
 

1 

 

 

 

 המוסד לביטוח לאומי

 

 

 

 8120 (2033מ) מכרז מס'

 שתייהלממכר  תאוטומטיומכונות אחזקה להצעה לאספקת, תפעול 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 קריםאות מכונות אוטומטיות לממכר משק תפעולו הצבה, תחזוקהלהצעה  2018 (2033) ממכרז  מס' 

2 

 
 
 

 תוכן ענייניים
 

 תוכן

 4 ............................................................................................................................................. כללי. א

 4 .............................................................................................................................................מבוא. ב

 5 ............................................................................................................................... :מונחים טבלת. ג

 5 ........................................................................................................................................ סף תנאי. ד

 6 .............................................................................................................................. ההצעות בחינת. ה

 8 ............................................................................................................ ההצעות לבחינת קריטריונים. ו

 8 ................................................................................. :הבאים המסמכים את להצעתו לצרף המציע על. ז

 9 .................................................................................................................................... הגשה כללי. ח

 9 ..................................................................................................................... מציעים כנס-'  ט פרק. ט

 9 ............................................................................................................................... בסניפים ביקור. י

 9 ..................................................................................................................................... עיון זכות. יא

 9 .......................................................................................................................................... פיקוח. יב

 10 ........................................................................................................................ במכרז  השתתפות. יג

 10 ....................................................................................................... ובירורים שאלות העברת נוהל. יד

 10 ............................................................................................................................... הצעה הגשת. טו

 10 ..................................................................................................................... ההצעה הגשת אופן. טז

 11 .............................................................................................................................. זמניים לוחות. יז

 12 ............................................ שתייה למכונות אחזקה תפעול, אספקת, להצבה כלליים תנאים'  : א נספח

 13 ............................................................................................................. כללי  -'  א פרק                          

 13 .................................................................................................. זמניים לוחות –' ב פרק                          

 13 ............................................................................................................. עובדים -' ג פרק                         

 13 ............................................................. קרה לשתייה אוטומטיות מכונות תפעול  -'  ד פרק                         

 15 ................................................................................................. הספק התחייבות'  ה פרק                        

 17 .......................................................................................... (SLA)  שירות אמנת -' ו פרק                         



   

 קריםאות מכונות אוטומטיות לממכר משק תפעולו הצבה, תחזוקהלהצעה  2018 (2033) ממכרז  מס' 

3 

 21 ...................... לאזורים סניפים וחלוקת 2017  בשנת הלאומי הביטוח הסניפי מבוטחים תנועות' : ב נספח

 23 ......................................................................................................... הכספית ההצעה טופס': ג נספח

 25 ....................................................................................................................... המציע פרטי': ד נספח

 27 ................................................................................ מוכח וניסיון ההתאגדות שנת על תצהיר: ה נספח

 29 ........................................................................................ המציע של כספי מחזור על הצהרה:  'ו נספח

 30 .................................................................................. המציע של כספי מחזור על ח"רו אישור: ז' נספח

 31 ..................... עובדיו לכל סוציאליים  ותשלומים מינימום שכר לתשלום החוק בדרישות  עמידה-' ח נספח     

 32 ............................. המינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר תצהיר': ט נספח

 33 ........................................................................................................ ביטוחים עריכת אישור' : י נספח

 36 .......................................................................................................... בעסקים נשים עידוד': אי נספח

 37 ..................................................................................... סודיות על לשמירה התחייבות כתב': בי נספח

 38 ........................................................... המכרז תנאי בכל לעמוד יכולתו בדבר המציע הצהרת' :  גי נספח

 39 .................................................................... ביצוע ערבות – החוזה תנאי לקיום ערבות נוסח: יד' נספח

 40 ....................................................................................... עניינים ניגוד העדר בדבר הצהרה' : וט נספח

                                 41.........................................................,1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו' : הצהרה זפח טסנ     

 43 ............................................................................................................... התקשרות הסכם': יז נספח

 



   

 קריםאות מכונות אוטומטיות לממכר משק תפעולו הצבה, תחזוקהלהצעה  2018 (2033) ממכרז  מס' 

4 

 לליכ .א

שיפורטו להלן, להגיש  בתנאי הסף העומדים ספקיםבזאת  ןמזמי וסד לביטוח לאומי )להלן "המוסד"( המ

 .המכונות"(  בסניפי הביטוח הלאומי" -להלן )מתן ההרשאה להצבת מכונות לשתייה קרה  הצעות 

 המצ"ב והכוללים: המכרז למסמכיבהתאם  צפון , דרום ומרכז, : לשלושה אזוריםבחלוקה 

 מכתב פניה זה. .1

 '(.אכלליים )נספח  תנאים .2

) נספח לאזורים  ת סניפיםחלוקו 2017תנועות מבוטחים ממוצעת  בסניפי הביטוח הלאומי בשנת  .3

 '(.ב

 '(.ג)נספח  טופס הצעה כספית .4

 (.'דספח )נ פרטי המציע  .5

 (.ה')נספח  תצהיר על שנת התאגדות וניסיון מוכח .6

 על מחזור כספי )נספח ו'(.הצהרה  .7

 (.ז'אישור רו"ח על מחזור כספי )נספח  .8

 '(.חלכל עובדיו )נספח  ם"ד כי המציע עומד בדרישות לשכר מינימום ותשלומים סוציאלייואישור ע .9

   .('ט)נספח  תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר המינימום .10

 '(.יאישור עריכת ביטוחים )נספח  .11

 (.א'עידוד נשים בעסקים )נספח י .12

 '(.בכתב התחייבות לשמירה על סודיות )נספח י .13

 '(.גהצהרת המציע בדבר יכולתו לעמוד בכל תנאי המכרז)נספח י .14

 .)'ידערבות ביצוע )נספח  –נוסח ערבות לקיום תנאי החוזה  .15

 '(.והצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ) נספח ט .16

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  )נספח טז'(. .17

 '(.זיהסכם התקשרות )נספח  .18

 

 מבוא .ב

דרום, :  לאחד מהאזורים הבאים בחלוקהבסניפי המוסד  מכונות הרשאה להצבתלספק הזוכה תינתן  .1

כל אזור עומד בפניי עצמו, וההצעות שהוגשו  .'בבנספח כמפורט  סניפים שויכולכל אזור  .צפון , מרכז

 לאזור הצעה נפרדת יובהר כי יש להגיש .אחרים מאזורים מנותק ובמסיום יבחנו בנפרד אזור במסגרת 

 ספר אזורים.מלאחת להגיש הצעה  אין  ,

המוסד רשאי לבחור זוכה אחד לכל אזור או זוכה אחד  אחד, אזוריותר מות לרשאי להגיש הצע מציע .2

 מאזור אחד. ליותר

 לאותו האזור. המשויכיםיטוח הלאומי כלל סניפי הבלהמציע יגיש הצעה לאספקת השירותים  .3

אחת, על פי  כל הארכות בונות שנה שלושעם אפשרות ל שנתייםההסכם עם הזוכה ייחתם לתקופה של   .4

  שנים. 5ד עשיקול דעתו הבלעדי של המוסד סה"כ 
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 מונחים: טבלת .ג

אחזקה מכונות ולאספקת, תפעול  –  2018(2033מ) מכרז מס' המכרז""

המבוטחים הפוקדים את סניפי עבור קרה  שתייהאוטומטיות ל

 .המוסד

 מציע שזכה במכרז. "הספק"/ "המציע הזוכה"

 מגיש ההצעה שעומד בכל תנאי הסף "המציע"

 .ההצעת הספק למכרז על נספחי   "ההצעה" ו/או "הצעת הספק"

 .הלאומיהמוסד לביטוח  "המוסד"

סניפי הביטוח הלאומי ב מכונות שתייה לשאחזקה ו, תפעול הצבה "השירות"

 עפ"י אזורים.

החל ממועד החתימה על ההסכם ועד לסיום  ימי עסקים 45תקופה בת  "תקופת ההתארגנות"

 .ההתארגנות של הספק

עם אפשרות  שנתייםהחל מחתימת ההסכם ולמשך תקופה של  "תקופת ההתקשרות"

 שנה כל אחת.בנות תקופות נוספות  3 -להארכת ההסכם ל 

מכונות שתייה בסניפי הביטוח הלאומי הנמצאים ציב הזכות לה "הרשאה"

, המקנה בידי הספק את זכות השימוש בשטחי המוסד באותו האזור

 וסניפיו, כמוגדר וכתחום במסגרת הסכם זה.

 או גורם אחר אשר ימונה על ידי המוסד.המנהל הטכני מטעם המוסד  "ו/או מפקח "נציג המוסד

 

 תנאי סף .ד

ויש  מצטבריםתנאי סף הרשומים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הם  –התנאים המקדמיים 

 תפסל. זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז  כמשלימיםלראותם 

  להשתתפות במכרז םיימנהל תנאי סף

להגשת  במכרז רק מציע שמקיים בעצמו )ולא באמצעות קבלן משנה(, עד המועד האחרוןרשאי להשתתף 

 ההצעות, את כל התנאים המצטברים הבאים:

 בעת הגשת ההצעה הינו תאגיד הרשום בישראל על פי כל דין, על המציע לצרףהמציע באם  .1

 להוכחת העמידה בתנאי הסף את האישורים והמסמכים המפורטים להלן:       

 ברשות התאגידים. הרלוונטי רשםמב רשוםהתאגיד  המציעעל היות תעודת רישום  העתק 1.1
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 יש להציג נסח עדכני המראה כי לתאגיד אין חובות בגין אגרה שנתיתרשומה או שותפות  חברהבור ע 1.2

חוק או בהתראה לפני רישום  מפר כתאגידוכי לא נרשם  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעה זו

 .קכתאגיד מפר חו

עבור עמותה או חברה לתועלת הציבור יש להציג אישור על ניהול תקין בתוקף מרשות התאגידים  1.3

 )למעט אם טרם מלאו שנתיים לפעילותה ואינה זכאית לכך(.

