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פרק א'  -מבוא
 .1כללי
 .1.1המוסד לביטוח לאומי (להלן "המוסד") מבקש לקבל הצעות ממשרדי
עורכי דין לייצוג המוסד בערעורים על קביעות וועדות הפוסקים
הרפואיות.
 .1.2השירות הנדרש הינו טיפול משפטי כולל בתיק לרבות:
א .הופעה וייצוג בפני בתי דין אזוריים לעבודה בערעורים על קביעות ועדות
הפוסקים הרפואיות.
ב .הכנת כתבי בי-דין לרבות הכנת ערעורים מטעם המוסד לבית הדין והגשתם
בצירוף המסמכים הדרושים ,לרבות פרוטוקולים של וועדות הפוסקים
הרפואיות .ככל שהפרוטוקולים אינם מוקלדים יש לדאוג להקלדת העתקם
על ידי משרד המציע ולא באמצעות חברה חיצונית ולצרפם כעותקים
מודפסים לכתבי בי -הדין.
ג .ניהול מו"מ טרם ההליך המשפטי או במהלכו הכולל ישיבות עם מייצגים
והכנת כתבי בי-דין בהתאם.
ד .עדכון מצב התיקים במערכות הממוחשבות של המוסד ( ON LINEמערכת
לשכה משפטית ,להלן" :לש"מ") ,לרבות הכנת כתבי בי"ד באמצעות
מערכת לש"מ והכנת כל המסמכים והפעולות הדרושות מול מזכירויות בתי
הדין לקבלת זימונים ומסירת מסמכים.
ה .הכנת המלצות ערעור מפורטות על פסקי דין בהם נדחתה עמדת המוסד.
כל האמור לעיל בקשר עם:
 .1.2.1ערעורים על החלטת וועדה רפואית לעררים ,כמשמעותה בפרק
ה' של חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-
(להלן – "החוק").
 .1.2.2ערעורים על החלטות לפי סעיפים  213ו – ( 222ד) לחוק.
 .1.2.3ערעורים על קביעות דרגת נכות לפי סעיף  10לחוק.
 .1.2.4ערעורים על קביעות וועדה רפואית לעררים לפי סעיף  5לחוק
התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל – .1970
 .1.2.5ערעורים על החלטות ועדות עררים (מצב תפקודי) בתחום
הסיעוד.
 .1.2.6ערעורים על החלטות ועדות רפואיות מכוח חוק פיצוי לנפגעי
פוליו תשס"ז .2007
 .1.2.7ערעורים על החלטות ועדות רפואיות לפי חוק תגמולים לאסירי
ציון ובני משפחותיהם תשנ"ב.1992 -
 .1.2.8הכנת כתבי בי -דין ,לרבות כתב תגובה לערעור על החלטת ועדה
רפואית לעררים ,והגשתם בתוך  30יום מקבלת כתב הערעור או
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במועד אחר לפי הנחיית בית הדין.
 .1.2.9הכנת המלצות ערעור מפורטות על פסקי דין בהם נדחתה עמדת
המוסד.
הקלדת העתקי הפרוטוקולים המלאים של כל הוועדות
.1.2.10
הרפואיות הרלוונטיות לערעור ,והגשתם בעותקים מודפסים
במצורף לכתב התגובה .יש לבצע ההקלדה בכלל התיקים
שיועברו לטיפול המשרד ללא יוצא מן הכלל .יובהר כי המוסד
לביטוח לאומי נערך להטמעת מערכת ממוחשבת בדיוני וועדות
הפוסקים הרפואיות אשר במסגרתה יוקלדו הפרוטוקולים
בזמן אמת וימסרו למבוטח כשהם מודפסים .מערכת זו מצויה
בשלבי פיילוט בסניפים נבחרים והטמעתה המלאה תלויה בין
היתר במידת הצלחתו של הפיילוט .לכן ככל שמערכת זו תיכנס
להפעלה מלאה בכלל הסניפים הרי שלא יהיה צורך בשירות
ההקלדה .אשר על כן כל מציע יידרש לתת בהצעת המחיר אחוז
הנחה אשר יחול על שני התעריפים כדלקמן :תעריף בגין תיק
ללא הקלדה ותעריף בגין תיק כולל הקלדה.
זאת ועוד ,המוסד נערך למתן הרשאה חלקית לזוכים במכרז זה
לכניסה למערכת המסמכים הפנימית במטרה להדפיס/להוריד
המסמכים הרלוונטיים בכל תיק ותיק .על המציעים למכרז להיערך
לאפשרות זו מבעוד מועד .המציעים יוכלו להדפיס את המסמכים
הרלוונטיים מהמערכת או להורידם למחשב האישי שלהם.
ככל והנחייה זו תיכנס לתוקף יינתנו הנחיות מדויקות בהמשך.
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.1.2.11

הכנת כתבי בי"ד ועדכון כלל הפעולות המבוצעות בתיק

במערכות הממוחשבות של המוסד ,ובכלל זה במערכת לש"מ של
הלשכה המשפטית (בין היתר – דיווחים אודות התיק ,כתיבת
כתבי הטענות ועוד) .יובהר כי מדובר על חיבור פשוט באמצעות
כרטיס חכם מסוג .COMSIGN
 .1.3בכוונת המוסד לבחור זוכים שיעבדו בצמידות ללשכות המשפטיות של
המוסד בהתאם לחלוקה הבאה:
 .1.3.1לשכה משפטית חיפה – עד  3זוכים.
 .1.3.2לשכת משפטית נצרת – עד  3זוכים.
 .1.3.3לשכה משפטית תל אביב – עד  5זוכים.
 .1.3.4לשכה משפטית ירושלים – עד  3זוכים.
 .1.3.5לשכה משפטית באר שבע – עד  3זוכים.
 .1.4מציע יוכל להגיש הצעה לכל היותר לשתי לשכות .על המציעים למלא את
תצהיר בדבר הלשכות להם מוגשת ההצעה  -ראו נספח י"ג למכרז זה.
 .1.5המוסד יהיה רשאי לפנות לכלל המציעים שזכו במכרז ,מכל סיבה שהיא,
במידה ויתעורר צורך בייצוג נוסף בלשכה אחרת אליה לא הגישו הצעה,
ולבקש כי ייצגו בלשכה זו באותם תנאים ותחת אותן הוראות הקבועות
במכרז ובהסכם ההתקשרות.
 .1.6מציע שיזכה במכרז יהיה מנוע מלייצג גורם כלשהו במסגרת ועדות
רפואיות כנגד המוסד ,לייצג נגד המוסד בכל ערכאה משפטית שהיא
ולפעול נגד המוסד בכל דרך אחרת כל עוד הוא קשור בחוזה עם המוסד.
פעולה כאמור תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם .הוראה זו חלה על כל
משרדו של המציע והכל כמפורט בנספח ח' למכרז זה.
 .1.7מציע שיזכה במכרז יהיה חייב לטפל בכל תיק שיופנה אליו והוא לא יהיה
רשאי לסרב לטפל בתיק מכל סיבה שהיא ,אלא בהסכמת המוסד.
 .1.8כתנאי להתחלת עבודה יידרש הזוכה לעבור הכשרה במועד ובאופן
שיקבע על ידי המוסד ,וזאת כתנאי למסירת תיקים לטיפולו ,וללא כל
תמורה בגין השתתפותו כאמור.
 .1.9מובהר בזאת כי אין המוסד מתחייב להפנות לזוכה תיקים בהיקף כלשהו
ו/או לשמר היקף זה במהלך תקופת ההתקשרות ,כמו כן אין כל
התחייבות לחלוקה שוויונית בין הזוכים במכרז זה .יובהר כי בשנת 2017
הועברו בממוצע כ 45-תיקים בחודש למשרד .יודגש כי נתון זה הינו
לצורך הערכה בלבד ואין בו משום התחייבות מצד המוסד להעברת
כמות תיקים חודשית לספק.
 .1.10המוסד שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקות איכותיות וכמותיות של
השרות המשפטי של הזוכה וכן את עמידתו בדרישות ההסכם ו/או
בדרישות דיווח ודרישות אחרות כפי שתהיינה מעת לעת ע"י המוסד וכן
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לדרג את הזוכים בהתאם .כמו כן המוסד יהא רשאי לפרסם את תוצאות
הדירוג  ,בין הזוכים ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .1.11ההסכם עם הזוכים ייחתם לתקופה של  24חודשים ,עם אפשרות לשתי
הארכות של  24חודשים כל אחת ,על פי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד
– סה"כ  72חודשים .יובהר כי האופציות ימומשו בהתאם לצרכי המוסד
ולזמינות התקציבית.
 .1.12המוסד יהא רשאי להפחית מכמות התיקים שימסרו לזוכה ו/או
להפסיק את ההתקשרות עמו (לאחר עריכת שימוע) מקום שימצא ,לפי
שיקול דעתו הבלעדי של המוסד כי עפ"י מדדים איכותיים וכמותיים,
עבודתו איננה עונה לדרישות המוסד.
במקרים האמורים לעיל ,לזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה מסוג כלשהו בגין ההפחתה ו/או ההפסקה כאמור ,והזוכה יהיה
חייב להחזיר את התיקים שנמסרו לטיפולו ללא טענה ו/או דרישה
כלשהי עפ"י הוראות כל דין.
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הגדרות
במסמך זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות שלצדם:
"הספק""/הזוכה"

מציע או מציעים שהצעותיהם ייבחרו כהצעה זוכה על ידי ועדת המכרזים של
המוסד ,והמוסד חתם עימם על הסכם למתן השירותים הנדרשים נשוא מכרז
זה.

"המציע"

מציע שהגיש הצעה בכתב למוסד למכרז זה והינו בעלים או שותף בכיר
במשרד עורכי דין.

"ההצעה"
הספק"

ו/או

"הצעת הצעת הספק למכרז על נספחיה.

