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 כל הזכויות שמורות

אי� להעתיק או לצל� את המסמ� או .  מסמ� זה הוא קניינו של המוסד לביטוח לאומי
אי� לעשות כל .  ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמוסד לביטוח לאומי, חלקי� ממנו

אלא למטרתו כפי שמוגדרת בכותרת זו ולאחר אישור בכתב מהמוסד , שימוש במסמ� זה
 .לביטוח לאומי 
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ה .0 ק  ר נפ ה מ ל  ה

0 .  בלת ריכוז תאריכי�ט 0
 

 התאריכי" הפעילות
 13.11.2008 פרסו� המודעה בעיתונות 

 16.11.2008 היו� בו נית� להתחיל לרכוש את טפסי המכרז
 27.11.2008 תארי� אחרו� לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעי�

 4.12.2008 תארי� אחרו� למענה הבטוח הלאומי לשאלות הבהרה
 15:00  עד השעה 11.12.2008 ת לתיבת המכרזי�תארי� אחרו� להגשת ההצעו

 11.3.2009 תוק� הערבות בגי� הגשת ההצעה  
 11.3.2009 תוק� ההצעה

 , במקרה של סתירה בי# תאריכי" אלה לבי# תאריכי" אחרי" המופיעי" בגו! המכרז
 .קובעי" התאריכי" בטבלה זו

0 .  כללי  1

  מחשבי כ� ידשל ספקי� בחור ל בזאתמבקש ") המוסד ") להל�(המוסד לביטוח לאומי   0.1.1
 ביזרי�א,   ומעלה Windows Mobile 6 התומכי� במערכת ההפעלה  Pocket PCמסוג 

והכול  ,אופציות שונות ושרותי אחזקה ותיקוני� לציוד האמור, ותוספות למחשבי כ� יד
 ").מחשבי כ! יד "–להל�  (בהתא� למוגדר במכרז זה

כשו את מסמכי המכרז ועוני� על כל דרישות הס�  שר,במכרז זה רשאי� להשתת� מציעי� 0.1.2
 �ואשר צירפו במכרז זה  1מפרט הטכני בפרק הדרישות כל ועל  0.6 המפורטות בסעי

 .ערוכי� וחתומי� כנדרש, 0.5   בסעי�המפורטי� , להצעת� את כל האישורי� והנספחי�
 תקניות כלליות ומקצועיות המקובלות בענ� על דרישות ויענ י�המוצעמחשבי כ� היד  0.1.3

  .במכרז זההדרישות המפורטות כל כ� על כמו ו בי כ� ידמחש
המציע .  במכרז זה1בפרק , התצורה הבסיסית המוגדרת במפרט הטכנילענות על  המציעעל  0.1.4

ובלבד שכל אחת , לרבות חלופות של יצרני� שוני�,  חלופותשלושרשאי להגיש עד 
   .1 בדרישות המפרט הטכני בפרק תעמוד ת מהחלופות המוצעו

 . המוסד יבח� כל חלופה בפני עצמה
יזכו לציוני� שהחלופות שיציעו בתשובה למכרז זה ,  מציעי�שני עדהמוסד יבחר  0.1.5

לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד והמוסד , הגבוהי� ביותר) תועלת/עלות(המשוקללי� 
,  חלופות4 המוסד יבחר עד ").  הזוכה "–הל� ל (מחשבי כ� הידיחתו� עימ� הסכ� לרכישת 

  .בס� הכול של מחשבי כ� יד במכרז זה  דגמי� שוני�4כלומר עד 
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  .שנתיי�הסכ� ע� הזוכה ייחת� לתקופה של ה 0.1.6
ללא , בסוגי� ובכמויות שיקבעו על ידו בתקופת ההתקשרות מחשבי כ� ידיזמי�  המוסד 0.1.7

  . שהיא או בתקופה כל שהיאבתצורה כל, התחייבות להזמנת כמויות כל שה�
  . מחשבי כ� יד60)היק� הרכישה המוער� לשנה הוא כ, מבלי לפגוע באמור לעיל

הנכללי� , הדגמי� שנבחרו במכרזמבי� דגמי� הנדרשי� את המזמ� לזמ� קבע המוסד י 0.1.8
 . ועל פי ההעדפות האישיות של המשתמשי�על פי צרכי המוסד ,של הזוכי� במכרזבהצעות 

כ� היד חשבי מבנוגע ל שיצטבר במוסד ,המוסד יתחשב בניסיו� המעשיכי , מודגש בזאת
על ידי מעבדת השרות ועל ידי הזוכה מוסד בפועל  שיסופק ל, שירותבנוגע ל ופק הזוכהשיס

  . מאת המוסדות הזמנו שיקבלי�הזוכהחלטה על לצור� קבלת , מטעמו
מחשבי של קבועי� וסופיי� י� רמחי, )3פרק  (מציע יפרט במענה לפרק העלויות במכרז זהה 0.1.9

המחירו� "). המחירו# "–להל�  (בכל אחת מהחלופות המוצעות, ווי� והאביזרי� הנלכ� יד
או הכמויות ג� במקרה של הקטנת וזאת , לאור� כל תקופת ההתקשרות יחייב את הזוכה

  .� וג� א� יבחר המוסד יותר מזוכה אחדהגדלת
 נכוני� למועד האחרו� להגשת ההצעות למכרז זה ,מ"ללא מעח "בשהמחירי� יהיו נקובי�  0.1.10

תמיכה : לרבות, ויכללו תשלו� עבור כל הוצאות הזוכה הקשורות למימוש מכרז זה
 הוצאות אריזה, היטלי�, )מ"למעט מע(מיסי� , הוצאות יבוא, רשיונות תוכנה, בעברית

חרת וכל הוצאה אאחת שנת אחריות לפחות , �)הובלה למשרד הראשי של המוסד ביו
לא תשול� לזוכה כל תוספת מחיר מעבר למחירי� הנקובי�  .שתידרש למימוש מכרז זה

  .בהצעתו
המחירי� המוצעי� למחשבי כ� יד יתייחסו ליחידה אחת קומפלט ויכללו את כל הרכיבי� 

 � .1.1.7 והאביזרי� המפורטי� בסעי
על פי , מאת הזוכה נו שיוזמהנוספי� יד והאביזרי� מחשבי כ� ההמוסד ישל� לזוכה עבור  0.1.11

ובהתא� לדגמי� ולכמויות שיספק הזוכה למוסד , הזוכה למכרז זההמחירי� בהצעת 
הטובי� בכפו� לאישור המוסד על קבלת , על פי הזמנות המוסד מזמ� לזמ�והכול , בפועל

 ).3פרק (כמפורט בפרק העלויות  ולשביעות רצונו של המוסד
  שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות ס� , יתחשב בהצעההמוסד לא 0.1.12

שאינ" מוגדרי" ,  וכל סעיפי המפרט הטכנילהל# 0.6כל הסעיפי" המפורטי" בסעי! (
שלדעת , התייחסות מפורטת לסעי� מסעיפי המכרזחסרת ו   א)במפורש כאופציונליי"
    .או החלטה כדבעי/המוסד מונע הערכה ו
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0 .  ת וגדרה 2

 .ה זו להצעות וכל נספחיהבקש ) מפרט/ מכרז  0.2.1
 . סד לביטוח לאומיו המ)  סדוהמ 0.2.2
 . הצעת המציע למכרז זה על כל נספחיה) העהצ 0.2.3
 .והגיש הצעה בכתב למוסד למכרז זה,  � שרכש את מסמכי המכרזר כל גו– עימצ 0.2.4
מוסד וה, כהצעה זוכה על ידי ועדת המכרזי� של המוסד,  כל מציע שהצעתו תיבחר– זוכה 0.2.5

 .הנדרשי� במכרז זההטובי� עימו על הסכ� לאספקת יחתו� 
 .בהצעת המציע בתשובה למכרז זהמופיעי� ההטובי�  מחירי ) מחירו# 0.2.6
אופציות לרבות , במכרז זהמחשבי כ� היד הנדרשי�  כל סוגי – טובי# / מחשבי כ! יד  0.2.7

תקופת לאור� כל , הרחבות ושרותי תחזוקה ותיקוני�, אביזרי�, תוספות, שונות
 .ההתקשרות על פי מכרז זה

 .על פי האמור במכרז זה,  ההסכ� שיחת� בי� הזוכה למוסד– הסכ" 0.2.8
לעדכו� טכנולוגי של תצורות בבקשה ,  פניה של המוסד לזוכי� במכרז–עדכו# תקופתי  0.2.9

   .בהתא� להכרזות של היצרני� ולשינויי� במחירי השוק, שיסופקו למוסד, מחשבי כ� היד
 .  ירושלי�13ויצמ� ' וסד הנמצא בשדמה  המשרד הראשי של– שיד ראר או משר.מ 0.2.10
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0 .  הלה נמ 3
 רכישת מסמכי המכרז  0.3.1

במוסד )  בשו� מקרהשלא יוחזרו(ח " ש200המכרז תמורת מסמכי את חובה לרכוש  0.3.1.1
קומה , אג� התפעולבמזכירות ,  ירושלי�13ויצמ� ' במשרד הראשי שד, לביטוח לאומי

   .09:00�15:00בי� השעות ' ה)'י� א בימ 02�6709443' טל, 200 חדר 2
  .התשלו� יבוצע בהמחאה בלבד לפקודת המוסד לביטוח לאומי

 .מ�א� לא לצל, ל"נית� לעיי� במסמכי המכרז במקו� הנ  . שרו� כה�' נא לפנות לגב
 .רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי ס� מוקד� להגשת ההצעה 0.3.1.2

אול� , ) il.gov.btl.www ( וסדבאתר האינטרנט של המנית� לעיי� במסמכי המכרז  0.3.1.3
הניתנת לרכישה כאמור , הנוסח הקובע והמחייב הוא הנוסח המופיע בחוברת המכרז

  � . לעיל0.3.1.1בסעי
משו� יצירת , בכל דר� שהיא, המכרז מהאינטרנט או בהעתקתוחוברת אי� בהורדת  0.3.1.4

 .בעלות עליו
 איש קשר  0.3.2

 : קשר מטע� המוסד לכל עניי� הקשור למכרז זה הואאיש ה

 אג� התפעול מנהל )מר אברה� ברוס  

  02�6528511 :פקס,  02�6709443  :'טל

  . 91909ירושלי� , גיורא לוט�) ככר13צמ� יוי' שד: כתובת לפניה בכתב
  il.gov.nioi@bebs  :דואר אלקטרוני

 והל העברת שאלות ובירורי"נ 0.3.3

באמצעות , ל"הקשר הניש יש להפנות בכתב לא, שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז 0.3.3.1
 ). שאלות שיופנו בעל פה או בטלפו� לא יענו ( בלבדדואר אלקטרוני

 .פרטי השואל וכתובת דואר אלקטרוני, הפניה תכלול את פרוט השאלה 0.3.3.2

ורט בטבלת ריכוז התאריכי� בסעי� יש להעביר את שאלות ההבהרה עד למועד המפ 0.3.3.3
 .  לא יתקבלו שאלות לאחר מועד זה.  0.0

עד למועד , התשובות לשאלות ההבהרה ישלחו בדואר אלקטרוני לכל רוכשי המכרז 0.3.3.4
�נית� יהיה להוריד את קבצי , כמו כ�.  0.0 המפורט בטבלת ריכוז התאריכי� בסעי

: בכתובת , מוסדשאלות ההבהרה ותשובות המוסד מאתר האינטרנט של ה
il.gov.btl.www החל מהמועד האמור,   במדור מכרזי�. 

מחייבות את , שיימסרו בכתב למציעי�, כי רק תשובות והבהרות, מובהר בזאת 0.3.3.5
 .המוסד

 .  המוסד יהא רשאי לשלוח למציעי� יותר מקוב0 הבהרות אחד 0.3.3.6

 .המכרז והוראותיומהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ה תשובות המוסד לשאלות ההבהר 0.3.3.7
חתומי� על ידי , על המציעי� לצר� להצעת� תדפיס של כל קבצי הבהרות המוסד

 .מורשי החתימה של המציע
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 .  לא יתקיי� כנס מציעי�)  כנס מציעי" 0.3.4
 ירת ההצעותסמ 0.3.5

 בשלושה עותקי� זהי� ותיער� בהתא� להנחיות המפורטות, הצעת המציע תוגש בכתב 0.3.5.1
 � .    להל�0.5בסעי

 :כל אחד מהעותקי� יכלול שתי מעטפות נפרדות וחתומות כדלקמ� 0.3.5.2

כולל כל הנספחי� והאישורי� ,  במכרז 0�2מעטפה ראשונה תכיל מענה לפרקי�  )1
  .בחוברת כרוכה,  הדרושי�

 ".0�2 מענה לפרקי" – 2008) 28(ת ' מכרז מס"על המעטפה יש לרשו� 

 מתו� 3על גבי צילו� של פרק ,  )פרק העלויות (3 מעטפה שנייה תכיל מענה לפרק )2
  3 מענה לפרק – 2008) 28(ת ' מכרז מס"על המעטפה יש לרשו� .  חוברת המכרז

 )".הצעת המחיר(

 .יש להקפיד על הפרדת המעטפות כנדרש 0.3.5.3
שהוגשו , המוסד לא יתחשב בהצעות של אותו מציע. יע יגיש הצעה אחת בלבדצמה 0.3.5.4

 .תאגידי�/לא נית� להגיש הצעות משותפות למספר מציעי�, כמו כ�.  בשמות שוני�
 למעטפה סגורה היטב החלקי�על שני , יש להכניס את שלושת העותקי� של ההצעה 0.3.5.5

 13 בשדרות ויצמ� 2הממוקמת בארכיב שבקומה , ולמסור בתיבת המכרזי� של המוסד
  . אצל מר יוסי מרציאנוירושלי�

  . ללא סימ� מזהה כל שהוא, מספרו בלבדעל גבי המעטפה יש לציי� את ש� המכרז ו
 .ההצעות יוגשו למוסד במסירה ידנית או באמצעות דואר שליחי" בלבד

יש להקפיד על . מסירת ההצעה תמורה למסירת הצעתו  יקבל המציע  אישור עלב 0.3.5.6
 .קבלת אישור זה

0.3.5.7 �   .0.0 המועד האחרו� להגשת ההצעות מפורט בטבלת ריכוז תאריכי� בסעי
 

 .ל"ידו� בהצעה שתגיע לאחר המועד הנהמוסד לא 

 ק! ההצעותתו 0.3.6
 �, לבקשת המוסד  .0.0מפורט בטבלת ריכוז תאריכי" בסעי! עד ליו" הההצעה תהא בתוק

 .עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה, יארי� המציע את תוק� ההצעה וערבות ההגשה
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0 .  רט פהמ 4