 .1976-תשל"ועסקאות גופים ציבוריים, האישורים הנדרשים לפי חוק קיומם של  .2

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

לפי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף,  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 2.1

 .1975-תשל"ו

בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי , 1976-בכתב לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תצהיר 2.2

ותצהיר בכתב לפיו המציע  ,1987-מינימום, תשמ"זחוק שכר לפי ו 1991-חוק עובדים זרים, תשנ"א

, בעניין ייצוג הולם 1976-)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו1ב2ממלא אחר דרישות סעיף 

 חתום על ידי מורשה/י החתימהתנאי לעסקה עם גוף ציבורי. על התצהיר להיות  –לאנשים עם מוגבלות 

 למכרז.   'טזנספח הנוסח המפורט בנספח  על פי  , כל זאתעל ידי עורך דין ומתומא במציע

הצהרה בעניין זה  לצרף על המציע  ,ות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר המינימוםעהמציע אינו בעל הרש .3

 . 'ט נספחשבבהתאם לנוסח 

 /חברה/שותפות עליו לצרף העתק תעודת עוסק מורשה.עצמאיבאם המציע במעמד  .4

 תנאי סף מקצועיים .5

רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בתנאים המצטברים הבאים. ההצעות שלא תעמודנה בתנאים המפורטים 
 :להלן תפסלנה על הסף 

 
, 2015הבאות  שניםבכל אחד מההיקף הכנסותיו המצטבר של המציע מהצבה והפעלה של מכונות שתיה   6.1

להוכחת העמידה בתנאי הסף המציע יגיש הצהרה מאושרת על  ש"ח. 180,000 הינו לפחות 2017 ,2016

 .ו'בנספח מפורט כידי רו"ח כי המחזור העסקי השנתי שלו בתחום השירותים הנדרשים 

ניסיון מוכח ורציף של שלוש שנים לפחות במהלך חמש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,  6.2

לפחות מכונות  4בהיקף של  מכונות שתיה קרה. בהצבה, תחזוקה ותפעול של -במתן שירותים דומים 

מכונות לפחות(, בכל אחת מאותן  12–)בסך הכל  שוניםהמוצבות באתרים שונים של שלוש לקוחות  

 המוכח  עו"ד על הניסיון המציע יגיש הצהרה מאושרת על ידי  זה להוכחת העמידה בתנאי סף,  שנים

 .'המפורט בנספח כבתחום השירותים הנדרשים 

 חינת ההצעותב .ה

 ראשיהמכרזים  פתיחת ההצעות תיעשה על ידי ועדת המכרזים וללא השתתפות המציעים או נציגיהם. ועדת .1

לשם קבלת חוות  במוסדהמקצועיים  במעמד פתיחת ההצעות ולכל ישיבה אחרת שתקיים לזמן את הגורמים

 בהתאם להבנתה.ולאיכותן, ולהיעזר במומחים ויועצים  דעתם המקצועית באשר לטיב ההצעות

, או שניכר בה שהיא המוסד רשאי לא להתחשב כלל, בהצעה שניכר בה שאינה מקיימת את דרישות המוסד  .2
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מונע  המוסדמדויקת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת  הצעה תכסיסנית או בשל חוסר התייחסות מפורטת או

 הערכת ההצעה כדבעי.

ו כל הצעה שהיא, כהצעה זוכה, אך אי בחירת ההצעה אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר אהמוסד  .3

שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר תיעשה רק מטעמים מיוחדים שיירשמו ולאחר שניתנה למציע שהגיש הצעה 

 .זו הזדמנות להתייחס לטעמים הללו באופן שאותו תקבע ועדת המכרזים

ושרו של המשתתף לספק את המוצרים לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכ ראשידת המכרזים וע .4

רשאי לערוך את כל הבירורים והבדיקות  המוסדוהשירותים ולבדוק את ניסיונו של המציע מול גופים אחרים. 

לרבות שיחות עם לקוחות קודמים וקיום ראיונות עם המציע ו/או  ,הדרושים לבחינת ההצעות ושקלולן

לקיים ראיונות כאמור, מתחייב  המוסדאם יחליט  האחראי מטעמו לאספקת המוצרים ומתן השירותים.

 .המציע, כי הוא וכל גורם מטעמו יתייצבו לראיון בהתראה של יומיים מראש

ככל שיימצא כי קיים ספק ביכולתו של המציע לעמוד בתנאי המכרז ו/או ההסכם ו/או ככל שיתברר כי קיימת  .5

ת ההצעה, מטעם זה בלבד, ובלבד שניתנה לפסול א רשאי המוסד –בעיה באמינותו וכושרו של המשתתף 

 .למציע הזדמנות להתייחס לכך

לתקן או  מהמצעיםרשאי לדון עם מציע בפרטים המופיעים בהצעתו, לבקש הבהרות לגביה ולבקש  המוסד  .6

 ו.לשפר את הצעותיהם בכתב הכל בכפוף להוראות החוק ותקנותי

ועדת המכרזים לפסול את ההצעה או  ראשיבמקרה של הצעה שאינה תואמת את האפיונים הנדרשים  .7

היא לדרוש מן המציע לתקן את הצעתו כך שתענה  ראשילחילופין, אם סברה כי מדובר בסטיות לא מהותיות, 

  .על האפיונים הנדרשים כתנאי להמשך השתתפותו בהליך או לזכייתו

צרים נשוא המכרז באופן יהא רשאי לבקש מן המציעים, כולם או חלקם, להציג דוגמאות של המוהמוסד   .8

 .שתקבע ועדת המכרזים או מי מטעמה

רשאי לדרוש לזמן את המשתתפים, כולם או חלקם, לדיון על הצעתם וכן לדרוש מהמשתפים פרטים  המוסד .9

ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונו המלא, גם לאחר פתיחת ההצעות במכרז, על מנת 

 .צעתם במסגרת שיקוליו, כאמורלבחון את המשתתפים וה

שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים המתאימים, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול  המוסד .10

 דעתו הבלעדי בדרך של פגישות עם המציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות ו/או בדרך של הליך תחרותי נוסף

(Final and Best ) מציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, כולם או חלקם, ו/או לערוך הליך של התמחרות בין

 .והכול על מנת לבחור את ההצעה המיטיבה עמה ביותר ,לפי שיקול דעתו



   

 קריםאות מכונות אוטומטיות לממכר משק תפעולו הצבה, תחזוקהלהצעה  2018 (2033) ממכרז  מס' 

8 

בכל מקרה שבו יידרשו המציעים, כולם או חלקם, להגיש הצעה מתוקנת/משופרת, יוגשו ההצעות הללו  .11

להורות מוסד הסכמתם לכך, רשאי ה לתיבת המכרזים במועד שייקבע. לחלופין, ובמידה שכל המציעים יתנו

 .על הגשת ההצעות הללו בדואר אלקטרוני שפרטיו יימסרו למציעים ובמועד המדויק שיימסר

להסמיך כל  ראשיועדת המכרזים היא הגורם המוסמך לבצע כל פעולה הנדרשת לשם בדיקת ההצעות, והיא  .12

 .אדם שתבחר לשם ביצוע פעולה כלשהי בשמה ומטעמה

 בחינת ההצעותקריטריונים ל .ו

 

 הליך בדיקת ההצעות יכלול שני שלבים כדלקמן: 

 בתנאי הסף שפורטו לעיל.  הדיבשלב הראשון, תבחן עמ .1

בחירת ההצעה דהיינו . מחיר בלבדבשלב השני, ייבחנו וינוקדו ההצעות שעמדו בתנאי הסף על פי קריטריון  .2

  .%100שמשקלה הוא הזוכה תיעשה על יסוד אמת המידה הכספית בלבד 

 התחזוקה תקופת לתום עד התחזוקה שירותיו מגלם את עלות רכישת המכשיר זה מחיר כי מובהר כן .3

 ביותר הנמוך המחיר את שהציע שמציע כך, אחרים למציעים יחסי באופן יחושב המחיר .לעיל כהגדרתה

 תבחן המכרזים ועדת כי, ויודגש יובהר זה לעניין .יחסי באופן ינוקדו המציעים ויתר הניקוד מלוא את יקבל

 גבוהיםו/או    סבירים שאינם מחירים הכוללת הצעה. וסבירותו העבודות לביצוע הכולל המחיר את רק לא

 השוק למחירי בהתייחס או כזה הוכן אםמוסד ה של העצמי לאומדן בהתייחס סביר בלתי באופן נמוכים או

 כל מבין ביותר הנמוך יהא הכולל מחירה אם אף, ביותר המתאימה כהצעה להיחשב לא עשויה, עת באותה

 .שהוגשו ההצעות

 .המוצע מהגבוהה ביותר לנמוך ביותר סכום ההנחהההצעות ידורגו בהתאם  .4

, ועדת המכרזים לערוך תיחור נוסף בין הצעות אלה תפנה, הנחה זהה סכום יציעו שני מציעים במקרה שבו  .5

ר את אחת ההצעות לפי שיקול ובחראשית ועדת המכרזים ל – הנחה זהים סכוםובפניה זו יתקבלו גם כן היה 

  .המוחלט מטעמים שיירשמו דעתה

 

 את המסמכים הבאים: על המציע לצרף להצעתו .ז

 אישור עו"ד  בדבר מורשי החתימה במציע. .א

 טופס פרטי המציע בהתאם לנוסח שבנספח ד'. .ב

 '.יאאישור ותצהיר לעניין עסק בשליטת אישה, בהתאם לנוסח שבנספח  .ג

 הצעה הכספית תוגש במעטפה נפרדת כמפורט ובהתאם לנוסח שבנוסח נספח ג'. ה .ד

התחייבות חתומה על ידי מורשי החתימה, כי במידה ויוכרז המציע כזוכה במכרז, יספק את  שירותים נשוא  .ה

 (.  יג'מכרז  זה ) בנוסח נספח 

 '.ידערבות ביצוע  בהתאם לנוסח שבנספח  .ו

 '.ובהתאם לנוסח שבנספח ט הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים .ז

 הסכם ההתקשרות עליו יחתום הזוכה במכרז כאשר הוא חתום בר"ת בכל עמוד  כפי שמפורט בנספח יז'. .ח

 החזרת כל מסמכי המכרז כולל תשובות לשאלות, יש לחתום )חתימה וחותמת( על כל עמוד. .ט
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אף האמור, המוסד רשאי אי הגשת כל המסמכים כנדרש בעת הגשת ההצעה עלולה לפסול את ההצעה. על  .י

שלא לפסול הצעה, שלא צורפו לה כל האישורים ו/או הפרטים כמפורט לעיל, והכול על פי שיקול דעתו 

הבלעדי. המוסד שומר לעצמו את הזכות, לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לצורך בירור פרטים בנוגע 

וספים, וכל פרט אחר ככל שיידרש לצורך להצעותיהם, לרבות קבלת אישורים ו/או מסמכים ו/או המלצות נ

 בחינת ההצעות.

 על המציע לצרף קטלוג של המכונה שבכוונתו להציב בסניפי הביטוח הלאומי. .יא

 כללי הגשה .ח

 התנאים הכלליים מחייבים ומהווים חלק בלתי נפרד מההסכם, המפרט הטכני, וההזמנה לביצוע.  .1

 רושים לביצוע מושלם של כל העבודה בכללותה.ההצעה תכלול עבודה ואת כל החומרים והאביזרים הד  .2

 כנס מציעים-פרק ט'   .ט

 .לא יתקיים  –כנס מציעים 

 ביקור בסניפים .י

על המציע לפניי הגשת הצעתו, לבקר בכל הסניפים באותו אזור כמפורט בנספח ב' , להכיר היטב את דרכי 

ובנוסף, עליו לבדוק את התנאים   הגישה לסניף , את תנאי הסניפים , את סביבתם וכן את תנאי העבודה.

