המוסד לביטוח לאומי
מכרז מספר מ(2012 )2034
רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש  -חנוכה תשע"ג
המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת שי כמפורט במסמכי המכרז עבור מתנדבי אגף ייעוץ לקשיש.
המפרט הטכני של השי מצוי בנספח ה' למכרז והוא כולל אריזה ומשלוח לסניפי המוסד ברחבי הארץ.
השי הנבחר הינו  2מגבות גוף 2+מגבות פנים  .על השי להיארז ולהישלח למספר סניפי המוסד לביטוח לאומי עפ"י
רשימת הסניפים והמתנדבים כאמור בנספח ו' למכרז (המוסד יהיה רשאי לערוך שינוי ברשימה האמורה).
תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז.
.1

המשתתף במכרז יצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים.

.2

המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית מקורית בסך  ( ₪ 10,000ערבות הגשה ) בנוסח המפורט במסמכי
המכרז ,בתוקף עד ליום  30.12.2012ערבות בנוסח שונה מהנוסח המצורף למסמכי המכרז ,תגרום פסילת
ההצעה.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ,מפורטים להלן במסמכי המכרז.

אופן הגשת ההצעות:

.1

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי שכתובתו  www.btl.gov.ilבדף
הבית במדור מכרזים.

 .2את ההצעות בצרוף דוגמת השי כמפורט בנספח ה' למכרז ,יש להפקיד בתיבת המכרזים של המוסד לביטוח
לאומי ,המשרד הראשי שד' וייצמן  13בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.
 .3על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.
 .4המועד האחרון להגשת הצעות הינו :תאריך  04.12.2012בשעה .12.00
.5

ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות פקס'  08-9451335עד יום ראשון  25.11.2012שעה .15.00
תשובות המוסד יימסרו בכתב באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל עד ליום שלישי . 27.11.2012
פניות לאחר מועד זה לא ייענו.

.6

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת ,והוא יהיה רשאי על -פי
שיקול דעתו ,לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.
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מכרז מס' מ( – 2012)2034רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש – חנוכה תשע"ג

מכרז
מסמך זה הינו נספח א' להסכם

מכרז מס' מ( 2012 )2034לרכישת שי למתנדבי אגף הייעוץ לקשיש 2012

.1

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לרכישת  4804יחידות שי למתנדבי אגף הייעוץ לקשיש.

.2

השי שנבחר הוא " 2מגבות גוף 2 +מגבות פנים " (להלן" :יחידת שי") ,כולל אריזה והובלה לסניפי המוסד ברחבי
הארץ.

.3

למוסד נדרשים כ 4804 -אריזות שי.

.4

הזוכה במכרז זה יחתום על חוזה הספקת הסחורה מול המוסד (נספח א').

.5

בהצעה יש לכלול:

.6

א.

תיאור השי ,והחומרים ממנו הוא עשוי כולל אריזה.

ב.

יחידת השי תהייה בהתאם למפרט הטכני (נספח ה') .לא תוגש יותר מהצעה אחת.

ג.

המחיר ליחידת שי לא יעלה על  ,₪ 60ולא יפחת מ ,₪ 40 -כולל מע"מ ,ויכלול הובלה.

ד.

חתימה על טופס הצעת מחיר (נספח ב') .

ה.

התחייבות לאספקת השי עד ליום .22.12.2012

תנאי ההשתתפות במכרז:

א.

המשתתף במכרז יהיה עסק בעל יכולת מעשית לאספקת השי בכמות המבוקשת לסניפי המוסד בכל רחבי
הארץ.

ב.

על המשתתף במכרז להיות עוסק מורש ה המנהל ספרים כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו .1976-כמו כן ימלא ויחתום על המסמכים להן:
 )1טופס "דף קשר" (נספח ז');
 )2אישור מורשי חתימה (נספח ח');
 )3הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות (נספח ט');
 )4תצהיר לעניין שמירה על זכויות עובדים (נספח י').

ג.

על המשתתף להיות בעל מחזור כספי שנתי שלא יפחת מ ₪ 150,000-לשנים ( 2009,2010,2011נספח
יא').