 :הבאי�מכילה את הפרקי� ") המכרז/המפרט ")להל� (בקשה זו להצעות 
 .  המפרט את תנאי המכרז) פרק זה( פרק מנהלה ) 0פרק  0.4.1
 .הנדרשי�  במכרז זהמחשבי כ� היד  מפרט טכני של – 1פרק  0.4.2
 .מציעה פרטי� על – 2פרק  0.4.3
   .מפרט אופ� הגשת ההצעה הכספית ה פרק העלויות– 3פרק  0.4.4
 :נספחי המכרז 0.4.5

 ;גשהת הנוסח ערבו 	  0.6.1נספח  
  ;ר מורשי חתימה  ודוגמאות חתימהנוסח אישו 	  0.6.4נספח  
 פרוט לקוחותמחשבי כ� יד וקוד� בשיווק הצהרה על ניסיו�  	 0.6.6נספח  

 ;או עיסקיי�/מוסדיי� ו
שכר חוק עובדי� זרי�  ובעברות לפי חוק תצהיר העדר הרשעות  	  0.6.7נספח  

� ;מינימו
שכר מינימו�  , י�התחייבות לעמידה בדרישות תשלומי� סוציאלי 	 0.6.8נספח  

 ;וקיו� חוקי העבודה
 ;עסק בשליטת אישה 	   0.6.10נספח  
 ;הצהרת המשתת� במכרז 	   0.6.12נספח  
 ;נוסח ערבות ביצוע 	 0.7.1נספח 
 ;נוסח ההסכ� 	   0.7.3נספח  
 .תנוסח התחייבות לשמירת סודיו 	  0.7.6נספח  
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0 .  מבנה ההצעה 5
את המענה הניהולי יכלול החלק הראשו� : ני חלקי�כל אחד מעותקי ההצעה יכלול ש 0.5.1

 .  )פרק העלויות (3את המענה לפרק יכלול לרבות הנספחי� והחלק השני  2�0לפרקי� והטכני 
חתימה ה ייכלול מכתב מלווה חתו� על ידי מורש) החלק הניהולי  והטכני(החלק הראשו�  0.5.2

 :של המציע ואת הנספחי� המפורטי� להל�
מספר 
הנספח 
 בהצעת
 המציע

סעיף  שם הנספח
המכרז  
 הרלבנטי

 הערות

 בנוסח המופיע בדיוקיש להקפיד שנוסח הערבות יהיה  0.6.1 ערבות הגשה 0.6.1
 .0.6.1בנספח 

 אישורים תקפים של  רשות המיסים 0.6.2 אישורים על ניהול ספרים  0.6.2

  מסמכי המכרזרכישתהמוסד על  אישור צילום 0.6.3 אישור רכישת מסמכי המכרז 0.6.3

אישור מורשי חתימה ודוגמאות  0.6.4
 חתימה

 0.6.4צילום נספח   על גבי ח"ד או רו"אישור עו 0.6.4

 בשיווק מחשבי אישור מחזור כספי 0.6.5
 כף יד

 .  כנדרש 2005-2007 לשנים ח"אישור רו 0.6.5

הצהרה על ניסיון קודם בשיווק  0.6.6
  ופרוט לקוחותמחשבי כף יד

 .  בחוברת המכרז0.6.6  נספח צילוםגש על גבי וי 0.6.6

בעברות לפי חוק העדר הרשעות  0.6.7
 שכר מינימוםחוק עובדים זרים  ו

 0.6.7 נספח  צילוםד  על גבי "תצהיר עו 0.6.7

התחייבות לעמידה בדרישות  0.6.8
שכר מינימום  , תשלומים סוציאליים
 ;וקיום חוקי העבודה

  0.6.8  נספח  צילוםד על גבי "תצהיר עו 0.6.8

   אופציה–ח "אישור רו 0.6.9 אישור על טובין מתוצרת הארץ 0.6.9

   אופציה–ח "אישור רו 0.6.10 עסק בשליטת אישה 0.6.10

אישור יצרן על מעבדת שירות  0.6.11
 בישראל

 אישור תקף לכל אחד מהיצרנים המוצעים במכרז זה 0.6.11

 בחוברת 0.6.12 נספח צילוםהצהרת המציע על גבי  0.6.12 הצהרת המשתתף במכרז 0.6.12
 .המכרז

 .בחוברת המכרז  0.7.3נספח   צילוםיוגש על גבי  0.7.3 הסכם התקשרות 0.7.3

 .בחוברת המכרז  0.7.6נספח   צילוםיוגש על גבי  0.7.6 הצהרת סודיות 0.7.6

 לכל אחת מהחלופות מפרט טכני 1.2
 המוצעות

 1.2טבלת הנתונים בסעיף צילום של בי ימולא ויוגש על ג 1.2
 .יש לצרף מפרטי יצרן,  כמו כן.בחוברת המכרז

+ פרוט תנאי השרות והאחריות  1.3
 אופציות להרחבת השירות

 

כל הסעיפים 
  עד 1.3.1

1.3.11 
 ובנוסףאחד לאחד , על המציע לענות על כל הסעיפים

פרוט תנאי השרות , עליו לצרף דוגמא של תעודת אחריות
האחריות המוצעים ופרוט  האפשרויות להרחבת ו

 .השירות
 2פרק טבלת פרט המציע ב צילוםיוגש על גבי ימולא ו 2פרק  פרטי המציע טבלת  2

 בחוברת המכרז 

מסמכי הבהרות המוסד לשאלות  0.3.3
 הבהרה למכרז זה 

י  ידי מורשיש להקפיד  שמסמכי ההבהרות יחתמו על 0.3.3.7 
 .0.3.3.7 כאמור בסעיף, עחתימה מטעם המצי
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 . בשלמותובחוברת המכרז 3פרק צילו" החלק השני יכלול הצעה כספית של המציע על גבי  0.5.3
לחתו� עליה� , למלא אות� כנדרש, ככתב� וכלשונ�, על המציע לצל� את הנספחי� 0.5.4

 .אי� לצר� את חוברת המכרז להצעת המציע. ולצרפ� להצעתו
 תמתוחת� בחוי,  לרבות עמודי הנספחי� להצעה וההצעה הכספית, מוד בהצעה עלכ 0.5.5

  .חתימה  מטע� המציעה יהרשמית של המציע ויכלול חתימה של מורש
יילקחו בחשבו� רק א� יהיו מלווי� בחתימת , א� יהיו, תיקוני� בכתב יד להצעת המציע 0.5.6

 . חתימה וחותמת ליד התיקו�ימורש
 נית� יהיה לבקשת מי שרכש את מסמכי המכרז לקבל את המכרז ,לצרכי סיוע למענה למכרז 0.5.7

.  0.3.2באמצעות פנייה לאיש הקשר כמפורט בסעי� ,  בדואר אלקטרוניWORDכקוב0 
הנוסח המחייב הוא א� ורק הנוסח המודפס והחתו� הנית� לרכישה במשרד הראשי 

 .י� זהי� שהנוסחWORD )המציע אחראי לוודא בזמ� השימוש בקוב0 ה.  בירושלי�
ל או הצעה שלא "ועדת המכרזי� של המוסד תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש במבנה הנ 0.5.8

 �,  0.6.10 )ו 0.6.9למעט הנספחי� , 0.6 צורפו אליה כל הנספחי� המפורטי� בסעי
 .המוגדרי� כאופציה

או /או לגרוע ו/או הצעות משלו ו/או הסתייגויות ו/המציע אינו רשאי להוסי� הערות ו 0.5.9
 .הדבר לא יילקח בחשבו� בבדיקת הצעתו, א� יעשה כ�. נות על הוראות המכרזלהת

יחייב , לאמור בהצעת המציעזה או אי התאמה בי� האמור במפרט /בכל מקרה של סתירה ו 0.5.10
או שוני בהצעת המציע /או הסתייגות ו/כל תוספת ו. את הצדדי� א� ורק האמור במפרט

ת הצדדי� להסכ� על א� בחירת הצעת הזוכה  ולא יחייבו א, לעומת המפרט בטלי� בזאת
  . י הסכ� זה”עפ מו יוהתקשרות המוסד ע
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0 .  ייבויות ואישורי� בגי� הגשת ההצעה חהת 6
רק א� , � יינתנוהו ר חובהדגבהאישורי� והצהרות המציע הנדרשות בסעיפי� הבאי� הינ�  לכ

  .המציע בעצמו אכ� עומד בדרישות שלגביה� נדרשות ההצהרות והאישורי�
  בות בגי# הגשת ההצעהער 0.6.1

בס� של  ,ת חילוטרב  ,בלתי  מותנית לטובת המוסדמקורית המציע לצר� להצעתו ערבות  לע
3,0002  .�  .0.0 הערבות תהיה בתוק� עד לתארי� המפורט בטבלת ריכוז תאריכי� בסעי

הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רשיו� 
  .1981  –א "תשמ, י חוק הפיקוח על עסקי הביטוח” בביטוח עפלעסוק

בנוסח המצור! בנספח בדיוקרבות תוגש כערבות מקורית עה  0 .6 ללא 1.  
צילו" של הערבות. השמטות או שינויי", תוספות יתקבל    .לא 

רו" לפסילת ההצעה ר יג וי מהנוסח האמו  .כל שינ
נוס� לצר� צילו� של הערבות לכל יש להצמיד את הערבות המקורית לאחד העותקי� וב

 ).לחלק הניהולי(אחד משלושת עותקי ההצעה 
א� המציע שזכה במכרז לא יחתו� על ההסכ� לאור , המוסד יהא רשאי לממש הערבות

.  יו� ממועד הודעת המוסד על זכייתו במכרז זה15 )זכייתו במכרז ובסמו� לה ולא יאוחר מ
המציע יארי� את . יות למציעי� שלא זכו במכרזהערבו יוחזרו, לאחר סיו� הליכי המכרז

 .עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה,  תוק� הערבות וההצעה לבקשת המוסד
אישור תק� על ניהול פנקסי חשבונות  �רלצ שי ) פנקסי חשבונותעל ניהול תוק!  בר שוראי 0.6.2

 .20.6.כנספח , 1976 –ו 'ורשומות לפי חוק עסקאות גופי� ציבוריי� התשל
,  אישור רכישת מסמכי המכרזצילו" יש לצר� להצעה ) ר רכישת מסמכי המכרזאישו 0.6.3

 .30.6.כנספח 
ח על מורשי "ד או רו" יש לצר� אישור עו– אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה 0.6.4

ד שני מורשי חתימה הרשאי� להתחייב בש� ע, החתימה ודוגמאות חתימה מטע� המציע
 .0.6.4 צילו� נספח גבי על, המציע בכל הנוגע למכרז זה

המפרט מחזור , ח" אישור רו0.6.5כנספח  על המציע לצר� להצעתו – אישור מחזור כספי 0.6.5
 , 2007�2005 בכל אחת משלוש השני� האחרונות  ,מחשבי כ� ידמכירות בישראל בשיווק 

     .לשנה בממוצע2  100,000ולפחות  , מ"ח ללא מע"בש
 על המציע לצר� להצעתו הצהרה המפרטת שנות –ורשימת לקוחות הצהרה על ניסיו# קוד"  0.6.6

 3לפחות ה של רשימעל המציע לפרט , כמו כ�.  שני�2 ולפחות מחשבי כ� ידוותק בשיווק 
 למחשבי דומי�מחשבי כ� יד  20לפחות שסיפק לה�  ,בישראל עיסקיי�/מוסדיי�קוחות ל

לכל התקופה  (2007�2005במהל� השני� ,  מהלקוחותדלכל אח, במכרז זהכ� היד הנדרשי� 
     .0.6.6צילו� נספח על גבי וזאת , )במצטבר

 המציע יצר� ) שכר מינימו"חוק תשלו" עובדי" זרי" ובעבירות לפי חוק העדר הרשעות  0.6.7
א "התשל] נוסח חדש[לפקודת הראיות ' לפרק ב' להצעתו תצהיר בכתב כמשמעותו בסימ� א

בדבר היעדר הרשעות בעבירות , די�מאושר על ידי עור� ,  של מורשה חתימה מטעמו1971 )
 .7.0.6נספח וזאת על גבי צילו�  , לפי חוק עובדי� זרי� וחוק תשלו� שכר מינימו�
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 ) שכר מינימו" וקיו" חוקי העבודה, התחייבות לעמידה בדרישות תשלומי" סוציאליי" 0.6.8
כי ,  התחייבות של מורשה חתימה מטעמו המאושר על ידי עור� די�, המציע יצר� להצעתו

שכר מינימו� לעובדי� וכ� תשלו� , בדרישות לתשלומי� סוציאליי�המציע מתחייב לעמוד 
שיועסקו על ידו במהל� תקופת , התחייבות לקיי� את חוקי העבודה לגבי העובדי�

 .8.0.6נספח צילו� וזאת על גבי , ההתקשרות על פי מכרז זה
העדפת תוצרת (ת המכרזי� בהתא� לקבוע בתקנות חוב ) אישור על טובי# מתוצרת האר. 0.6.9

תינת� עדיפות להצעות אשר כוללות , 1995 –ה "התשנ) האר0 וחובת שיתו� פעולה עסקי
יש . 35% ובלבד ששיעור המרכיב הישראלי במחיר ההצעה הוא לפחות טובי� מתוצרת האר0

  .9.0.6כנספח , ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה"לצר� אישור רו
 אישור זה אינו חובה והוא רלבנטי א� ורק להצעות הכוללות טובי� מתוצרת מובהר כי

 .35%בתנאי ששיעור המרכיב הישראלי במחיר ההצעה למוסד הוא לפחות , האר0
, לחוק חובת המכרזי�' ב2 להצעה אשר מתקיי� בה האמור בסעי� ) עסק בשליטת אישה 0.6.10

 רואה חשבו� ותצהיר כמפורט יצורפו אישור, כלומר שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה
 .10.0.6כנספח , בסעי� האמור

   אישור על מעבדת שירות מוסמכת על ידי היצר# 0.6.11
 �נציגו הרשמי בישראל או היצר� או אישור של   0.6.11כנספח להצעתו על המציע לצר

, על ידי היצר� בישראלהמעיד על קיו� של מעבדת שירות מוסמכת , יבוא� רשמי אישור של 
פועלת בהתא� להנחיות ונהלי היצר� ה, שבי כ� היד המיוצרי� על ידי אותו היצר�לכל מח

: פרט את הפרטי� הבאי�על האישור האמור ל.  חלקי חילו� חדשי� ומקוריי�משתמשת בו
כתובת ,  הבעלי� של מעבדת השירותפרטי� על , )או מעבדות השירות(מעבדת השירות ש� 