המוקדמים למתן שירות כפי שמתחייב במסמכי המכרז בכל אזור ובהתאמה לאזור. לאחר הסיור המציע מודע 

למצבו הפיסי של כל סניף באזור ,ולא יהיו לו כל טענות כלפי המוסד באשר למתן שרות כפי שמתחייב במסמכי 

 המכרז.

 זכות עיון .יא

ה לעיון המציעים, למעט אותם חלקים אשר מהווים לדעת חברי ועדת המכרזים ההצעה הזוכה תהיה פתוח

סוד מקצועי ו/או מסחרי. יובהר כי ועדת המכרזים תהיה מוסמכת להחליט מהו סוד מקצועי ו/או מסחרי 

 בהקשר זה.

 פיקוח .יב

 יעשה ע"י נציג מטעם המוסד.)להלן: "המפקח"(.הפיקוח  .א

 אחריות . הספק נשאר אחראי בעד טיב השירות, המוצרים .אין לפרש את הוראות המפקח , כנטילת  .ב

מטרת הפיקוח להבטיח שהספק יקיים את תנאי המכרז במלואם. השגחת המפקח אינה מקטינה מאחריות   .ג

 הספק בכל אופן שהוא.

המפקח להורות ראשי להורות על כל שינוי באופי , בסגנון או בכמות , והספק מתחייב למלא אחר הוראות  .ד

 המפקח.

המפקח יקבע את לוחות הזמניים וסדרי העדיפות לביצוע האספקה בסניפים , וזאת ע"פי שיקול דעתו  .ה

 הבלעדית.
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 השתתפות  במכרז .יג

 www.btl.gov.il .מפרט המכרז מפורסם באתר האינטרנט  שכתובתו: .1

חוברת המכרז  ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של המוסד ללא תשלום. אין בהורדת  .2

 מהאינטרנט או בהעתקתה, בכל דרך שהיא, משום יצירה בעלות עליה.

 אשר עומד בכל תנאי הסף למכרז.מציע השתתף במכרז שאי לר .3

  נוהל העברת שאלות ובירורים .יד

 shlomoda@nioi.gov.il: אלקטרוני בלבד לכתובת באמצעות דואר  תוגשנההספקים  אלותש .1

 . 02-6709888: באחריות המציע לוודא קבלת שאלות בטלפון .2

 מועד אחרון להגשת שאלות מציעים מפורט בטבלת ריכוז התאריכים. .3

 שאלות המציעים תוגשנה במבנה הבא: .4

 הפרק והסעיף במכרז  4.1

 פירוט השאלה  4.2

תפורסמנה בקבצי הבהרות באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לשאלות שהוגשו עורך המכרז שובות ת .5

 . 2018( 2033מס' מ)מכרז ל הבהרות  מכרזיםתחת הכותרת  www.btl.gov.ilלאומי שכתובתו:  

 לשאלות מופיע בטבלת ריכוז התאריכים.תאריך אחרון להפצת המענה של עורך המכרז  .6

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. הוא הנוסח המחייב התשובות של עורך המכרזנוסח  .7

הצעתם   תשובות עורך המכרז יחתמו ע"י מורשה/י החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד ויוגשו עם .8

 למכרז.

 רק תשובות שנמסרו בכתב מחייבות את עורך המכרז. .9

היה רשאי לפרסם שינויים ועדכונים למסמכי המכרז, לרבות מסמך תשובות הבהרה, ככל שיהיה המוסד י .10

להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המוסד )בפרק המכרזים( ו/או  באחריות המציעיםבכך צורך. 

 בהודעות בעיתונות, בכל הנוגע למסמכי המכרז ותנאיו.

 הגשת הצעה .טו

( עותקים נאמנים למקור. הצעת המשיב 4תק אחד ישמש כמקור וארבעה )כל הצעה תוגש בשפה העברית. עו

 תכלול תוכן עניינים. כל עמוד בהצעה ימוספר.

 אופן הגשת ההצעה .טז

 האריזה על פרטי המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר. ללא ציוןבאריזה אחת אטומה,  את ההצעה יש לארוז .1

 יירשם מספר המכרז ושם המכרז בלבד ללא כל סימני זיהוי אחרים. 

ההצעה תהיה חתומה ע"י מורשה/י החתימה של המציע וחותמת התאגיד של המציע בכל עמוד של ההצעה.  .2

 :מעטפות נפרדות ע"פ הפירוט הבא 2לאריזה יוכנסו 

אשר יכללו את הצעת המציע  העתקים, 4: אליה יוכנסו חוברות המענה למכרז, מקור + "1מעטפה מספר "

חתומים  –מודפסת הכוללת את מענה המציע לכל סעיפי המכרז לרבות האישורים והמסמכים הנדרשים 

 .8201( 2033מ )מענה למכרז ע"פ הנדרש במכרז. על המעטפה יירשם: 

http://www.btl.gov.il/
mailto:shlomoda@nioi.gov.il
http://www.btl.gov.il/
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בנספח המחייב המופיע  : אליה תוכנס הצעת המחיר המודפסת של המציע ע"פ הנוסח"2מעטפה מספר "

( 2033מ )על המעטפה יירשם:  הצעת מחיר למכרז   .  אין לציין מחירים בכתב יד אלא בהדפסה בלבד!ג'

8201. 

ימים מן היום שנקבע כמועד האחרון למסירת ההצעות. המוסד רשאי, לפי  90ההצעה תהיה תקפה למשך  .3

 ם.שיקול דעתו הבלעדי, לבקש מהמצעים להאריך את תוקף הצעת

 בכל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה, ללא קשר לתוצאות הליך המכרז. אמובהר בזאת כי המציע ייש .4

ירושלים  13יצמן ואת ההצעות יש למסור בתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי עפ"י הכתובת: רח'  .5

ההצעות יוגשו למוסד במסירה ידנית   .12.00שעה  17.10.2018עד ליום רביעי  אצל יוסי מרציאנו 2קומה 

 שליחים בלבד.או באמצעות דואר 

שאי רד וסמ. האו לתקן ו/או לשנות את המכרז או נספח כלשהו ממסמכי המכרזו/אסור למציע למחוק  .6

, לראות בכל שינוי, תיקון או הוספה שייעשו, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול את ההצעה

 לחילופין להתעלם מהשינוי.

יע למטרת הגשת הצעות בלבד. אין המציע רשאי והם נמסרים למצ המוסדכל מסמכי המכרז הם רכוש  .7

להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש בהם, או בכל חלק מהם למטרה 

  אחרת כלשהי.

מובהר בזאת למציעים כי חל איסור על הגשת הצעה משותפת לשתי חברות, או לחברת אם וחברת בת,  .8

 ד.המציע יהיה ישות משפטית אחת בלב

הגשת ההצעה ע"י המציע והשתתפותו במכרז מהווים הצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכיו, על  .9

 , וכי הם מקובלים ומוסכמים עליו.נספחיהם, ידועים ונהירים לו

  לוחות זמניים .יז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יגברו התאריכים  לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז, במקרה של "התנגשות" בין תאריכים אלה
 בטבלה שלעיל.

 תוהפעיל

 

ם יכי  התאר

 

 יום פרסום המודעה בעיתונות 
 

  30.7.2018יום שני  

המכרז שאלות הבהרה מועד אחרון בו יקבל עורך 

 מאת המציעים

   13.8.2018יום שני  

 

 אחרון לפרסום התשובות לשאלות ההבהרה מועד 
  4.9.2018ום שלישי י

 

מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים ע"י 

 המציעים.

  12.00שעה   17.10.2018יום רביעי  
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 כללי  -ק א'  פר

 התנאים הכללים מחייבים ומהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. .2

המפרטים, התנאים הכללים, מכתב הפניה וההסכם הינם הסכמה חתימת המציע על גבי הצעת המחיר,  .3

  .והתחייבות לפעול בהתאם לתנאים המוכתבים לתנאים הרשומים

 לוחות זמניים –' בפרק 

נות שיוצבו והסניפים בהם ו, מס' המכבסניפי המוסד המשויכים לאזור הזכייהעל הספק להציב מכונות  .1

ימי  45 - הצבת המכונות לא תארך מעבר ל. על פי אזור הזכייה ב' בנספחיוצבו יהיו בהתאם למפורט 

 בהצבתכל יום איחור  על הזכייה, אלא אם סוכם אחרת בין המוסד לספק.בכתב הודעה עבודה מיום קבלה 

 .עבור כל מכונה ליום איחור ₪ 150בסכום של האמור לעיל יחייב את הספק בקנס  כפי  ותהמכונ

 עובדים -' גפרק 

אינו חלק ממצבת העובדים של המוסד יתקשר עם הספק כנותן שירותים. הוא וכל מי שיועסק מטעמו  .1

המוסד, ואינו משתלב בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עבודה במוסד, ואין לו ולא תהיה  לו כוונה להשתלב 

 של המוסד כאמור. עיסוקוב

לפיכך, לא יתקיימו יחסי עבודה בין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המוסד. הספק בלבד הוא  .2

עובדים, הוא שיישא בכל החבויות כלפי עובדיו, והוא שיקבע את סדרי העבודה שרשאי להעסיק ולפטר 

 וינחה מקצועית את עובדיו.

 , לרבות משטרת ישראל , לגבי כל אחדןהמוסד ראשי לדרוש מהספק להמציא אישורי רשויות הביטחו .3

 מהמועסקים על ידו או הבאים מכוחו.

על הרחקת עובד, יבצע הספק את ההוראה לאלתר  הספק יעסיק עובדים מקצועיים באתר . הורה המפקח .4

בגין  פיצויםבין שהיא מנומקת ע"י המפקח ובין שהיא אינה מנומקת, והספק לא יהיה זכאי לכל סעד ו/או 

 הרחקת העובד כאמור.

 

 תפעול מכונות אוטומטיות לשתייה קרה  -'  דפרק 

, שנים 6וגיל המכונה לא יעלה על  להומע 2015שנת הייצור המכונות המוצעות ע"י המציע, תהיה משנת  .1

אספקת  המוצעות על ידו. וראויות להפעלה מכל בחינה. המציע יצרף קטלוג של המכונות כשהן תקינות

הינם באחריות  לתפעול ואחזקה שוטפת של המכונות, מכונות, הציוד, המוצרים וכל החומרים הדרושים

 במוכנות אלו ואחריות לנזק ו/או אובדן ו/או גנבה שלועל חשבון הספק הזוכה. לרבות הטיפול בתקלות 

  המכונות.

לספק, להתקין ולתת שרותי תחזוקה  מגיש ההצעה חייב להיות מורשה מטעם היצרן/ספק/יבואן המכונות .2

תעמוד  בתוקפה לאורך כל תקופת ההתקשרות על פי  שיבטיחו את תקינותם של המכונות,  הרשאה זו 

 ימים , אם חל שינוי בהרשאה שניתנה לו. 7תוך  ן הודעה בכתב הספק מחויב במת הסכם זה.