ד.

על המשתתף להיות בעל ניסיון מוכח בתחום ייצור או שיווק ואספקה של מגבות יודגש כי עצם הגשת
ההצעה במכרז מהווה הצהרה מטעם המציע כי הוא עומדת בתנאי זה.
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ה.

על המשתתף במכרז לצרף ערבות בנקאית בסך  10,000ש"ח (ערבות הגשה) ,לקיום תנאי המכרז (בנוסח
שבנספח ג') .ערבות שתוגש בנוסח שונה מהמופיע בנספח ג' תגרום לפסילת ההצעה .הערבות תהייה
בתוקף עד ליום

.7

.30.12.2012

אופן בחירת ההצעה הזוכה:
7.1

לצורך בחירת ההצעה ינתן משקל של  40%למחיר המוצע (בעל המחיר הזול ביותר יקבל ציון 100
ויתר המציעים יקבלו מחיר נמוך יותר בהתאמה) ו  60% -לאיכות המוצר והתאמתו לצרכי המוסד
עפ"י המשקל הבא:
 20%איכות המוצר
 20%התאמתו לצורכי מתנדבי אגף הייעוץ לקשיש
 20%יופי ואסטטיות המוצר

7.2

בשלב הראשון ,ינוקודו ההצעות ברכיב האיכות ( ) 60%וינוקדו בהתאם .הצעה אשר תצבור ציון הנמוך
מ ( 30%מתוך סה"כ של  ,)60%תיפסל.

7.3

בשלב השני ינוקדו ההצעות בגין רכיב המחיר וציוניהם בגין רכיב המחיר והאיכוות ישוקלל.

7.4

ההצעה שתזכה בציון המשוקלל הגבוה ביותר ,היא שתיבחר.

.8

המוסד אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי ,והוא רשאי לבטל את המכרז ,עפ'י שיקול דעתו הבלעדי.

.9

הצעות שאינן כוללות את כל הנדרש במכרז או שלא צורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים לעיל או שאינם
בהתאם למפרט הטכני (בנספח ה') ידחו.

 .11שאלות הבהרה בנוגע למכרז זה ניתן לשלוח אל מר חיים שוורץ ,מחלקת ייעוץ לקשיש ,בפקס08- :
 .9451335שאלות תתקבלנה עד ליום ראשון  25.11.2012עד השעה  . 15:00תשובות המוסד יימסרו בכתב
באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל עד ליום שלישי  . 27.11.2012פניות לאחר מועד זה לא ייענו.
 .11את ההצע ות יש להעביר במעטפה סגורה המצורפת למסמכי המכרז אל תיבת המכרזים הנמצאת בקומה 2
בארכיב המוסד במשרד הראשי ,שד' וייצמן  13ירושלים  ,91909מלבד מסמכי המכרז תכלול ההצעה דוגמא
של "השי".

.12

יש לציין על גבי המעטפה " שי למתנדבי ייעוץ לקשיש-חנוכה תשע"ג " ואת מספר המכרז (מס' מ()2034
)2012

.13

המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ,יום שלישי כ' כסלו תשע"ג  04.12.2012בשעה .12:00

 .14הצעות שתגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד הנ"ל ו/או שלא תהיינה חתומות ע"י המציע ו/או שתהיינה
חסרות לא תשתתפנה במכרז.

.15

מציע שהצעתו תזכה יחתום על הסכם עם המוסד בנוסח המצורף כנספח א' למסמך זה.
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מכרז מס' מ( – 2012)2034רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש – חנוכה תשע"ג
נספח א' למכרז

הסכם

לצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז ,המציע מחוייב לחתום על חוזה/הסכם החתום בר"ת ,
ע"י הגורמים המוסמכים במוסד (חתימה על הסכם ללא ר"ת לא תתקבל).

להורדת החוזה/הסכם (עמודים  )4-6לחץ כאן.
[כמו-כן ,ניתן להוריד את החוזה  /הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע בתוך מודעת המכרז].