  .זמני מת� השירות ותנאי השירות, מספר טלפו� של מוקד השירות, מלאה
  .יש לצר� את האישור האמור לכל אחד מהיצרני� המוצעי� במכרז זה

 
לה� מעבדת שאי� ,  של יצר� כל שהואהמציע רשאי להציע מחשבי כ� יד, על א� האמור לעיל

  זוכהובלבד שה, ל"אול� יש לה� מעבדות שירות של היצר� בחו, מוסמכת בישראלשירות 
לתיקו� במעבדת המשרד הראשי של המוסד שאינו תקי� מ כ� היד יחת את מחשביתחייב לק
בתו� ,  ובדוקכשהוא תקי� לחלוטי�מוסד משרד הראשי של ה לו ולהחזירל"היצר� בחו

עד  מני לספק למוסד מחשב כ� יד חלופי זהזוכה יתחייב, כמו כ�. שלושה שבועות לכל היותר
הוצאה כספית נוספת כל ללא ,  חשבו� הזוכהל עהכלו, להשלמת התיקו� והחזרתו למוסד

  .למוסד
 

 לכל מחשבי בישראלמקומית המוסד ית� עדיפות להצעה הכוללת מעבדת שירות כי , מודגש
 .כ� היד המפיעי� בהצעה

 : כדלקמ�,0.6.12צילו�  נספח     על המציע להצהיר על גבי) הצהרת המשתת! במכרז 0.6.12
  הבנת וקבלת כל תנאי המכרז 0.6.12.1

כרז כי קרא והבי� את צרכי המוסד ודרישותיו כמפורט במ ,הצהיר ולאשרעל המציע ל
, הידע, הניסיו�ברשותו  ,ההסברי� אשר ביקש לדעתההבהרות וקיבל את כל , זה

לביצוע מושל� של התחייבויות הזוכה ושאר האמצעי� הנדרשי�  המומחיות, הכושר
ימשיכו להיות ברשותו ו, והכול ברמה מקצועית גבוהה וסטנדרטי� גבוהי�, במכרז זה

 בהסכ� יובויותיי התחי”ועפהמכרז בהתא� לדרישות , לאור� כל תקופת ההתקשרות
 .י מכרז זה” עפשיחת� עמו
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  עיו# בהצעות 0.6.12.2
  )להל� (, 1992)ב"י חוק חובת המכרזי� התשנ”כי ידוע למציע שעפ, על המציע להצהיר

י� לראות את הצעתו יתכ� שתהיינה פניות של מציעי� אחר, ")חוק חובת המכרזי""
מצהיר המציע כי אי� לו התנגדות לכ� ואי� צור� לבקש ממנו , כמו כ�.  במידה וזכה

על המציע לציי� מראש . בכפו� לחוק חובת המכרזי�, רשות להראות את הצעתו
, למרות זאת. אלו סעיפי� בהצעתו חסויי� להצגה למתחרי�) בתשובתו לסעי� זה(

להציג כל מסמ� שלהערכתה , י שיקול דעתה”עפ, ועדת המכרזי� תהא רשאית
המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת 

  .המכרזי� ותקנותיו
כולל  2 0.3יידרש לשל� למוסד , מציע שיבקש לממש את זכות העיו� כאמור לעיל

 .י� הדפי� הראשונ20)מעבר ל, מ בגי� צילו� של כל ד� שיבקש לצל�"מע

  מכרז מסגרת 0.6.12.3
והזמנת הטובי� , מכרז מסגרתכי ברור לו שהמכרז הינו במתכונת , על המציע להצהיר

ללא ו, מזמ� לזמ� לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד, י צרכי המוסד”עפתהיה 
 . כל שה� או לדגמי�/כל שה� והתחייבות לכמויות 

  ויות קניי#זכ 0.6.12.4
הפרה של זכויות  קניי� , קת הטובי� למוסדכי אי� ולא יהיה  באספ, על המציע להצהיר

. וכי אי� כל מניעה או הגבלה שחלי� על המוסד כתוצאה מכ�, של צד שלישי כלשהו
, במקרי� בה� זכויות הקניי� בחלק מהטובי� המוצעי� או כולו שייכות לצד שלישי

למקור הזכויות , להנחת דעת המוסד, יפורט הדבר בהצהרה בתוספת הסבר והוכחות
את המוסד ויפצה כמו כ� יבהיר המציע כי ישפה . מציע להציע למוסד את הטובי�השל 

וקשורה בזכויות בטובי� , שתוגש נגד המוסד, בכל מקרה של תביעת צד שלישי 
 . המוצעי�

  קיו" רכיבי הפתרו# 0.6.12.5
 בדק שאי� שו� המציעוש,  הינ� בייצור שוט�,הטובי�פריטי כל כי , על המציע להצהיר

י היצר� "או שיווק� או הפסקת התמיכה בה� עה מתוכננת של ייצור� מידע על הפסק
   .למש� שנה לפחות מהמועד האחרו� להגשת ההצעות למכרז זה, או המציע /ו

 הסכ" התקשרות 0.6.13

בחוברת  37.0.את טיוטת ההסכ� המצורפת בנספח  , 37.0.כנספח על המציע לצר� להצעתו 
חתימה של המציע בכל עמוד ובחתימה מלאה  היחתומה בראשי תיבות על ידי מורש, המכרז

  . במקו� המיועד לכ� בסו� טיוטת ההסכ�העסק /וחותמת התאגיד
 הצהרת סודיות 0.6.14

בחוברת המכרז  0.7.6על צילו� הצהרת הסודיות בנספח בראשי תיבות על המציע לחתו� 
 .0.7.6כנספח ולצרפה להצעתו 



 

                              מכרז לאספקת מחשבי כ� יד ואחזקת�                                                                                       סד לביטוח לאומי       ומה    

  48 מתוך  15דף  

0 . י� זכייה במכרז  7  התחייבויות בג

 בות בגי# זכייהער 0.7.1
בלתי מותנית מקורית ערבות , ביחד ע� החתימה על ההסכ�, כה במכרז ימציא למוסדוזה

  .  5,0002של כו�  בסלטובת המוסד
  לעמידה , יו� לאחר סיומו90+ למש� כל תקופת ההסכ� הערבות האמורה תהיה תקפה 

ביו� י המדד הידוע ”הערבות תהיה צמודה למדד המחירי� לצרכ� עפ.  בתנאי ההסכ�
ת או ערבות של חברת ביטוח י הערבות האמורה תהיה ערבות בנקא.ה על ההסכ�החתימ

 –א"התשמ, פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח)ישראלית שברשותה רשיו� לעסוק בביטוח על
1981 . 
למכרז   0.7.1 בנוסח המצור� בנספח בדיוקכערבות מקורית רבות תוגש עה
 .השמטות או שינויי�, ללא תוספות, זה

 
בכל מקרה שהזוכה לא עמד , יהא רשאי לחלט את הערבות לפי שיקול דעתו הבלעדיהמוסד 

וזאת מבלי לפגוע , ובהתראה של שבועיי�, בהתחייבות כל שהיא מהתחייבויותיו במכרז זה
  . כדי�,המוסד לכל סעד אחריות בזכו

 ריות כוללתאח 0.7.2

שיספק , וי�כל מחשבי כ� היד והאביזרי� הנלו ישא באחריות מלאה לתקינות הזוכה 0.7.2.1
 .כל מחשב כ� יד למוסדהחל ממועד אספקת , לפחות שנהלמש� , למוסד על פי מכרז זה

 .0.6.11 כמפורט בסעי� , האחריות תינת� על ידי מעבדת שירות
כמויות ב, גבוההבאיכות , מחשבי כ� הידלאספקת לתת אחריות כוללת תחייב יהזוכה  0.7.2.2

וזאת , על פי תנאי המכרז ובהתא� להזמנות המוסד,  הזמני� הנדרשהנדרשות ובלוח
 .למש� כל תקופת ההתקשרות

0.7.2.3  � . בהמש�1.3  תנאי השירות והאחריות מוגדרי� בסעי

 0.7.3תחייב לחתו� על הסכ�  לפי הדוגמא המצורפת בנספח יהזוכה  /הסכ" התקשרות  0.7.3
הצעת הזוכה  , הרות המוסד לשאלות ההבהרה של המציעי�מפרט זה והב.  במפרט זה

  .בתשובה למפרט זה והבהרות ותשובות הזוכה יהיו חלק בלתי נפרד מההסכ� שיחת�
 .0.7.3 טיוטת ההסכ� ולצרפה להצעתו כנספח צילו"על המציע לחתו� על 

 ,דתעבור לבעלות המוס,   שיספק הזוכה למוסד,הטובי�הבעלות בכל  ) זכויות השימוש 0.7.4
, יוצרי�אי� באמור לעיל לפגוע בזכויות , מובהר בזאת כי. ולזוכה לא תהיה כל זכות בה�

או זכויות הקניי� הרוחני האחרות של צד כל /וסימני מסחר , סודות מסחריי�, פטנטי�
  .שהוא

זכייתו / הזמנה /  לפרס� הודעה על קבלת העבודה לא יהיה רשאיהזוכה  ) הודעה על זכייה 0.7.5
 איש הקשר המפורט בסעי� י "יאו� ואישור נוסח ההודעה מראש ובכתב עאלא לאחר ת

 0.3.2. 
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 סודיות וביטחו# 0.7.6
שיימסר לו על ידי המוסד לש�   הזוכה מצהיר בזה שידוע לו כי מידע: אי פרסו" מידע 0.7.6.1

. בתו� השימושועליו להחזירו למוסד , אי� לפרסמו, י מכרז זה”ביצוע התחייבויותיו עפ
 .ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול ג� לאחר תו� תקופת ההתקשרות בי� הצדדי�

למסור או להביא , להודיע, ולא להעביר,  הזוכה מתחייב לשמור בסוד:שמירת סוד 0.7.6.2
או /נוצרו  על ידו ואשר או קוב0 מחשב /ואו ידיעה /מסמ� ואו /מידע ולידיעת אחר כל 

תשומת לב הזוכה . י מכרז זה”צוע התחייבויותיו עפהגיעו אליו בקשר או בעת בי
שעניינ� איסור ועונש על , 1977–ז "התשל,  לחוק העונשי�118 ) ו91מופנית לסעיפי� 

ע� גו� מבוקר כמשמעותו בחוק , לרבות קבל�, י בעל חוזה "מסירת ידיעות רשמיות ע
 .1958 –ח "תשי, מבקר המדינה

מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של  הזוכה :י עובדי הזוכה"שמירת סוד ע 0.7.6.3
להחתי� את לחתו� בעצמו ובאחריות הזוכה . והעונש על אי מילוייה, שמירת הסודיות

לפי ,  שיעסקו במימוש מכרז זה על טופס הצהרת סודיות סטנדרטי של המוסד,עובדיו
 . על ידי המוסדא� יתבקש לכ�,  ולהמציאו למוסד0.7.6 בנספח הדוגמא המצורפת 

 :חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר 0.7.6.4

 ;היה מצוי בחזקת הזוכה קוד� לגילוי ללא חובת סודיות �
 ;פותח באופ� עצמאי ללא שימוש במידע סודי �
 ;ללא חובת סודיות' י צד ג"נמסר לזוכה ע �
 ;הינו או הפ� להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של המוסד �
קשורי� לפעילות העסקית של הזוכה ידע וטכניקות ה, תפיסות, רעיונות �

ואשר נשמרו בזיכרונ� של עובדי הזוכה שהיו בעלי , הכלולי� במידע של המוסד
 ;גישה למידע בהתא� למפרט זה

 .על הזוכה לגלותו בהתא� לצו שיפוטי �

0.7.6.5   �אלא , לפרס� או להפי0,  משו� מת� הרשאה לזוכה לגלות0.7.6.4אי� באמור בסעי
 :סכ�כמפורט בכל מקו� אחר בה

 ;את המקור של המידע הנלווה �
 ;כל נתוני� סטטיסטיי� או נתוני כוח אד� של המוסד �
 .תוכניות עסקיות של המוסד �

 בראשי תיבות ולצרפה 0.7.6 הצהרת הסודיות בנספח צילו"על המציע לחתו� על  0.7.6.6
 .0.7.6כנספח , תולהצע

� בקשר את כל הפרטי, לפי דרישתו, ור למנהל הביטחו� במוסדסהזוכה מתחייב למ 0.7.6.7
 .לעובדיו המבקרי� במשרדי המוסד במסגרת עבודת�

מכל טע� , המוסד רשאי לדרוש מהזוכה למנוע כניסתו של מי מעובדיו לאתר המוסד 0.7.6.8
לרבות בגלל סיבות ביטחוניות או בעקבות שירות או התנהגות בלתי , שימצא לנכו�

 .והזוכה מתחייב למלא דרישה זו לאלתר, לפי קביעת המוסד, סבירי�
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 יסויי" ומבחני קבלהנ 0.7.7
, כל רכיב אחראו חשב כ� היד של מכל דג� המוסד שומר לעצמו את הזכות לבדוק  0.7.7.1

 .  מאת הזוכה�כתנאי להזמנת, שיוצעו לו במהל� תקופת ההתקשרות

הזוכה יתחייב להעמיד לרשות המוסד לבדיקה מחשב כ� יד אחד , על פי דרישת המוסד 0.7.7.2
הדרייברי� , התוכנות, לרבות כל הרכיבי�, בכל אחת מהתצורות שיבקש המוסד לבדוק

הזוכה יתחייב לשת� .  וההתקני� הנדרשי� כדי להפעיל את מחשבי כ� היד האמורי�
 .פעולה ע� עובדי המוסד ולסייע בביצוע הבדיקה ככל שיידרש

הבדיקה . מש� הבדיקה יהיה עד שבוע ימי� או תקופה ארוכה יותר בהסכמת הזוכה 0.7.7.3
 . לאור� כל תקופת ההסכ�, בקשת המוסדמתחל לא יאוחר משבועיי� 

 לבדיקתו ומסריש, הדגמי� והרכיבי�המוסד יקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי הא�  0.7.7.4
,  בהצלחה בבדיקהועמדילא הדגמי� והרכיבי� האמורי� א� .  בהצלחה בבדיקהועמדי

 .ללא כל תשלו� או פיצוי לזוכה,  לזוכההפריטי� המוסד יחזיר את 

לא יעמדו בהצלחה במבחני במכרז זה וצעו על ידי זוכה אחד יד שהיה וכל חלופות כ� הי 0.7.7.5
 יהא רשאי לבטל את ההתקשרות ע� הזוכה האמור המוסד, הקבלה כאמור לעיל

ד ועמיתועלת משוקלל ואשר /דורג במקו� הבא בדירוג עלותיולהתקשר ע� הזוכה ש
 .וכ� הלאה, כרזבכל תנאי הס� המוגדרי� במ