 )בטיחות מכשירי חשמל דרישות מיוחדות 900-2-75לצרף אישור תו תקן ישראלי המציע הזוכה על  .3

הספק הזוכה יהיה אחראי  .בשטח הסניף  שתוצבמכונה  עבור למנפקים ואוטומטי מכירות מסחריים(

 יו המטפלים בהם.המכונות ולעובד הבלעדי לבטיחות 

 .1918 י"ת הוראות בהן שמתקיימות מכונות ספקל חייבהספק  .4
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בסניף על המציע להציג לפניי נציג המוסד מסמכים המעדים על שנת יצור המכונה לפני הצבת המכונות  .5

)בטיחות מכשירי חשמל דרישות מיוחדות  900-2-75אישור תו תקן ישראלי , ועל  בפרק ד' 1בסעיף כנדרש 

. אי בפרק ד' 3בסעיף כנדרש למכונה המיועדת להצבה בסניף  למנפקים ואוטומטי מכירות מסחריים(

  ליעל לא תתאפשר הצבת המכונה. הצגת המסמכים 

 המוסד יקצה מקום קבוע למיקום מכונת השתייה בכל סניף של המוסד, כולל שקע להתחברות לחשמל. .6

ום מכונות השתייה לפי שיקול דעתו הבלעדי והספק מובהר כי המוסד יהא רשאי לשנות את הקצאת מיק

 מחויב להעביר את המכונות למיקום החדש לספק לא תהיה כל טענה בעניין זה. היהי

מטר רוחב(. לספק לא תהיה  1.5מטר אורך  2מ"ר ) 3השטח שיקצה המוסד לכל מכונת שתייה לא יעלה על  .7

 בלעדיות על שטח מכונת השתייה.

ג מעבר לתחום מכונת השתייה שהוגדר ע"י המוסד לביטוח לאומי אלא אם קיבל המציע הזוכה לא יחרו .8

 היתר לכך בכתב מהמוסד.

טופס  'גבנספח )הזוכה מתחייב לספק ולמכור במכונת השתייה  משקאות כמפורט במפרט המצורף  מציעה .9

  .(הצעה כספית

מתכולה מלאה. כל שינוי  70% –כאשר תכולתה תרד ב  .ידאג למלא את מכונת השתייההמציע הזוכה  .10

 ברשימת המוצרים במפרט ו/או במחירם חייב לקבל אישור מראש ובכתב מעורך המכרז.

המוסד יהיה רשאי לעשות כל עבודות שינוי, תוספות, שיפוץ, הריסה, פיתוח או בניה בסמוך למכונת  .11

ה, באזור מכונת "עבודות בנייה"(. הספק יהיה מנוע מלהתנגד לביצוע עבודות בניי –השתייה )להלן 

השתייה או בסמוך לה ובכלל זה יהיה מנוע מלפנות לכל ערכאה שיפוטית בניסיון למנוע, להגביל או 

 לצמצם את ביצוע עבודות הבנייה.

למוסד שמורה הזכות לדרוש מן הספק להפסיק את הפעלת מכונת השתייה וזאת אם הדבר נחוץ לדעת  .12

מכונת השתייה ו/או בסמוך לה, זאת בכפוף לכך שהמוסד  המוסד, לצורך ביצוע עבודות שיפוצים באזור

ימים מראש לפחות. ההודעה תפרט  30ייתן לספק הודעה בכתב על כוונתו לעשות כן וזאת בהתראה של 

 את המועד בו עתידה מכונת השתייה להיות מושבתת ואת משך זמן ההשבתה.

ה בגין כל תמורה, פיצוי תשלום או הנחבמועד, לא יהיה הספק זכאי ל ס"ק ב נתן המוסד הודעה כאמור  .13

 מושבתת. התקופה בה הייתה המכונה

ועל פי דרישת   לספק יהיה רישיון ו/או היתר ו/או אישור ו/או כל מסמך אחר הדרושים לפי כל דין  .14

תחילת תקופת ההפעלה, ובכל תקופת   השלטונות המוסמכים לניהול והפעלת מכונת שתייה באופן שעם

 הדרושים כאמור.   החוזה, יהיו בידיו כל ההיתרים והאישורים 

כאלה, לצורך קבלת  הספק לבדו יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהתאמת מכונת השתייה, אם יידרשו  .15

 רישיון.

 המכונות יעמדו בתקני הבטיחות של מכון התקנים. .16

  



   

 קריםאות מכונות אוטומטיות לממכר משק תפעולו הצבה, תחזוקהלהצעה  2018 (2033) ממכרז  מס' 

15 

 ייבות הספקחהת'  הרק פ

 כללי .1

 (.ז'ינספח הספק הזוכה מתחייב לחתום על הסכם התקשרות ) .1

 :כי מצהיר ומתחייב בזאת המציע  .2

האדם,  חכוהוא בעל היכולת, הידע המקצועי, המיומנות, הכישורים המקצועיים, האמצעים הכספיים,  .2.1

 בצורה נאותה,לפי מכרז זה כלי הרכב וכל שאר האמצעים הנדרשים לבצע את התחייבויותיו , הציוד

  מוסד .העונה על צרכי ה

עמוד בכל דרישות המוסד נשוא מכרז זה לרבות עמידה במטלות שלהן התחייב כלפי על הספק ל .2.2

בסיכומים ובהחלטות שסוכמו עימו משך כל תקופת  כולל: עמידה בלוחות זמנים, המוסד,

 ההתקשרות.

. מעבר לשעות הללו  07:00-15:00הספק יחזיק עובד קבוע עם רכב תפעולי  ונייד זמין בין השעות  .2.3

 העובד יהיה   זמין לכל שאלה ובקשה בטלפון.

 

 איסור תיאום הצעות .3

המציע, בעל עניין במציע, כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה בכל אחד מהם לא יפעלו  .3.1

הצעות לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תאום 

 לרבות:

למעט אדם או גוף שהינו בעל  -כריתה מפורשת של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו  .3.1.1

בעניין עלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיות להצעה  -עניין במציע 

 ."בוכיו

גילויו לאדם או לגוף כלשהו, קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או  .3.1.2

כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד של מציע 

 אחר.

 

 בעלות במידע וסודיות .4

כל מידע שיגיע לידי הספק במסגרת מתן השירותים נשוא מכרז זה ו/או בקשר להסכם ההתקשרות שייחתם 

והספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר,  המוסדאה והבלעדית של יהיה בבעלותו המל מוסדבין הספק ל

להודיע, למסור או להביא לידיעתו של כל אדם אחר מידע כלשהו, או לעשות בו שימוש מלבד השימוש הנדרש 

לצורך ביצוע השירות המפורט במכרז. התחייבות זאת תחול גם לאחר סיום ההתקשרות עם הספק, מכל סיבה 

 שהיא.

ר בזאת כי ידוע לו כי אי שמירת הסודיות כאמור מהווה עבירה לפי פרק ז', סימן ה' לחוק הספק מצהי .4.1

 .1977 -העונשין התשל"ז

 לכך שהסודיות, כאמור, תישמר גם על ידי עובדיו, וכל המועסקים על ידו. לדאוגהספק מתחייב  .4.2
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 והיתרים תרישיונו .5

וההיתרים הנדרשים על ידי כל  תהרישיונוהספק מתחייב שיהיו בידיו ובידי המועסקים על ידו, כל  .5.1

הרשויות המוסמכות החל ממועד תום תקופת ההתארגנות ובמשך כל תקופת ההסכם. הספק ידאג במשך 

ו/או ההיתרים הדרושים, כך שבמשך כל תקופת ההסכם פעילותו  תכל תקופת ההסכם לחידוש הרישיונו

 תעל פי כל דין. כל האחריות להשגת רישיונוו/או ההיתרים הנדרשים  תתנוהל בהתאם לתנאי הרישיונו

בכל ההוצאות הכרוכות בכך. המוסד יהיה רשאי לדרוש  אוהיתרים אלה תחול על הספק והספק ייש

 מהספק הצגת רישיונות/אישורים אלה.

הספק מתחייב למלא אחר כל החוקים, התקנות וחוקי העזר החלים ו/או אלה שיחולו במשך תקופת  .5.2

 שתתבצענה מתוקף ההפעלה.ההסכם על הפעולות 

במידה ולא חודש רישיון כלשהו או לא ניתן ההיתר כנדרש עפ"י כל דין, רשאי המוסד לבטל את  .5.3

 ההתקשרות עם הספק לאלתר, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי כלשהו עקב כך.

 ביטוחים .6

פי כל דין. -פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על .6.1

 הספק מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור על קיום ביטוחים המצ"ב לחוזה זה 

 . עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על הספק בלבד.( ינספח  )

גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום ביטוחים, הנם הביטוחים הנדרשים,    6.2

מזעריים ואין בהם משום אישור של המוסד/או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הספק 

יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו , למוסד  ולצד שלישי 

 כלשהו.

) ככל שיתיר זאת חוזה זה ( יסדירו ביטוח המשנה שיועסקו על ידו  נימתחייב לגרום לכך כי כל קבל ספקה 6.3

 לרכושם ולחביותיהם כפי הספק בכדי למנוע הפסד או אובדן להם , לספק ולצד שלישי כלשהו .

ה ,  יהיה בכל הביטוחים הנוספים  אשר יערוך הספק וקבלני המשנה מטעמו ואשר קשורים לנשוא החוז  6.4

סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף של המבטח כלפי המוסד, כלפי משכרי מבנים למוסד , חברות ניהול 

 של מבנים המושכרים למוסד והבאים מטעמם.

 ספקימציא ה כניסת חוזה זה לתוקף או מועד תחילת העבודות בפועל , המוקדם מביניהם, ימים לפני 14 6.5

בעלת רישיון של מדינת ישראל ידי חברת ביטוח -חים כשהוא חתום עלאת האישור על קיום ביטולמוסד 

 . לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו

ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, ימציא הספק למוסד  שוב את  14 6.6

רים כי אנו מאשכשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת "  אישור על קיום ביטוחיםה

 ". תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

במידה והספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה , ימציא הספק למוסד את העתק האישור  6.7

המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו העבודות 

 נשוא החוזה.

המוסד/או בחצרי  ספקהינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הטוח ( ) סעיף בי האמור בסעיף זה 6.8

בחתימתו על החוזה מאשר הספק כי הוא הבין ויערוך את הביטוח  .המל"ללחצרי הכנסת נכסים כלשהם 

 הנדרש על פי חוזה זה.
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הצדדים  הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של החוזה. מוצהר ומוסכם בין 6.9

כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו לספק מאחריותו על פי חוזה זה, ו/או 

על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח 

י היקפו וטיבו של הביטוח לידי המוסד כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המוסד אחריות כלשהי לגב

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאי לבדוק את האישור על קיום ביטוחים אך לא יהיה 

חייב לעשות כך .מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאי לבקש מהספק לשנות או לתקן את 

ה. הבקשה לתיקון או שינוי לא האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי החוז

תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על המוסד אחריות כל שהיא.  מוצהר 

ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע החוזה עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח 

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, כנדרש , יישא הספק בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך . 

לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי. הספק לבדו יהיה אחראי 

לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות. הספק מצהיר כי לא תהיה לו 

ד ו/או הבאים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המוס

הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות 

לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון. הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או 

יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו זכויות המוסד והבאים מטעמו, 

תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי המוסד והבאים מטעמו, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה 

כאמור כלפי המוסד והבאים מטעמו. לא עמד הספק בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, 

אך לא חייב ) וככל שיוכל ( , לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הספק  יהיה המוסד זכאי,

ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המוסד לכל סעד אחר. 

 ההתקשרות. הזכות לערוך ביטוח במקומו של הספק תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך

 ( SLAות ) אמנת שיר -' ופרק 

פיצויים  מהספק במקרה שהספק לא יעמוד בדרישות איכות השרות וברמות השירות המוגדרות להלן ייגבו .1

על פי כל דין  המוסדמוסכמים כמופיע וכמוסכם מראש בטבלה שלהלן, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאי 

  .ו/או על פי מסמכי המכרז

יהא רשאי לממש הפיצויים המוסכמים בדרך של קיזוז  מוסדה – המוסדמימוש פיצויים מוסכמים על ידי   .2

או בדרך של חילוט ערבות או בכל דרך אחרת.  המוסדמחשבונית בחתימה ואישור של הנציג האחראי מטעם 

 .זאת בכפוף לדיווח מהגורמים המתאימים ולאחר מתן התראה כתובה אחת מראש לנותן השירותים

 אספקה ואחסנה .3

 פחיות/בקבוקים. 640בעלות קיבולות של על הספק לספק מכונות  .3.1

מהקיבולת של המכונה  70% – עלשל פחיות ובקבוקים שיעמוד  על הספק לדאוג למלאי תקין ומינימאלי .3.2

 של המוצרים בכל אחת מן המכונות אשר באחריותו. של המוצרים כמפורט בנספח ג' ביחס שווה ו

כלשהו,  יציב במכונות מוצרים שנפגמו באופןהמוצרים אשר במכונה יהיו סגורים וללא פגם. הספק לא  .3.3

 לרבות באופן אריזתם.

 אחסנה)על הספק להוביל את המוצרים בצורה נאותה תוך שמירה על התנאים הדרושים לכל מוצר  .3.4

 המוצרים במכונות יהיו טריים ובתוקף בכל עת. ( ושמירה בקירור וכיו"ב

 הרבנות הראשית לישראל. לכל המוצרים שיסופקו צריכים להיות תעודת כשרות מטעם .3.5
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 צמם.ע תעודת הכשרות של המוצרים תוצג באופן בולט וברור על גבי המכונה וכן על גבי המוצרים .3.6

 .אופן התשלום במכונות .4

  מחירי המוצרים במזומן ובשקלים מלאים יוצגו בצורה בולטת וברורה על גבי המכונה. .4.1

 .במזומןובכרטיס אשראי  ביצוע התשלום על גבי המכונות יפורטו באופן בולט וברור הנחיות לאופן .4.2

המקובלים לשימוש  על גבי המכונות יפורט באופן בולט וברור סוג המטבעות השטרות וכרטיסי האשראי .4.3

 במכונה.

 ובאשראי.  בכל מכונה תינתן האפשרות לתשלום במטבעות .4.4

 .המכונות יחזירו עודף במטבעות .4.5

 .התמורה .5

המוסד לא ישלם כל תמורה לספק בגין הצבה, תחזוקה ותפעול של מכונות בסניפי המוסד הפרוסים בכל  .5.1

רחבי הארץ. מודגש בזאת כי לספק לא תהא כל תביעה או דרישה כספית או אחרת כלפי המוסד בגין 

לא ו  ,סדבגין הצבת המכונות בסניפי המומתן שירותים  אלו, ולחילופין המוסד לא יגבה  דמי  שכירות 

 המכונות המוצבות בסניפים.בגין שימוש ייגבה תשלום בגין שימוש בחשמל, מים 

נות אך ורק על ותשלום עבור פחיות/בקבוקי שתייה קרה שימכרו באמצעות המכמהרוכשים הספק יגבה  .5.2

שהוצעו בהצעת הספק בלבד, כל שינוי  המקסימלים שהוגדרו במכרז בהפחתת ההנחה פי המחירים

 רים מחייב אישור מראש ובכתב מהמוסד.במחיר המוצ

 .הצמדה .6

חודשים מהמועד  18(. בתום "המדד"התמורה לספק תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן )להלן:  .6.1

האחרון להגשת ההצעות, ייקבע מדד הבסיס, אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות. 

שההצמדה הראשונה תתבצע בחודש ינואר ההצמדה תתבצע מידי שנה בחודש ינואר של כל שנה, כך 

חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד  18שלאחר סיום 

 הידוע במועד ביצוע ההצמדה למדד הבסיס.

החודשים הראשונים של ההתקשרות, יחול שינוי במדד כך ששיעורו  18למרות האמור לעיל, אם במהלך  .6.2

עלה מהמדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן: ומ 4%יעלה לכדי 

שנה בחודש  . ההצמדה תתבצע מידי4%-מדד הבסיס יהיה המדד, שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את ה

 .4%ינואר של כל שנה, כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחוד שינואר שלאחר המועד שבו עבר המדד את 

 הצמדה אופן חישוב  .6.3

ההצמדה תבוצע בכפולות של עשרות אגורות,  בהתאם לתעריפים שיתקבלו בהצעה כאמור לסעיף  .6.3.1

 מעוגל בהתאם לכללים הבאים: 8ו  7

 יועגל כלפי מעלה. –אגורות לפחות    5שינוי מעל   .6.3.2

 יעוגל כלפי מטה.–אגורות כולל  5שינוי של עד  .6.3.3
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  פיצויים מוסכמים .7

                                האספקה והאחזקה המוגדרים, ייגבו ממנו פיצויים מוסכמים כמופיע  במידה והספק לא יעמוד בתנאי  .7.1

יכול ויעשה בדרך של קיזוז מחשבונית בחתימה  – המוסדמימוש פיצויים מוסכמים על ידי  6בסעיף 

        .בכל דרך אחרת המוסדו/או על ידי  המוסדואישור של מורשה חתימה מטעם 

הפעלת כל סנקציה אחרת כנגד הקבלן,  המוסדאין בפיצויים המפורטים בטבלה כדי למנוע מ יובהר, .7.2

 .ערבות ה שללרבות חילוט

  מנגנון קנסות בגין אי עמידה בתקני שירות .8

רשאי לבטל את הסכם ההתקשרות,  המוסדבמידה והספק לא יעמוד בדרישות המפורטות להלן, היה   .8.1

י, ולסיים את יחסו עם הספק, לרבות תוך חילוט הערבות בהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעד

  .עפ"י כל דין מוסדהבנקאית שמסר הקבלן ו/או כל אמצעי אחר העומד ל

בטבלה שלהלן מוגדרים המדדים של אי עמידה ברמת השירות  :קנסות בגין אי עמידה בתקני שירות .8.2

את ההתקשרות עם הספק להפסיק מוסד המהווים הפרה של אמנת השירות שלעיל, המקנה זכות ל

  :מידית במקרה של חריגה חוזרת ו/או להטיל כל הקנסות המפורטים לעיל

 מס"ד
מרכיב איכות 

 השירות
 נדרשת שירות רמת

, בגין אי מוסדגובה הפיצוי המוסכם שיינתן ל

 עמידה ברמת השירות הנדרשת

1 
 טיפול בתקלות 

 

תקלה אשר אינה מטופלת תוך 

 שעות מן הדיווח 24
 וראיח עבור כל יום ₪ 150

2 

 טיפול בתקלה 

סוכנת מ

 בטיחותית 

 שעות מן הדיווח 4תקלה תוך 

 עבור כל שעת איחור ₪ 015

3 
מלאי מינימלי 

 במכונה

 ,מלאי המוצרים במכונה נמוך

ממלאי  70% -מתחת ל  הדייר

) המלאי חייב  המקסימלי

להכיל  סוגי המוצרים שמופיע 

 במפרט הטכני בנספח ג'(

 

 עבור כל יום בו המלאי נמוך מן הנדרש ₪ 015

4 
מוצרים טריים 

 ובתוקף

טריים מוצרים ימכרו במכונה 

לא  לשימושכשהמועד האחרון 

 חלף 

 והמועדשיימצא במכונה  עבור כל פריט 50₪

 האחרון לשימוש חלף

6 

שירות לקוחות 

ודיווח טלפוני על 

 תקלות

לא קיים שילוט ברור על גבי 

 טלפוןמספר  המכונה הכולל

 עבור כל שבוע בו אין שילוט ₪ 50

7 

שירות לקוחות 

ודיווח טלפוני על 

 תקלות

טלפון שגוי ו/או היעדר מענה 

בשעות הפעילות ו/או היעדר 

 אפשרות להשארת הודעה

 

 עבור כל יום בו המצב אינו מטופל ₪ 150
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8 

 השארת סביבות

 המכונה נקיה

 ומסודרת

אי שמירה על הסדר והניקיון 

המכונה, אי פינוי של בסביבות 

 אריזות

עבור כל מכונה שהושארה במצב  ₪ 015

 שאינו מסודר

 עבור כל פריט ₪ 150 יםכשר שאינם יםכירת מוצרמ כשרות 9

10 
התקנת מכונה לפי 

 דרישה

 עבור כל יום איחור₪ 100 איחור בהתקנה

11 
 דפח אשפה לי

 מכונה

 עבור כל יום איחור₪ 50 פח אשפה הצבתאי 

 ש"ח 200כל יום איחור קנס של  ימים 7תוך  מכונה יפינו 12

 ש"ח 150כל יום איחור קנס של  איחור בהצבת מכונה בסניף הצבת מכונה 13

 .של  יום  30ם בפרק זמן שלוש( פעמי) 3התרחשות אותה תקלה   חוזרת תיחשב לאחר חריגה  *
 ה.טבלב הקבועיםלקנסות , בנוסף ₪ 5001תהא   מרמת השירותלפי האמור לעיל חוזרת   הפיצוי בגין חריגה    
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 לאזורים ת סניפיםחלוקו 2017: תנועות מבוטחים הסניפי הביטוח הלאומי בשנת   'בנספח 

 2017שנת לסניפי הביטוח הלאומי בתנועות מבוטחים 

 :אזורים 3-סניפי הביטוח הלאומי משויכים ל .1

 צפון .1.1

 דרום .1.2

 מרכז .1.3

 :בחלוקה לאזור סניפי המוסדרשימת  .2

 

 

