענת, בגין נזקי הסתמכות בלבד        

 
  איסור ניגוד עניינים.     12

  .הספק מתחייב כי ימנע מלפעול בניגוד עניינים בין עניינו הוא לבין עניינו של המוסד
  

  סודיות ושמירה על פרטיות, בעלות על מידע.      13
  ינו של  הינו קני) "המידע" -להלן( ייוצר או יגובש על ידי הספק בקשר להסכם זה , כל מידע שייאסף 13.1

  .המוסד        
  או כלכלי או כל זכות אחרת במידע  /זכות לפיתוח מסחרי ו, זכות יוצרים, לספק אין כל זכות קניין 13.2

  והוא  , או נוצר על ידו כתוצאה מפעילותו במהלך תקופת ההתקשרות וכתוצאה ממנה/שנאסף ו        
  אלא באישור , קשור בביצוע מטלותיו על פי ההסכםאינו רשאי לעשות במידע זה כל שימוש שאינו         
  .מראש ובכתב של נציג המוסד        
  יעביר הספק את כל  , או על פי דרישה מפורשת ובכתב של נציג המוסד/עם סיום ההתקשרות ו 13.3

  ולא ישמור ברשותו   , המידע שברשותו לרשות המוסד או מי שהמוסד יורה לו במפורש ובכתב         
  אלא אם כן ניתן על , גיבוי או חלקים מן המידע שנאסף על ידו במהלך תקופת ההתקשרות, עותק         

  .כך אישור מפורש ובכתב של נציג המוסד        
  .על הספק לשמור את המידע המצוי ברשותו באופן שניתן להגן עליו 13.4
  או קבלני המשנה עקב סיבות  /והמוסד שומר לעצמו את הזכות לפסול כל אחד מעובדי הספק  13.5

  .והחלטתו תהיה סופית ומכרעת, או הסבר כלשהו/ללא צורך בנימוק ו, ביטחוניות        
  הספק מתחייב לעמוד בכל דרישות מנהל אגף הביטחון ומנהל אבטחת המידע של המוסד   13.6

  .או בטחון שדה/המתייחסות לאבטחת מידע ו        
  וכן    , על סודיותו של כל מידע שהגיע לידיעתו אגב ביצועו של הסכם זה הספק מתחייב לשמור 13.7

  .מתחייב להחתים את עובדיו ומנהליו על הצהרה בדבר שמירה על סודיות המידע האמור        
  .הצהרת הסודיות לא תחול על מסירת מידע למוסד או לנציגיו  12.7.1  
  כמשמעותה בחוק הגנת   , וות פגיעה בפרטיותהספק מתחייב להימנע מכל מעשה שעלול לה 13.8

  כמשמעותה בחוק  , וכן להימנע מכל מעשה שעלול להוות האזנת סתר, 1981 –א "התשמ, הפרטיות        
 .1979 - ט "האזנות סתר תשל        

  
  נזיקין.     14

  המוסד על ידי   איבאו לרכוש שייגרמו ל/הספק יהיה אחראי ויישא בכל תשלום בגין כל נזק לגוף ו 14.1
  ידי שימוש במערכות עזר לשמיעה וציוד    - או על/ו או על ידי כל אדם אחר הבא מכוחו של הספק/עובדיו ו        
  .י הזוכה"עזר לשמיעה המותקנים ע        
  בגין  , אם תוגש, הספק מסכים בזאת מראש לצירופו כצד שלישי בכל תביעה שתוגש נגד המוסד 14.2

  או על ידי כל אדם אחר הבא מכוחו והוא מתחייב  /זקים לגוף או לרכוש שייגרמו על ידי עובדיו ונ        
 .לשפות את המוסד על כל סכום שיחויב המוסד לשלם בגין אותם נזקים        

 
  זכות קניין.     15

  כולה או  הספק מתחייב להימנע מעשיית שימוש בכל רכיב או שירות שזכות הקניין עליו שייכת  15.1



 

 

�� 

 

במקרה של הגשת  הספק מתחייב כי . מבלי שניתנה על כך הסכמה ברורה ומפורשת של אותו גורם, חלקה לצד שלישי       
י צד שלישי בקשר לזכות קניין בשירות או ברכיב שבו משתמש הספק הוא ישפה את המוסד בגין "תביעה נגד המוסד ע

  . כל נזק או הוצאה שתגרם לו עקב כך
  

 ביטוח       .   16
, מתחייב הספק, פי דין-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על 16.1

ומהווה חלק  להסכם 4בנספח לרכוש על חשבונו הוא הסכם ביטוח העונה על הקבוע  , לפני כניסתו של ההסכם לתוקף
 ). "האישור": להלן(בלתי נפרד ממנו  

  גבולות האחריות הנקובים באישור על קיום ביטוחים הנם סכומים מינימאליים ועל הספק     16.1.2      
  .יהיה לקבוע סכומים כפי הסיכון                  

  הביטוח הנדרש הנו מינימאלי והספק ירחיב ויוסיף ביטוח ככל הנחוץ לשם מניעת הפסד לו    16.1.3      
  . וסדולמ                 

  כספים שיתקבלו מחברת הביטוח בגין נזק לרכוש המהווה חלק מהסכם זה או בגין נזק    16.1.4      
 .ישמשו אך ורק לשם תיקון הנזק, לרכוש המוסד                  

  ידי חברת   -כשהוא חתום על, ימציא הספק למוסד את האישור, יום לפני חתימת ההסכם 14 16.1.5      
  . ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל בענפי הביטוח המבוקשים במכרז זה                  
  ימציא הספק למוסד  , שבוע לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים 16.1.6       

  כי  אנו מאשרים"שוב את האישור כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת                   
  ". __:כדלקמן, תוקף אישור זה מוארך לתקופה                  
  ימציא הספק  , במידה שהספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה 16.1.6.1                  