0 .  טוציא המפרמ –ויות המוסד זכ 8
או  /להזמי� חלק מהטובי� ו, וסד רשאי לפצל את הזכייה בי� הזוכי�המ ) צול הזכייהפי 0.8.1

  .לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ש את ההצעה בחלקי� או בשלבי�מלמ
ת את ביצוע ואו לצאת במכרז חדש או לדח/סד רשאי לבטל את המכרז וומה ) ל המכרזביטו 0.8.2

ללא הודעה מוקדמת ,  ללא צור� בנימוק החלטתו,י שיקול דעתו הבלעדי”המכרז  וזאת עפ
 . במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעי�. וללא כל פיצוי

 ירת הזוכהבח 0.8.3
 . או כל הצעה אחרת, � המוסד מתחייב לקבל  את ההצעה הזולה ביותריא 0.8.3.1
לעומת מהות , סד לא יתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירההמו 0.8.3.2

 וישת ס� ארדכה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות או שאינ, ההצעה ותנאיה
שלדעת המוסד מונע הערכה , בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעי� מסעיפי המכרז

או שינויי� כלשה� מהאמור / הסתייגויות ו�או שתהיינה בה/ו, או החלטה כדבעי/ו
תוספות או /או הסתייגויות ו/היה והמוסד יבחר בהצעה בה יהיו שינויי� ו. במפרט

 .יראו אלו כבטלי� ולא יחייבו את המוסד, מעבר לאמור במפרט

 שת הבהרות קב 0.8.4
בכפו� , המוסד  שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעי� לצור� קבלת הבהרות על הצעת�

 .לחוק חובת המכרזי� ותקנותיו
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0 .  תהלי  בחירת הזוכי�  9
 ).המפרט הטכני( 1פרק בסעיפי ו  0.6 י סעיפי הס� המפורטי� בסעי� ”סינו� ההצעות עפ 0.9.1
0.9.2 �כל חלופה של מחשב כ� יד תדורג בפני   .דירוג איכות של ההצעות שעמדו בכל תנאי הס

 .עצמה
  . נקודות אפשריות100 מתו� 70לי להצעה הינו  א משוקלל מינימאיכותציו�  0.9.3
 ומשקל 35%כאשר משקל האיכות בציו� המשוקלל הוא , שקלול מרכיבי האיכות והעלות 0.9.4

 .65% המשוקלל הוא העלות בציו�
 :אמות המידה לבחירת הזוכה 0.9.5

משקל באחוזי� 
  100%מתו

 סעי� במכרז פרוט

4% 
וותק וניסיו� , מחזור כספי 

בשיווק מחשבי כ� יד ללקוחות 
 מוסדיי�

0.6.5 , 0.6.6  

7% 
מעבדת שירות מוסמכת 

 המציע יקבל את –בישראל 
 .מלוא הנקודות בסעי� זה

  המציע–ל "מעבדת שירות בחו
 . נקודות0יקבל 

 מעבדת שירות – 0.6.11
 מוסמכת

24% 
ידורגו החלופות המוצעות 

 המענה על טיב בהתא� ל
 המפרט הטכנידרישות 

  המפרט הטכני– 1פרק 

קומפלט של מחשב כ� ' יחמחיר  65%
 עלויות  ) 3פרק  יד 

 
חת מחיר ההצעה שישמש בסיס להערכת ודירוג ההצעות למכרז יהיה המחיר של יחידה א 0.9.6

המוגדרי� לרבות כל האביזרי� והרכיבי� , בתצורה הנדרשת במכרז, של מחשב כ� יד
 �  .שנת אחריות וכל הוצאה אחרת, תמיכה טכנית, תוכנהרשיונות  , 1.1.7 בסעי

0.9.7  � של  דגמי" שוני"4ומר עד כל,  חלופות שונות4המוסד יבחר עד ,  5.10.כאמור בסעי
  . שני זוכי"מחשבי כ� יד במכרז זה ועד 

המוסד יבחר , במקרה ואותו הדג� של מחשב כ� יד יוצע על ידי שני מציעי� או יותר
תועלת המשוקלל הגבוה ביותר מבי� /שתזכה לניקוד עלות, בחלופה אחת בלבד מאותו הדג�

) שהציעו דג� זהה(, חלופות האחרותוזאת ג� א� ה, החלופות הכוללות את הדג� האמור
  .וכ� הלאה, תועלת משוקלל/ידורגו בתו� ארבעת המקומות הראשוני� בדירוג עלות
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0 . 1  י� כלליי� אתנ 0
 מכרז זה או חלקל פי את זכויותיו והתחייבויותיו ע) להסב( לא יהא רשאי להמחות הזוכה 0.10.1

 מתחייב כי הזוכה . לכ�אלא א� כ� נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של המוסד, לאחרמה� 
 לשאת בכל התחייבויותיו הזוכהימשי� , או גו� אחר , אחרתבמקרה שיעבור לבעלות חברה

 .  זהכרזמעל פי 
מעשה או מחדל שלו או של מי גר� למוסד עקב יאשר עלול לה , יהיה אחראי לכל נזקהזוכה 0.10.2

 .מעובדיו או שלוחיו או כל מי מטעמו  במסגרת ועקב פעולת� לפי מכרז זה
 בגי� כל נזק 0.7.1או לחלט את סכו� ערבות הביצוע כאמור בסעי� /וסד יהא זכאי לקזז והמ 0.10.3

וסד יהא זכאי לקזז כל מה, כמו כ�. או מי מטעמו/או עובדיו ו/י הזוכה ו"שייגר� למוסד ע
 . מי מטעמו מכל סכו� שיגיע לזוכה וא/ וואו עובדי/י הזוכה  ו"נזק שיגר� לו  ע

או מי מטעמו /או למועסקיו ו/או לעובדיו ו/זקי� שייגרמו לו והזוכה יהא אחראי לכל הנ 0.10.4
או של כל מי /או של עובדיו ו/או לכל צד שלישי שנבעו ממעשיו או ממחדליו של הזוכה ו/ו

 .והמוסד לא ישא בכל תשלו� הנובע מכ�, מטעמו
ב "היטל וכיוצ, הוצאה, נזק, הלי�, דרישה, את המוסד על כל תביעהוישפה הזוכה יפצה  0.10.5

סימני מסחר או , מדגמי�, זכויות יוצרי�, שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטי�
 .למוסדאו מי מטעמו י הזוכה "אשר יסופקו ע, טובי�זכויות דומות בדבר 

ו עובדילבי� או / הינו קבל� עצמאי ולא יהיו כל יחסי עובד ומעביד בי� המוסד לבינו והזוכה 0.10.6
פעולת� לפי  במסגרת הזוכהי "אשר מועסקי� ע, מטעמואו מי /או קבלני המשנה מטעמו ו/ו

 . מכרז זה
יחייב , לאמור בהצעת המציעזה או אי התאמה בי� האמור במפרט /בכל מקרה של סתירה ו 0.10.7

או שוני בהצעת המציע /או הסתייגות ו/כל תוספת ו. את הצדדי� א� ורק האמור במפרט
סכ� על א� בחירת הצעת הזוכה  ולא יחייבו את הצדדי� לה, לעומת המפרט בטלי� בזאת

  .  זהמכרזי ”עפ מו יוהתקשרות המוסד ע
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0 . 1 רכישה ואספקה  1  תנאי 
בהתא� לסוגי� ולכמויות  , של המוסד) בכתב(י הזמנה רשמית "הטובי� יסופקו א� ורק עפ 0.11.1

 ימי עבודה מהיו� בו נשלחה הזמנת המוסד לזוכה באמצעות 7המפורטי� בהזמנה ותו� 
  .סוכ� מראש אחרת בכתב ע� המוסדיאלא א� כ� ,  אלקטרוניהפקס או באמצעות דואר

להוביל ולפרוק את הטובי� על חשבונו למשרד הראשי של המוסד , הזוכה אחראי להעמיס 0.11.2
על הזוכה לצר� תעודת משלוח לכל משלוח שיספק למוסד .  וזאת ללא תוספת תשלו�, �)בי

תצור� , ציג מוסמ� של המוסדהחתומה על ידי נ, תעודת המשלוח האמורה. על פי מכרז זה
 .כתנאי מקדי� לאישור התשלו� לזוכה, לחשבונית

, או חלק מה�, במידה ויצר� הטובי� יפסיק לייצר את מחשבי כ� היד המוצעי� במכרז זה 0.11.3
שתכונותיה� זהות או , יצר� אחרשל הזוכה יתחייב לספק דגמי� אחרי� של אותו היצר� או 

 .על פי קביעת המוסד, ד שהוצעו במכרז זהעולות על התכונות של מחשבי כ� הי

0 . 1  רי� ותנאי תשלו� יחמ 2
  .במכרז זה) 3פרק ( העלויות וגדרי� בפרקמאופ� הגשת ההצעה הכספית ותנאי התשלו� 
אלא בהצעה )  במכרז0�2המענה לפרקי� (צעה של ההאי� לפרט מחירי� בחלק הניהולי והטכני 

 ). במכרז3המענה לפרק (בלבד הכספית 

0 . 1  סכ� תקופת הה 3
 . ממועד חתימתושנתיי�תקופת ההסכ� תהיה למש�  0.13.1

0 . 1  סמכות השיפוט 4

או בכל תביעה הנובעת , כות השיפוט בכל הקשור לנושאי� ולענייני� הנוגעי� למכרז זהסמ
 .תהיה בבתי המשפט המוסמכי� בירושלי�, מהלי� ניהול מכרז זה
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0 . 1  ההתקשרותפסקת ה 5
 ,  לפי שיקול דעתו הבלעדי,בכל עתע� הזוכה יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות   המוסד 0.15.1

  ").הודעה מוקדמת ")להל�  ( יו� מראש60  י מת� הודעה בכתב לזוכה"ע
ללא צור� בהודעה הפסיק את ההתקשרות להמוסד יהא רשאי , למרות האמור לעיל

 : בהתקיי� לפחות אחד מהתנאי� הבאי�, מוקדמת
  .י או זמנימפרק סופימונה לו  במקרה ש)במידה שהזוכה הינו תאגיד  .א

כשיר יוכרז כפושט רגל או יהפו� לבלתי  במקרה ש)במידה שהזוכה הינו אד� פרטי 
 . משפטית

 .  קלו�ה שיש עימההזוכה הורשע בפלילי� בעביר .ב
,  על הזוכה למלא באופ� מלא ומקצועי את כל התנאי�,בתקופת ההודעה המוקדמת 0.15.2

 . עד סיו� עבודתו במוסד,כרזנאי המ על פי ת,וכל  המוטל עליו נהלי העבודה ,  בויותיההתחי
 כתוצאה קזנ על מנת לצמצ� את ה,כל האמצעי� שברשותובהזוכה מתחייב לפעול ולנקוט  0.15.3

 . לפי סעי� זהסיו� ההסכ�מ
ימסור הזוכה למוסד בתו� ,  לפי סעי� זה,או חלק ממנו לידי סיו�את ההסכ� הביא המוסד  0.15.4

וכ� יעמיד לרשות , ה רכוש המוסדמהווהכל דבר , פרק זמ� סביר שיתוא� בי� הצדדי�
וכ� יחזיר למוסד כל סכו� , המוסד כל דבר ששול� עבורו על ידי המוסד לצור� ההסכ�

 .שהמוסד לא קיבל תמורה עבורו
 ,במקרה זה. קול דעתו הבלעדיי לפי ש,כל עתע� הזוכה בהסכ� ההמוסד רשאי להפסיק  0.15.5

 עד ,הזוכהי "או בוצע ע/ ופקסו הינו רק עבור מה ש, זכאיהזוכה לו יהא חידהתשלו� הי
או / זכאי לכל תשלו� והזוכה ומעבר לכ� לא יהא ,תארי� ההספקה שיקבע על ידי המוסד

 על מנת ,כל האמצעי� שברשותובמתחייב לפעול ולנקוט המציע . פיצוי נוס� מהמוסד
 . לפי סעי� זהסיו� ההסכ�מ כתוצאה קזנלצמצ� את ה

, לזוכה התשלומי� שישולמו על ידי המוסד , מקרהכי בכל, מובהר בזאת, למע� הסר ספק 0.15.6
 .אלמלא הביטול, לזוכהכ המחיר שהיה על המוסד לשל� "לא יעלו על סה, כאמור לעיל

) פרק העלויות (3פרק בהוראות כמוגדר , לזוכה בתקופת ההודעה המוקדמתנוהל התשלו�  0.15.7
 . להסכ�9הוראות פרק בובמכרז זה 
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י .1 נ כ ט ט  ר פ  מ
 

  .אחרתצויי� במפורש , אלא א� כ�, ) תנאי ס� ( הינ� דרישות חובה1להל� בפרק כל הדרישות המפורטות 

1 .  לכל התצורות כלליות דרישות טכניות  1

 :היא כדלקמ�,  בכל התצורות המוצעות, התצורה הבסיסית של מחשב כ� יד הנדרשת 1.1.1
, 64MB RAMלפחות ,  ומעלהWindows  Mobile 6מחשב כ� יד  ע� מערכת הפעלה 

ערכת ,   SD/MMCיציאת , מס� גדול יותר או ’’QVGA 3.5מס� , 256MB ROMלפחות 
 .ללא תוכנת ניווט ,  מובנהGPSמקלט , USB באמצעות כבל PC)סינכרו� ל

 .תקשורת סלולריתכל החלופות המוצעות לא יכללו  1.1.2
כל מחשבי כ� היד המוצעי� יהיו מתוצרת יצר� בינלאומי מוכר ומוביל בעול� בתחו�  1.1.3

 .יבוא� רשמי או משווק מורשה בישראל, סוכ� רשמי, נציג, שיש לו סני�, מחשבי כ� יד 
חייבי� להיות בעלי הסמכה תקפה לתק� , כל יצרני מחשבי כ� היד  המוצעי� במכרז זה 1.1.4

   . או תקני ניהול איכות בינלאומיי� מקבילי�    ISO�9001:2000 איכות  ניהול
ממשק :  לרבות, תמיכה  מלאה בעברית ורישיו� תוכנהכל מחשבי כ� היד המוצעי� יכללו  1.1.5

לכתוב , יכולת לקרוא, כתיבת עברית מימי� לשמאל, מקלדת עברית, בעברית משתמש
הצמדה של טקסט בעברית לימי� והצמדה של , הונוח בצורה קלהולערו� טקסט בעברית 
,   למחשב כ� היד Hard Resetנדרש שנית� יהיה לבצע , כמו כ�.  טקסט באנגלית לשמאל

 .מבלי שיהיה צור� להתקי� עליו את העברית בכל פע�
מערכת הכלולה ב  MS�Office Mobileחבילת יישומי כל מחשבי כ� היד יסופקו ע�  1.1.6