מס"ד

מקבלי 

שירות 

ביום

ממוצע 

מקבלי 

שירות 

בחודש

12194,374

21112,212

31232,459

1683,353נצרת עלית4

23567,117

53005,991

62945,883

72575,131

84709,396

71172,338

91813,619

104919,820

113847,681

831,663סניף עפולה12

132525,036

76,074

סניף כרמיאל

סה"כ באזור

          
צפון

שם הסניף

סניף ראשי טבריה

סניף ראשי נצרת 

סניף ראשי - עפולה

סניף ראשי נהריה

סניף קרית חיים

סניף ראשי - חדרה

סניף ראשי נתניה

סניף חיפה

אום אל פחאם

מראר

צפת

קרית שמונה חדש

מס"ד

מקבלי 

שירות 

ביום

ממוצע 

מקבלי 

שירות 

בחודש

14719,429

251310,250

31392,775

488017,591

51563,130

64048,070

71412,820

82675,350

91893,777

103466,921

111022,034

123466,927

79,074

אילת

דימונה

אשקלון

קריית גת

רחובות

ראשון לציון

סניף ראשי אשקלון

סה"כ באזור

דרום

שם הסניף

סניף אשדוד

סניף ראשי ירושלים

באר שבע

רמלה

סניף ראשי רחובות
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מס"ד

מקבלי 

שירות 

ביום

ממוצע 

מקבלי 

שירות 

בחודש

13486,962

23476,939

24358,696

32675,350

44118,228

52184,363

62414,829

73366,720

52,087

בת ים

סה"כ באזור

מרכז

שם הסניף

סניף ראשי חולון

פתח תקווה

סניף ראשי רחובות

תל אביב

סניף בני ברק

סניף ראשי רמת גן

יפו
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 טופס ההצעה הכספית :'גנספח 

 הכספית טופס ההצעה

 לכבוד

 המוסד לביטוח הלאומי

 הנדון: הצעת מחיר למכרז

 לכך ובהתאם נספחיו( בו )על הקבועים לתנאים ואני מסכים המכרז דרישות את הבנתי כי מצהיר ואני זה מכרז פרטי כל את בעיון קראתי     

 .הצעתי את ערכתי

פורסם  שנוסחו בהסכם המוסד עם אתקשר תזכה במכרז, הצעתי אם וכי במכרז המפורטות הדרישות בכל לעמוד ביכולתי כי מצהיר אני .1

 להצבת , תפעול ותחזוקת  מכונות שתייה. 2018( 2033במכרז מס' מ )

 .המכרזים חובת לתקנות )ה(-)ב( ו 21 ' כמפורט בתקנה הזוכה בהצעה עיון זכות אחרים למציעים לאפשר המוסד חובת כי לי ידוע .2

 לי דועי .אחרים ים/מציע לעיון יימסר מהצעתי כל חלק כי המוסד לביטוח הלאומי כנגד טענה כל לי תהיה לא במכרז, אזכה ולא במידה .3

 .או מקצועי מסחרי סוד בבחינת הם הזוכה מההצעה חלקים אילו דעתו שקול פי על לקבוע יהיה רשאי לבדו המוסד כי מסכים ואני

המחירים יכללו את כל ההוצאות הנחוצות לצורך אספקת המכונות, תחזוקה שוטפת, מילוי מכונות, בהתאם לשביעות רצונו המלאה של  .4

תשלומי  המוסד וכן תשלומים נלווים מכל סוג ומין שהוא, לרבות ובלי גרוע מכלליות האמור, את כל המסים למיניהם כגון היטלים, אגרות,

חובה ואחרים, ביטוח, ש"ל, הוצאות נסיעה, הובלה ואספקה. מודגש ומובהר בזאת, שהמוסד לא ישלם למציע כל תשלום, כפי שפורטו 

 בהצעת המציע.

 ניתן להציע  הצעה לאזור אחד בלבד בכל טופס. ,האזור לו הינך מציע לתת את השרותאת ף בעיגול יהקיש ל .5

 צפון  ☐

 מרכז  ☐

 דרום  ☐

יופחת  ממחיר המקסימום של כל  הז הנחהסכום  ,) להלן : ההנחה( אגורות 10בכפולות של  לל מע"מכו אחד בלבד הנחה סכום ציעלה יש .6

   הוא מחיר המכירה כולל מע"מ של הפריט שהמציע הזוכה יגבה עבור הפריט. לאחר ההפחתה  תקבל שי,  המחיר פריט המופיע בטבלה מטה

 קבוצת
  פריט

מידה: 
 נפח

 מינימלית

 מחיר
 מקסימום

כולל 
 מע"מ

 

 

 

שתייה 
 קרה

 ₪ 4 מ"ל 330 בקבוק מים מינראליים

 ₪ 5 מ"ל 330 פחית מוגזת של המותג קוקה קולה )או שווה ערך(: קוקה קולה, פאנטה, ספרייט

 ₪ 5 מ"ל 330 ספרייט טקוקה קולה, דייא טשל המותג קוקה קולה )או שווה ערך(: דייא טפחית מוגזת דייא

 ₪ 5 מ"ל 330 פחית מיץ טבעי: נקטר אפרסק, מנגו, תפוח, תות בננה

 ₪ 5 מ"ל 330 בקבוק מיץ סחוט טרי: תפוזים, תפוחים, אשכוליות, אשכוליות אדומה

 ₪ 5 מ"ל 330 בקבוק סודה

 ₪ 5 מ"ל 500 בקבוק מים מינראליים

 ₪ 6 מ"ל 500 בקבוק מים בטעמים: אפרסק, תפוח, ענבים

 ₪ 6 מ"ל 500 תה קר בטעמים: לימון, אפרסקבקבוק 

 ₪ 6 מ"ל 500 בקבוק מוגז של המותג קוקה קולה או שווה ערך: קוקה קולה, ספרייט, פאנטה

 ₪ 6 מ"ל 500 טמוגז של המותג קוקה קולה או שווה ערך: קוקה קולה דיאט, ספרייט דייא טבקבוק דייא

 ₪ 6 מ"ל 500 בקבוק מיץ: ענבים, תפוזים, אשכוליות.

 ₪ 6 מ"ל 500 בקבוק מיץ דייאט: תפוזים דייאט, אשכוליות דייאט

  של כל פריט ממחיר המקסימוםינו אחיד ויופחת ה כולל מע"מבלבד רות ואג 10בכפולות של  המוצע סכום ההנחה*

 אגורות סכום ההנחה המוצע:_______
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 אגורות. 30 הוא  סכום ההנחה המוצע דוגמא :תרחיש 

 

 

 A B B- Aמחיר מכירה 

 קבוצת
 פריט פריט

מידה: 
 נפח

 מינימלית

 מחיר
מקסימום 
 כולל מע"מ

 ההנחה םסכו
 המוצע באגרות

 בש"ח מחיר מכירה

 

 

 

שתייה 
 קרה

פחית מוגזת של המותג קוקה קולה )או שווה ערך(: 
 קוקה קולה, פאנטה, ספרייט

 ₪ 4.70 30 ₪ 5 מ"ל 330

של המותג קוקה קולה )או שווה  טפחית מוגזת דייא
 ספרייט טקוקה קולה, דייא טערך(: דייא

 ₪ 4.70 30 ₪ 5 מ"ל 330

פחית מיץ טבעי: נקטר אפרסק, מנגו, תפוח, תות 
 בננה

 ₪ 4.70 30 ₪ 5 מ"ל 330

בקבוק מיץ סחוט טרי: תפוזים, תפוחים, אשכוליות, 
 אשכוליות אדומה

 ₪ 4.70 30 ₪ 5 מ"ל 330

 ₪ 4.70 30 ₪ 5 מ"ל 330 בקבוק סודה

 ₪ 3.70 30 ₪ 4 מ"ל 330 בקבוק מים מינראליים

 ₪ 4.70 30 ₪ 5 מ"ל 500 בקבוק מים מינראליים

 ₪ 5.70 30 ₪ 6 מ"ל 500 בקבוק מים בטעמים: אפרסק, תפוח, ענבים

 ₪ 5.70 30 ₪ 6 מ"ל 500 בקבוק תה קר בטעמים: לימון, אפרסק

בקבוק מוגז של המותג קוקה קולה או שווה ערך: 
 קוקה קולה, ספרייט, פאנטה

 ₪ 5.70 30 ₪ 6 מ"ל 500

מוגז של המותג קוקה קולה או שווה  טבקבוק דייא
 טערך: קוקה קולה דיאט, ספרייט דייא

 ₪ 5.70 30 ₪ 6 מ"ל 500

 ₪ 5.70 30 ₪ 6 מ"ל 500 בקבוק מיץ: ענבים, תפוזים, אשכוליות.

בקבוק מיץ דייאט: תפוזים דייאט, אשכוליות 
 ₪ 5.70 30 ₪ 6 מ"ל 500 דייאט

 

 

 

 

 

 

 _____________________________ שם הגוף המציע

 

 _____________________________   כתובת

 

 _____________________________             מס' טלפון

 

 _____________________________   מס' פקס

 

 _____________________________  איש קשרשם 

 

 _____________________________ חותמת וחתימה
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 : פרטי המציע'דפח נס

  פרטי המציע

 שם מלא של הגוף המציע 

 כפי שהוא מופיע ברשם רשמי

 

  חתימה וחותמת

 

 

   

 מספר מזהה תאריך רישום סוג התאגיד

   

   

 ודוא"ל פקסימיליה טלפון כתובת משרד )רשום(

 

 :שמות הבעלים )במקרה של חברה, שותפות(

 מספר ת.ז. שם ושם משפחה

  

  

 

 פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע/ה:

 תפקיד בתאגיד כתובת מספר ת.ז. שם ושם משפחה

    

    

 

 :   ______________________ שם המנהל הכללי

 :__________________ שם איש הקשר למכרז זה

 )הקף בעיגול(    מרכז  דרום   צפוןציין את שם האזור לו הינך מציע לתת את השרות:   
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 הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע, והינם נכונים. 

   

 

 תאריך שם מלא של עו"ד/רו"ח חתימה וחותמת 

 

 הצהרה והתחייבות

אצל המציע/ה מצהיר     שהנני ממלא תפקיד של     ת.ז.     אני הח"מ 

)להלן: "המציע"( אשר הנני מוסמך לחייבה בחתימתי וכי     בזה כי הנני מצהיר האמור לעיל בשם  

הפרטים המפורטים לעיל הנם אמת וכי ההצעה כמפורט לעיל הנה הצעה מחייבת והסכמה לחתום על נוסח 

 ההסכם כפי שצורף למסמכי המכרז. 