  .כשהוא חתום על ידי המבטח החדש, למוסד את העתק האישור המקורי                                 
  ,  הפרה של סעיף זה 16.1.6.3.תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד הסכם זה בתוקפו 16.1.6.2                  

  .תהווה הפרה של תנאי מהותי בהסכם שייחתם                                  
  הספק מתחייב להסדיר ביטוח אחריות מוצר גם לאחר תום תקופת ההסכם ולהחזיקו  16.1.7      

 .בתוקף כל עוד קיימת לו חבות חוקית על פי החוק                   
  אין משום מתן פטור כלשהו   , מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל 16.2

  בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על   , או על פי כל דין/ו, לזוכה מאחריותו על פי הסכם זה        
  אין בה כדי להטיל על  , והמצאת אישור ביטוח לידי המוסד כאמור לעיל, קים כאמור ובין אם לאונז        
 .המוסד אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח        
  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור על קיום ביטוחים לידי המוסד אין משום אישור  16.3

 .על טיבו         
  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום ביטוחים אך לא           
 .יהיה חייבת לעשות כך         
מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאי לבקש מהספק לשנות או לתקן את האישור על קיום ביטוחים על מנת  16.4

קשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא הב. להתאימו להתחייבויות על פי המכרז
 .  תחול עקב כך על המוסד אחריות כל שהיא

  כי אם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי  , מוצהר ומוסכם בין הצדדים 16.5
 . עקב כךיישא הספק בכל הוצאה או נזק שיגרם , הסדרת ביטוח כנדרש        
  לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות , הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים 16.6

 .העצמית הנקובה בפוליסה        
 .הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על גבולות האחריות הנקובים בפוליסות 16.7
  או הבאים מטעמו     /יעה כנגד המוסד  ואו תב/או דרישה ו/הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו 16.8

  והוא פוטר בזאת את המוסד מכל אחריות לנזק  , ל"י הביטוחים הנ"בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ        
 .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. כאמור        
  לתשלום ההשתתפויות העצמיות ולמילוי  , יטוחיםהספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הב 16.9

 .פי תנאי הפוליסות- כל החובות המוטלות על המבוטח על        
  יהא הספק  , או זכויות המוסד/הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו 16.10

  כספיות  , או טענות/לו תביעות וולא תהיינה , אחראי לנזקים שייגרמו למוסד באופן מלא ובלעדי          
 .והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המוסד, כלפי המוסד, או אחרות          
  אך לא , יהיה המוסד זכאי, לא עמד הספק בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו 16.11

  או לשלם במקומו כל /ועל חשבונו ו לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הספק, חייב          
  הזכות לערוך ביטוח במקומו . וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המוסד לכל סעד אחר, סכום שהוא          
  .של הספק תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם          

  
 יחסי עובד ומעביד     .17

  ובשום מקרה לא ניתן , קבלן עצמאי –ינם יחסי מזמין הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם ה 17.1
  או /או מי מעובדיו של הספק ו/לפרש הסכם זה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין המוסד לבין הספק ו        
  אם תוגש נגד המוסד תביעה שעניינה יחסי עובד ומעביד ישפה הספק את . הפועלים מטעמו        
  . כספי או חיוב שיפסק נגד המוסד מייד עם דרישת המוסד והצגת הפסק המחייב המוסד בגין כל תשלום        



 

 

�� 

 

  וכי הוא היחיד   , הספק מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו ועל ספקי המשנה שלו 17.2
  לרבות בתשלומי שכר , חבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, הנושא בכל אחריות        

  .או זכויות סוציאליות מכל מין וסוג/ו        
  אלא , כל שינוי שיחול בהסכם העבודה שבין הספק לבין עובדיו לא ישמש עילה לשינוי הסכם זה 17.3

  .בהסכמה מפורשת ובכתב של המוסד        
  ם הוא המוסד יהיה רשאי להורות לספק שלא להעניק את השירותים שלה, על אף האמור לעיל 17.4              

  אם מצא כי הדבר אינו עולה בקנה אחד עם מטרות , מחויב על פי ההסכם באמצעות עובד מסוים        
  .התקשרות זו        

  
  :מעמדו של הספק.     18

  שינוי   , זהות בעליו, על כל שינוי במעמדו המשפטי, מיד ובכתב, הספק מתחייב להודיע למוסד 18.1
 . בכתובתו או במספר הטלפון של משרדו, שלו במספר תיק ניכויים        
  רשאי יהיה המוסד להפסיק את ההסכם , או זהות בעליו, חל שינוי במעמדו המשפטי של הספק 18.2

 .זולת אם נתן על כך את הסכמתו בכתב ומראש, לאלתר באמצעות הודעה בכתב        
  

 מסמכים שעל הספק להמציא כתנאי לחתימת ההסכם     .19
  :החתימה על ההסכם וכתנאי לחתימתו על הספק להמציא את המסמכים הבאים במועד
  ההצעה ] 2[, המכרז] 1: [שאליהם יצורף, שלושה עותקים חתומים של ההסכם על נספחיו 19.1

  .החתומה על כל נספחיה        
 .פרטי חשבון הבנק של הספק 19.2
  להסכם או    4להסכם ובנספח  29ת בסעיף הסכם ביטוח חתום התואם את מכלול הדרישות המפורטו 19.3

  .אישור בחתימת חברת הביטוח בדבר ביצוע הביטוח דלעיל        
  .הבא להבטיח את עמידתו של הספק בדרישות המכרז וההסכם, כל מסמך שידרוש המוסד 19.4