 אינטרנט,  נג� מדיה,  Word Mobile, Excel Mobile, Outlook  :לרבות, ההפעלה
   .ויישומי� נוספי�אקפלורר 

ללא שימוש  וכשה� חדשי� לגמרי, באריזה המקורית יסופקו כל מחשבי כ� היד המוצעי� 1.1.7
 :להל�המפורטי� והאביזרי� קוד� ויכללו את  כל הפריטי� 

 .  ומעלה  Windows Mobile 6מערכת הפעלה  •
 . (stylus)סטיילוס  •
 .נרתיק ייעודי ומקורי של היצר� •
 . וכבל מתח220V מטע�  •
  .12v  מטע� לרכב •
 . מתאימה ועריסהUSBכולל כבל , ערכת סינכרו� למחשב האישי •
 .תחנת עגינה לרכב/עריסה •
 מספיקה לעבודה רצופה של וניתנת להחלפה על ידי המשתמש ויו� נטענת�סוללת ליתיו� •

  .)GPSללא ( בעבודה רגילה  שעות רצופות4.5לפחות 
 .תוכנה כולל עבריתנות רשיו •
  . וג� מדרי  שימוש מתומצת בעבריתCD על תיעוד •
 .ופרטי� על מוקד השרותתעודת אחריות  •
 .רכיבי� נוספי� במידה ונכללי� על ידי היצר� באריזה המקורית של מחשב כ! היד •
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1 .  מפרט טכני לכל תצורה המוצעת  2

ובלבד שכל אחת , של יצרני� שוני� חלופות לרבות , לופותח שלושנית� להגיש עד  1.2.1
   .מכרזעומדת בכל תנאי הס� המוגדרי� במהחלופות 

כל חלופה של מחשב כ� .  הזוכי� ביחדחלופות בלבד לכל ארבע  יבחר עד  כי המוסד,מובהר 1.2.2
 . לעיל0.1.5 כאמור בסעי� , יד תיבח� בפני עצמה

ובנוס� יש  , דג� של מחשב כ� יד הנכלל בהצעתוכל על המציע למלא את הטבלה הבאה ל 1.2.3
 . המכשירלרבות תמונה של, לצר� מפרט יצר� לכל דג� מוצע

 המוגדרת , דרישות המפרט הטכניאחת מ שאינה עונה על ,המוסד לא יתחשב בחלופה 1.2.4
 .חובהכדרישת 

 .ורש אחרתפנכתב במ, אלא א� כ�,  כל הדרישות המוגדרות להל� הינ� דרישות חובה:הערה
 תשובת המציע פרוט הדרישה תכונה 'מס

  יוגדר על ידי המציע יצרן )1

  די המציעיוגדר על י סוג הדגם/שם )2

  יוגדר על ידי המציע ט יצרן"מק )3

  יוגדר על ידי המציע יצרן המעבד )4

  יוגדר על ידי המציע  המעבדסוג  )5

    ומעלה 400MHZלפחות   המעבדמהירות  )6

   MB 256לפחות  ROM    (flash) זיכרון )7

   64MBלפחות  SDRAM זיכרון  )8

אפשרות להרחבת  )9
 הפנימי הזיכרון 

ות כרטיס שלא באמצע(
 )זיכרון

   נא לפרט-אופציה 

,  מלאVGA  או  QVGA TFT  סוג המסך )10
, anti-glare, מסך מגע מלא
 תאורה אחורית

 

אור אחורי עם מצב  )11
 חיסכון בחשמל

  אופציה

  ’’3.5  לפחות גודל המסך )12

  64k/65k מספר צבעים )13

  x 320 240לפחות  רזולוציה )14

יות  אילו אפשרו נא לפרט לוח מקשים )15
 קיימות
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 תשובת המציע פרוט הדרישה תכונה 'מס

   ומעלהWindows Mobile 6 מערכת הפעלה )16
, Office Mobileכולל יישומי 

  לעיל1.1.6כמפורט בסעיף 

 

  חובה כולל רישיון תמיכה בעברית )17

  לא נדרש  טלפון סלולרי )18

  פנימית מובנית  GPSאנטנת  GPS-תמיכה ב )19
  SiRF STAR IIIבטכנולוגית 

תוכנת  (או בטכנולוגיה אחרת 
GPSתרכש בנפרד  ( 

 

  לא נדרש מצלמה משולבת )20

21( WiFi  IEEE 802.11 
b/g 

  אופציה

22( Bluetooth 2.0 אופציה  

  לא נדרש אינפרא אדום )23

     USBבאמצעות כבל  PCסנכרון למחשב  )24

  SDIO/SD/MMC   להרחבהחריץ/יציאה )25

  אופציה  mini-USBיציאת  )26

  CFיציאת  )27
Compact Flash 

  אופציה

 כולל  בגרמיםמשקל )28
 סוללה

תינתן עדיפות למכשיר 
 200במשקל שאינו עולה על 

 גרם

 

 מידות פיזיות )29

  עוביX רוחב Xאורך 

  מ"נא לפרט מידות בס

סוללת ליתיום יון ניתנת  ה סולל )30
לטעינה ולהחלפה על ידי 

נא לפרט את סוג . המשתמש
  ומאפייניההסוללה

 

  רציפהשעות עבודה )31
 בין טעינה לטעינה

ודה רגילה ללא בעב
GPS 

   שעות4.5לפחות 

32( STANDBY TIME  
 לסוללה טעונה לגמרי

   זמן בשעותנא לפרט

, כניסה לאוזניות, רמקול פנימי שמע )33
  מיקרופון מובנה

 

  אופציה טייפ מנהלים )34
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 תשובת המציע פרוט הדרישה תכונה 'מס

אפשרויות אבטחת  )35
 מידע

  נא לפרט

 אופציה מנגנון זיהוי ביומטרי )36

 

 

תוכנות כלולות בנוסף  )37
כלולות לתוכנות ה

 במערכת ההפעלה

  נא לפרט

  לפחות שנה אחת  משך אחריות )38

אופציות ותכונות  )39
 נוספות

   נא לפרט

 
 

 : לכל אחת מהחלופות המוצעותתכולת האריזה
 תשובת המציע פרוט הדרישה רכיב 'מס

  כלול מחשב כף יד )1

  עם כבל ACמטען   )2
    מתח

  כלול

  כלול מטען לרכב )3

אם מותמקורי נרתיק  )4
 למכשיר

  כלול

  כלול )עיפרון, חרט(סטיילוס  )5

  כלול עריסה לרכב )6

עריסת סנכרון וטעינה  )7
או מתאם סנכרון /ו

 וטעינה למחשב אישי

  על פי הצורך

 USBכבל סנכרון  )8
 כולל למחשב אישי 

 תוכנת סנכרון

  כלול

, רשיונות הפעלה )9
לרבות רישיון לתמיכה 

 בעברית

  כלול

י רצו, ספרות טכנית )10
 בעברית

  כלול

  כלול תעודת אחריות )11

  כלול דיסק תוכנות )12
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1 .  תנאי שרות ואחריות 3

יזכו לאחריות , שהזוכה יספק למוסד על פי מכרז זה, כל מחשבי כ� היד והאביזרי� הנלווי� 1.3.1
 .רוכה יותראחריות אע� בדירוג הטכני להצעות המוסד ית� עדיפות .   שנה אחתלפחותשל 

של היבוא� הרשמי בישראל אחריות ינת� על ידי מעבדה מוסמכת השירות במהל� תקופת ה 1.3.2
של מחשבי כ� היד המוצעי� במכרז זה או מעבדת שירות של היצר� או נציגו הרשמי באר0 

לספק שרות למחשבי כ� היד מתוצרתו או כל מעבדת שירות אחרת שמוסמכת על ידי היצר� 
 .0.6.11 כאמור בסעי� , בישראל

על הזוכה , ל"אלא בחו, במקרה שאי� ליצר� או ליבוא� מעבדת שירות מוסמכת בישראל 1.3.3
לקחת את מחשבי כ� היד המיועדי� לתיקו� מהמשרד הראשי של המוסד לתיקו� , להתחייב

בתו� , כשה� תקיני� ובדוקי�, ל ולהחזיר� למשרד הראשי של המוסד"במעבדת היצר� בחו
הזוכה יתחייב לספק למוסד מחשב כ� יד חלופי זמני , כמו כ�. רשלושה שבועות לכל היות

עד לתיקו� המכשיר המקורי והחזרתו למשרד הראשי , לכל מחשב כ� יד שימסר לו לתיקו�
  .ללא כל הוצאה כספית נוספת למוסד, והכול על חשבו� הזוכה, של המוסד

 .כי המוסד ית� עדיפות להצעה הכוללת מעבדת שירות בישראל, מודגש
מצויידת היטב ומתאימה לספק שרות , מעבדת השירות צריכה להיות מעבדה מקצועית 1.3.4

 . ברמה גבוהה ומקצועית, תיקוני� למחשבי כ� יד
הזוכה יתחייב שמעבדת השירות למחשבי כ� היד המוצעי� בהצעתו תשתמש א� ורק  1.3.5

 . של יצר� מחשבי כ� הידבחלקי� חלפי� ומקוריי�
, בשעות העבודה המקובלות, מו להפעיל מוקד שרות על הזוכה ומעבדת השירות מטע 1.3.6

 .שיספק תמיכה טכנית בטלפו� למשתמשי� במחשבי כ� היד שיסופקו למוסד על פי מכרז זה
מסור אות� יאת המכשירי� המיועדי� לתיקו� במשרד הראשי של המוסד  ורכז המוסד י 1.3.7

 במקרה שהזוכה .על חשבו� המוסד, לאחר תיקו�יחזיר� למעבדת השירות בישראל ובעצמו 
 .  לעיל1.3.3 עליו לפעול בהתא� לאמור בסעי� , ל"מתבסס על מעבדות היצר� בחו

 ימי עבודה מתארי� 7מש� התיקו� המירבי במקרה של מעבדת שירות בישראל הוא עד  1.3.8
בכל , ימחשב כ� יד חלופלמוסד מסור הזוכה יתחייב ל. מסירת המכשיר לתיקו� במעבדה

 .עד לתיקו� המכשיר המקורימקרה של חריגה מלוח הזמני� המירבי לתיקו� 
יבדקו בדיקה יסודית על ידי טכנאי למחשבי כ� היד בתקופת האחריות תקלות חוזרות  1.3.9

א� התקלה תחזור .   ועל חשבו� הזוכהאו מעבדת השרות מטעמו/ ומומחה מטע� הזוכה
את מחשב כ� היד וכה יחלי� על חשבונו הז,  חודשי� רצופי�4בפע� השלישית בתו� 

 . או מדג� אחר המופיע במכרז זהדג�המאותו במחשב כ� יד חדש המקולקל 
על המציע לפרט את תנאי האחריות והשרות למחשבי כ� היד המוצעי� לצר� להצעתו  1.3.10

 . דוגמא של תעודת אחריות
אול� המוסד , בתוספת תשלו�, המציע רשאי להציע אפשרויות נוספות להרחבת השירות 1.3.11

 :לדוגמא, אינו מתחיייב לממש�
 .הארכת תקופת האחריות בשנה נוספת בתשלו� חד פעמי או בתשלו� שוט� .א
, TOTAL LOSTג� למקרי� של ) לאחר תקופת האחריות(הרחבת האחריות  .ב

 .נזק חמור שלא נית� לתיקו�, אובד�, גניבה: לדוגמא
 .שתמש וחזרה אליושירות של איסו� והחזרה של מכשירי� לתיקו� מבית המ .ג



 

                              מכרז לאספקת מחשבי כ� יד ואחזקת�                                                                                       סד לביטוח לאומי       ומה    

  48 מתוך  27דף  

ע .2 י צ מ ה י  ט ר   פ
 ה בשלמות ובדייקנות ולצרפהלמלא,  מתו� חוברת המכרזאת הטבלה הבאה על המציע לצל� 

 . בהצעה2להצעתו כפרק 
  

 תשובת המציע פרוט 'מס

  :ש� המציע .1

  :כתובת מלאה .2

  :טלפו�' מס .3

  :פקס .4

  :דואר אלקטרוני .5

  :  אגידבמקרה והמציע הוא ת) פ.ח(מספר חברה  .6

  :מספר תיק עוסק מורשה .7

 :העסק /שמות מנהלי החברה .8
 
 

 

 :פרוט תחומי העיסוק .9
 

 

 :העסק/מבנה הבעלות על החברה .10
 

 

  : ש� איש הקשר בכל הנוגע למכרז זה .11

  :דואר אלקטרוני של איש הקשר, פקס, טלפו� .12

  :חשבו� בנק' מס .13

  :ש� הבנק .14

  :ש� סני� הבנק ומספרו .15

  :סני� הבנקכתובת  .16

 
 , בכבוד רב

 
______________________________                              __________________________ 

 חתימה וחותמת    י חתימה/ש� מלא של מורשה
 

__________________________ 
 תארי�
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ת .3 י פ ס כ ה ה  ע צ ה   ה
3 .  כללי 1

 האחרו� להגשת ההצעות למכרז זה נכוני� למועד, מ"ח ללא מע"המחירי� יהיו נקובי� בש 3.1.1
תמיכה : לרבות, ויכללו תשלו� עבור כל הוצאות הזוכה הקשורות למימוש מכרז זה

הוצאות אריזה , היטלי�, )מ"למעט מע(מיסי� , הוצאות יבוא, רשיונות תוכנה, בעברית
לפחות שנת אחריות אחת וכל הוצאה אחרת , �)והובלה למשרד הראשי של המוסד בי

לא תשול� לזוכה כל תוספת מחיר מעבר למחירי� הנקובי� . ימוש מכרז זהשתידרש למ
  .בהצעתו

המחירי� המוצעי� למחשבי כ� יד יתייחסו ליחידה אחת קומפלט ויכללו את כל הרכיבי� 
 � .1.1.7 והאביזרי� המפורטי� בסעי

פות ואופציות נוספות יוגשו בנפרד חלו. טבלת המחירי� ואת תוכנהאי� לשנות את מבנה  3.1.2
 .באותה המתכונת

המוסד . כמות כל שהיאבאו  �ל שהטובי� כאי� המוסד מתחייב להזמי� כי , מובהר בזאת 3.1.3
מזמ� לזמ� בהתא� לצרכי המוסד ולפי , יקבע את הכמויות והסוגי� שיוזמנו מאת הזוכה

 .שיקול דעתו הבלעדי

3 .  תנאי התשלו�  2
 שלאחר המועד 18 )היו קבועי� ויתעדכנו החל מהחודש הי, כל המחירי� בהצעת המציע 3.2.1