4

מכרז מס' מ( – 2012)2034רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש – חנוכה תשע"ג

עמוד מבוטל
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עמוד מבוטל
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מכרז מס' מ( – 2012)2034רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש – חנוכה תשע"ג

נספח ב' למכרז
הצעת מחיר
קראתי את ההסכם ואת כל מסמכי המכרז המוצע ואני מסכים לתוכנם.
הצעת המחיר שלי כוללת את כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז לרבות הובלה לסניפי המוסד כמפורט בנספח
ו'המחיר ליחידת שי בודדת ₪ ________ :לא כולל מע"מ.

חתימה

שם החברה

____________________
תאריך
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מכרז מס' מ( – 2012)2034רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש – חנוכה תשע"ג
נספח ג' למכרז
נוסח ערבות הצעה במכרז

שם הבנק/חברת הביטוח ________________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס________________________ :
כתב ערבות
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' וייצמן 13
ירושלים

הנדון :ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 10,000במילים :עשרת אלפים שקלים חדשים)
אשר תדרשו מאת(____________________________________________ :להלן "החייב") בקשר עם מכרז
מ( 2012 )2034לרכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש-חנוכה תשע"ג.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום ,מבלי
שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם,
או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך .30.12.2012
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח
___________________________________
מס' הבנק ומס' הסניף

__________________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________
תאריך

________________
שם מלא

________________
חתימה וחותמת
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מכרז מס' מ( – 2012)2034רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש – חנוכה תשע"ג
נספח ד' למכרז
נוסח ערבות לקיום תנאי החוזה
שם הבנק/חברת הביטוח ________________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס________________________ :
כתב ערבות
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' וייצמן 13
ירושלים

הנדון :ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 20,000במילים :עשרים אלף שקלים חדשים)
שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _________________________
(תאריך תחילת תוקף הערבות)
אשר תדרשו מאת(____________________________________________ :להלן "החייב") בקשר עם מכרז
מ( 2012 )2034לרכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש-חנוכה תשע"ג.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכ ם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום ,מבלי
שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם,
או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________

דרישה על פ י ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח
___________________________________
מס' הבנק ומס' הסניף

__________________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________
תאריך

________________
שם מלא

________________
חתימה וחותמת
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מכרז מס' מ( – 2012)2034רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש – חנוכה תשע"ג

נספח ה' למכרז
מפרט טכני לשי למתנדבי ייעוץ לקשיש-חנוכה תשע"ג מ(2012 )2034

מגבות  100%כותנה במשקל  450גרם ,לפחות ,למטר רבוע.
הסט כולל:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

 2מגבות גוף (רחצה) ; מידות כ125*68 -
 2מגבות פנים; מידות כ48*85 -
צבעים מגוונים (סט בצבע אחיד)
סט ארוז בשקית.
מחיר לא יותר מ ₪ 60-ולא פחות מ , ₪ 40-כולל מע"מ.
אספקה וחלוקה ל 27 -נקודות ברחבי הארץ עד ליום . 22.12.2012
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מכרז מס' מ( – 2012)2034רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש – חנוכה תשע"ג
נספח ו' למכרז
רשימת הסניפים לחלוקת השי
סניף

מס' יחידות השי

אשדוד

115

אשקלון

111

באר שבע

124

בית שמש

49

בני ברק

51

בת ים

113

דימונה

43

הרצליה

71

חדרה

179

חולון

154

חיפה

305

טבריה

204

יפו

109

ירושלים

247

כפר סבא

171

כרמיאל

123

מזרח ירושלים

91

נהריה

186

נצרת

108

נצרת עילית

53

נתניה

286

עפולה

184

פתח תקוה

314

צפת

97

קריות

200

קרית שמונה

69

ראשון לציון

195

רחובות

272

רמלה

87

רמת גן

214

שדרות

34

תל אביב

245

סה"כ

4,804
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מכרז מס' מ( – 2012)2034רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש – חנוכה תשע"ג

נספח ז' למכרז

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
ירושלים
פרטי מציע  -דף קשר
מכרז מס' מ(2012 )2034
נושא  -רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש-חנוכה תשע"ג