  
 :ערבות ביצוע.     20

  בטרם  , ידי נציג המוסדמתחייב הספק להפקיד ב, להבטחת התחייבויותיו על פי הסכם זה 20.1
  אשר תהא , ביטוחית בלתי מותנית לפקודת המוסד/ ערבות בנקאית , החתימה על הסכם זה        
  ותהיה בתוקף למשך כל   , םצמודה למדד המחירים לצרכן החל מהמדד הידוע בעת החתימה על ההסכ        
  .יום 90תקופת ההתקשרות בתוספת         
  .להסכם 2נספח בנוסח הקבוע בהערבות תהיה  20.2
  ערבות הביצוע תימסר לידי המוסד בטרם החתימה על ההסכם ומסירתה תהווה תנאי מוקדם    20.3

  .לכניסת ההסכם לתוקף        
  תהיה ההארכה מותנית בהארכת תוקפה של ערבות , אם יוחלט על הארכת משך ההתקשרות 20.4

  הארכת ערבות הביצוע לגבי התקופה  - אי. ופה הנוספתכך שהיא תחול גם על התק, הביצוע        
  .תהווה הפרה יסודית של ההסכם היוצרת עילה לחילוט הערבות, הנוספת        
  : אם, כפיצוי מוסכם , כולה או מקצתה  ח"ש   *   המוסד יהיה רשאי לחלט את הערבות 20.5

  וזאת לאחר מתן הודעה מראש של, )הסכםל 19כאמור בסעיף (הספק ייפר תנאי יסודי בהסכם   )א        
  ולשם מתן אפשרות לספק להציג את טענותיו בפני נציג המוסד , יום לצורך תיקון הפגם 14              

    יום לצורך תיקון  30וזאת לאחר מתן הודעה מראש של , אחרת בהסכם כל הוראההספק יפר ) ב. או        
   סכום ערבות הביצוע מהווה . שרות לספק להביא את טענותיו בפני נציג המוסדולשם  מתן אפ, הפגם              
  הערכה סבירה בדבר הנזק הצפוי למוסד אם יידרש לסיים את התקשרותו עם הספק בעקבות הפרת               
  .ההסכם              

  ידה שאלה עולים במ, בחילוט הערבות אין כדי למנוע מהמוסד לתבוע מהספק את מלוא נזקיו 20.6
  .על הסכום שחולט         

  אין בחילוט הערבות כדי לשחרר את הספק מקיום מלוא התחייבויותיו על פי , למען הסר ספק 20.7
 .ובהתאם למפורט בהצעתו, ההסכם         

  בנוסח המפורט , יפקיד הספק בידי המוסד ערבות חדשה, כולה או חלקה, עם חילוט הערבות 20.8
  .שיהיה בה כדי להשלים את סכום הערבות לסכום הערבות המפורט לעיל, להסכם 2נספח ב        

  :קבוצת פריטים המוגדרת כדלקמן' סכום הערבות יקבע בהתאם למס*                     

סכום ערבות   כוללת את הפריטים  קבוצה' מס
  ) ח"בש(

1  1 ,3 ,7  60,000  ₪  

2  1 ,2 ,7  60,000 ₪  

3  5 ,6  20,000 ₪  

4  4  20,000 ₪  

  
  אחריות כוללתו שירות ותחזוקה.           21

  אשר נכללת במסגרת המכרז , הספק יישא באחריות כוללת לתחזוקה ולתקינות המערכת      
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  .וההסכם ובכלל זה תיקון כל תקלה שאינה כתוצאה של בלאי טבעי או שימוש בלתי תקין במוצר      
  

 הספק איש קשר מטעם           .22
  הספק ימנה מבין עובדיו אדם שיהיה אחראי לקשר עם המוסד בכל נושא הנובע והכרוך בביצוע    22.1      

  הספק ידאג כי איש הקשר יהיה זמין לפניות המוסד בכל שעות העבודה של . של הסכם זה              
  .המוסד ובכל ימי העבודה בשבוע של המוסד              

  ספק יודיע למוסד במועד חתימת ההסכם  את שמו של איש הקשר וכן יודיע למוסד על ה 22.2      
 .או הפסקת פעולתו מיד עם כל שינוי כאמור/החלפתו ו              

  תחשב , הן בכתב והן בהודעת מייל לאיש הקשר, י המוסד הן בטלפון"כל הודעה שתימסר ע 22.3      
  .קכהודעה שנמסרה לספ              

  צד להסכם לא ייחשב כמוותר על זכות המוקנית לו לפי הסכם זה או על פי כל דין אלא אם נעשה  22.4      
  .הדבר בכתב ובחתימתו של המורשה מטעמו              

  , מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים 22.5      
  .הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו, מצג, והם מבטלים כל הסכם               

  
 

  :היררכיה בין המכרז להסכם.           23
 .מהווים מסמך אחד המשלים זה את זה) על נספחיו( המכרז וההסכם המצורף לו  23.1      
 .י הנוסחיםבכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יעשה מאמץ ליישב בין שנ 23.2      
  .בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח ההסכם 23.3      
  ביטויים  המופיעים בלשון  ; ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך 23.4      

  .משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך, זכר              
  .יפוט המקומית לגבי הסכם זה הינה לבית המשפט המוסמך בירושליםסמכות הש 23.5      
  י כל דין תיעשה בכתב  "י הוראות הסכם זה או עפ"מצד אחד למשנהו עפ כל הודעה שיש למוסרה 23.6      

  או בדואר אלקטרוני עם אישור , או בפקס עם אישור קבלת הפקס, ותשלח בדואר רשום              
  מכתב רשום ייחשב כנמסר . וזאת על פי כתובות הצדדים המופיעים בסיפא להסכם, בלתוק              
  הודעת פקסימיליה או הודעה בדואר  , שעות משעת המסירה בבית הדואר 48לתעודתו כעבור               
  .אלקטרוני תיחשב כמתקבלת עם קבלת האישור על קבלתה              

  
  כתובת הצדדים והודעות. 24

  
  תשלח בדואר רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובות המצוינות  , כל הודעה של צד בקשר עם הסכם זה  24.1