כאשר המדד הבסיסי הוא המדד , וזאת על פי מדד המחירי� לצרכ�, האחרו� להגשת ההצעה
בחלו� תקופה של "). המדד הבסיסי: "להל�(הידוע ביו� האחרו� להגשת ההצעות למכרז זה 

  .   חודשי�6 )עדכו� המחירי� יתבצע אחת ל,  חודשי�18
יחול שינוי במדד ,  החודשי� הראשוני� של ההתקשרות18כי א� במהל� , בהר בזאתמו

שיעור : תיעשה התאמה לשינויי� כדלקמ�,  ומעלה מהמדד הבסיסי4%ושיעורו יעלה לכדי 
לבי� המדד הקובע במועד הגשת כל , ההתאמה יתבסס על השוואה בי� המדד הבסיסי

 . חשבונית
 יש לציי� .כפי שיזמי� המוסד מעת לעת, זמנה בנפרדלכל היש להגיש חשבונית לתשלו�  3.2.2

 על ידי נציג המוסד ה ולצר� אליה תעודת משלוח חתומבחשבונית את מספר ההזמנה
   .המוסד

לאחר אספקת הטובי� שבועי� ת הטובי� או בתו� במועד אספקהחשבונית תוגש למוסד  3.2.3
 .למוסד

 במוסד ובתנאי שהחשבונית  יו� ממועד קבלת החשבונית30יעשה תו� , התשלו� מהמוסד 3.2.4
 31 )החל מהיו� ה  . לעיל3.2.2 כמפורט בסעי� , כלול את כל הפרטי� והצרופות הדרושותת

  .ל" למחיר האמור ריבית חשכתתווס�, ועד למועד ביצוע התשלו� בפועל
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3 . יד �מחירו 3   מחשבי כ� 
המחיר המוצע . אחת מהחלופות המוצעותלכל , מ"ללא מעח "אחת בש' על המציע לפרט מחיר יח

 ועבור כל הוצאות 1.1.7 ויכלול תשלו� עבור כל הרכיבי� המוגדרי� בסעי� יהיה קבוע וסופי 
 .0.1.10 כאמור בסעי� , הזוכה

 
ח "שב' מחיר יח דג� יצר�  מחשב כ� ידסוג  'מס

  מ"א מעלל

    'חלופה א.1

    'חלופה ב.2

    'חלופה ג.3
 
 

3 .  מחירו� אביזרי� ותוספות 4
המחיר  . אחת מהפריטי� המפורטי� להל�לכל , מ"ללא מעח "אחת בש' על המציע לפרט מחיר יח

 .0.1.10 כאמור בסעי� , הוצאות הזוכהל כהמוצע יהיה קבוע וסופי ויכלול תשלו� עבור 
.  האביזרי� המוצעי� צריכי� להתאי� לחלופות השונות של מחשבי כ� היד המוצעי� במכרז
נית� להרחיב את הטבלה על פי הצור� או למלא טבלה נפרדת לכל סוג מחשב כ� יד המוצע 

 .במכרז

הרכיב מתאים  סוג רכיב 'מס
לדגמים הבאים של 

 מחשבי כף יד

' חמחיר י דגם הרכיב ותאור הרכיב ט"מק
ח ללא "בש

 מ "מע

     220vמטען ביתי  .1

       12v   מטען לרכב.2

     תושבת טעינה לרכב/עריסה.3

     לרכבוואקום אוניברסלית זרוע .4

לטעינה   שולחניתעריסה.5
 לסנכרון ו

    

     בודד) סטיילוס(עט .6

     ' יח3סט ) סטיילוס(עט .7

 10חבילה של ) סטיילוס(עט .8
 'יח
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הרכיב מתאים  סוג רכיב 'מס
לדגמים הבאים של 

 מחשבי כף יד

' חמחיר י דגם הרכיב ותאור הרכיב ט"מק
ח ללא "בש

 מ "מע

      mini-USB  כבל.9

      מעורנרתיק נשיאה.10

     נרתיק נשיאה מאלומיניום.11

     סוללה מקורית.12

     סוללה מקורית מורחבת.13

 מפלסטיק המונע מגן מסך.14
אפקט , דוחה אבק, ריטותש

Anri-Glare , מונע סימני
 טביעות אצבע על המסך

    

     לישראל   iGOתוכנת ניווט .15

      1GBכרטיס זיכרון .16

      2GBכרטיס זיכרון .17

      4GBכרטיס זיכרון .18

      נא לפרט–אביזרים נוספים .19
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  נספחי�
 

 נספח ש�

 0.6.1 נוסח ערבות הגשה

 0.6.4 נוסח אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה
ופרוט מחשבי כ� יד הצהרה על ניסיו� קוד� בשיווק 

 לקוחות
0.6.6 

י� העסקת עובדי� זרי�                       תצהיר היעדר הרשעות בג
  ותשלו� שכר מינימו�

0.6.7 

, התחייבות לעמידה בדרישות תשלומי� סוציאליי�
 שכר מינימו�  וקיו� חוקי העבודה

0.6.8 

 0.6.9 אישור על טובי� מתוצרת האר"
 0.6.10 אישור על עסק בשליטת אישה

 0.6.12 הצהרת המשתת� במכרז
 0.7.1 ביצוענוסח ערבות 

 0.7.3  ההסכ�  נוסח 

 0.7.6 טופס התחייבות לשמירת סודיות
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  הגשהת נוסח ערבו : 10.6.  נספח
  _________________חברת ביטוח/בנק

 _________________תארי� 
 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי
 13שדרות ויצמ� 

 ירושלי�
 נ.ג.א

 '__________כתב ערבות מס:  הנדו�
 

אנו ערבי� בזה כלפיכ� לתשלו� כל ") המבקש  ")להל�  (____________________י בקשת"עפ .1
מחשבי לאספקת  2008) 28(ת' מסשתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז ,  � 3,000סכו� עד לס� של 

 .כ� יד ואחזקת�
 

אנו מתחייבי� בזה לשל� לכ� את סכו� הערבות האמורה לעיל תו� עשרה ימי� מעת  שתגיע אלינו  .2
, מבלי להטיל עליכ� חובה להוכיח את דרישתכ�, בלי תנאי כלשהו, תכ� הראשונה בכתבדריש

 .ומבלי שתהיו חייבי� לדרוש את התשלו� תחילה מאת המבקש
 
3.  �על הדרישה לתשלו� להמסר בסני� הבנק המצוי� בכתב ערבות זה והכל בשעות העבודה בה� הסני

 .פתוח לקהל
 
 . כדרישה מספקת לצור� ערבות זודרישה בפקסימיליה או במברק לא תחשב .4

 
כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא . ועד בכלל 11.3.2009ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליו�  .5

 .תחייב אותנו
 
 .או להסבה/ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו .6
 

 ,בכבוד רב
 

 _______________חברת ביטוח / בנק 
 

____________ ____________________ ________________________ 
  חתימה וחותמת מורשי חתימה                    תארי(                             ש� מלא                      
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 אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה: 4.0.6נספח  
 
 
 

 ד "עו/ ח "רו_____________________________________, מ "אני הח
 
 

 ")המציע: "להל�( ________________________________________ ]ש� המציע [ של 
 
 

 : כלהל�, מאשר בזאת
 
   .המציעמ הינ� מוסמכי�  לחתו� ולהתחייב בש� "הר .1

  
 : ל מחייבות עד לסכו� כדלהל�" הנהמציעמ שה� מורשי חתימה של "חתימותיה� של הר .2
 
 

 . 2_________________ עד לסכו�  ,   בחתימה מורשה אחד     
 
 

 . מעל לסכו� הנקוב לעיל, מורשי�_____   בחתימת      
 
 

 דוגמת חתימה תפקידו/תוארו ש� החות�
 
 

  

 
 

  

 
 . יש לפרט עד שני מורשי חתימה בלבד:הערה

 
 

 ________________________ולראיה באתי על החתו�  היו�  .3
 
 
 
 

  __________________________________ 
 ד"עו/ ח "                                  חותמת וחתימת  רו
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פרוט מחשבי כ� יד וקוד� בשיווק הצהרה על ניסיו� : 6.0.6נספח  
 לקוחות
 
 
 

 __________________  ___של המציעמורשי חתימה __________________  מ "אנו הח
 : מצהירי� בזה כי

 
מחשבי כ� יד של ) מחק את המיותר(שיווק  / יבוא  / שוט� בייצור אנו עוסקי� באופ� .1

 .ואביזרי� נלווי�
 .)לפחות שנתיי�(מחשבי כ� יד שני� בשיווק ________ יש לנו ניסיו� מוכח של  .2

, מחשבי כ� יד דומי� למחשבי כ� היד המוצעי� במכרז זהשסיפקנו לה� , לקוחותב פרוט "רצ .3
 :2005�2007במהל� השני� 

 
מחשבי כ "סה לקוחש� ה

שסופקו כ� יד 
  לאותו לקוח

 לכל התקופה

תאור כללי של דגמי  מספר טלפו�  ש� איש קשר 
המחשבי� שסופקו 

 לאותו הלקוח

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 , בכבוד רב
 
 

_______________                              _________________________________________ 
 חתימה וחותמת    י חתימה/ש� מלא של מורשה

 
 
 

__________________________ 
 תארי�
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ח פ ס 7.0 נ . ת :6 ו שע הר ר  ד ע י ה ר  י ה צ י ת פ ל ת  ו ר י ב ע ב
ק  ו בח ו � ע י ר ז  � י ק וד ו �שח ו מ י נ י מ ר    כ

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי _______________ . ז.ת__________ מ "ני החא
 :ה בזה כדלקמ�/מצהיר, וי לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא אעשה כ�אהיה צפ

 

שהוא המציע המבקש להגיש הצעה למוסד ___________________ נני נות� תצהיר זה בש� ה .1
אני ). "המציע" :להל�( ואחזקת�מחשבי כ� יד אספקת בנושא    2008) 28 ( ת' למכרז מסבקשר 
 . ת לתת תצהיר זה בש� המציע/ת חתימה ומוסמ�/ה כי הנני מורשה/מצהיר

וק עסקאות גופי� חל'  ב2הגדרתו בסעי�  כ"בעל זיקה"מונח השמעותו של מ, תצהירי זהב .2
ה /ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבי�/אני מאשר .1976)ו"ציבוריי� התשל

 . אותו
איסור (בדי� זרי� בפסק די� חלוט בעבירה לפי חוק עו א הורשעולו יאל" בעל זיקה"מציע וה .3

בשנה ") חוק עובדי� זרי� "–להל�  (1991)א "התשנ, )העסקה שלא כדי� והבטחת תנאי� הוגני�
  �מועד  "–להל� ( לעיל 1האחרונה שקדמה למועד האחרו� להגשת ההצעות למכרז האמור בסעי

   ").ההגשה

חוק שכר  "–להל�  (1987 )ז"התשמ, ו לא הורשעו לפי חוק שכר מינימו�יאל" בעל זיקה"מציע וה .4
    .בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה") מינימו�

 

 . להל� חתימתי ותוכ� תצהירי דלעיל אמת, ה שמיז .5
 

 _______________: חתימה_______________   :תפקיד________________  :ש�
 
 

 ת הדי
/ישור עור�א
 

ה בפני במשרדי אשר /הופיע___ _________ת כי ביו� /ד מאשר"עו, ________________, מ"ני החא
ה על /תה עצמו/שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בבישו___________ ברחוב 

ה להצהיר אמת וכי /ה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופ
 אישי/המוכר/_____________ . ז.ידי ת
 . ה בפני על התצהיר דלעיל/חת�, יעשה כ
/ה לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא ת/יהיה צפוי/ת
 

___________ ______________________               ___________           
 ד"         חתימת עו ספר רישיו
 עור� די
 מחותמת ו  תארי�       
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 שכר מינימו�  והתחייבות לעמידה בדרישות תשלומי� סוציאליי� :8.0.6 נספח

 
 

   2008) 28 ( ת' מכרז מסבמצהירי� בזאת כי במידה ונוכרז כזוכה ______________ מ "נו החא
 אנו מתחייבי� לעמוד בדרישות התשלומי� הסוציאליי� ואחזקת�מחשבי כ� יד אספקת בנושא 

במהל� , ידינוושכר מינימו� לעובדי� וכ� לקיי� את כל חוקי העבודה לגבי העובדי� שיועסקו על 
 .כל תקופת ההתקשרות 

 
 ____________________חתימה וחותמת________________  י חתימה /מורשהש� מלא של 

 ____________________חתימה וחותמת________________  י חתימה /ש� מלא של מורשה

 _________________________________   כתובת המציע
 

 ד"ישור עוא
ה בפני /הופיע____ ________ת כי ביו� /ד מאשר"עו, ________________, מ"ני החא

' _____________ גב/מר______________ עיר /בבישו___________ במשרדי אשר ברחוב 
ה /ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופ� אישי/המוכר/_____________ . ז.ה על ידי ת/תה עצמו/שזיהה
ה /חת�, יעשה כ�/ה לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא ת/יהיה צפוי/ה להצהיר אמת וכי ת/כי עליו

 . בפני על התצהיר דלעיל
 

___________ ______________________               ___________           
 ד"         חתימת עו ספר רישיו� עור� די� מחותמת ו  תארי�       
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  עסק בשליטת אישהעל אישור : 10.0.6 נספח

 
 

נו בשליטת אישה כהגדרתו בסעי� מאשר בזאת כי העסק הי_______________ ח "רו/ד"עואני 
 .1992 –ב "התשנ, לחוק חובת המכרזי�' ב2
 

' ______________ הינה גב _____________________  עסק/מחזיקה בשליטה בתאגיד
 ______________ . ז.ת' מס
 
 

____________ ________________ _________________ 
 חותמת חתימה ש� מלא

 
 
 

 תצהיר בעלת השליטה
 
 

 __________________. ז.ת' מס__________________________ אני  
 

נמצא בשליטתי בהתא� לסעי� ___________________  העסק /מצהירה בזאת כי התאגיד
 .  1992 )ב"התשנ, לחוק חובת המכרזי�' ב2
 
 
 

____________ ________________ _________________ 
 חותמת חתימה ש� מלא

 
 



 

                              מכרז לאספקת מחשבי כ� יד ואחזקת�                                                                                       סד לביטוח לאומי       ומה    

  48 מתוך  38דף  

 צהרת המשתת� במכרזה: 0.6.12נספח  
 

 
 :  כיאתמצהירי� בז________  ______]ש� המציע[של מורשי חתימה __________________  מ " החאנו

 
 
 את כל נוקיבל, זהכרז את צרכי המוסד ודרישותיו כמפורט במנו  והבנוקראכי , הננו מצהירי� ומאשרי� .1