"המוסד"

המוסד לביטוח הלאומי.

"הממונה"

היועץ המשפטי למוסד לביטוח לאומי ו/או נציג מטעמו ,אשר מהווה איש
קשר בין המשרד לספק.

"השירות"

א.
ב.

ג.
ד.

ה.

הופעה וייצוג בפני בתי דין אזוריים לעבודה
בערעורים על קביעות ועדות הפוסקים הרפואיות.
הכנת כתבי בי-דין לרבות הכנת ערעורים מטעם
המוסד לבית הדין והגשתם בצירוף המסמכים
הדרושים ,לרבות פרוטוקולים של וועדות הפוסקים
הרפואיות .ככל שהפרוטוקולים אינם מוקלדים יש
לדאוג להקלדת העתקם על ידי משרד המציע ולא
באמצעות חברה חיצונית ולצרפם כעותקים
מודפסים לכתבי בי -הדין.
ניהול מו"מ טרם ההליך המשפטי או במהלכו הכולל
ישיבות עם מייצגים והכנת כתבי בי-דין בהתאם.
עדכון מצב התיקים במערכות הממוחשבות של
המוסד ( ON LINEמערכת לשכה משפטית ,להלן:
"לש"מ") ,לרבות הכנת כתבי בי"ד באמצעות
מערכת לש"מ והכנת כל המסמכים והפעולות
הדרושות מול מזכירויות בתי הדין לקבלת זימונים
ומסירת מסמכים.
הכנת המלצות ערעור מפורטות על פסקי דין בהם
נדחתה עמדת המוסד.

"ועדות פוסקים רפואיות"

ועדות רפואיות לעררים וועדות רפואיות מדרג ראשון ,על נספחיהם ,כפי
שיחולו מעת לעת בקשר עם ערעורים כמפורט בסעיפים  1.2.7 – 1.2.1למכרז.

"תקופת ההתקשרות"

החל מחתימת ההסכם ולמשך תקופה של  24חודשים  +שתי אופציות של 24
חודשים נוספים כל אחת וסה"כ  72חודשים .יובהר כי האופציות ימומשו
בהתאם לצרכי המוסד ולזמינות התקציבית.

"לש"מ"

מערכת ממוחשבת בלשכה המשפטית לניהול וטיפול בתיקים בלשכה
המשפטית
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 .2טבלת ריכוז תאריכים
התאריכים

הפעילות
פרסום המודעה בעיתונות

יום שני 5.11.2018

תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

יום רביעי  9.1.2019שעה 12.00

תוקף ההצעה

31.8.2019

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ע"י המציעים
באמצעות דואר אלקטרוני בלבד (שאלות שיופנו בדרכים
אחרות לא ייענו) tal_b@nioi.gov.il :לעו"ד טל בדש.
השאלות יוגשו בפורמט של טבלה בקובץ  WORDבלבד (ולא
 ,)PDFבמבנה הבא :מס' סידורי של השאלה ,מס' הסעיף
הספציפי במכרז אליה היא מתייחסת ,פירוט השאלה .נא
להקפיד לסדר את השאלות לפי סדר הסעיפים במכרז.
שאלות שיגיעו לאחר המועד האחרון להגשת שאלות
ההבהרה לא ייענו.
מועד אחרון למענה המוסד על שאלות הבהרה
באמצעות אתר האינטרנט  www.btl.gov.ilדף הבית מדור
מכרזים( ,בלחיצה על הקישור " שאלות ותשובות") .

יום חמישי 22.11.2018

תשובות המוסד לשאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד
מתנאי המכרז והוראותיו ,ועל המציעים לצרף להצעתם תדפיס
או תדפיסים של הבהרות המוסד למכרז זה ,חתומים על ידי
מורשי החתימה של המציע.
המוסד יהיה רשאי לפרסם שינויים ועדכונים למסמכי המכרז,
לרבות מסמך תשובות לשאלות הבהרה ,ככול שיהיה בכך צורך.
באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט
של המוסד(בפרק המכרזים) בכתובת  www.btl.gov.ilו/או
במודעות בעיתונות בכל הנוגע למסמכי המכרז ותנאיו.
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 .3תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז רק מציע שמקיים בעצמו ,במועד האחרון להגשת ההצעות ,את כל
התנאים המצטברים הבאים:
.3.1

המציע הינו עורך דין בעלים של משרד עו"ד ו/או שותף בכיר של אותו
משרד ,שמנוהל כמערכת אורגנית וארגונית  ,ויש לו תשתית תפעולית של
משרד עורכי דין (שירותי מזכירות ,תשתית מיחשובית מתאימה ,לרבות
חומרה ותוכנות משפטיות מורשות) ומדווח לרשויות השונות כגוף אחד,
וגוף זה מבוטח בביטוח אחריות מקצועית במסגרת פוליסה אחת.

.3.2

על המציע להיות ,במועד הגשת ההצעה ,בעל ניסיון של חמש שנים
לפחות כעורך דין פעיל.

4.1.1

בנסיבות בהן המציע הינו בעלים של משרד הכולל יותר מעו"ד אחד,
והמיועד לטפל בנושא הינו עו"ד שאינו המציע עצמו ,על דרישת
הניסיון להתקיים בעו"ד המוצע ע"י המציע .יובהר כי אין להציע יותר
מעו"ד אחד לביצוע העבודה מול המוסד.

4.1.2

על המציע לצרף להצעתו צילום מתעודת החברות בלשכת עורכי
הדין בה מצוין המועד בו התקבל לראשונה עו"ד המוצע כחבר
בלשכת עורכי הדין.
על מנת להוכיח העמידה בתנאים שבסעיפים  4.1-4.1.2על
המציעים למלא התצהיר המצורף בנספח י"ד.

 4.2על המציע להיות ,נכון למועד הגשת ההצעה ,בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות
בדיני הביטוח הלאומי ו/או דיני העבודה.
4.2.1

להוכחת ניסיונו ,על המציע לפרט בהצעתו לפחות  15תיקים,
שנוהלו בבית הדין לעבודה ,בהם הוא הופיע כב"כ אחד הצדדים,
בתחום דיני הביטוח הלאומי ו/או דיני העבודה ,ואשר מועד
תחילת ההליך בתיקים אלו היה באחת מהשנים ,2016 ,2015
.2017
על מנת להוכיח העמידה בתנאים אלו על המציעים למלא התצהיר המצורף
בנספח י"א.

 4.3תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הוא כי המציע מחזיק מערכת ממוכנת לניהול
המשרד והתיקים המשפטיים ,המאפשרת העמדת ממשק עם מערכות
המחשוב של המוסד (לרבות למערכת לש"מ) ,וכן מערכת לקישור והעברת
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נתונים למערכת בתי המשפט וממנה ("נט המשפט") ,לרבות התוכנות
הנדרשות למערכות האמורות.
 4.4מובהר כי הזוכה במכרז יידרש להעמיד ממשק אשר יאפשר קישור והעברת
מידע ומסמכים באופן שוטף בין מערכת המחשוב של המשרד לבין מערכות
המחשוב של המוסד ,כמפורט בסעיפים  3.9 – 3.7להסכם.
יובהר כי מדובר על חיבור פשוט באמצעות כרטיס חכם מסוג ( .COMSIGNראה
התצהיר בנספח א').
 4.5אף אחד משותפיו ועובדיו של המציע ,אשר מוצעים לביצוע העבודה מול
המוסד ,לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ולא הושעה מחברותו בלשכת עורכי
הדין .יובהר כי האמור בסעיף זה מתייחס רק לעורכי הדין המוצעים ע"י
המציע לביצוע השירות הנדרש במכרז זה ע"י המוסד.
 4.6המציע מנהל את עסקיו עפ"י פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מע"מ,
תשל"ו ,1975-והינו בעל כל האישורים הנדרשים דבר היעדר הרשעות בהתאם
לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
להוכחת העמידה בתנאי זה יש למלא נספח ג'.
 – 4.7.1באם המציע במעמד עצמאי/חברה/שותפות עליו לצרף העתק תעודת
עוסק מורשה.
 – 4.7.2אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס הכנסה
[נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו – .1975
 4.7המציע צירף אישור /תצהיר מטעם המציע המאשר כי:
4.7.1

המציע משתמש בתוכנות מקוריות בעלות רישיון בלבד ומחזיק
במערכות ממוכנת לניהול משרד( .תצהיר נספח א').

4.7.2

המציע עומד בדרישות החוק לתשלום שכר מינימום ותשלומים
סוציאליים לכל עובדיו (תצהיר – נספח ב').
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פרק ב'  -השרות הנדרש
5

המטלות הנדרשות
 5.1המטלות העיקריות נשוא מכרז זה הן כדלקמן:
טיפול משפטי כולל בתיק לרבות :ייצוג בפני בתי דין אזוריים לעבודה בערעורים,
הכנת כתבי בי-דין לרבות הכנת ערעורים מטעם המוסד לבית הדין והגשתם בצירוף
המסמכים הדרושים ,לרבות הפרוטוקולים של כל הוועדות הרפואיות הרלוונטיות,
וככל שאלו אינם מוקלדים ,לדאוג להקלדת העתקם על ידי משרד המציע ולא
באמצעות חברה חיצונית ,צירוף הפרוטוקולים כעותקים מודפסים לכתבי בי -הדין,
הופעה בבית הדין לעבודה לרבות ניהול מו"מ טרם ההליך המשפטי או במהלכו,
עדכון מצב התיקים במערכות הממוחשבות של המוסד ( ON LINEמערכת לשכה
משפטית ,להלן" :לש"מ") ,לרבות הכנת כתבי בי"ד באמצעות מערכת לש"מ והכנת
כל המסמכים והפעולות הדרושות מול מזכירויות בתי הדין לקבלת זימונים ומסירת
מסמכים ,כפי שיחולו מעת לעת ,הכנת המלצות ערעור מפורטות על פסקי דין בהם
נדחתה עמדת המוסד והכל בקשר עם ייצוג כאמור כמפורט במכרז זה על כל נספחיו.
5.1.1

מתן השרות כולו בהתאם להוראות הדין ,החלטות בית הדין,
ועפ"י לוח הזמנים המוגדר ע"י המוסד ,בתוכנית עבודה ולו"ז
שיוצג למוסד ע"י המציע.