  .במבוא להסכם זה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה         

  דים הרשומות הודעות לצרכי הסכם זה תישלחנה מצד אחד למשנהו בכתב ובדואר רשום לפי כתובות הצד  24.2
  .שעות ממועד משלוחן כאמור 72ותיחשבנה כאילו נתקבלו אצל הנמען בתום , להלן         

  

  .91909ירושלים , 13שדרות ויצמן : המוסד

             

__________, :  שכתובתו לצורך המצאת מסמכים היא_____________________________________________ : הספק          

 ._______________דואר אלקטרוני __________, פקס ____________, ' _טל

  

  :נציגי הצדדים לצורך ביצע הסכם זה הינם.  25

  .נציג המוסד לצרכי הסכם זה הוא מנהל לוגיסטיקה מר שאול אהרוני או מי שימונה על ידו       

 ' _______________,טל_______________________, : נציג מטעם הספק

 .דדים רשאים להחליף את נציגיהם לאחר שניתנה על כך הודעה לצד השניהצ

  .י הצדדים"תחילת תוקפו של ההסכם ביום חתימתו ע

  

  .לתקציב המוסד___  ההוצאה הכספית לביצוע הסכם זה מתוקצבת מסעיף תקציבי מספר .  26

  

  ").תקופת ההסכם: "להלן(   _______________:  ועד ליום_____________   : הסכם זה יחול מיום .  27
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  , הארכות בנות שנה כל אחת 2 עד)  מעבר לשנתיים(המוסד יהיה רשאי להאריך את ההסכם לשנה נוספת אחת        
  .מימוש ההסכם יהיה לפי שיקול דעתו של המוסד בלבד.   שנים ממועד חתימה על ההסכם 4עד לתקופה של        

  

  :ולראייה באו הצדדים על החתום

  

   ______________________________                               ___________________________  
  מר אילן מורנו                                                          הספק–וחקירות ל לוגיסטיקה"סמנכ   
  

   _______________________  
  מר אבי ברף -חשב המוסד        
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  נספחים נלווים להסכם

  

  

  :תוכן עניינים

  עמוד  

  49  מפרט טכני –להסכם  1נספח 

  52  נוסח כתב ערבות ביצוע –להסכם  2נספח 

  53  הצהרה בדבר שמירת סודיות –להסכם  3נספח 

  55  ביטוח –להסכם  4נספח 

  



 

 

�	 

 

  
  מפרט טכני -להסכם  1נספח 

  

 :תאור המוצרים.    1

 .שהספק יכול להגיש בצעתו,  הינם מאפייני מינימום, ם בנספח זה המאפיינים הטכניי         

  .פי מאפיינים אלו-ייבדק על, כל פריט שיוצע במסגרת מכרז זה           

   הצהרה בדבר קיום המפרט הטכני למערכות והציוד הנדרש .2

   :מקומות ישיבה 120עם עד  מערכת עזר לשמיעה לאולם )א        
                

     .י המוסד"י סדר האפיונים שנדרשים ע"יש לכתוב בעמודה זו את מאפייני המערכות המוצעות עפ*                 
  

  ' מס

  פריט

י המוסד"מאפיינים נדרשים ע  פריט י המציע"מאפיינים מוצעים ע  * 

1 

מערכת  עזר לשמיעה 
  סביבתית לאולם מסוג

Sound Field FM 
System    

 RF: טכנולוגיה •

  FM: מודולטור •

מיקרופון ומשדר  : מרכיבי המערכת •
 4 ;ערבל/מגבר/יחידת מקלט ;אלחוטי

 .כולל מתקני תליה וכבלים) קיר(רמקולים 

  ערוצית-מערכת רב •

  י משרד התקשורת"תדרים מאושרים ע •

 AF frequency response תחום הענות •
20Hz-18KHz 

 

הגברה איכותית ואחידה בכל : רמקולים •
 תשטח האולם ללא הפרשי עוצמו

  . 65Hz-20KHzתחום הענות        

להפעלה בשילוב עם  מערכת עזר  •
אדום   -לשמיעה אלחוטית מסוג  אינפרא

או עם מערכת לולאת )  2' פריט מס(
  )3' פריט מס(השראה 

 

  
  __________: שם המוצר

  
  ___________: שם היצרן

  
  ___________:  ארץ יצרן

  
  ___________: מאפיינים

2  

יעה עזר לשממערכת 
  אדום -אינפרא

 )Infra Red System (

  לאולם

 IR:טכנולוגיה •

מקרן ומקלטים ,משדר: IRמרכיבי מערכת  •
 אישיים

 (transmitter, radiator/emitter, 
receivers)   

  . לכיסוי מלא של כל שטח האולם
  .כולל מתקני תליה וכבלים

 FM: מודולטור •

• Carrier frequencies: 2.3 MHz , 2.8 
MHz 

• AF frequency response  60Hz-
15KHz 

מקלטים ויחידות טעינה למקלטים  •
 :להטענה ואכסון ללא הוצאת הסוללה

  דגם אוזניות סטטוסקופים IRמקלט  2.1
 FM: מודולטור

• Receiving frequencies: 2.3 MHz, 
2.8MHz 

• Frequency response 60 Hz -15 kHz 

• THD  <2% 

  
  __________: שם המוצר

  
  ___________: שם היצרן

  
  ___________:  ארץ יצרן

  
  ___________: מאפיינים



 

 

�
 

 

• Signal-to-noise ratio > 60 dBA 

• SPL  110 dBA 

 . סוללות נטענות •

כיסויי גומי של האוזניות ניתנות לניקוי  •
  .או החלפה

 לולאת השראה צווארית+ IRמקלט   2.2
Induction neck loop 

  
לשימוש עם מכשירי שמיעה בעלי מתג  

"T"  