 וכל יתר המומחיות, הכושר, הידע, יו
הניסברשותנו  , לדעתנוההסברי� אשר ביקשההבהרות ו
ימשיכו ו, ברמה מקצועית גבוההבשלמות ו, לביצוע התחייבויות הזוכה במכרז זהנדרשי� האמצעי� ה
 .נו לאור� כל תקופת ההתקשרותלהיות ברשות

אשר , אנו מסכימי� לכל תנאי המכרז והננו מתחייבי� למלא כל דרישות המכרז כמפורט במכרז זה .2
במיומנות , ביעילות, בדייקנות, א� נזכה בו מחשבי כ' יד ואחזקת�   לאספקת 2008) 28 (  תמספרו

והכול בהתא� ובכפו' להוראות המכרז , לאור� כל תקופת ההתקשרות, וברמה מקצועית גבוהה
 .ולהסכ� ההתקשרות

זה י מכרז "הזמנת הטובי
 עפש ,מכרז מסגרת הינו במתכונת  זהשמכרזנו כי ברור ל, הננו מצהירי� .3
כל ללא התחייבות לכמויות ו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד, מזמ
 לזמ
, י צרכי המוסד"עפתהיה 
 .המוגדר במכרז זה, ובהתא� למנגנו
 התיחור התקופתי,  כל שה� או לדגמי�/שה
 ו

 יתכ
 שתהיינה פניות של מציעי�, 1992,ב"י חוק חובת המכרזי� התשנ”כי ידוע לנו שעפ, הננו מצהירי� .4
כי אי
 לנו התנגדות לכ� ואי
 צור� , אנו מצהירי�, כמו כ
.  אחרי� לראות את הצעתנו במידה ונזכה
  .בכפו' לחוק חובת המכרזי�, לבקש מאיתנו רשות להראות את הצעתנו

: אנחנו מבקשי� שלא להציג את הסעיפי� הבאי� למתחרי�
__________________________________________________________________ 

    
להציג כל מסמ� שלהערכתה , י שיקול דעתה”עפ, כי ועדת המכרזי� של המוסד רשאית, ידוע לנו

 .המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזי� ותקנותיו

, יי
 של צד שלישי כלשהוהפרה של זכויות  קנ, כי אי
 ולא יהיה  באספקת הטובי
 למוסד, הננו מצהירי� .5
כמו כ
 אנו מתחייבי� לשפות את המוסד . וכי אי
 כל מניעה או הגבלה שחלי� על המוסד כתוצאה מכ�

ובלבד , וקשורה בזכויות בטובי
 המוצעי�, שתוגש נגד המוסד, בכל מקרה של תביעת צד שלישי 
 את ההגנה בתביעה וישת' אתו יאפשר לו לנהל, שהמוסד יית
 לזוכה הודעה על הגשת תביעה כזו במועד

 .באופ
 סבירפעולה 

 מידע על הפסקה כלשאי
 היטב בדקנו ו, הינ� בייצור שוט'הפריטי� המוצעי� כל כי , הננו מצהירי� .6
למש� שנה לפחות מהמועד , י היצר
"או שיווק� או הפסקת התמיכה בה� עמתוכננת של ייצור� 

 .האחרו
 להגשת ההצעות למכרז זה
 

 , בכבוד רב
 

______________________________                              __________________________ 
 חתימה וחותמת    י חתימה/ש� מלא של מורשה

 
__________________________ 

 תארי�



 

                              מכרז לאספקת מחשבי כ� יד ואחזקת�                                                                                       סד לביטוח לאומי       ומה    

  48 מתוך  39דף  

 צוע ת בינוסח ערבו : 17.0.  נספח
  _________________חברת ביטוח/בנק

 _________________תארי� 
 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי
 13שדרות ויצמ� 

 ירושלי�
 נ.ג.א

 ' _____________כתב ערבות מס: הנדו�
אנו ערבי� בזה כלפיכ� ") המבקש ")להל� (______________________ על פי בקשת  .1

אשר יהיה צמוד בהתא� , ")הסכו� הבסיסי ")להל�  ( 2   5,000לתשלו� כל סכו� עד לס� של 
 'בקשר למכרז מס  שתדרשו מאת המבקש, להל�2י� בסעי� לתנאי ההצמדה המפורט

 .אספקת מחשבי כ� יד ואחזקת�בנושא    2008) 28 ( ת
2.  � כאשר המדד ,יהיה צמוד למדד המחירי� הכללי לצרכ�,  לעיל1הסכו� הבסיסי האמור בסעי

דהיינו (________ שנת ____________  לחודש 15 )הבסיסי הוא המדד שפורס� ב
  .")המדד הבסיסי ")להל� )   (קנ_________ 

המדד  ")להל� (בא� המדד האחרו� שיפורס� לפני יו� ביצוע התשלו� על פי כתב ערבות זה 
 כשהוא מוגדל בשיעור ,נשל� לכ� את הסכו� הבסיסי, יהיה גבוה מ� המדד הבסיסי, ")החדש

 ").סכו� הערבות ")להל� (ההפרש שבי� המדד הבסיסי והמדד החדש 
י� בזה לשל� לכ� את סכו� הערבות האמורה לעיל תו� עשרה ימי� מעת שתגיע אנו מתחייב .3

מבלי להטיל עליכ� חובה להוכיח את , בלי תנאי כל שהוא, אלינו דרישתכ� הראשונה בכתב
 . ומבלי שתהיו חייבי� לדרוש את התשלו� תחילה מ� המבקש,דרישתכ�

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב , ועד בכלל  _________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליו�  .4
 .כל דרישה שתגיע מאוחר יותר לא תחייב אותנו    . מועד האמורלמע� הרשו� מטה עד ל

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה .5
 ,בכבוד רב

  _______________חברת ביטוח/בנק
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 ההסכ�נוסח : 37.0.נספח   
  הסכ�

 
 ____________שנער� ונחת� בירושלי� ביו� 

  + ב י � + 
 המוסד לביטוח לאומי

 ירושלי�, 13משדרות וייצמ� 
 מוסד לביטוח לאומיב מ"ל תמ"סמנכ__________________,  על ידי 

� חשב המוסד לביטוח לאומי, ועל ידי מר אבי בר
 מצד אחד )         המוסד –להל�  ( 

  +  ל ב י �  +
 __________________________________: ש� החברה

 ______________________ ____      :מספר עוסק מורשה
 _________________________ __________:      כתובת
 ____________________________________:     ועל ידי

 מצד שני  )   הזוכה –להל� (
 

כמוגדר במכרז שהעתקו , מחשבי כ� יד ואחזקת� ת לאספק,2008 )28( תמכרז שמספרו  
 ;  ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכ� זה , ") המכרז: "להל� (' א נספח ומסומ� ב"רצ

 הואיל

מחשבי כ� היד אספקת  לזוכהבחרה ב__ __________וועדת המכרזי� בישיבתה מיו� 
 ומהווה חלק בלתי נפרד 'כנספח ב נתמסומ, על פי הצעתו שצילומה מצור� לזההאמורי� 
 ;מהסכ� זה

 והואיל

ב ומסומ� "שהעתק� רצ, נמסרו בי� הצדדי� הבהרות שונות� המכרז מועד פרסוולאחר 
 ;'גכנספח 

 והואיל

 והואיל  ;והצדדי� הסכימו שההבהרות תהיינה חלק בלתי נפרד מהסכ� זה

 :הוצהר והוסכ� בי� הצדדי� כלהל� , לפיכ( הותנה

 
 .המבוא להסכ� זה והנספחי� המצורפי� לו מהווי� חלק בלתי נפרד ממנו .1
והכל בהתא�  , נוספי� � אביזרי� ושרותי,הרחבות, מחשבי כ� ידתחייב לספק למוסד מהזוכה  .2

 . ' ובנספח ג'בנספח אורטות לדרישות המפ
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, כל המצגי�. הסכ� זה ונספחיו הוא ההסכ� השל� והיחיד בי� הצדדי� ביחס לנושאי� בו .3
פורש המסמכי� וההבטחות שקדמו להסכ� בטלי� ומבוטלי� למעט המסמכי� שאומצו במ

 .בהסכ� זה

מחייבי� את הצדדי� להסכ� זה והצדדי� ' והמחירי� בנספח ב' ונספח ג' כל תנאי נספח א .4
 . מקבלי� על עצמ� לקיימ� ולפעול על פיה�

 :ערבות ביצוע .5

 0.7.1כמפורט בסעי� ,  בלתי מותנית  לטובת  המוסד הזוכה  מצר� להסכ�  זה ערבות ביצוע .א
הידוע במועד החתימה הינה צמודה למדד המחירי� לצרכ� הערבות .   5,0002 בס�  , מכרזל

הערבות תהיה בנוסח .  יו�90ותהיה בתוק� למש� כל תקופת ההסכ� בתוספת  ,על הסכ� זה
 .'ב בנספח א" למסמכי המכרז הרצ0.7.1המופיע בנספח 

א� הזוכה לא יעמוד בתנאי , לחלט את הערבותהבלעדי   לפי שיקול דעתוהמוסד יהא רשאי .ב
או /י הזוכה ו"או בגי� כל נזק שייגר� למוסד ע/ ו'או בתנאי מתנאי נספח א/ ההסכ� ומתנאי

 בהתראה של שבועיי� מראש וזאת מבלי לפגוע בזכויות המוסד לכל ,או מי מטעמו/עובדיו ו
 .סעד אחר לפי כל די�

יב יחי, 'לאמור בנספח ב' ובנספח ג' או אי התאמה בי� האמור בנספח א/בכל מקרה של סתירה ו .6
או הערה /ואו שוני /או הסתייגות ו/כל תוספת ו. ' ובנספח ג'את הצדדי� א� ורק האמור בנספח א

 ולא יחייבו את הצדדי� להסכ� , בטלי� בזאת' ונספח ג'לעומת נספח א ' בנספח באו התנייה /ו
 . זה על א� בחירת הצעת הזוכה והתקשרות המוסד עימו על פי הסכ� זה

,  הזוכה יישא באחריות לכל נזק שייגר� למוסד או לצד שלישי כל שהוא',בנוס� לאמור בנספח א .7
והמוסד , עקב מעשה או מחדל שלו או של מי מעובדיו או שלוחיו במסגרת פעולת� על פי הסכ� זה

 .לא יישא בכל תשלו� הנובע מכ�

8.  :תקופת ההסכ

 . _______  _____עד ליו�שנתיי� הסכ� זה הוא לתקופה של 
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 :שלותמורה ותנאי ת .9

ולפי ' נספח אב) 3פרק (בפרק העלויות התמורה ותנאי התשלו� לפי הסכ� זה יהיו כאמור 
המוסד לא יהיה חייב לשאת ולא ישא בכל תשלו� על פי הסכ� . י הזוכה "המחירי� אשר הוצעו ע

זה או הנובע ממנו אלא א� הסכי� והתחייב לכ� במפורש במסגרת הזמנה מפורטת מטע� 
 . המוסד

 :הסכהפסקת ה .10

,  וללא כל פיצויהמוסד רשאי להפסיק הסכ� זה בכל עת,  לעיל8מבלי לפגוע באמור בסעי�  .א
 . יו� מראש60בהודעה של , לפי שיקול דעתו הבלעדי

יהא המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות ע� הזוכה ללא , לעיל' למרות האמור בסעי� א .ב
 :באי�בהתקיי� לפחות אחד מהתנאי� ה, צור� במת� הודעה מוקדמת

 . במקרה שימונה לו מפרק סופי או זמני)במידה שהזוכה הינו תאגיד  .1
 במקרה שיוכרז כפושט רגל או יהפו�    לבלתי כשיר )במידה שהזוכה הינו אד� פרטי 

 . משפטית
 .הזוכה הורשע בפלילי� בעבירה שיש עמה קלו� .2

א הזוכה התשלו� היחיד לו יה, כל מקרה בו המוסד הפסיק את ההתקשרות ע� הזוכהב .ג
או בוצע על ידי הזוכה עד תארי� ההפסקה שיקבע על ידי /זכאי הינו רק עבור מה שסופק ו

  . או פיצוי נוס� מהמוסד/ומעבר לכ�  לא יהא הזוכה זכאי לכל תשלו� ו,  המוסד
הזוכה מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעי� שברשותו על מנת לצמצ� את הנזק כתוצאה 

כי בכל מקרה התשלומי� ,  מובהר בזאת, למע� הסר ספק. � זהמסיו� ההתקשרות לפי סעי
כ המחיר שהיה על המוסד "לא יעלו על סה,  כאמור לעיל, שישולמו על ידי המוסד לזוכה

 .אלמלא הביטול,  לשל� לזוכה

ימסור הזוכה למוסד בתו� פרק , הביא המוסד לידי סיו� ההסכ� או חלק ממנו לפי סעי� זה .ד
וכ� יעמיד לרשות המוסד כל , כל דבר המהווה רכוש המוסד,  הצדדי�זמ� סביר שיתוא� בי�

וכ� יחזיר למוסד כל סכו� שהמוסד , דבר ששול� עבורו על ידי המוסד לצור� ביצוע ההסכ�
 .לא קיבל תמורה עבורו

 .הזוכה ית� אחריות כוללת לביצוע השירותי� שיידרשו לכל תקופת ההתקשרות .11

 :הצהרות והתחייבויות הזוכה .12

הקשורי� לביצוע הסכ� , כה מצהיר ומאשר שהוא הבי� את כל צרכי המוסד ודרישותיוהזו .א
 .או מי מטעמו/וכי כל הצרכי� והדרישות האלו ניתני� להשגה באמצעות הזוכה ו, זה

מוצרי� הוכי בכוחו לספק למוסד את , הזוכה מצהיר ומאשר כי ההסכ� ברור לו .ב
 .פו� לתנאי המכרזהתא� לצורכי המוסד ובכ בי� המבוקשוהשירותי�
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הבי� , הזוכה מצהיר ומאשר כי חת� על הסכ� זה לאחר שבח� היטב את מסמכי המכרז .ג
קיבל מנציגי המוסד את כל ההסברי� וההנחיות הנחוצות לו לגיבוש הצעתו , אות�

ולא תהיה לו כל טענה כלפי המוסד בקשר ע� אי גילוי , והתחייבויותיו על פי הסכ� זה
טעות או פג� בקשר לנתוני� או עובדות הקשורות במת� השירות , מספיק או גילוי חסר

 .ובביצוע המכרז

על סמ� הצהרותיו , הזוכה מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהמוסד התקשר עמו על בסיס הצעתו .ד
 .לעיל ולהל�, והתחייבויותיו בהצעתו ובהסכ� זה

או מסמכי� הזוכה מצהיר ומאשר כי הוא הבי� את כל המסמכי� המהווי� חלק מההסכ�  .ה
 .שהסכ� זה מפנה אליה�

הזוכה הנו הזוכה . הזוכה מצהיר ומאשר כי הצעתו היא שלמה ומוצגת כיחידה אחת .ו
 .או מי מטעמו/הראשי והוא אחראי לכל הפעילויות והתוצרי� של ספקיו  ו