5.1.2

מתן דיווחים שוטפים והתייעצויות בהתאם לדרישות המוסד
מעת לעת.

5.1.3

השתתפות במפגשי עדכון וימי עיון שנערכים על ידי הלשכה
המשפטית בנושא ועדות רפואיות.
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תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות תתבצע כדלקמן:
 6.1תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה ,תחל עם חתימת המוסד על הסכם
ההתקשרות ,ותימשך  24חודשים (להלן" :תקופת ההתקשרות") .במידה
ובתום תקופת ההתקשרות הספק נמצא בעיצומו של טיפול בתיק ,ימשיך את
הטיפול עד לסיומו המלא או יעבירו עפ"י החלטת המוסד .המוסד יהיה רשאי
להאריך את תקופת ההתקשרות ב – ( 2שתי) תקופות נוספות ,בנות  24חודשים
נוספים כל אחת וזאת בהודעה בכתב לזוכה  30יום מראש ובכתב לפני תום
תקופת ההתקשרות או תקופת ההארכה .מובהר בזאת ,כי כל הארכה של
תקופת ההתקשרות כאמור ,כפופה לאישור ועדת המכרזים של המוסד .בנוסף
יובהר כי האופציות ימומשו בהתאם לצרכי המוסד ולזמינות התקציבית.
 6.2למרות האמור לעיל ,יהיה המוסד רשאי להביא את ההסכם עם הזוכה לידי
סיומו ,קודם לתום תקופת ההתקשרות (בכל שלב בו מצוי בתהליך הטיפול
בתיק) ,עקב הפרה של ההסכם ע"י הספק או עקב אי עמידתו בהערכה
המפורטת בסעיף  1.10לעיל ו/או אם יתברר שאילו מהצהרותיו אינן מדויקות
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ו/או אם הופרו יחסי האמון עם המוסד ו/או מטעמים אחרים כלשהם ,על ידי
מתן הודעה מוקדמת של  90יום מראש ובכתב לספק ,ללא מתן נימוקים ו/או
פיצוי ,והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד.
 6.3הביא המוסד את ההסכם לידי גמר לפני המועד שנקבע בהסכם (או במועד
סיומו) ,כאמור בסעיף זה ,לא יהיו לספק כל טענות שהן לגבי כך .כמו כן ימסור
הספק למוסד בתוך פרק זמן סביר שיתואם בין הצדדים ,כל דבר המהווה רכוש
המוסד (מדיה מגנטית או אחרת או כל חומר מודפס).
 6.4למען הסר ספק ,לספק לא תהא זכות עיכבון על כל חומר שהוא ,וכן מתחייב
הספק להעביר את התיק וכל הכלול בו לידי המוסד או למי שיורה לו המוסד
מיד עם דרישתו הראשונה ,תוך מתן הסברים ופירוט ,הכול כדי להשלים את
המשכיות הטיפול המשפטי.
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תמורת השירותים
תמורת מתן השירותים נשוא מכרז זה ,יהיה הספק זכאי לתשלום שכ"ט בגין
טיפול בתיק שהדיון בו הסתיים בהתאם למחיר שהוצע על ידו כמפורט בהצעת
המחיר (נספח ו') .מובהר ומודגש בזאת ,כי סכום זה כולל את כל ההוצאות
הנלוות (למעט אגרות בית משפט ומע"מ) וכי הספק לא יהיה זכאי לתשלום
תמורה נוספת כלשהי מהמוסד ,בנוגע לאספקת השירותים נשוא מכרז זה.
התמורה שתשולם עבור תיק בו נוהל מו"מ טרם ההליך המשפטי כאמור סעיף
 1.2ג' ,והתיק הגיע לידי סיום עקב המו"מ ,תעמוד על  75%מהצעת המחיר
שהגיש המציע ,לאחר ההנחה.
7.1

התמורה כאמור לעיל תשולם בתנאים ובמועדים כדלקמן:
7.1.1

שיעור של  100%מהסכום ישולם לאחר סיום ההליך וקבלת פסק
דין ,ובכפוף לכך שהספק מסר למוסד דיווח בכתב על שלבי
הטיפול בערעור בצירוף חשבון או חשבונית ,לפי העניין.

7.1.2

יובהר כי חשבוניות בגין תיקים שטופלו כאמור בס"ק ,7.1.1
ישלחו למוסד במרוכז אחת לחודש.

7.1.3

יובהר כי התמורה תשולם עבור (פר) תיק ולא עבור (פר) שעות
עבודה.

7.2

למען הסר ספק ,יובהר כי הספק לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי עבור טיפולו
בתיק בנסיבות שבהן הודיע המערער כי חזר בו מהערעור מבלי שהוגשה תגובה
מטעם המוסד .בנסיבות בהן הודיע המערער כי חזר בו מהערעור לאחר
שהוגשה תגובה מטעם המוסד ו/או בנסיבות בהן יש מקום לדעת הספק ו/או
המוסד לסיים את התיק בהסכמה טרם שקוים דיון ,ויוכח לשביעות רצונו של
המוסד כי בוצעה בתיק עבודה ממשית (הגשת תגובה בכתב ו/או הופעה בדיון)
קודם למשיכת הערעור ו/או סיום התיק בהסכמה טרם שקוים דיון ,תשולם
לעורך הדין תמורה בגין העבודה שביצע באופן יחסי להיקף העבודה הכולל
הנדרש בתיק ,ובהתאם לשיקול דעת המוסד.
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7.3

התמורה תועבר לספק בכפוף לאישור חשבון העסקה (כאמור בסעיף  7.1לעיל),
לכל המאוחר תוך  30יום ממועד אישור החשבון ע"י המוסד .התמורה תשולם
לספק בתוספת מע"מ כחוק.

7.4

עדכון מחירים  -המחירים יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן (להלן:
"המדד") .בתום  18החודשים הראשונים של ההתקשרות ייקבע מדד הבסיס
אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות .ההצמדה תתבצע מידי 6
חודשים ,כך שההצמדה הראשונה תיעשה בחלוף  24חודשים ממועד
ההתקשרות ובכל  6חודשים לאחר מכן .שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד
הידוע במועד ביצוע ההצמדה למדד הבסיס .למרות האמור לעיל ,אם במהלך
 18החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי
 4%ומעלה מהמדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות ,תיעשה התאמה
לשינויים כדלהלן :מדד הבסיס יהיה המדד שהיה ידוע במועד שבו עבר את ה-
 .4%ההצמדה תתבצע מידי  6חודשים ממועד זה.
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פרק ג'  -התחייבויות הספק
8

כללי
 8.1הספק מתחייב לחתום על הסכם התקשרות (נספח י' ) מיד עם הודעת הזכייה.
8.2

הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי:
8.2.1

הוא בעל היכולת ,הידע המקצועי ,הניסיון ,המיומנות ,הכישורים
המקצועיים ,האמצעים הכספיים ,כוח האדם ,וכל שאר
האמצעים הנדרשים לבצע את התחייבויותיו לפי מכרז זה בצורה
נאותה ,העונה על צרכי המוסד.

8.2.2

יעמוד בכל דרישות המוסד בהתאם למכרז זה לרבות עמידה
במטלות שלהן התחייב כלפי המוסד ,בלוחות זמנים ,עמידה
בסיכומים ובהחלטות שסוכמו עמו משך כל תקופת ההתקשרות
ובכל הדרישות והמועדים המחייבים עפ"י דין ועפ"י החלטות
בתי הדין.

8.3

הספק מתחייב לטפל בכל תיק או עבודה שיופנו אליו ,והוא אינו רשאי לסרב
לטפל בתיק או בעבודה מכל סיבה שהיא ,אלא בהסכמת המוסד מראש ובכתב.

8.4

מניעות :הספק מודע לכך ומסכים לכך שהוא מנוע מלייצג גורם כלשהו נגד
המוסד או לפעול נגד המוסד בכל דרך אחרת כל עוד הוא קשור בהסכם עם

8.5

המוסד ומבצע עבורו עבודה עד שנה לאחר תום ההסכם .הספק מתחייב שלא
לעמוד בניגוד עניינים כאמור בסעיף  15להלן.

8.6

המוסד ומבצע עבורו עבודה עד שנה לאחר תום ההסכם .הספק מתחייב שלא
לעמוד בניגוד עניינים כאמור בסעיף  15להלן.

8.7

הספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין ,לרבות דיני האתיקה ,חוק
לשכת עורכי הדין ,תשכ"א –  ,1961כללי המוסד ועל פי אמות מידה מקצועיות
ראויות.

8.8

הספק מתחייב לשתף פעולה עם המוסד בהעברה מסודרת של כל תיקי המוסד
הנמצאים אצלו ,במידה ויידרש לכך על ידי המוסד ,וזאת בסמוך לסיום מתן
השירותים על ידו.

8.9

הספק מתחייב לנהל את כל הפעילות הקשורה בביצוע הסכם זה באופן
שיאפשר לו להציג למוסד בעל עת ,כל דין וחשבון (כספי או אחר) הקשור
לביצוע ההתקשרות בנפרד מכל פעילות אחרת שלו.