3  

ערכת לולאת השראה מ
  לאולם 
 Audio- Frequency 

Induction Loop System 
(AFILS) 

 

 : מרכיבי מערכת •
Induction Loop amplifier, loop cable, 

  .סטריאופונית אישיים לשמיעה ILמקלטי 
-Frequency response: 100 - 5000 Hz ( 
± 3 dB) 
Distortion: < 1% 

נה התק. לכיסוי מלא של כל שטח האולם  •
 תקרתית או רצפתית לפי      

  . העניין     
  

  עומד בדרישות התקן  •
IEC 60118-4:2006 
 

  
  __________: שם המוצר

  
  ___________: שם היצרן

  
  ___________:  ארץ יצרן

  
  ___________: מאפיינים

  

    
  

  .י המוסד"י סדר האפיונים שנדרשים ע"יש לכתוב בעמודה זו את מאפייני המערכות המוצעות עפ*  
  

  .ללא מפרט טכני לא תבוצע בדיקה של המאפיינים הנדרשים, של הפריטים המוצעים) כולל של היצרן(חובה לצרף מפרט טכני **  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    __________________               ___________________              ____________  

  תאריך                              שם המציע                                   חתימה וחותמת המציע                             

  



 

 

�� 

 

  
  : ציוד עזר לשמיעה )ב
  

י המוסד"מאפיינים נדרשים ע  פריט   י המציע"מאפיינים מוצעים ע   

4  
  מגבר אישי לתקשורת 

   אחד -על- אחד
  

• Frequency response 200 Hz -12 
kHz 

• SPL 100 dB 
 

 הגברה סטריאופונית  •
  

 אוזניות מדגם סטטוסקופי או קשת •

  ווסת עוצמה לכיוון אישי •

 סוללות נטענות •
  

 
  __________: שם המוצר

  
  ___________: שם היצרן

  
  ___________:  ארץ יצרן

  
___________: מאפיינים  

5  

מערכת לולאת השראה לעמדת 
  שירות פתוחה

Portable induction loop 
system 

  .במארז אחד קשיח ונייד •

מגנטי - שטח שידור של שדה אלקטרו •
  .ר"מ 1.2-של כ

 . סוללת גיבוי •

מיקרופון +פנימי מובנה -שני מקרופונים •
 חיצוני
           mic) (remote 

  . אוזניות עם ווסת עוצמה •

  עומד בדרישות התקן  •
IEC 60118-4:2006 

  
לשירות  הבינלאומישלט עם הסמל  -

לולאת השראה כולל נגיש באמצעות 
  .הנחיות לשימוש בעברית ובערבית

  
  __________: שם המוצר

  
  ___________: שם היצרן

  
  ___________:  ארץ יצרן

  
  ___________: מאפיינים

  

  לטלוויזיה IRאדום -משדר אינפרא  6

 IR: שיטת שידור •

 FM: מודולטור •

 ר"מ 60: שטח כיסוי •

• Transmitting frequencies: 2.3 
MHz, 2.8 MHz 

סעיף ( IRמתאים לשימוש עם  מקלטי  •
2(  

  
  __________: שם המוצר

  
  ___________: שם היצרן

  
  ___________:  ארץ יצרן

  
  ___________: מאפיינים

7  
מערכת הגברה סביבתית 

  )FM(אלחוטית ניידת 

 משקל      -מערכת נוחה וקלה לנשיאה     •
 .ג"ק 3מקסימאלי של עד       

  אלחוטימשדר  /מיקרופון •

  ערוצית-מערכת רב •

 . 60Hz-15KHzתחום הענות   •

• (AF Power output) 30W RMS 
. עוצמת קול   

  .THD >1%אחוז עיוותים  •

  .כניסה למיקרופון קווי •

  .LINEכניסה ויציאה  •

  .סוללה נטענת •

שעות לאחר  8: משך הפעלה רציפה •
  .שעות טעינה 4

  
  __________: שם המוצר

  
  ___________: שם היצרן

  
  ___________:  יצרןארץ 

  
  ___________: מאפיינים

  .י המוסד"י סדר האפיונים שנדרשים ע"יש לכתוב בעמודה זו את מאפייני המערכות המוצעות עפ*  
  .ללא מפרט טכני לא תבוצע בדיקה של המאפיינים הנדרשים, של הפריטים המוצעים) כולל של היצרן(חובה לצרף מפרט טכני **  

  

                                             ___________________              ____________      __________________  
   תאריך                              שם המציע                                   חתימה וחותמת המציע                                          



 

 

�� 

 

  

          

  נוסח כתב ערבות ביצוע –להסכם  2ח נספ  

  __________________________:  חברת ביטוח/ בנק 

  

  _____________:  תאריך

  : לכבוד

  המוסד לביטוח לאומי

  13שדרות ויצמן 

  ירושלים

  

  נ.ג.א

  ____________________: כתב ערבות מספר: הנדון

  

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ") המבקש" –להלן (__________________________ פי בקשת   -על. 1

שתדרשו מאת ,להלן 2אשר יהיה צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף , ")הסכום הבסיסי" –להלן ( ,₪  ___*____

  .ת בשמיעהאספקת מערכות עזר לשמיעה וציוד עזר לשמיעה לאנשים עם לקו: בנושא  2009) 2026(מ : 'המבקש בקשר למכרז מס

  
 15 -כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב, יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן, לעיל 1הסכום הבסיסי האמור בסעיף . 2

  ").המדד הבסיסי" –להלן )  ('נק_______ דהיינו   (_______  שנת ________  לחודש 
, יהיה גבוה מן  המדד הבסיסי, ")המדד החדש" –להלן (רבות זה פי כתב ע-באם המדד האחרון שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום על

  ").סכום הערבות" –להלן (כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש , נשלם לכם את הסכום הבסיסי
  