, הזוכה מצהיר ומאשר כי יש לו וכי יעמדו לרשותו במש� כל תקופת הסכ� זה הניסיו� .ז
ושאר , וח אד� מיומ� ומנוסהכ, האישורי�, האמצעי� הכספיי�, מומחיותה, הכושר, הידע

והכול ברמה מקצועית , לש� קיו� כל מחויבויותיו על פי הסכ� זה, האמצעי� הנדרשי�
 .גבוהה וסטנדרטי� גבוהי�

פטנט או סוד , הזוכה מצהיר ומאשר כי בעת ביצוע ההסכ� לא הפר ולא יפר זכויות יוצרי� .ח
את המוסד לאלתר א� המוסד וישפה וכי יפצה ', בזכות כל שהיא של צד גולא פגע , מסחרי

מוסכ� כי במקרה . או פגיעה כאמור בסעי� זה/יחויב בתשלו� כל שהוא בגי� הפרה ו
יג� הזוכה על חשבונו על המוסד , או תביעה בעניני� המפורטי� בסעי� זה/שתעלה טענה ו

ט של עורכי די� "הנזיקי� ושכ, אותאו תביעה וישל� את כל ההוצ/מפני אותה טענה ו
 ימי עבודה על 12ובלבד שהמוסד יודיע לזוכה תו� , ד חלוט"י בית המשפט בפס"שיפסקו ע
יאפשר לזוכה לנהל את ההגנה וישת� עימו פעולה ככל שנית� , או תביעה כאמור /כל טענה ו
 .בעני� זה

] נוסח חדש[ הראיות לפקודת' לפרק ב' הזוכה מצהיר בתצהיר בכתב כמשמעותו בסימ� א .ט
 כי הוא ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר המינימו� 1971 –א "התשל
 .בשנה שקדמה למועד חתימת הסכ� זה , 1987 –ז "התשמ

] נוסח חדש[לפקודת הראיות ' לפרק ב' הזוכה מצהיר בתצהיר בכתב כמשמעותו בסימ� א .י
ורשעו בפסק די� חלוט בעבירה לפי חוק  כי הוא ובעל זיקה אליו לא ה1971 –א "התשל

בשנה  , 1991 –א "התשנ, )איסור העסקה שלא כדי� והבטחת תנאי� הוגני�(עובדי� זרי� 
 .שקדמה למועד חתימת הסכ� זה

או מי מטעמו /הזוכה מתחייב להביא לידיעת המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדו ו .יא
או הרשעה בעבירה /גדו או נגד מי מטעמו ואו התלויה ועומדת נ/בעילת רשלנות מקצועית ו

וזאת , 1991א "או לפי חוק עובדי� זרי� התשנ/ ו1978 –ז "לפי חוק שכר המינימו� התשמ
 .במהל� כל תקופת ההתקשרות עמו על פי הסכ� זה מיד ע� הוודע לו עליה�
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 :התחייבויות המוסד .13
 לצור� מילוי התחייבויותיו על פי נתוני� וסיוע סביר שיידרשו לו, להעמיד לרשות הזוכה כל מידע

 .הסכ� זה
 .המוסד לא יהא חייב להזמי� טובי� בכמויות ובסוגי� כל שה� מהזוכה, למע� הסר ספק .14

 

 :ביטול ההסכ / הפרת ההסכ ותרופות בשל הפרת .15
  :' ובנספח ג'אי עמידה של הזוכה בהתחייבויותיו כאמור בסעיפי� הבאי�  בנספח א .א

, על כל הנובע מכ�תחשב כהפרה יסודית של ההסכ�  3 ופרק 1פרק , 0.11, 0.10, 0.7, 0.6, 0.1
 .אי� באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות של ההוראות בנספחי ההסכ�

)  תרופות(הפר הזוכה הסכ� זה הפרה יסודית לפי הסכ� זה או כהגדרתה בחוק החוזי�  .ב
זו ניתנה לזוכה ארכה לקיומו ולגבי הפרה ,   או תנאי אחר מתנאי הסכ� זה1970 )א "תשל

אזי בכל אחד ממקרי� אלו רשאי , � תו� זמ� סביר לאחר מת� הארכהייוהתנאי לא קו
או /או לבצע בעצמו ו/לבטל הסכ� זה ולעמוד על קיו� ההסכ� ע� הזוכה או המוסד 

וזאת על , י הזוכה"באמצעות אחרי� כל דבר אשר לפי הסכ� זה אמור היה להיעשות ע
,  ובנוס� לזכויות המוסד על פי כל די� ועל פי ההוראות האחרות בהסכ� זהחשבו� הזוכה

או חילוט /ו 2 20,000 בס� של לרבות הזכות לדרוש תשלו� פיצויי� מוסכמי� מראש
 � . לעיל5הערבות האמורה בסעי

)ז"התשמ, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימו�, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .ג
מהווה , או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על יד� לש� ביצוע הסכ� זה/זוכה ו על ידי ה1987

 .הפרת הסכ�
  .______________ בסעי�  בתקציב המוסדההוצאה התקציבית לביצוע הסכ� זה מתוקצבת .16
הסכמת מי מהצדדי� לסטות מתנאי כל שהוא של הסכ� זה במקרה מסויי� או בסדרת מקרי�  .17

 .מנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתידלא תהווה תקדי� ולא ילמדו מ

זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכ� זה או , לא אכ� מי מהצדדי� או אכ� באיחור .18
לא יראו בכ� ויתור על זכות אמורה או על זכויות , במקרה מסויי� או בסדרת מקרי�, מכוח הדי�

 .אחרות כל שה�

הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיה� לפי או המוסד לא יהיו אחראי� לעיכוב /הזוכה ו .19
 –" כוח עליו�("י כוח עליו� "א� העיכוב או אי הביצוע יגרמו ע, הוראות ההסכ� כול� או מקצת�

או /או המוסד לא ידעו או לא חזו אותו מראש ו/הזוכה ו, אירוע או גור� אשר בעת כריתת ההסכ�
והמונע מהזוכה או מהמוסד למלא , בשליטת�והוא אינו , לא היה עליה� לדעת או לחזותו מראש

או גור� לכ� שקיו� יהא בלתי אפשרי או שונה באופ� יסודי /התחייבויותיה� על פי ההסכ� ו
 ).מההסכ� באות� נסיבות שהוסכ� עליה� בי� הצדדי�
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או בנספחיו ייעשה בכתב וייחת� על ידי הצד או הצדדי� המקבלי� על /כל שינוי בהסכ� זה ו .20
 .ייבות מכוח אותו שינויעצמ� התח

סמכות השיפוט היחודית בכל הקשור לנושאי� ולעניני� הנוגעי� להסכ� זה ונספחיו או בכל  .21
תביעה הנובעת מהלי� ניהול הסכ� זה תהיה בבתי המשפט המוסמכי� בירושלי� ויחולו עליו דיני 

 .מדינת ישראל בלבד

 
 

 :מעמד הזוכה כקבל" עצמאי .22
 

די� כי היחסי� ביניה� לפי הסכ� זה אינ� יוצרי� אלא יחס מוצהר ומוסכ� בזה בי� הצד .א
וכי רק , בי� מוכר שירותי� וקונה שירותי�, או עבודה/שבי� מזמי� לקבל� המספק שירות ו

לרבות עובדיו המועסקי� על , על הזוכה תחול האחריות לכל אובד� או נזק שיגר� למישהו
 .או הבאי� מכוחו או מטעמו לספק שירותי�, ידו

, צהר ומוסכ� בי� הצדדי�  כי אי� לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכ� זה למוסד לפקחמו .ב
אלא אמצעי להבטיח את קיו� , או להורות לזוכה או לעובדיו או למי מטעמו, להדרי�

ולזוכה ולמועסקי� על ידו לא תהיינה זכויות כלשה� של עובד , הוראות הסכ� זה במלואו
פיצויי� או הטבות אחרות בקשר ע� הסכ� זה או , כל תשלו�וה� לא יהיו זכאי� ל, המוסד

או הפסקת מת� השירותי� , או בקשר ע� ביטול או סיו� הסכ� זה, הוראה שניתנה על פיו
 .מכל סיבה שהיא, על פי הסכ� זה

) נוסח משולב(המוסד לא ישל� כל תשלו� בגי� דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי  .ג
מס הכנסה ויתר , 1994)ד"ביטוח בריאות ממלכתי התשכאו לפי חוק , 1995)א"התשנ

והזוכה לבדו ידאג לכל תשלו� , הזכויות הסוציאליות של הזוכה של עובדיו ושל מי מטעמו
 .וניכוי הכרו� בזכויות אלה

 ).22סעי� (הזוכה מתחייב להביא לידיעת עובדיו האמור בסעי� זה  .ד
 

הינה יספק הזוכה למוסד על פי הסכ� זה מוסכ� בי� הצדדי� כי זכות הקניי� בכל הטובי� ש .23
, פטנטי�, מובהר כי אי� באמור בסעי� זה לפגוע בזכויות יוצרי� .  קניינו הבלעדי של המוסד

 .או זכויות הקניי� הרוחני האחרות של צד כל שהוא/סימני מסחר ו, סודות מסחריי�

 

למסור לאחר כל זכות הזוכה מתחייב שלא להסב לאחר הסכ� זה או חלק ממנו ולא להעביר או  .24
ניתנה הסכמת . אלא א� ניתנה לכ� הסכמת המוסד מראש ובכתב, או חובה הנובעי� מהסכ� זה

 .י כל די�"או עפ/י הסכ� זה ו"לא יהיה בכ� כדי לשחרר את הזוכה מאחריות עפ, המוסד כאמור
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 הודעות .25
  משלוח בדואר כל הודעה אשר יש לתיתה על פי הסכ� זה תינת� בכתב באמצעות מסירה ביד או

הודעה תחשב . י הודעת צד למשנהו"רשו� בהתא� לכתובות כמצוי� במבוא להסכ� או כפי שישונו ע
ותו� שלושה ימי עסקי� מיו� שיגורה , י הנמע� ביו� מסירתה א� נמסרה ביד"כאילו נתקבלה ע

 .בסני� הדואר
 
 

 :נו על החתו	ה באיולראי
   

   

   

_________________________  _______________________ 

 הזוכה   לביטוח לאומיהמוסד
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 נוסח התחייבות לשמירת סודיות   : 67.0.  נספח

 
 ____/___/___: תארי� 

 לכבוד 
 המוסד לביטוח לאומי

 13ויצמ� ' שד
 ירושלי�

 .נ.ג.א
 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד ענייני	: הנדו�

שבי� חברה ________ שנת _____ ________חודש ב_ ______ולפי הסכ� מיו�  הואיל
") המוסד  ")להל� (לבי� המוסד לביטוח לאומי ") הזוכה  ")להל�(______ _____________

 ;  ושירותי� נוספי�אביזרי� נלווי� מסוגי� שוני�, מחשבי כ� ידרוכש המוסד מהזוכה 

 )להל� (,  תי� כאמור בהסכ�במת� השירו, בי� השאר, מועסק על ידי הזוכה/ואני עוסק והואיל
 ;") העבודה"

והמוסד הסכי� להתקשר ע� הזוכה בתנאי שהזוכה והבאי� מטעמו ישמרו על סודיות כל  והואיל
וכ� על סמ� התחייבות הזוכה לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות , המידע כהגדרתו להל�

 ;המידע

או אקבל / בקשר אליה יתכ� כי אעסוק ואו/והוסבר לי כי במהל� עיסוקי בעבודה במוסד ו והואיל
בי� בעל פה , שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, או יבוא לידיעתי מידע מסוגי� שוני�/לחזקתי ו
או לפעילויותיו בכל צורה /או הנודע למוסד ו/השיי� למוסד ו, בי� ישיר ובי� עקי�, ובי� בכתב

להל� (חות "מסמכי� ודו, נתוני�, בקבצי מחש, לרבות א� מבלי לגרוע מכלליות האמור, ואופ�
 ;")המידע ")

עלול לגרו� , והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אד� או גו� מלבדכ� והואיל
 ;והוא עלול להוות עבירה פלילית, או לצדדי� נזק /לכ� ו

 
 :מ מתחייב כלפיכ כדלקמ""אני הח, אי לזאת

 .או כל הקשור והנובע מ� העבודה או ביצועה/ת של המידע ולשמור על סודיות גמורה ומוחלט .1
2.  �הנני מתחייב כי במש� תקופת העבודה או לאחר מכ� ,  לעיל1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעי

 �או /לא אפרס� וכ� לא אוציא מחזקתי את המידע ו, ללא הגבלת זמ� לא אגלה לכל אד� או גו
 .לצד כל שהוא, בי� ישיר ובי� עקי�,  כל חפ0 או דבראו/או כל חומר כתוב אחר ו/קבצי מחשב ו

נוהלית או , ביטחונית, לנקוט אמצעי זהירות קפדניי� ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית .3
 .אחרת כדי לקיי� את התחייבויותי על פי התחייבות זו
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 .לוי החובהאו מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מי/להביא לידיעת עובדי ו .4
אשר יגרמו , להיות אחראי כלפיכ� על פי כל די� לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג .5

וזאת בי� א� אהיה אחראי לבדי , שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו לכ� או לצד שלישי כל
 .בגי� כל האמור ובי� א� אהיה אחראי ביחד ע� אחרי�

בקש לכ� כל חומר כתוב או אחר או חפ0 שקיבלתי מכ� או להחזיר לידיכ� ולחזקתכ� מיד כשאת .6
השיי� לכ� שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או שקיבלתי מכל אד� או גו� עקב ביצוע 

הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של , כמו כ�. העבודה או חומר שהכנתי עבורכ�
 .חומר כאמור או של מידע

היא בעיסוק שיגרו� לי להיות במצב של ניגוד ענייני� ע� עיסוקי בביצוע שלא לעסוק בכל דר� ש .7
 .העבודה כאמור לעיל

, או הקשור לפעילויותכ� /או הנמצא ברשותכ� ו/בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השיי� לכ� ו .8
  .תהיה לכ� זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגי� הפרת חובת הסודיות שלעיל

 ששימוש במידע שיגיע לידי במהל� ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווי� הנני מצהיר כי ידוע לי
 .1981 )א" וחוק הגנת הפרטיות התשמ1997 –ז "התשל, עבירה על פי חוק עונשי�

 .התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכ� .9
 

 ולראיה באתי על החתו
 _______:שנת _________ :בחודש_____ :היו�

 _____________ :ז"ת_______________________________  :ש� פרטי ומשפחה
 ______________:הזוכה
 _________________________________:כתובת
 _________________________: חתימה