 14 8.10יום לפני החתימה וכתנאי לחתימה על ההסכם ,ימציא הספק את אישור
הביטוחים למוד כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון
תקף לעסוק בביטוחים הרשומים בו (בהתאם לטופס המצ"ב כנספח ד').
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 9שמירה על קיום ההוראות
 9.1הספק מתחייב לשמור לאורך כל תקופת ההתקשרות על התחייבותו להעסקת
עובדים על פי חוקי מדינת ישראל לרבות תשלום שכר מינימום ותשלום תנאים
סוציאליים לעובדיו.
 9.2במידה ויימצא כי הספק ו/או מי מטעמו לא מלא התחייבויותיו עפ"י מכרז זה
ועפ"י כל דין ,וההפרה כאמור לא תוקנה על ידו בתוך  10ימי עבודה מיום קבלת
הודעת הממונה מטעם המוסד הדורשת את תיקונה ,יהווה הדבר הפרה יסודית
של ההסכם שייחתם בין הצדדים.

 10בעלות במידע וסודיות
 10.1על היחסים שבין המוסד לספק יחול חיסיון שבין עו"ד ללקוח עפ"י הוראות כל
דין.
 10.2כל מידע שייאסף ,ייווצר או יגובש על ידי הספק ו/או מי מטעמו שייתן שירותים
למוסד עפ"י הסכם זה (להלן – המידע) הינו קניינו של המוסד והוא מוחזק על
ידי הספק בנאמנות עבור המוסד ,אשר רשאי לעשות במידע זה כרצונו ,במגבלות
הדין.
 10.3לספק אין כל זכות קניין ,זכות יוצרים ,זכות לפיתוח מסחרי ו/או כלכלי או כל
זכות אחרת במידע שנאסף ו/או נוצר על ידו כתוצאה מפעילותו במהלך תקופת
ההתקשרות וכתוצאה ממנה והוא אינו רשאי לעשות במידע זה כל שימוש שאינו
קשור בביצוע מטלותיו על פי ההסכם ,אלא באישור מראש ובכתב של נציג
המוסד.
 10.4עם סיום ההתקשרות ו/או על פי דרישה מפורשת ובכתב של נציג המוסד יעביר
הספק את כל המידע שברשותו לרשות המוסד או לרשות מי שהמוסד יורה לו
במפורש ובכתב באופן מלא מסודר ומאורגן ,ולא ישמור ברשותו עותק גיבוי או
חלקים מן המידע שנאסף על ידו במהלך תקופת ההתקשרות ,אלא אם ניתן על
כך אישור מפורש ובכתב של נציג המוסד.
 10.5על הספק לשמור את המידע באופן שניתן להגן עליו ,ולהימנע מהעברתו לרשותו
של גורם שאינו קשור ישירות בביצוע הסכם זה ,אלא אם כן ניתנה על כך מראש
הסכמתו המפורשת והכתובה של המוסד.
 10.6הספק מתחייב לשמור על סודיותו של כל מידע הנוגע לבעלי הדין בתיקים
שבטיפולו ,שהגיע לידיעתו אגב ביצועו של הסכם זה ,וכן מתחייב לחתום בעצמו
ולהחתים את עורכי הדין במשרד שיתנו שירותים למוסד על פי הסכם זה על
הצהרה בדבר שמירה על סודיות המידע האמור ,בנוסח שבנספח ז'.
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 11אבטחת מידע
 11.1הספק מתחייב ,כי הוא וכל המועסקים על ידו בקשר למתן השירותים נשוא
מכרז זה ,ישמרו על המידע ,כהגדרתו לעיל ,בהתאם להוראות חוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א 1981-ולתקני אבטחת מאגרי מידע ממוחשבים.
 11.2הספק ידאג לאבטחת כל המידע אשר הגיע אליו במסגרת מתן השרות ,לרבות
דו"חות ,טפסים ,פרוטוקולים ,מדיה מגנטית או מידע לגבי נתונים אישיים
ומערכות מידע ומרשם של המוסד .הספק ימנע גישה למערכות המחשב
המשרתות אותו לצורך מתן השרות ממי שאינו מוסמך לעין בחומר או במידע
המאוחסן במחשב ,או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות.

 12איסור קבלת טובת הנאה
 12.1הספק ועובדיו יחשבו "עובדי ציבור" (כהגדרתם בסעיף  290לחוק העונשין,
התשל"ז– )1977לצורך עבירת השוחד ,ויחולו עליהם מכלול האיסורים
הקבועים בפרק ט' ,סימן ה' לחוק העונשין ,התשל"ז– ,1977בהקשר של קבלת
טובת הנאה כלשהי בקשר לביצוע המטלות נשוא מכרז זה.
 12.2הספק ו/או עובדיו לא יהיו רשאים לדרוש ו/או לקבל כל תשלום ו/או טובת
הנאה אחרת מבעל דין ,ממשפחתו ו/או מכל גורם אחר בקשר לביצוע המטלות
נשוא מכרז זה.
 12.3קיבל הספק ו/או מי מעובדיו תשלום ו/או טובת הנאה בניגוד לאמור לעיל ,יודיע
על כך למוסד לאלתר ,ויחזיר מיד לנותן התשלום ו/או טובת ההנאה או למי
שהמוסד יורה לו ,את התשלום ו/או את טובת ההנאה ,או את שוויה של טובה
ההנאה ,הכול כפי שיורה המוסד.
 12.4נודע למוסד כי הספק ו/או עובד מעובדיו קיבלו תשלום ו/או טובת הנאה
שאסור היה להם לקבלם ,ולא פעלו בהתאם לקבוע לעיל ,לא יהיה
בהשבת התשלום ו/או טובת ההנאה כדי לגרוע מזכות המוסד לנקוט בכל
צעד משפטי נגד עורך הדין בגין הפרת חיובו כאמור לעיל.

 13רישיונות והיתרים
 13.1אין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו ,כדי לשחרר
את הספק מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון ,היתר או רישום הנחוצים לו
לצורך מתן השירותים.
 13.2הספק מתחייב למלא אחר כל החוקים ,התקנות וחוקי העזר החלים ו/או
אלה שיחולו במשך תקופת ההסכם על הפעולות שתתבצענה מתוקף
ההפעלה.
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 13.3במידה ולא חודש רישיון כלשהו או לא ניתן ההיתר כנדרש עפ"י כל דין ,רשאי
המוסד לבטל את ההתקשרות עם הספק לאלתר ,ולספק לא תהיה כל טענה ו/או
תביעה ו/או זכות לפיצוי כלשהו עקב כך.

 14העברת ומתן זכויות על ידי הספק
 14.1לספק לא תהיה הזכות להעביר ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או לשתף ו/או
להמחות בדרך כלשהי זכות מזכויותיו או חובה מהתחייבויותיו בקשר
להסכם או על פיו או הנובעות ממנו ,כולם או חלקם ,אלא אם קיבל את
הסכמתו של המוסד מראש ובכתב ,ובהתאם לתנאים שיקבע המוסד לפי
שיקול דעתו.
 14.2למען הסר ספק ,זכייתו של הזוכה במכרז זה הינה זכייה אישית ואין הוא
רשאי להעביר עבודה או כל חלק ממנה לעו"ד אחר אשר יפעל בשמו או
מטעמו.

 15ניגוד עניינים
כל אחד מאנשי הצוות המוצעים ע"י הספק במכרז יצהירו ויתחייבו כי לא
15.1
יהיה להם ,במהלך תקופת מתן השירותים ,ניגוד עניינים או חשש כאמור מכל
מין וסוג ,ובכללם קשרים עסקיים או אחרים אשר עלולים להעמיד אותם במצב
של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של כזה בין השירותים שיינתנו על ידם לבין
עניין בו הם קשורים (להלן"( :ניגוד עניינים")
15.2

הספק לא ייצג במישרין או בעקיפין צד כלשהוא בכל תביעה או הליך נגד

המוסד לרבות בפני ערכאה שיפוטית וועדות רפואיות כל עוד הסכם זה עומד
בתוקפו.
הספק מתחייב להודיע לנציג המוסד על כל חשש לניגוד עניינים בין
15.3
התחייבויותיו ו/או התחייבות מי מעובדיו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת
שלו ו/או של עובדיו ו/או מי מטעמו והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות
המוסד למניעת ניגוד עניינים.
הספק מתחייב להודיע לנציג המוסד לאלתר אם קיים קשר משפחתי בינו
15.4
ובין מי מעובדי המוסד.
15.5

הספק מתחייב לפנות ולגלות ליועץ המשפטי של המוסד בכל מקרה של

ספק לניגוד עניינים ו/או ספק בקשר להוראות המפורטות בסעיף זה ,ולפעול
בהתאם להחלטתו
הספק שהינו השותף המנהל של המשרד וכל עורכי הדין של המשרד
15.6
שיתנו שירותים למוסד מתחייבים במעמד החתימה על הסכם זה לחתום על
התחייבות להימנע מניגוד עניינים בנוסח שבנספח ח'.
המוסד ראשי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,שלא לקבל הצעה כלשהי אך
15.7
ורק על מנת להימנע מאפשרות בעתיד ליצירת מצב בו יעמוד המציע בפני ניגוד
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עניינים .כמו כן ,המוסד שומר לעצמו את הזכות לפנות למציע בבקשה להצהיר,
כי במידה שיבחר כזוכה במכרז הנ"ל יפסיק לפי בקשת המוסד כל התקשרות
ו/או מתן שירות ו/או מתן ייעוץ או ייצוג מכל סוג לכל גורם אשר לגביו קיים
ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בתוך  30יום ממועד הודעת הזכייה.
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פרק ד'  -ההצעה
 16תכולת ההצעה
16.1

על הספק להגיש את הצעתו בשני חלקים:
 16.1.1ההצעה התפעולית ,אשר תכלול את כל המידע והמסמכים
הנדרשים ,כמפורט במסמך זה במעטפה אחת סגורה .הצעה זו
תוגש ללא נתונים כספיים כלשהם.
 16.1.2הצעה כספית במעטפה סגורה כאמור להלן.
 16.1.3המחיר בהצעה לא יכלול מע"מ.
 16.1.4שתי המעטפות יוכנסו למעטפה אחת.