   בלי , הראשונה בכתבלשלם לכם את סכום הערבות האמורה לעיל תוך עשרה ימים מעת שתגיע אלינו דרישתכם , אנו מתחייבים בזה. 3

  .ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מן המבקש, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, תנאי כל שהוא
  
:  וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה עד ליום, ועד בכלל___________  : ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום. 4

  .כל דרישה שתגיע מאוחר יותר לא תחייב אותנו  .____________  
  
  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 5
  

  :קבוצת פריטים המוגדרת כדלקמן' סכום הערבות יקבע בהתאם למס*  

סכום ערבות   כוללת את הפריטים  קבוצה' מס
  ) ח"בש(

1  1 ,3 ,7  60,000  ₪  

2  1 ,2 ,7  60,000 ₪  

3  5 ,6  20,000 ₪  

4  4  20,000 ₪  

  

  ,בכבוד רב

  ______________________________ חברת ביטוח  /  בנק 

         _________________________              _____________________________________  
  חברת ביטוח/ הסניף                         כתובת סניף הבנק ' ומס, הבנק' מס, חברת ביטוח/ שם הבנק  
  

_ _______________________         ____________________              ________  
  תאריך                                    שם מלא                                               חתימה חותמת      



 

 

�� 

 

  

  הצהרה בדבר שמירת סודיות   -להסכם   3נספח 

  הצהרה על שמירת סודיות

לחוק מיסוי מקרקעין  105סעיף , )נוסח חדש(לפקודת מס הכנסה  231,232,234י מצהיר כי קראתי בתשומת לב את הסעיפים הננ

ו  "תשל, לחוק מס ערך מוסף 142סעיף , 1961 –א "תשכ, לחוק מס רכוש וקרן פיצויים 50סעיף , 1963ג "תשכ, )מכירה ורכישה, שבח(

 –ז "תשל, לחוק עונשין 119 –ו  118וכן סעיפים  1952 -ב"ב לחוק מס קניה התש 19עיף ס, א לפקודת המכס  231סעיף , 1975 -

הנוגעים לחובת הסודיות החלה על ממלא תפקיד מטעם המדינה או  1981 –א "לחוק הגנת הפרטיות התשמ' ב 23ואת סעיף  1977

  .או על בעל הסכם עם המדינה/ל ו"המועסק בביצוע החוקים הנ

  .ת שהם מכוונים אלי ומחייבים אותי וכי אי מילוי התחייבותי על פי הצהרה זו מהווה עבירה לפיהם/נם ויודעהנני מכיר את תוכ

  פקודת מס הכנסה

  רשימת  , ח"דו, ידיעה,  חייב לראות כל תעודה, או המועסק בביצועה, הממלא תפקיד רשמי בביצוע הפקודה:  231סעיף 
  כדבר שבסוד ושבמהימנות  , הם מתייחסים להכנסתו של אדם או לפרט שבהכנסתוו, שומה או העתק מהם                   
  .אישית ולנהוג בהם על דרך זו                   

  

  ,                      ח"לא יידרש להראות לבית המשפט כל דו, או מי שמועסק בביצועה, מי שנתמנה לפי הוראות הפקודה:  232סעיף 
  כל דבר שהגיע לידיעתו אגב מילוי תפקידו לפי  , או לגלות לבית המשפט או להודיע לו, תעודה או שומה                   
  אלא במידה שדרוש לעשות כן להפעלת הוראות הפקודה או מתוך כוונה לתבוע לדין על עבירה  , הפקודה                   
  .תביעה כאמוראו תוך כדי בירור , שנעברה במס הכנסה                   

  

  שומה או העתקן המתייחסים להכנסתו                           –רשימות , חות"דו, ידיעות, מי שבחזקתו או בשליטתו תעודות: 234סעיף 
  או משהו מתוכנם    , והוא מסר בכל עת שהיא או ניסה למסור ידיעה כאמור, של אדם או לפרט שבהכנסתו                   

  מאסר   –דינו , או שמסר אותם לא לצורך פקודה זו, של המסמכים לאדם ששר האוצר לא הרשהו למסור לו                 
  .או קנס מאה לירות, ששה חדשים                 

  

  חוק מיסוי מקרקעין

  על ידי בית   לא יגלה אדם כל ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו לפי חוק זה אלא אם נדרש לגלותה ) א:  (105סעיף 
  או בקשר  , לצורך ביצוע חוק זה או לצורך ביצועו של חוק מס אחר המשתלם לאוצר המדינה, המשפט                        
  .או על ידי מי ששר האוצר התיר לגלותה לו, עם תביעה פלילית על עבירה על חוק זה                        

  .מאסר שנה –דינו , )א(ן העובר על הוראות סעיף קט) ב(     

  חוק מס ערך מוסף

  –אלא אם , לא יגלה אדם ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצוע חוק זה) א:  (142סעיף 
  ;שר האוצר התיר לגלותה) 1(                   
  נדרש לגלותה בהליך משפטי על פי חוק זה או חוק מסים כמשמעותו בחוק לתיקון ) 2(                   

  .1967 –ז "תשכ, )חילופי ידיעות בין רשויות המס(דיני מסים                    
  , רשאי שר האוצר לתת גם היתר לגילוי מידע לסוגיו) 1)(א(לעניין סעיף קטן ) 1א(                   
  , ובלבד שהיתר כאמור יינתן לבעלי תפקידים שצוינו בו לצורך מילוי תפקידם כדין                   
  .ומנימוקי  שיירשמו                  

  .יראוהו כמי שקיבל אותה אגב ביצוע חוק זה, )א(הגיעה לאדם ידיעה על פי סעיף קטן ) ב(                   
  דינו מאסר שנה , גילה אדם שלא כדין ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצועו של חוק זה) ג(                   
  .ח"ש 5000קנס או                    

  