שם החברה/קבלן המציע/ה ______________________
מספר ח.פ/.עוסק מורשה ________________________
רחוב______________________________________
מספר בית___________________________________
כניסה______________________________________
דירה_______________________________________
יישוב______________________________________
מיקוד______________________________________
מספר טלפון__________________________________
מספר טלפון נייד_______________________________
מספר פקס___________________________________
אי-מייל____________________________________ :
אני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי מכרז זה ,וכי ביכולתי המקצועית,
הכספי ת והארגונית לספק את השרות עפ"י כל תנאי המכרז :ואני מתחייב למלא אחר כל התנאים והדרישות
לשביעות רצונכם המלאה.
ברשותי כוח האדם,הציוד ,החומרים ,הידע וכל האמצעים האחרים הדרושים על מנת לאפשר לנו לבצע את העבודות
בהתאם לדרישות המוסד ,ואלה ימשיכו להיות ברשותי עד מילוי מלא של דרישות המוסד בהתאם לדרישות המכרז
ועפ"י התחייבויתינו בהסכם שיחתם עמנו עפ"י מכרז זה,לרבות בתקופות הארכתו אם תהיינה  ,ובהתאם לכך ערכתי
את הצעתנו הנ"ל.
אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לי כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של
תנאי המכרז ו/או תנאי ההסכם על מסמכיהם ונספחיהם .

--------------תאריך

------------------------חתימת המציע
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---------------------------חותמת המציע

מכרז מס' מ( – 2012)2034רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש – חנוכה תשע"ג

נספח ח' למכרז
אישור מורשי חתימה והדוגמאות חתימה
אני______________________מס' רישיון_______________מאשר את הפרטים הבאים לגבי
( שם מלא של עו"ד)
העוסק מורשה/החברה המציעה למכרז הנדון:
.1

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

 .2סוג התארגנות ______________:
 .3תאריך התארגנות/רישום _______________ :
 .4מספר מזהה _______________ :
.5

שמות מורשי החתימה  ,תפקידם ומספרי הזהות שלהם :

שם מורשה החתימה

מס' תעודות זהות

תפקידו

דוגמת חתימה

בברכה,
_______________
שם מלא

_______________
עו"ד

________________
כתובת

_______________
טלפון
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_______________
חתימה וחותמת

מכרז מס' מ( – 2012)2034רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש – חנוכה תשע"ג
נספח ט'
הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות
תאריך ____/___/___ :
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13
ירושלים
אני הח"מ__________ ת.ז _____________.לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
הריני מצהיר בז את כי לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב ;1952-פקודת
מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח ;1978-סעיפים 290
עד  383 ,297עד  393ו 414-עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי
ותקנת השבים ,התשמ"א.1981-
או
הנני

מצהיר

כי

נחקרתי

ו/או

הורשעתי

(מחק

את

המיותר)

בעבר

בחשד

לביצוע

העבירות

הבאות

________________________ (יש לפרט את העבירות).
ידוע לי כי לצורך ההתקשרות עם המוסד לביטוח לאומי וביצוע השירותים נשוא המכרז עלי לעבור בדיקות ביטחוניות.
הואיל וכך אני נותן/נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל מידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי במרשם הפלילי ביחס
לעבירות שפורט להלן ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ"א.1981-
כמן כן למען הסר כל ספק אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע כאמור לעיל.
הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת למכרז זה ,ובמידה ואזכה במכרז ,במשך כל
תקופת ההתקשרות עם המוסד.
הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבר בגין עבירה פלילית כלשהי למעט עבירות מסוג חטא ,והרשעות
שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א.1981-
או
הנני מצהיר כי נחקרתי ו/או הורשעתי (מחק את המיותר) בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות ______________ (יש
לפרט את העבירות).
לראיה באתי על החתום
_______
תאריך

______________
שם פרטי ומשפחה

______________
תפקיד

________
שם האב

______________________
כתובת
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________
שנת לידה

_________
תעודת זהות

________________
חתימה וחותמת

מכרז מס' מ( – 2012)2034רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש – חנוכה תשע"ג