       

 חותמת  חתימה  תאריך

================================================================

===== 
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 : תצהיר על שנת ההתאגדות וניסיון מוכחהנספח 

 על שנת ההתאגדות וניסיון מוכח תצהיר

 )התצהיר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומופנה לשני המינים(

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר     , נושא תעודת זהות שמספרה     אני החתום מטה, 

 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:

     אני הוסמכתי כדין על ידי   .1

תפעול  הצבהצעה לה  8201 (2033) תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז מס' מ( לחתום על "המציע")להלן: 

 .מכונות שתייה של  ואחזקת

 .    המציע הינו תאגיד הרשום כחוק בישראל מתאריך  הריני מצהיר בזאת כי .2

הצבה הפעלה  ותחזוקה של מכונות  ניהולב השנים האחרונות _____ק במשך סעהמציע הריני מצהיר בזאת כי  .3

  תמכונות אוטומטיו 4החודשים האחרונים )מיום פרסום המכרז(  60במהלך    אוטומטיות לשתייה קרה

 .לקוחות שונים 3קרה ל  הלשתיי

 המציע לקוחותטבלת רשימת  .4

ניסיון מוכח ורציף של שלוש שנים לפחות במהלך חמש שנים שקדמו למועד להגשת ההצעות, במתן שירותים 

המוצבות באתרים שונים לפחות מכונות  4ל בהיקף ש בהצבה, תחזוקה ותפעול של מכונות שתיה קרה. -דומים 

 על  להוכחת העמידה בתנאי סף,  מכונות לפחות(, בכל אחת מאותן שנים 12–)בסך הכל  שוניםשל שלוש לקוחות  

    .את שמות הלקוחות והאתריםטבלה בלמלא  המציע

 מס"ד
שם 

 הלקוח

מס' מכונות 

 שהוצבו

באתר לקוח 

בכל תקופת 

 ההתקשרות

 מס'  

ודשי ח

הצבה 

 רציפים

שם 

המפקח 

 המוסדאו 

תאריך 

 התחלה

תאריך 

 סיום

טלפון 

מפקח 

מזמין 

 העבודה

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
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 הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.  .5

 

___________________________                                                                       ________________________ 

 חותמת וחתימת המצהיר                           תאריך                      

 

 אישור

 , מר/גב'   , במשרדי ברחוב     הופיע בפני, עו"ד    הנני מאשר בזאת כי ביום 

, המוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע על פי     , שזיהה עצמו ע"י תעודת זהות מס'   

מסמכי ההתאגדות של המציע, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 ליה בפני.בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם ע

 ולראייה באתי על החתום:

 

 

 

 חתימה וחותמת עורך הדין                            
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 של המציע הצהרה על מחזור כספי : 'ונספח 

 הצהרה על מחזור כספי

 

  "(המציע" –ורשי חתימה של המציע___________)להלן מאנו הח"מ______________ 

מכונות שתייה למוסד לביטוח לאומי, כי  ותחזוקת, תפעול להצבהבמכרז מצהירים בזאת, לצורך השתתפות 

 2017, 2016, 2015 שניםמה אחת לכל השירותים הנדרשים במכרזבתחום של המציע )הכנסות( המחזור הכספי 

 כדלקמן: ונהי

  

 הכנסות בש"ח ללא מע"מ שנה

2017  

2016  

2015  

 

 

 

  רב,בכבוד 

     :חתימה וחותמת     מלא של מורשה/י חתימה שם

 

          _______________:תאריך
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 של המציע : אישור רו"ח על מחזור כספי'זנספח 

 

 אישור רו"ח על מחזור כספי

 )יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח(

 תאריך:___________                                                                                                                                

 לכבוד

 __________)שם המציע(

 

 )הכנסות( המציעמחזור כספי הנדון: 

 

 "(                    המציעשל _______________ )להלן "אנו משרד רו"ח _____________ ,  רואי חשבון המבקר 

למוסד לביטוח לאומי, הצבה תפעול ותחזוקה של מכונות לשתייה קרה  8201( 2033מ )המגיש הצעה למכרז מס' 

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

ואשר מצורפת בזאת  7201, 6201, 5201 לכל אחת מהשנים___ של המציע המתייחסת למכרז מס' _____

 ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.

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

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

כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית 

 שבהצהרה.  מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע

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

 בסיס נאות לחוות דעתנו. המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת 

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

 לרשומות עליהם התבססה.

 בכבוד רב

 

 

_____________________ 

 חתימה וחותמת רואי החשבון
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 בדרישות החוק לתשלום שכר מינימום ותשלומים  סוציאליים לכל עובדיו עמידה - 'חנספח 

 

 כי המציע עומד בדרישות החוק לתשלום שכר מינימום ותשלומים  סוציאליים לכל עובדיו אישור עו"ד  

 

 לנושא מכרז מס' מ( "המציע")להלן:     , מאשר בזאת כי        אני החתום מטה, עו"ד

, עומד בכל דרישות החוק לתשלום שכר להצבה תפעול ותחזוקה של מכונות לשתייה קרהצעה ה 8201 (2033)

 ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו.מינימום 

 

     :תאריך

     :ת.ז.       :שם

     טלפון:      כתובת:

        

 ________________________                                     חתימה וחותמת עו"ד
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 םהמינימו: תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר 'טספח נ

 

  היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר המינימום  תצהיר

  

אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 

 :לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן

 מכרז( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה ל"המציע"אני הוסמכתי כדין על ידי __________ )להלן:  .1

 .מכונות שתייהלהצבה אחזקה ותפעול של צעה ה ___8201 (2033) מס' מ

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר  –המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .2

(, לא הורשע בפסק 1968 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  –שבשליטת בעל השליטה בו )שליטה 

-דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

ורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם ה 1991

 ;למכרז ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה –אותו חוק 

גם בעל השליטה בו או חבר  –המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .3

יין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענ

פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי מטעם המציע 

גם חבר בני אדם אחר,  –על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 

כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(,  –קשר )שליטה שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במת

, ואם הורשע בעבירה אחת לפי 1987-(, לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1981-התשמ"א

במועד הגשת ההצעה למכרז זה, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה, אם הורשע בשתי  –אותו חוק 

שת ההצעה למכרז זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה במועד הג –עבירות או יותר לפי אותו חוק 

 האחרונה.

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

_________________ 

 חתימה וחותמת המצהיר                       

 אישור

 הנני מאשר בזה, כי ביום ______________ הופיע בפני, עו"ד _________________, במשרדי ברחוב

__________________, מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר 

__________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

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

 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

__________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין
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 י' : אישור עריכת ביטוחיםספח נ

 

  2018( 2033מכרז פומבי מס' מ )

 לאספקת מכונות שתייה קרה

 במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו.

 לכבוד

  לאומי לביטוח המוסד

 13 ויצמן שדרות רחוב

 ירושלים

 "( המוסד": להלן)

 

 ___________________ הספק  שלאישור על קיום ביטוחים הנדון: 

 מספר  ח.פ .צ ____________

 "(ספק)להלן "ה

 "(הסכם)להלן "הבחצרי המוסד שתייה קרהלהצבת מכונות עם המוסד לביטוח הלאומי הסכם בקשר ל

את  ספק הערכנו על שם מאשרים בזאת כי ומצהירים  ,בע"מ_חברה לביטוח ________________ ,אנו הח"מ 

 :להלן הפוליסות

פוליסה לביטוח רכוש . הפוליסה מבטחת את מכונות השתייה וציוד אחר של הספק בהמצאו בסניפי המוסד 

 לביטוח לאומי בכל רחבי הארץ מפני הסיכונים המקובלים בפוליסה מסוג אש מורחב לרבות נזק בזדון .

כלפי צד שלישי  ספק של ה הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין    ביטוח אחריות כלפי צד שלישיפוליסה ל

בחצרי המוסד על כל  שסופקו או שווקו או נמכרו או הוגשו על ידו מכונות שתייה , שתייה ומזוןבגין   כלשהו

 .סניפיו

 .  ך תקופת הביטוחאחד ובמצטבר במש למקרה  ₪ 4,000,000  הפוליסה הנן גבולות אחריות של

 הגבול הטריטוריאלי על פי פוליסה זו הנו בכל רחבי הארץ.

 שתייה ומזוןהרחב מוצרים פגומים . הביטוח על פי פוליסה זו כולל כיסוי בגין הרעלה או פגיעה או נזק בגין מוצרי 

 שסופקו או נמכרו או הוגשו גם לאחר צאתם מחזקת המבוטח. 

ב לשפות את המוסד והבאים מטעמו בגין מעשה או מחדל של הספק או הבאים הביטוח על פי פוליסה זו מורח

מהמבוטחים על פי כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מטעמו וב

  ביטוח זה.

 הביטוח על פי פוליסה זו כולל כיסוי בגין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.



   

 קריםאות מכונות אוטומטיות לממכר משק תפעולו הצבה, תחזוקהלהצעה  2018 (2033) ממכרז  מס' 

34 

 .  ₪ 60,000מית בפוליסה זו אינה עולה על סך ההשתפות העצ

בגין חבות הספק  כלפי כל העובדים המועסקים על ידו  . הביטוח מורחב לשפות  פוליסה לביטוח אחריות מעבידים

 את המוסד  במידה ויחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הספק .

 בהתייחס לפוליסות לעיל:

 הנו ביט החל ביום עריכת הביטוח או מועד מוקדם לכך .נוסח הפוליסות לביטוח צד שלישי  .1

לא יופעל כלפי  ,כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר .2

חברות ניהול של בנינים המושכרים למוסד . שוכרים אחרים  המוסד , משכרי מבנים או חלקי מבנים למוסד.