16.2

על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
 16.2.1פרופיל המציע וניסיונו – מסמכים המעידים כל ניסיונו
ומומחיותו של המציע.
 16.2.2תצהיר מאושר וחתום ע"י עו"ד על שימוש בתוכנות חוקיות
ואישור לפיו המציע מחזיק מערכת ממוכנת לניהול המשרד
והתיקים המשפטיים ,וכן מערכת ייעודית לקישור והעברת
נתונים למערכת בתי המשפט וממנה ,וממשק המאפשר קישור
והעברת מידע ומסמכים באופן שוטף בין מערכת המחשוב של
המשרד לבין מערכות המחשוב של המוסד ,כמפורט בסעיפים
 3.9 – 3.7להסכם ,לרבות חיבור פשוט באמצעות כרטיס חכם
מסוג  .COMSIGNהמציע יפרט את מאפייני המערכות
והתוכנות שהוא מחזיק( - .נספח א').
 16.2.3תצהיר חתום ומאושר ע"י עו"ד כי המציע מקיים חובותיו
בעניין שמירת זכויות עובדים (נספח ב').
 16.2.4תצהיר בדבר היעדר הרשעות בהתאם לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו ( 1976-נספח ג') ובנוסף כלל האישורים
הנדרשים ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –
 ,1976לרבות אישור תקף מפקיד שומה בדבר ניהול ספרים
כחוק.
 16.2.5התחייבות לעריכת ביטוחים .יחד עם הגשת ההצעה על המציע
לחתום בראשי תיבות על נספח הביטוח והדבר יהווה
התחייבות לעריכת ביטוח כמפורט בסעיף  8.8למכרז( .נספח
ד').
 16.2.6תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה (נספח ה').
 16.2.7ההצעה הכספית (נספח ו') – הצעת המחיר תוכנס למעטפה
נפרדת.
 16.2.8כתב התחייבות לשמירת סודיות (נספח ז').
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 16.2.9תצהיר העדר ניגוד עניינים (נספח ח').
 16.2.10הצהרת המשתתף במכרז (נספח ט').
 16.2.11הסכם ההתקשרות (נספח י') ,חתום על ידי מורשי החתימה
של המציע בראשי תיבות בסוף כל עמוד וכן בפסקת החתימות
בסוף ההסכם.
 16.2.12תצהיר בדבר ניסיון מקצועי וייצוג ב 15-הליכים בדיני הביטוח
הלאומי/דיני עבודה (נספח י"א).
 16.2.13פרטי מציע – דף קשר (נספח י"ב).
 16.2.14תצהיר בדבר הלשכות אליהם מוגשת ההצעה (נספח י"ג).
 16.2.15תצהיר בדבר קיום מערכת אורגנית ,שנות ניסיון כעו"ד פעיל
ופרטי עו"ד מוצע (נספח י"ד).
 16.2.16אי הגשת כל המסמכים כנדרש בעת הגשת ההצעה עלולה
לפסול את ההצעה .על אף האמור ,המוסד רשאי 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 להצעותיהם ,לרבות קבלת אישורים ו/או
מסמכים ו/או המלצות נוספים ,וכל פרט אחר ככל שיידרש
לצורך בחינת ההצעות.

 17הגשת ההצעה
 17.1כל הצעה תוגש בשפה העברית ובשלושה ( )3עותקים חתומים .עותק אחד ישמש
כמקור ושני ( )2עותקים נאמנים למקור .הצעת המשיב תכלול תוכן עניינים .כל
עמוד בהצעה ימוספר.
17.2

על המציע לשים את ההצעה התפעולית במעטפה .למעטפה זאת יוכנסו כל

המסמכים המפורטים בסעיף  1616לעיל (למעט ההצעה הכספית) ,וכן את כל
מסמכי המכרז ,כולם חתומים על ידי המציע .על המעטפה יציין המציע את
"מכרז מס' מ( – 2018 )2042הצעה תפעולית" .את ההצעה הכספית יש לשים
במעטפה נפרדת וסגורה עליה ירשם "מכרז מס' מ( – 2018 )2042הצעה
כספית" .שתי המעטפות יוכנסו למעטפה שלישית שגם עליה יצוין מכרז מס'
מ( 2018 )2042בלבד וללא כל סימן או כיתוב נוסף.
 17.3ההצעה תהיה תקפה למשך  120ימים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת
ההצעות .המוסד רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבקש מהמציעים להאריך
את תוקף הצעתם.
את ההצעות יש למסור בתיבת המכרזים של המוסד ,הממוקמת בארכיב
17.4
שבקומה  2בשדרות ויצמן  13ירושלים .ההצעות יוגשו למוסד במסירה ידנית
בלבד.
21

מכרז מס' מ( - 2018 )2042שירותי יעוץ משפטי עבור הביטוח הלאומי בערעורים על קביעות ועדות רפואיות

17.5

המועד האחרון להגשת ההצעות :יום רביעי  9.1.2019שעה .12:00

 17.6אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המכרז או נספח כלשהו
ממסמכי המכרז .המוסד רשאי לראות בכל שינוי ,תיקון או הוספה שייעשו,
משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול את ההצעה ,לחילופין להתעלם
מהשינוי ולהודיע על כך למציע.
 17.7כל מסמכי המכרז הם רכוש המוסד והם נמסרים למציע למטרת הגשת הצעות
בלבד .אין המציע רשאי להעתיקם ,לצלמם ,להעבירם לאחר ,לאפשר לאחר
לעיין בהם או להשתמש בהם ,או בכל חלק מהם למטרה אחרת כלשהי.
 17.8הגשת ההצעה ע"י המציע והשתתפותו במכרז מהווים הצהרה ואישור שכל
פרטי המכרז ומסמכיו ,על נספחיהם ,ידועים ונהירים לו ,וכי הם מקובלים
ומוסכמים עליו.
 17.9הליך שאלות הבהרה ותשובות לשאלות ,יתקיים על פי המפורט בטבלת
התאריכים שבסעיף  3לעיל.

 18בדיקת ההצעות
18.1

ההצעה הזוכה תיבדק בשלושה שלבים:
 18.1.1עמידה בתנאי סף .הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף תיפסל ולא
תעבור לשלב הבא.
 18.1.2להצעות שעמדו בתנאי סף תבוצע בדיקה איכות כמפורט
בסעיף  18.3שלהלן.
 18.1.3בדיקת הצעת המחיר להצעות שקיבלו ציון איכות של 80%
ומעלה.

18.2

איכות (:60%– )Q

בשלב זה ייבחנו כל המציעים ביחס לאיכות הצעתם כמפורט
להלן.
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משקל (נק')

הערות

תיאור הסעיף

 15 שנים ומעלה –  20נקודות.
 14 – 11 שנים –  18נקודות.
ותק כעו"ד
 10 – 6 שנים –  14נקודות.
השנים ימנו כשנים מלאות בלבד.
 15 שנים ומעלה –  40נקודות.
ניסיון מקצועי
 14 – 10 שנים –  36נקודות.
בתחום דיני
 9 – 7 שנים –  27נקודות.
הביטוח הלאומי
 6 - 4 שנים –  22נקודות.
ו/או דיני העבודה
השנים ימנו כשנים מלאות בלבד
צוות ריאיון (בראשותו של היועץ המשפטי של המוסד).
כל אחד מחברי צוות הריאיון ייתן ציון למציע ,בדירוג של 0-
 10בהתאם להתרשמותו וללא התייעצות הדדית ,כאשר
הציון הסופי יהיה ממוצע הציונים של כלל המראיינים בצוות
הריאיון מוכפל ב , 4כך שציון ממוצע  10יזכה ב 40נקודות.
ראיון
הצעות שיקבלו ציון הממוצע נמוך מ 7.5-בשלב הראיון
ייפסלו.
בנסיבות בהן המציע הינו בעלים של משרד הכולל יותר
מעו"ד אחד ומיועד לטפל בנושא עו"ד שאינו המציע עצמו
(להלן – העו"ד המוצע) על עו"ד המוצע להופיע לריאיון.
 18.2.1המוסד יהא רשאי להפחית עד  5נקודות מציון האיכות בגין
ניסיון שלילי קודם עם המוסד ,ומידת שביעות הרצון מאופן
ביצוע התקשרויות קודמות.
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 18.2.2מציעים שיקבלו ציון איכות של פחות מ 65 -נקודות לא יעברו
לשלב בדיקת המחיר והצעתם תפסל.
18.3

מחיר (:40% – )P
 18.3.1שכ"ט בגין תיק הכולל הקלדה יעמוד על סכום של  ,₪ 430לא
כולל מע"מ .שכ"ט בגין תיק אשר לא כולל הקלדה יעמוד על
סכום של  ,₪ 400לא כולל מע"מ לתיק (להלן :התעריף).
 18.3.2המציע יפרט בהצעתו את שיעור ההנחה על התעריף המפורט
בסעיף  ,18.3.1עד לגובה של  15%שהינו שיעור ההנחה
המרבי.
 18.3.3הצעה שתכלול הנחה של  15%מתעריף שכ"ט עו"ד המפורט
לעיל תזכה בציון המרבי .יובהר כי ניקוד ההנחה יחושב באופן
יחסי להנחה המקסימאלית המותרת במכרז ,ולא באופן יחסי
לשאר ההצעות במכרז.