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

אישור
אני הח"מ _____________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה __________ ת.ז____________ .
המשמש בתפקיד _______________ ולאחר שה זהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה כן ,חתם בפני על הצהרה זו.
________________
חתימה
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מכרז מס' מ( – 2012)2034רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש – חנוכה תשע"ג
נספח י' למכרז
תצהיר המציע ובעלי השליטה בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכיות עובדים.
(על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם להצעה)
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר/ה בזה כדקלמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם_________________ שהוא המציע ,המבקש להגיש למוסד לביטוח לאומי הצעה בקשר
למכרז מס' מ( 2012 )2034לרכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש-חנוכה תשע"ג
( .1להלן "המציע").
אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.
(סעיף זה ימולא על ידי המציע)
.2

הנני נותן תצהיר זה בשם _____________ שהוא בעל השליטה במציע ,המבקש להגיש למוסד לביטוח לאומי
הצעה בקשר למכרז מס'  2012 )2034לרכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש-חנוכה תשע"ג אני מצהיר/ה כי הנני
מורשה/ת חתימה ומוסמך לתת תצהיר זה בשם בעל השליטה.
(סעיף ז ה ימולא על ידי בעל השליטה במציע)
 .3בתצהירי זה משמעותו של המונח "בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א  1981-אני
מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
 .4אניהח"מ מצהיר בזאת ,כי במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז מס' מ( 2012 )2034לרכישת שי למתנדבי ייעוץ
לקשיש-חנוכה תשע"ג ,אני מתחייב כי המציע יקיים את כ ל חובותיו בעניין שמירת זכיות עובדים (לרבות עובדים
של קבלני משנה המוצעים מטעמו של המציע במכרז זה) לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים ,במהלך כל תקופת ההתקשרות על
פי מכרז זה.

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

שם ______________ :תפקיד _____________:חתימה וחותמת________________:

----------------------------------------------------------------אישור עורך/ת הדין
אני הח"מ ,___________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב____
_________ בישוב/עיר___________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז,__________ .
ואחרי שהסברתי לו/לה את מהות ההתחייבות לעיל הוא/היא אישר/ה אותה וחתם/ה עליה בפניי.

___________
תאריך

____________________
חותמת ומספר רישיון עו"ד
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_______________
חתימת עו"ד

מכרז מס' מ( – 2012)2034רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש – חנוכה תשע"ג
נספח יא' למכרז
אישור רואה חשבון לניסיון ולמחזור כספי לצורך עמידה בתנאי הסף

תאריך______________:
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
רחוב שד' ויצמן 13
ירושלים
לבקשתכם על סמך הנתונים שנמסרו לנו ע"י בעלי החברה ואנשי הכספים שלה ובהתאם לדוחות הכספים המבוקרים
של החברה לשנים  2009,2010,2011,הננו להודיעכם כי המחזור השנתי של החברה הינם כדלקמן:

הכנסות בש"ח
שנה
2009
2010
2011

הודעתנו זו נתנהה לצורך השתתפות במכרז מס' מ( 2012 )2034לרכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש-חנוכה תשע"ג,
לחברת ______________________ .

_________________
שם מלא

____________________
חתימה וחותמת רו"ח

____________________________
כתובת

_______________
תאריך

_______________
טלפון
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מכרז מס' מ( – 2012)2034רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש – חנוכה תשע"ג

טבלת ריכוז תאריכים

התאריכים

הפעילות
פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט

יום שני 19.11.2012

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

יום ראשון  25.11.2012שעה 15:00

באמצעות פקס' 08-9451335
יום שלישי 27.11.2012

מועד אחרון לפרסום תשובות המוסד באינטרנט
בכתובת ,,.www.btl.gov.il :דף הבית /מדור מכרזים,
(בלחיצה על הקישור "?" = קובץ שאלות ותשובות)
תוקף ערבות הגשה

30.12.2012

מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

יום שלישי  4.12.2012שעה 12:00

במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז,
קובעים התאריכים בטבלה זו.

18