הוא "ביטוח  הפי הפוליס-הביטוח עלהם, , ולגביהםוכלפי מבטחימקומות לשימושו במבנים בהם המוסד שוכר 

מבלי שתהיה לנו הם, טוחייבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבאותם ראשוני", המזכה 

 .1981-תשמ"א, ההביטוח  חוזהלחוק     59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף הם זכות תביעה ממבטחי

 .הם וכלפי מבטחיהם ן הסר  ספק  אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיולמע

 השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הספק  בלבד. .3

המוסד , משכרי מבנים או חלקי מבנים למוסד . מנהלי בתים שמושכרים אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי :   .4

לא יחול והבאים מטעמם. הוויתור  כר מקומות לשימושולמבוטח. שוכרים אחרים במבנים בהם המוסד שו

 .כלפי אדם שביצע נזק בזדון

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

 בכבוד רב,                                                                                                     

 שם חברת הביטוח _________________________                                                       

 

       ______________               ___________              __________________________ 

 חתימת וחותמת המבטח    תפקיד החותם                         שם החותם             תאריך 

 :פרטי סוכן הביטוח

 טלפון ____________  ;כתובת ________________  ;שם _____________

 

 בכבוד רב,                                                                                            

 

 שם חברת הביטוח _________________________                                              

 

          ___________      __________   ___         _________ __________________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                 
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 פוליסה מתאריך עד תאריך מס'פוליסה 

 צד שלישי    

 אחריות מעבידים   

 ביטוח רכוש   

    

 

 :פרטי סוכן הביטוח

 

 טלפון ____________  ;כתובת ________________  ;שם _____________

 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

 פוליסה מתאריך עד תאריך מס'פוליסה 

 צד שלישי    

 אחריות מעבידים   

 ביטוח רכוש   
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 : עידוד נשים בעסקים'אינספח 

 

_____________________ )המציע( אני  עו"ד/רו"ח ______________________ מאשר בזאת כי 

 . 1992 –ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב  2העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף הינו 

 

 מחזיקה בשליטה בתאגיד/עסק ______________________ הינה גב' ______________________

 מס' ת.ז. _____________________

     

 חותמת  חתימה  עו"ד/רו"ח שם מלא

 

  

  כתובת וטלפון

 

 תאריך

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

 אני _____________________________________  מס' ת.ז.   __________________________ 

 

 2מצהירה בזאת כי התאגיד /העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 . 1992 –ב' לחוק חובת  המכרזים  התשנ"ב 

 

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא
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 : כתב התחייבות לשמירה על סודיות'בינספח 

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות

 התחייבות לשמירת סודיות 

והמוסד לביטוח לאומי  בשם מדינת ישראל מקבל מ________________ )להלן: "הספק"(  :הואיל

 תפעול עגלות קפה ומכונות שתייה.אספקת והגשת ארוחות מוכנות, שירותים של 

 והמבצע עשוי להיחשף לסודות שהם בגדר צנעת הפרט עליהם מעוניינת מדינת ישראל  והואיל

 להגן;

 לפיכך הריני מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן

מוחלטת ולא לגלות ו/או למסור לכל אדם ו/או גוף ו/או מוסד כלשהו מידע  לשמור בסודיות .1

(INFORMATION)  ידע(KNOW-HOW & KNOWLEDGE) ,ידיעה, תכתובת, נתון, חוות דעת, חומר ,

תוכנית, מסמך, וכל אינפורמציה מכל מין וסוג שהוא, בין בכתב ובין בעל פה, בתעתיק בסרט מגנטי כדיסקט 

מחשב במחשב או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בקשר לשירות ו/או במהלכו ו/או לאחר מכן, 

 לידי במסגרת מתן השירות, בין במישרין ובין בעקיפין )להלן: "המידע" או "מידע"(.אשר יגיע 

לא לאפשר לכל אדם או גוף ו/או מוסד כלשהו לקבל המידע כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם,  .2

בכתב להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע בכל עניין מהעניינים המפורטים 

 התחייבות זה.

לא לנצל ו/או לגרום ו/או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, כל מידע כמפורט בכתב התחייבות  .3

 זה.

ברור לי שעל העותקים של המידע כאמור, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות  .4

 זה.

 הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר/ים. לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי .5

לא לעשות כל שימוש במידע, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמי ובין באמצעות אחרים, ולא להעביר  .6

ו/או למסור כל מידע כאמור, לצד שלישי לכל מטרה ומכל סיבה שהיא. לא לפרסם המידע או חלק הימנו 

 בדרך כלשהי.

כי האמור בכתב התחייבות זה יחול בעניין כל מידע אשר היה בידיעתי, במישרין ו/או בעקיפין ו/או  ברור לי .7

יהיה בידיעתי, במישרין ו/או בעקיפין, בכל מועד ובכל זמן שהוא, ותקופת התחייבויותינו על פי כתב 

 התחייבות זה הינה בלתי מוגבלת.

הווה עבירה לפי פרק ז' )בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות אני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבותי מ .8

 .1977-רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז

 על החתום:

__________________ _________________ _______________ ___________ 

 חתימה               תאריך   תעודת זהות     ומשפחהם ש
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 בכל תנאי המכרז הצהרת המציע בדבר יכולתו לעמוד :  'גינספח 

 

 :כי מצהיר ומתחייב בזאת המציע .1

האדם,  חכוהוא בעל היכולת, הידע המקצועי, המיומנות, הכישורים המקצועיים, האמצעים הכספיים,  .1.1

לפי מכרז כלי הרכב וכל שאר האמצעים הנדרשים לבצע את התחייבויותיו , הספקים, המתקנים, הציוד

 .מוסדהעונה על צרכי הבצורה נאותה,  2018 )( זה:  מס' מ

 

יעמוד בכל דרישות המוסד נשוא מכרז זה לרבות עמידה במטלות שלהן התחייב כלפי המוסד, בלוחות  .1.2

 זמנים, עמידה בסיכומים ובהחלטות שסוכמו עימו משך כל תקופת ההתקשרות.

 

 מכונות השתייה יעמדו בכל התקנים הנדרשים ותקני הבטיחות. .1.3

 

 

 

 

__________________  _________________   ___________ 

 חתימה               חותמת     ומשפחהם ש
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 ערבות ביצוע –: נוסח ערבות לקיום תנאי החוזה ידספח נ

  

 שם הבנק / חברת הביטוח______________

 מס' הטלפון________________________

 מס' הפקס_________________________

 כתב ערבות 

 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי

 13שד' וייצמן 

 ירושלים

 ערבות מס' _______________הנדון: 

 ש"ח 5,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 (שקלים חדשים אלפים חמשת: )במילים

 שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך__________________________

 )תאריך תחילת תוקף הערבות( 

 תדרשו מאת:____________________________________________ )להלן "החייב"( בקשר אשר

 הצבה, תחזוקה ותפעול מכונות אוטומטיות לממכר משקאות קרים.  – 2018(2033מכרז מספר מ)עם 

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

חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב  שתהיו

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

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך___________________.

 ________________________דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו_

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח                                                                                                                

__________________________________                      ______________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                שם הבנק/חב' הביטוח            

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

___________________              _______________                            _________________ 

 חתימה וחותמת       שם מלא         תאריך            
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 בדבר העדר ניגוד עניינים : הצהרה 'וטנספח 

 

 ניגוד ענייניםהעדר הצהרה בדבר 

 

הנני ____________ מצהיר בשם המציע חברת ______________ )להלן "המציע"( כי לא מתקיים כל חשש 

לניגוד עניינים במישרין או בעקיפין מצד המציע ו/או בעלי תפקידים המועסקים אצל המציע ו/או מי מטעמו בנוגע 

 ולעבודות המפורטות בו.למכרז זה 

הנני מתחייב להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו 

של ניגוד עניינים כלפי המדינה. אני מתחייב להודיע באופן מיידי על כל נתון או מצב שבגינם אני עלול להימצא 

 דע לי עליהם, וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם המדינה.בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוו

ההחלטה על קיומן של ניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה תיבחן על ידי המוסד 

לביטוח לאומי ואולם אין בכך כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד 

 ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים העלולים להעמידו במצב של ניגוד עניינים. עניינים

הנני מצהיר בזאת כי במידה והמציע יזכה אזי ימנע במשך כל תקופת הסכם ההתקשרות שייערך בינו לבין המוסד 

ור מצב של ניגוד עניינים לביטוח לאומי מליטול חלק בעבודה כלשהי הקשורה למכרז ואשר יש בה בכדי ליצ

 במישרין ובעקיפין.

הנני מתחיב ליידע את המוסד לביטוח לאומי במידה ויתעורר חשש כלשהו לניגוד עניינים כאמור לעיל וידוע לי כי 

במקרה זה יהיה רשאי המוסד לביטוח לאומי שלא להעביר למציע עבודה אשר מתקיים לגביה חשש לניגוד עניינים 

 דעתו הבלעדי. והכול עפ"י שיקול

בלי לגרור מכלליות האמור, אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לאחר מתן השירותים נושא פנייה 

זו, בכל שלב שהוא. ידוע לי כשהחלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים, גם לאחר 

 ואני מתחייב לפעול בהתאם להנחיותיה, כפי שיהיו בכל עת. תקופת התקשרות, נתונה למדינה, באון בלעדי,

אני אקבל על עצמי לבצע כל החלטה של המוסד לביטוח לאומי בעניינים הנוגעים להצהרתי זו, לפי שיקול דעתו 

 של המוסד, לרבות החלטה על הפסקת ההתקשרויות ביני לבין המדינה.

 

 _____________________  שם המציע:

 ֹ_____________________ מספר מזהה:

 

 _____________________ תפקיד:  __________________________  שם החותם:

 _____________________ תאריך: __________________________ חתימה וחותמת:
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 טז' : תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםנספח 

 

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

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

 

]*יש לנקוב בשמו המלא  "(המציע"  :___________________ )להלן במסגרת הצעתזה  אני עושה תצהירי .1

של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות/תעודת עוסק מורשה[, למכרז פומבי מס' 

 ________________________________________________, עבור המוסד לביטוח לאומי.

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

  זה מכוח היותי מורשה לעשות כן מטעמו, ומכוח היכרותי את העובדות מושא התצהיר.

 

בחוק עסקאות גופים  ם" כהגדרתבעל זיקה" -ו  "הורשעים "של המונח םבתצהירי זה, משמעות

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

 . םוכי אני מבין/ה אות אלה יםשל מונח םמשמעות

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

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

, גם עבירה על 2011-דה, התשע"בלחוק להגברת האכיפה של דיני העבו 2בסעיף שירות כהגדרתו 

 הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 

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

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: ביותר משתי עבירות לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו 

המוסד לביטוח עבור  _____________________במכרז פומבי מס'"( מטעם המציע מועד להגשה"

 .לאומי

  לפחות  וחלפה שנה אחת בפסק דין  ביותר משתי עבירות הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות  ולא חלפה שנה אחת עבירותבפסק דין  ביותר משתי  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
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 במשבצת המתאימה( X)סמן נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  .4

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

 על המציע. לא חלות"( זכויות

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

( כי i)עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן:  100 -יותר מ

לפי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו 

( כי iiלשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין ) –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9סעיף 

פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו 

ת בעניין ופעל ( לעיל, קיבל ממנו הנחיוiלחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף ) 9לפי סעיף 

 ליישומן.

 

 כמשמעותו בחוק שוויון זכויות. -זה: "מעסיק"   5לצורך סעיף 

 

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

 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 י דלעיל אמת. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהיר .5

 

____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת                            שם                              תאריך    

 

 אישור עורך הדין

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

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

וכי יהיה/תהיה ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

_________________           ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת                                מספר רישיון                           תאריך            
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 : הסכם התקשרות'זינספח 

 

 לצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז, המציע מחוייב לחתום על חוזה/הסכם.  

 . ביטוח הלאומימוסד להההסכם המצורף להלן חתום בראשי תיבות על ידי נציגי 

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

 החתימה על ההסכם הינה חובה.  

 

  לחץ כאן .  -  (43-53)עמודים  ההסכםלהורדת 

 .בתוך מודעת המכרז[כן, ניתן להוריד את החוזה / הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע -כמו]

http://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/M(2033)2018-ASKEM.pdf