18.4

ציון סופי  -הציון המסכם להצעה יחושב ,כאשר למרכיב האיכות ()Q

יינתן משקל של  60%ולמרכיב המחיר ( )Pיינתן משקל של .40%
הנוסחה לשקלול :

A= 0.6*Q + 0.4 *P

-Aהציון המשוקלל הסופי למציע.
 -Pציון המחיר המשוקלל למציע.
 -Qציון האיכות שהשיג המציע.
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 19בחירת ההצעה הזוכה
19.1

אין המוסד מתחייב לקבל את ההצעה/ות הזולה/ות ביותר או הצעה

כלשהי מבין ההצעות.
19.2

אין בהתקשרות המוסד על פי מכרז זה כדי לגרוע מזכות המוסד

להתקשר בהסכמים עם גורמים אחרים לשם מתן שירותים נוספים ו/או
אחרים ו/או ייחודיים בנושאים נשוא המכרז.
19.3

אם לאחר שקלול ההצעות ,קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת

זהה ,והן נמצאות בדירוג המכריע לצורך בחירת הזוכים במכרז (לדוגמא הצעות
הנמצאות במקום החמישי והשישי באותו אזור) תיערך הגרלה לקביעת ההצעה
אשר תיבחר כזוכה במכרז .הגרלה כאמור תיערך ע"י וועדת המכרזים של
המוסד.
אם לאחר שקלול ההצעות ,קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת
19.4
זהה ,והן נמצאות בדירוג המכריע לצורך בחירת הזוכים במכרז (לדוגמא הצעות
הנמצאות במקום החמישי והשישי באותו אזור) ,ואחת מן ההצעות היא של
עסק בשליטת אישה (כמוגדר בנספח ה' להלן) ,תיבחר ההצעה האמורה כזוכה
במכרז ,ובלבד שצורפו לה בעת הגשתה אישור ותצהיר.

 20קבלת מסמכי המכרז
20.1

מסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון באתר האינטרנט של המוסד

 ,www.btl.gov.ilדף הבית ,מדור מכרזים והנוסח המופיע בו הוא הנוסח
המחייב.
20.2

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

אין בהורדת חוברת המכרז מהאינטרנט או בהעתקתו ,בכל דרך שהיא ,משום
יצירת בעלות עליו.

 21זכות עיון
 21.1המציע מצהיר כי ידוע לו שעל פי חוק חובת המכרזים ,יתכן שתהיינה פניות של
מציעים אחרים לראות את הצעתו במידה וזכה .כמו כן ,מצהיר המציע כי אין לו
התנגדות לכך ואין צורך לבקש ממנו רשות להראות את הצעתו ,בכפוף לחוק חובת
המכרזים.
 21.2על המציע לציין מראש ,אילו סעיפים בהצעתו חסויים להצגה למתחרים מטעמים
של סוד מסחרי ו/או מקצועי ואת הנימוקים המפורטים לכך .על המציע לעשות כן
באמצעות הודעה מפורשת ,נפרדת ומנומקת כדבעי שעל המציע לצרף באופן עצמאי
להצעתו.
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 21.3לתשומת לב המציעים – מציע שלא יציין בהודעתו נימוקים מפורטים מדוע
מדובר בסוד מסחרי ו/או מקצועי כאמור ו/או שוועדת המכרזים תסבור שהנימוקים
אותם ציין המציע בהודעתו הינם נימוקים לאקוניים שאין בהם כדי להעיד על סודיות
החלק/ים בהצעת המחיר ,יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים
אחרים .כמו כן ,לתשומת לב המציע כי ציון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה
בכך שחלקים אלו בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ומכאן
שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 22.4מציע שלא ציין חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסעים למסירת ההצעה
כולה לעיון מציעים אחרים .למרות זאת ,ועדת המכרזים תהא רשאית עפ"י שיקול
דעתה להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי ו/או מקצועי
והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים.
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פרק ה'  -שונות
 .22כללי
 22.1התחייבויות והצהרות המציע עפ"י מכרז זה ותנאיו יהיו חלק בלתי נפרד
מהסכם ההתקשרות.
 22.2בכל מקום בו קיימת אי בהירות או סתירה בין הוראות מכרז זה ובין הוראות
ההסכם ,גוברות הוראותיו של ההסכם אלא אם יודיע המוסד בכתב ובמפורש
אחרת.
 22.3אי מימוש זכות המגיעה למי מהצדדים על פי ההסכם לא ייחשב כוויתור של
אותו צד על זכויותיו אלה ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו
לאחר מכן.
 22.4המציע מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות
בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המוסד ,אשר יש להם נגיעה לאופן
ביצועו של הסכם זה.
 22.5ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים
המופיעים בלשון זכר ,משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.
 22.6סמכות השיפוט המקומית לכל עניין נשוא מכרז זה הינה לבית המשפט
המוסמך בירושלים.
 22.7המוסד לא יתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה לדעתו לעומת מהות ההצעה
ותנאיה ,או שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישת סף או
בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ,שלדעת המוסד מונע
הערכה ו/או החלטה כדבעי ,ו/או שתהיינה בהן הסתייגויות ו/או שינויים
כלשהם מהאמור במכרז .היה והמוסד יבחר בהצעה בה יהיו שינויים ו/או
הסתייגויות ו/או תוספות מעבר לאמור במסמכי מכרז זה ,יראו אלו כבטלים
ולא יחייבו את המוסד.
 22.8מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם
דרישות המכרז .המוסד יהיה רשאי לפסול הצעה מסויגת או מותנית או
להתעלם מהסייג או מהתנאי ,מטעמים שיירשמו.
 22.9הצעה תכסיסנית או שהוגשה בחוסר תום לב – תיפסל.
 22.10המוסד אינו מתחייב להזמנת היקף עבודה כלשהו מן הספק במהלך כל תקופת
ההתקשרות בין הצדדים.
 22.11המוסד אינו מתחייב להעביר לספק היקף עבודה מסוים או היקף עבודה שווה
בין המשרדים.
 22.12המוסד יהיה רשאי ,בכל שלב של המכרז ,לבטל את המכרז .המציעים מוותרים
בזאת על סעד של אכיפה או פיצויים חיוביים בשל ביטול המכרז.

26

מכרז מס' מ( - 2018 )2042שירותי יעוץ משפטי עבור הביטוח הלאומי בערעורים על קביעות ועדות רפואיות

נספח א'  -תצהיר המציע ובעלי השליטה בדבר שימוש בתוכנות
חוקיות בעלות רישיון בלבד והחזקת מערכת ממוכנת לניהול משרד
[על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם להצעה]
א ני הח"מ _________________ ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם המציע במסגרת הגשת ההצעה למכרז מס' מ( 2018 )2042מתן
שירותי ייצוג משפטי עבור הביטוח הלאומי בערעורים על קביעות וועדות רפואיות למוסד
לביטוח לאומי (להלן " -המציע") .אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם המציע[ .סעיף זה ימולא על ידי המציע]
 .2אני הח"מ מצהיר בזאת ,כי במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז מס' מ( 2018 )2042מתן
שירותי ייצוג משפטי עבור הביטוח הלאומי בערעורים על קביעות וועדות רפואיות ,אני
מתחייב כי המציע יקיים את כל חובותיו בעניין שימוש בתוכנות חוקיות בעלות רישיון
בלבד בכל הקשור לפעילות המציע מול המוסד לביטוח לאומי.
 .3המציע מחזיק במערכת ממוכנת לניהול המשרד והתיקים המשפטיים ,וכן במערכת
ייעודית לקישור והעברת נתונים למערכת בתי המשפט וממנה ("נט המשפט") ,ובממשק
המאפשר קישור והעברת מידע ומסמכים באופן שוטף בין מערכת המחשוב של המשרד
לבין מערכות המחשוב של המוסד ,כמפורט בסעיפים  3.9 – 3.7להסכם ,ולרבות התוכנות
הנדרשות למערכות האמורות .יובהר כי מדובר על חיבור פשוט באמצעות כרטיס חכם
מסוג  .COMSIGNפירוט מאפייני המערכות והתוכנות בהם מחזיק המציע
הינו(_________:יצורף בטופס נפרד).
 .4זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_____________
שם החותם

_________
תפקיד

_______________
שם החברה

_________________
חתימה

אישור עורך/ת הדין
א ני הח"מ ,________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה
עצמו/ה על ידי ת.ז/ _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על

התצהיר דלעיל.
___________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין
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___________
חתימת עו"ד

מכרז מס' מ( - 2018 )2042שירותי יעוץ משפטי עבור הביטוח הלאומי בערעורים על קביעות ועדות רפואיות

נספח ב'  -תצהיר המציע ובעלי השליטה בדבר קיום חובותיו בעניין
שמירת זכויות עובדים
[על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם להצעה]
א ני הח"מ _________________ ת.ז ________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .5הנני נותן תצהיר זה בשם המציע ,במסגרת הגשת הצעה למכרז מס' מ( 2018 )2042מתן
שירותי ייצוג משפטי עבור הביטוח הלאומי בערעורים על קביעות וועדות רפואיות (להלן
 "המציע") .אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשםהמציע[ .סעיף זה ימולא על ידי המציע במידה והינו תאגיד או שותפות]
 .6אני הח"מ מצהיר בזאת ,כי במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז מס' מ( 2018 )2042מתן
שירותי ייצוג משפטי עבור הביטוח הלאומי בערעורים על קביעות וועדות רפואיות ,אני
מתחייב כי המציע יקיים את כל חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה,
צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה
או השירותים ,במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה.
 .7זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_____________
שם החותם

_________
תפקיד

_______________
שם החברה

_________________
חתימה

אישור עורך/ת הדין
א ני הח"מ ,________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה
עצמו/ה על ידי ת.ז/ _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על

התצהיר דלעיל.
___________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין
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___________
חתימת עו"ד

מכרז מס' מ( - 2018 )2042שירותי יעוץ משפטי עבור הביטוח הלאומי בערעורים על קביעות ועדות רפואיות

נספח ג'  -תצהיר בדבר היעדר הרשעות בהתאם לחוק עסקאות גופים
ציבוריים
אני הח"מ ________________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

ה נני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע ,המבקש להגיש למוסד לביטוח
לאומי הצעה למכרז מס' מ( 2018 )2042שירותי ייעוץ משפטי עבור הביטוח הלאומי בערעורים על
קביעות וועדות רפואיות (להלן " -המציע") .אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם המציע ובעלי הזיקה אליו.