  פקודת המכס

  
  ו "לחוק מס ערך מוסף  התשל, 142, 135, )ב( 108, 100, )א(א  1הוראות סעיפים : א 231סעיף 

  .לעניין מכס על פי פקודה זו, בשינויים המחויבים לפי העניין, יחולו, 1975                      

  



 

 

�� 

 

  חוק מס קניה 

  
   –אלא אם , ה אליו אגב ביצוע חוק זהלא יגלה אדם ידיעה שהגיע)א: (ב 19סעיף 

  . שר האוצר התיר לגלותה )1(
חילופי ידיעות בין (נדרש לגלותה בהליך משפטי על פי חוק זה או חוק מסים כמשמעותו בחוק לתיקון דיני מסים  )2(

  .1967 –ז "התשכ, )רשויות המס
  , לסוגיורשאי שר האוצר לתת גם היתר לגילוי מידע ) 1)(א(לעניין סעיף קטן ) 1א(     
  , ובלבד שהיתר כאמור יינתן לבעלי תפקידים שצוינו בו לצורך מילוי תפקידם כדין     
  .ומנימוקים  שיירשמו     
  .יראוהו כמי שקיבל אותה אגב ביצוע חוק זה, )א(הגיעה לאדם ידיעה על פי סעיף קטן ) ב(     
  מאסר שנה       –דינו , ל חוק זהגילה אדם שלא כדין ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצועו ש) ג(     
  . ₪ 14,000או קנס      

  חוק העונשין

  
  היה אדם בעל הסכם עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר ) א:  (118סעיף 

  ובהסכם יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות , )נוסח משולב( 1958 –ח "תשי, המדינה                   
  ידיעה כאמור לאדם , ללא סמכות כדין, והוא מסר, שיגיעו אליו עקב ביצוע ההסכם                   

  .מאסר שנה אחת –דינו , שלא היה מוסמך לקבלה                   
  ; לשם ביצוע ההסכם, כעובד או כקבלן, לרבות מי שהועסק –" בעל הסכם", בסעיף זה) ב(                   
  תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ואולם                   
  .והוא מסר את הידיעה בתום לב                   

  
  והוא מסרו לאדם שאינו , מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד:  119סעיף 

  התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי ; ר שנה אחתמאס –דינו , מוסמך לקבלו                   
  .מאסר ששה חדשים –דינו , לסכן בטיחותו של המסמך                   

  

  חוק מס רכוש וקרן פיצויים
  

 אלא לצורך, לא יגלה אדם כל ידיעה למעט ידיעה בקשר לבעלות מקרקע שהגיעה אליו בתוקף    תפקידו לפי חוק זה) א.    (50סעיף 
  . או למי ששר האוצר התיר לגלותה לו, ביצוע חוק זה או בקשר עם תביעה פלילית על עבירה על חוק זה

  
  .מאסר שנה -דינו , )א(העובר על הוראות סעיף קטן ) ב(

  

  :חוק הגנת הפרטיות

  
  או הועמד  , זולת אם המידע פורסם לרבים על פי סמכות כדין, מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה) א: (ב 23סעיף 

  .או שהאדם אשר המידע מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה, לעיון הרבים על פי סמכות כדין                         
  

      .הנני מצהיר כי במילוי תפקידי אראה כדבר שבסוד כל דבר שהגיע לידיעתי אגב מילוי התפקיד והמתחייב על פי כל דין

                                                                                                            
  מספר זהות                      חתימה                    שם פרטי                     תאריך                            שם משפחה     
  

  :נחתם בפני

                                                                                                            
  מספר זהות                      חתימה                    שם פרטי                     תאריך                            שם משפחה     
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  ביטוחים  -להסכם  4נספח 

  

  אישור עריכת ביטוחי הספק

  

  :לכבוד

  המוסד לביטוח לאומי

  ושליםיר

  

  __________________:       אישור על קיום ביטוחים של: הנדון

  )   ______________ז .תאו   ____________פ .ח( 

  ")הספק"להלן ( 

  ")ההסכם"להלן (.......................  ............בגין הסכם ל

  

  כי ערכנו על שם  מצהירים ומאשרים בזאת , מ"חברה לביטוח בע, _________________מ"אנו הח

  :הספק את הביטוחים להלן

  או נזק   /המבטח את חבות הספק על פי דין בגין פגיעה גופנית ו, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.   1
לאירוע אחד ₪   5,000,000או גוף כלשהו בגבול אחריות בסך /או לרכושו של אדם ו/לרכוש העלול להיגרם לגופו ו       

התפרעויות ושביתות וכן תביעות שיבוב , ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בגין מהומות. ביטוח אחתובמצטבר במשך שנת 
הביטוח מורחב . מסמכים מידע ורכוש של המוסד יחשבו כרכוש צד שלישי על פי פוליסה זו. מצד המוסד לביטוח הלאומי

הביטוח כולל אחריות . הבאים מטעמו או למחדלי הספק וכל/לשפות את המוסד והבאים מטעמו בגין אחריותם למעשי ו
  .צולבת שלפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור הספק ועבור המוסד וכאילו הוצאה על שם כל אחד מהם בלבד

  

לאירוע אחד ₪  20,000,000ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות הספק כלפי כל המועסקים על ידו בגבול אחריות בסך .   2
הביטוח מורחב לשפות את המוסד במידה ויחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי . ביטוח אחתובמצטבר במשך שנת 

  .הספק
  

  combined policy(או ביטוח באמצעות פוליסה משולבת מוצר מקצועית (ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות מוצר .   3
בגין , לתובע ולתקופת ביטוח של שנה₪   7,500,000 בגבולות אחריות של ,  המבטחות את חבויות הספק על פי דין)  

 . או היפר חובה מקצועית מצד הספק וכל הפועלים מטעמו/או מחדל ו/או השמטה ו/כל מעשה ו
, חריגה מסמכות, אי יושר של עובדים, אובדן מידע מכל סוג ותיאור, בביטוח זה אין כל חריג או סייג בגין אובדן מסמכים      