.2

בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף  2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו .1976-אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

.3

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987-ולעניין עסקאות לקבלת שירות
כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על הוראות
החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

.4

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

.5

יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:




המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד לתאריך האחרון להגשת ההצעות במכרז
(להלן – "תאריך ההגשה").



המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה לפחות שנה אחת מתאריך
ההרשעה האחרונה ועד לתאריך ההגשה.
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה לפחות שנה אחת מתאריך
ההרשעה האחרונה ועד לתאריך ההגשה.
 .6זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
שם מורשה/י חתימה

______________________
תפקיד

_________________
חתימה וחותמת

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 להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.
_______________
עורך דין
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נספח ד'  -אישור עריכת ביטוחים
הערה :במסמך זה אין לשנות ,למחוק או להוסיף מלל כלשהו

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
רחוב שדרות ויצמן 13
ירושלים
( להלן "המוסד" )

הנדון :אישור על קיום ביטוחים של __________________
(מספר ח.פ/.עוסק מורשה ________________)
(להלן "הזוכה")

בקשר להסכם למתן שירותי ייצוג משפטי
(להלן "ההסכם").
אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו
על שם הספק את הביטוחים להלן:
 .1פוליסה לביטוח אחריות מקצועית  -המבטחת את חבות הספק על פי דין בגין מעשה או מחדל
בגבולות אחריות של  4,000,000ש"ח במשך תקופת ביטוח שנתית.
בפוליסה זו אין כל חריג או סייג בגין  :אי יושר של עובדים ,חריגה מסמכות בתום לב ,אובדן
השימוש ועיכוב כתוצאה ממקרה ביטוח ,אובדן מידע ומסמכים ,הוצאת דיבה ,פגיעה
בפרטיות ,ותביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.
תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של  6חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח כאמור
ע"י המבטח או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הספק באותו היקף
ביטוח כפי הפוליסה שפקעה .
ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך . ₪ 45,000
 .2פוליסה לביטוח אחריות מעבידים  -הפוליסה מבטחת את חבות הספק על פי דין כלפי עובדיו.
הביטוח מורחב לשפות את המוסד במידה וייחשב כמעביד של מי מעובדי הספק.
בהתייחס לפוליסות לעיל:
 .1כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים
ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המוסד וכלפי מבטחיו ,ולגבי המוסד ,הביטוח על-פי
הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה את המוסד במלוא השיפוי המגיע
לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוח המוסד ,מבלי שתהיה לנו זכות תביעה
ממבטחי המוסד להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח,
התשמ"א .1981-ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי
המוסד וכלפי מבטחיו .
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 .2בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת
הביטוח ,אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד לפחות
 60יום מראש.
 .3השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הספק בלבד.
 .4אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד ,עובדי המוסד ונציגי המוסד.
הוויתור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י
האמור לעיל.
בכבוד רב,
__________

____________
שם החותם

תאריך
המבטח
רשימת הפוליסות:

_______________

__________
תפקיד החותם

מתאריך

חתימת וחותמת

עד תאריך

פוליסה מס'

ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח אחריות מעבידים
פרטי סוכן הביטוח:
שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________
אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:
רשימת
הפוליסות:
ביטוח
מקצועית

אחריות

ביטוח
מעבידים

אחריות

מתאריך

עד תאריך
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נספח ה'  -תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה
מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת המכרזים (תיקון מס'  ,)15התשס"ג( 2002-בנספח זה
 "החוק") ,לעניין עידוד נשים בעסקים נדרש לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר מאושר על-ידיעורך-דין לפיו העסק הוא בשליטת אישה.
להלן ההגדרות שנקבעו בסעיף 2ב לחוק:
אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא
אישור" -
התקיים אף אחד מאלה:
אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו
()1
קרוב של המחזיקה בשליטה;
אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם
()2
קרובים של המחזיקה בשליטה;
כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א;1981-
"אמצעי שליטה" -
בשליטה"
"מחזיקה
נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים
אחרות ,במישרין או בעקיפין ,בלמעלה מ 50%-מכל סוג של
אמצעי השליטה בעסק;
מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,וכל
"נושא משרה" -
ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא
"עסק" -
הוצאו לציבור על פי תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל;
בשליטת עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או יחד עם נשים
"עסק
אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות
אישה" -
( )1ו )2(-של ההגדרה אישור;
בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא ,ובן זוג של אח ,הורה או צאצא;
"קרוב" -
תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.
"תצהיר" -

תצהיר
אני הח"מ  ...............נושאת ת"ז  ,............................לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת,
וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייבת ומצהירה בזאת כדלקמן:
המציע ___________ נמצא בשליטתי בהתאם לחוק חובת המכרזים (תיקון מס'  ,)15התשס"ג-
 ,2002לעניין עידוד נשים בעסקים.
זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_______________
חתימה
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אישור עו"ד
אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר בזה ,כי ביום ___________ התייצב
בפני מר/גב' ________________ ,המוכר/ת לי אישית  /שזיהיתיו/ה לפי ת.ז .מס'
_______________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהיה/תהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל,
וחתם/ה עליה בפני.
__________________
חתימה וחותמת

______________
תאריך

אישור רואה חשבון

לבקשתכם וכרואי החשבון של _______________ (להלן " :המציע") הנני מאשר כדלקמן:
אני מאשר בזאת כי :
המציע הינו עסק בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ,1981-ובהתאם לחוק
חובת המכרזים (תיקון מס'  ,)15התשס"ג ,2002-לעניין עידוד נשים בעסקים.
המחזיקה בשליטה במציע היא גב' ______________ נושאת ת.ז ______________.
וכי לא מתקיים אף אחד מאלה:
 .1אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.
 .2אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

בכבוד רב ,
רואי חשבון

מספר רישיון
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נספח ו'  -טופס ההצעה הכספית
שם המשרד __________________________________
מס' ח.פ/מס' עוסק מורשה _______________________
_____________________________
כתובת
_____________________________
מס' טלפון
_____________________________
מס' פקס

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי

הנדון :הצעת מחיר
להלן טופס הצעת מחיר כפי שמוצע על ידי :המחירים אינם כוללים מע"מ

שם עורך הדין

תעריף בגין
תיק כולל
הקלדה
(לא כולל
מע"מ)

תעריף בגין
תיק אשר
אינו כולל
הקלדה (לא
כולל מע"מ)

₪ 430

₪ 400

אחוז הנחה מוצע
(עד )15%

* יודגש כי אחוז ההנחה מתייחס לשני התעריפים ויחול על שניהם.

__________
שם מלא

________
חתימה

_________
חותמת
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נספח ז' – כתב התחייבות לשמירה על סודיות
תאריך ____/___/___ :
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שד' ויצמן 13
ירושלים
א.ג.נ.

הנדון :התחייבות לשמירת סודיות
הואיל

ולפי הסכם מיום ________ בחודש ______ שנת __________ שבין
___________ (להלן "הזוכה") לבין המוסד לביטוח לאומי (להלן "המוסד").

והואיל

והמוסד הסכים להתקשר עם הזוכה בתנאי שהזוכה והבאים מטעמו ישמרו על
סודיות כל המידע כהגדרתו להלן ,וכן על סמך התחייבות הזוכה לעשות את כל
הדרוש לשמירת סודיות המידע;

והואיל

והוסבר לספק כי במהלך עיסוקי בעבודה במוסד ו/או בקשר אליה יתכן כי
אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים ,שאינו
מצוי בידיעת כלל הציבור ,בין בעל פה ובין בכתב ,בין ישיר ובין עקיף ,השייך
למוסד ו/או הנודע למוסד ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן ,לרבות אך מבלי
לגרוע מכלליות האמור ,נתונים ,מסמכים ודו"חות (להלן "המידע");

והואיל

והוסבר לספק וידוע לו כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף
מלבדכם ,עלול לגרום לכם ו/או לצדדים נזק  ,והוא עלול להוות עבירה פלילית;

אי לזאת ,אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:
.1

לשמור על חיסיון עו"ד-לקוח.

.2

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן העבודה
או ביצועה.

.3

ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  1לעיל ,הנני מתחייב כי במשך תקופת
ההתקשרות או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף  ,לא אפרסם
וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר,
בין ישיר ובין עקיף ,לצד כל שהוא.

.4

לנקוט אמצעי זהירו ת קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית,
ביטחונית ,נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

.5

להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי
מילוי החובה.

.6

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל
סוג ,אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו ,וזאת
35
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בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
.7

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או על מדיה מגנטית
או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע
העבודה או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב ביצוע העבודה או חומר שהכנתי
עבורכם .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או
של מידע.