הפרת חובת , הפרת חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו, הפרת זכויות יוצרים, אובדן השימוש ועיכוב, רסום פ, תכנות , תכנון 
 .הסודיות ואחריות בגין קבלני משנה

  או מקרה   /או מחדל ו/הביטוח מורחב לשפות את  המוסד והבאים מטעמו עקב אחריותם למעשה ו              
  .או הבאים מטעמו/או המועסקים על ידו ו/ונזק שנגרם על ידי הספק               
י המבטח "חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח כאמור ע) 12(תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שנים עשר        

  . או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר
ואקטיבי מיום חתימת ההסכם בין המוסד יחול תאריך רטר,  אם בסיס הביטוח בפוליסה זו הוא על פי יום הגשת התביעה      

תאריך רטרואקטיבי משמעו שהפוליסה תכסה מקרים שקרו החל מהיום הרטרואקטיבי . לבין הספק או מועד מוקדם לכך
 .והתגלו בתקופת הביטוח

 . ₪  25,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על         
  

ם של המוסד מפני אובדן או נזק מסיכונים המכוסים על פי פוליסת אש מורחב ביטוח לרכוש של הספק בהימצאו בחצרי.    4
 .או פוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני לרבות גניבה ופריצה



 

 

�� 

 

  
 :בהתייחס לפוליסות לעיל

 ל וזו תחשב"המוסד יהיה רשאי אך לא חייב לדווח אודות מקרים העלולים להוות עילת תביעה המכוסה על פי הפוליסות הנ       
 .כהודעה של המבוטח

לא יופעל כלפי המוסד וכלפי , המבטח כאשר קיים ביטוח אחר כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות      
, המזכה אותו במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, "ביטוח ראשוני"ל הוא "פי הפוליסות הנ- הביטוח על, ולגבי המוסד , מבטחיו

מבלי שתהיה למבטח זכות תביעה ממבטחי המוסד להשתתף בנטל החיוב כאמור , ות בבטוחי המוסד ללא זכות השתתפ
ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המוסד  וכלפי . 1981-א"התשמ, לחוק הסכם הביטוח 59בסעיף 
 .מבטחיו

אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר , קופת הביטוחבפוליסות מופיע תנאי שלפיו לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך ת      
 .יום מראש 60רשום לידי המוסד  לפחות 

  .נוסח הפוליסות לביטוח צד שלישי וחבות מעבידים הנו ביט החל ביום תחילת תקופת הביטוח
 

 .השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הספק בלבד
 .עובדיו והבאים מטעמו ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון,  אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד

  

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

  

  ,בכבוד רב

  

      ___________      __________    ___________       ___     ___________________  
  חתימת וחותמת המבטח           תפקיד החותם                    שם החותם              תאריך            
  

 רשימת הפוליסות מתאריך עד תאריך 'פוליסה מס

 צד שלישי

 אחריות מעבידים

 אחריות מוצר 

 אחריות מקצועית

ביטוח רכוש באמצעות 

  פוליסה 

_________ 

  

  :כדלקמן, שור זה מוארך לתקופהאנו מאשרים כי תוקף אי    

 רשימת הפוליסות מתאריך עד תאריך חתימה וחותמת חברת הביטוח

 צד שלישי  

 אחריות מעבידים  

 אחריות מוצר   

 אחריות מקצועית  

ביטוח רכוש באמצעות   

  פוליסה 

____________ 

  



 

 

�� 

 

  

  )13.3סעיף (ציוני איכות  –ל "מפ
  

  יחסימשקל   סודר
  ןלקריטריו

  
A  

  קריטריון
  

  יחסימשקל 
  של קריטריון

  משנה
  

B  

  קריטריון
  משנה

  ניקוד  ציון  תבחיני איכות
למערכות עזר 

וציוד לשמיעה 
  עזר לשמיעה

 
C 

  

*1  

  

  

    

  ניסיון  

  ניסיון     0.4
מספר שנים לאספקת 

שירות של מערכות עזר 
  שמיעה וציוד עזר לשמיעה

4-5  40  

  6-8  60  

  9-10  80  

  100  10מעל   0.35

  והיקף    
  פעילות  

  היקף פעילות   0.6

מספר מקומות ציבוריים 
שלהם סיפק המציע שירות 
למערכות עזר שמיעה וציוד 

  עזר לשמיעה

5-9  40  

  10-14  60  

  15-19  80  

  100  20מעל   

**2  

    

  

  

  

  

הנדסת אנוש 
  וארגונומיה

  בחינת איכות שמע  איכות שמע  0.34

  40  וניבינ

  60  טוב  

  80  טוב מאוד  

  100  מצוין  

  

  בחינת נוחות השימוש  נוחות שימוש  0.33

  40  בינוני

  60  טוב  0.65

  80  טוב מאוד  

  100  מצוין  

  

  בחינת נוחות תפעול  נוחות תפעול  0.33

  40  בינוני

  60  טוב  

  80  טוב מאוד  

  100  מצוין  

  
  T=      =  (A*B*C)ציון כללי לקריטריון משנה           

   
  

   להם סיפק המציע שרותי מערכות עזר , מקבלי שרות 40מבנה ציבור המשרתים לפחות / מקומות ' מס: היקף פעילות*           
  .לשמיעה וציוד עזר לשמיעה             
  .יע שרותי מערכות עזר לשמיעה וציוד עזר לשמיעהשנים בהם מספק המצ' מס:  ניסיון             

  
  .  נוחות הפעלה, נוחות שימוש, איכות שמע): 13.3.1ראה סעיף (י המציע "פריטים לדוגמא שיוגשו ע:  מבחן קבלה**         

 