.8

בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור
לפעילויותיכם ,תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת
הסודיות שלעיל.
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו
לאחר מהווים עבירה על פי חוק עונשין ,התשל"ז –  1977וחוק הגנת הפרטיות
התשמ"א.1981 -

ולראיה באתי על החתום
היום _____:בחודש _________:שנת _______:
שם פרטי ומשפחה _______________________________:ת"ז_____________:
הזוכה______________:
כתובת_________________________________:
חתימה_________________________ :

36

מכרז מס' מ( - 2018 )2042שירותי יעוץ משפטי עבור הביטוח הלאומי בערעורים על קביעות ועדות רפואיות

נספח ח' – תצהיר בדבר ניגוד עניינים
אני הח"מ ________________ ת.ז ___________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ (להלן" :המציע") שהוא הגוף
המבקש להתקשר עם המוסד במסגרת מכרז מס' מ( 2018 )2042מתן שירותי ייצוג משפטי
עבור הביטוח הלאומי בערעורים על קביעות וועדות רפואיות .אני מכהן כ
___________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה _____________ המציע אינו נמצא במצב של
ניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד עניינים ,כהגדרתו במכרז זה ,בין ביצוע השירותים
נשוא מכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אותם הוא ממלא.
 .3הנני מתחייב ,במהלך תקופת מתן השירותים ,להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות
בה חשש לניגוד עניינים ,במישרין או בעקיפין ,ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף
או גורם אחר אשר יעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי המוסד.
 .4ככל שתיבחר הצעתי במכרז ,הנני מתחייב להודיע למוסד באופן מיידי על כל סיבה שבגללה
אני ו/או עובדיי ו/או מי מטעמי עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל
ולהימנע מכל מצב של ניגוד עניינים.
 .5הנני מתחייב להודיע למוסד על מצב אשר מעמיד או עלול להעמיד אותי בניגוד עניינים מיד
עם היוודע לי על כך ובכל שלב משלבי ההתקשרות עם המוסד.
 .6אין באמור בנספח זה ,לעיל ,כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד עניינים או החשש
לניגוד עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה וקשר לאותם גורמים אשר עלולים
להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים.
 .7ידוע לי כי היועמ"ש של המוסד יחליט לעניין קיומו או היעדרו של ניגוד עניינים או חשש
לני גוד עניינים ואני מתחייב לקבל את החלטתו לעניין זה ובכלל זה כל החלטה על הפסקת
התקשרות עקב קיומו של ניגוד עניינים לפעול בצורה זאת.
 .8ידוע לי כי ההחלטה בסעיף  7לעיל נתונה לשיקול דעתו בלעדי של היועמ"ש של המוסד ואני
מתחייב לקבל על עצמי כל החלטה בעניינים הנוגעים להצהרתי זו ,לרבות החלטה על
הפסקת ההתקשרות ביני לבין המוסד.
 .9זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

___________________
המצהיר
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אישור
אני הח"מ ___________________  ,עו"ד ,מאשר כי ביום __________ הופיע/ה בפני
במשרדי ברחוב ___________________ בישוב/בעיר ___________________ מר/גב'
_________ שזיהה/תה את עצמו/ה על ידי ת.ז ___________________ .המוכר/ת לי באופן
אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה שעליו להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

____________
תאריך

__________________

_________________

חותמת ומס' רישיון עו"ד

חותמת עו"ד
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נספח ט'  -הצהרת המשתתף במכרז
אנו הח"מ __________________ מורשי חתימה במציע [שם המציע] _____________
מצהירים בזאת כי:
.1

ה ננו מאשרים בזאת ,כי קראנו בעיון רב את המכרז על כל נספחיו ומצהירים שהבנו את
דרישות ותנאי המכרז ,קיבלנו את כל ההבהרות וההסברים אשר ביקשנו לדעת וערכנו
ומילאנו בהתאם לכך את הצעת המחיר המצורפת ,וברשותנו כוח אדם מיומן ומקצועי,
הניסיון ,הידע ,הכושר ,אמצעי הייצור והאמצעים הכספיים ,הטכניים ,הלוגיסטיים וכל
יתר האמצעים הנדרשים לביצוע מושלם ואיכותי של כל דרישות המכרז על כל חלקיו.

.2

אנו מסכימים לכל תנאי המכרז והננו מתחייבים למלא כל דרישות המכרז כמפורט במכרז
זה ,אשר מספרו מ( - 2018 )2042מתן שירותי ייצוג משפטי עבור הביטוח הלאומי
בערעורים על קביעות וועדות רפואיות ,אם נזכה בו ,בדייקנות ,ביעילות ,במיומנות וברמה
מקצועית גבוהה ,לאורך כל תקופת ההתקשרות ,לרבות הארכות אם תהיינה ,והכול בכפוף
להוראות המכרז ,הסכם ההתקשרות וההצעה.

.3

הננו מצהירים ,כי ברור לנו כי הזמנת השירותים המוגדרים במכרז תהיה עפ”י צרכי המוסד,
מזמן לזמן לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ,וללא התחייבות לכמויות כל שהן ובהתאם
למחירים בהצעתנו למכרז זה.

.4

הננו מצהירים ,כי ידוע לנו שעל פי חוק חובת המכרזים התשנ"ב ,1992-יתכן שתהיינה
פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתנו במידה ונזכה .כמו כן ,אנו מצהירים ,כי אין
לנו התנגדות לכך ואין צורך לבקש מאתנו רשות להראות את הצעתנו ,בכפוף לחוק חובת
המכרזים.

.5

אנחנו מבקשים שלא להציג את הסעיפים הבאים למתחרים:
__________________________________________________________________

ידוע לנו ,כי ועדת המכרזים של המוסד רשאית ,על פי שיקול דעתה ,להציג כל מסמך
שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק
חובת המכרזים ותקנותיו.
.6

הננו מצהירים ,כי אין ולא יהיה באספקת השירותים למוסד ,הפרה של זכויות קניין של
צד שלישי כלשהו ,וכי אין כל מניעה או הגבלה שחלים על המוסד כתוצאה מכך .במקרים
בהם זכויות הקניין בחלק מהשירותים המוצעים או כולם שייכות לצד שלישי ,יפורט
הדבר בהצהרה בתוספת הסבר והוכחות ,להנחת דעת המוסד ,למקור הזכויות של המציע
להציע למוסד את השירותים .כמו כן אנו מתחייבים לשפות את המוסד בכל מקרה של
תביעת צד שלישי ,שתוגש נגד המוסד ,וקשורה בזכויות בשירותים המוצעים.

בכבוד רב,
__________________________
שם מלא של מורשה/י חתימה

______________________________
חתימה וחותמת

____________
תאריך
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נספח י'  -הסכם ההתקשרות
לצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז ,המציע מחוייב לחתום על הסכם.
ההסכם המצורף להלן חתום בראשי תיבות על ידי נציגי המוסד לביטוח לאומי.
על המציע לחתום בראשי תיבות על ההסכם ,לצד חתימותיהם של נציגי המוסד לביטוח לאומי.
החתימה על ההסכם הינה חובה.
להורדת ההסכם (עמודים - )51-40

לחץ כאן .

[כמו-כן ,ניתן להוריד את החוזה  /הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע בתוך מודעת המכרז.
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נספח י"א – תצהיר בדבר ניסיון מקצועי וייצוג ב 15-הליכים בדיני הביטוח
הלאומי/דיני עבודה
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הריני להצהיר כי יש לי ניסיון מקצועי בתחום דיני הביטוח הלאומי/או דיני עבודה של
________ שנים ברצף.
אני הח"מ __________ ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי לאמור את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כי ייצגתי ב 15-ההליכים
הבאים אשר בתחום דיני הביטוח הלאומי ו/או דיני עבודה:
מס'

ערכאה דיונית

מס' ושם ההליך

מועד תחילת
ההליך

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

שם ________________:תפקיד _______________:חתימה_______________ :
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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/ _____________ .המוכר/ת לי באופן
אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
___________
תאריך

______________________

___________

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עו"ד
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נספח י"ב

פרטי מציע  -דף קשר  /חובה למלא

מכרז מס' מ(2018)2042

בנושא :מתן שירותי ייצוג משפטי עבור הביטוח הלאומי
בערעורים על קביעות וועדות רפואיות
שם החברה/המשרד ___________________________________
ח.פ /.מספר עוסק מורשה ______________________
רחוב_____________________
מספר בית__________________
כניסה_____________________
דירה______________________
יישוב  +מיקוד ______________________
דואר אלקטרוני (מייל) ______________________
מספר טלפון _________________ ______ -
מספר פקס__________________ ______ -
איש קשר __________________________
מספר טלפון נייד______________ -
______אזורי ייצוג
נספח י"ג –
_________________

____________

חתימה וחותמת

תאריך
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נספח י"ג – תצהיר בדבר הלשכות להם מוגשת ההצעה
הריני להצהיר כי הצעתי במכרז זה מתייחסת ללשכות הבאות:
.1
.2
שם המציע/המשרד __________________:תפקיד_______________:
חתימה וחותמת_______________________ :

ניתן להציע הצעה לשתי לשכות לכל היותר.

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

___________
תאריך

______________________

_____________

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עו"ד
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נספח י"ד – תצהיר בדבר קיום מערכת אורגנית ,שנות ניסיון כעו"ד פעיל ,ופרטי
עו"ד מוצע
 .1הריני ,עו"ד _____________  ,מורשה חתימה במשרד המציע _____________,
להצהיר כי המשרד מנוהל כמערכת אורגנית וארגונית אחת ומדווח לרשויות השונות כגוף
אחד.
 .2הריני ,עו"ד ____________ ,מורשה חתימה במשרד המציע ______________,
להצהיר כי הנני בעל ניסיון של ______ שנים כעו"ד.
יש לצרף צילום מתעודת החברות בלשכת עורכי הדין בה מצוין המועד בו
התקבל לראשונה עו"ד המוצע כחבר בלשכת עורכי הדין.
.3

הריני ,עו"ד ____________  ,המועסק במשרד עו"ד __________ ומיועד לטפל מטעמו
בנושא מכרז זה ,להצהיר כי הנני בעל ניסיון של ________ שנים כעו"ד
יש לצרף צילום מתעודת החברות בלשכת עורכי הדין בה מצוין המועד בו
התקבל לראשונה עו"ד המוצע כחבר בלשכת עורכי הדין.
* לתשומת לב המציעים יש למלא את סעיף  3רק אם עו"ד המיועד לטפל
בנושא הוא אינו המציע עצמו

שם מורשה/ית חתימה __________________: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/ _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

___________
תאריך

______________________

_____________

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עו"ד
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