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 טפות כיסמעיצור ואספקת ל - 2009) 2(ה ' מכרז מס
 
 

 והכל מעטפות כיס ליצור ואספקתמבקש בזאת לקבל הצעות מחיר " ) המוסד "–להלן (המוסד לביטוח לאומי 
 :ב והכוללים"התאם למסמכי המכרז המצב, " )העבודה: "להלן   ('כמפורט בכתב הכמויות שבנספח ד

 
 .מכתב פניה זה .1
 ריכים טבלת ריכוז תא .2
 ).'נספח א( עליו יחתום הזוכה במכרז –הסכם  .3
 ).'נספח ב( ערבות הגשה –ערבות בנקאית .4
 ).'נספח ג(ערבות ביצוע  .5
 ).'נספח ד (–כתב כמויות והצעת מחיר  .6
 . )'נספח ה (–תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום  .7
 .)'נספח ו(שכר מינימום וקיום חוקי העבודה , אלייםדרישות תשלומים סוציהתחייבות לעמידה ב .8
 ). 'זנספח  (–אישור על עסק בשליטת אישה  .9
 )'נספח ח(המלצות , נסיון המציע בעבודות דומות .10
 )'נספח ט(רשימת סניפי המוסד  .11
 ) 'נספח י( דף קשר -פרטי מציע  .12
 
 

 : על המציע לצרף את המסמכים הבאים  .א
הערבות האמורה תהא . חילוט ובלתי מותנית לטובת המוסדעל המציע לצרף ערבות מקורית ברת  .1

פ חוק הפיקוח על "ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע
י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים " ואשר אושרה ע1981א "תשמ, עסקי הביטוח

על סך של ) לקיום תנאי המכרז(לביטוח לאומי לפקודת המוסד ) 'נספח ב(ב "בנוסח המצ, ממשלתיים
ערבות  31.12.2009 תוקף הערבות יהא עד ליום"). ערבות הגשה: "להלן(מ "כולל מע ₪ 7,500

מציע שיגיש ערבות . ההגשה תוחזר לכלל המציעים מיד עם בחירת הזוכה וחתימה על הסכם עימו
 . על הסףפסל הצעתו ת' , שלא בנוסח נספח ב

 
דומות  עבודות גופים ושמות בעלי הגופים או המנהלים להם ביצע המציע  3 רשימת רףלצ המציע על .2

 .)' ח נספח -ב"בנוסח המצ( האחרונות   בשלוש השנים, בכל עבודה,לפחות ₪ 150,000 בהיקף של
 
 י חוק עסקאות"לצרף אישור עפעל המציע , המציע חייב להיות עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק  .3

מ על " ואישור אגף המכס והמע1976ו "התשל' אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס, גופים ציבורים
 .מ"דיווח למע

 
ד בדבר העדר "מאושר על ידי עו,  של מורשה חתימה מטעמולצרף תצהיר בכתבעל המציע  .4

' הב כנספח "הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק תשלום שכר מינימום וזאת בנוסח המצ
 .למכרז זה

 
ד לעמוד "מאושר על ידי עו,  של מורשה חתימה מטעמולצרף להצעתו התחייבות בכתבל המציע ע .5

 יתשלום שכר מינימום לעובדים וכן התחייבות לקיים את חוק, בדרישות לתשלומים סוציאליים
וזאת בנוסח , העבודה לגבי עובדים שיועסקו על ידו במהלך תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה

 .למכרז זה' וב   כנספח "המצ
 
 
  : עלתשומת לב המצי .ב 

 .הצעתו תדחה,  לעיל 1-5' אמציע שלא יצרף את כל החומר והמסמכים הנדרשים בסעיף  
 

) העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי (בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים / .ג
 ביחד עם הגשת . עדיפות תנתן להצעות אשר כוללות טובין מתוצרת הארץ – 1995 –ה "התשנ

 .ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה"ההצעה יש לצרף אישור רו
 

, "עידוד נשים בעסקים"'  ב2העדפה תינתן להצעות העונות על דרישת חוק חובת המכרזים סעיף  .ד
במקרה כזה יש לצרף אישור רואה חשבון ותצהיר . כלומר שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה

 ).'זכנספח  (–יף האמור כמפורט בסע
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 ותתייחס לכל הנדרש במכרז לרבות כל הרכיבים המפורטים על המציע לוודא שהצעתו תהא מלאה .ה

מציע אשר לא ינקוב במחיר עבור רכיב .  ויתר המסמכים במקומות המיועדיםכתב הכמויות', בנספח ד
 .₪ים אלו הינה בסך אפס /יראוהו כמי שעלות הצעתו בגין רכיב', ים בנספח ד/אחד או יותר המפורט

 
 .ההצעה תכלול את כוח האדם והאביזרים הדרושים לביצוע מושלם של כל העבודה הכוללת .ו

 
 .ההצעה תהא תקפה למשך שנה אחת לפחות מיום הגשתה .ז

 
 .בחתימתו על מסמכי המכרז מצהיר המציע כי כל חומר המכרז ידוע וברור לו .ח

 
לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך , ל סיבה שהיאהמוסד יהא רשאי לבטל או לצמצם מכרז זה מכ .ט

 .במקרה כזה תימסר הודעה מתאימה למציעים. בנימוק החלטתו וללא כל פיצוי
 

י שיקול דעתו הבלעדי ולבחור ביותר מזוכה "ידוע למציעים כי המוסד יהא רשאי לפצל את העבודות עפ .י
 .אחד לביצוע העבודות

 
 עד ליום 2713065-02  בכתב בפקסעמנואל מהגר אל מר בשאלות הבהרה לגבי מכרז זה נא לפנות .יא

תשובות לשאלות הבהרה  תפורסמנה בתוך שבעה ימים ממועד זה באתר . 12.00 שעה 13.8.2009
תשובות המוסד לשאלות ההבהרה מהוות חלק . .il.gov.btl.www: האינטרנט של המוסד שכתובתו 

 .רד מתנאי המכרז והוראותיובלתי נפ
 

יש להעביר יחד עם ) מ"כולל אשורי אגף המכס והמע(שים את ההצעה החתומה ויתר המסמכים הנדר .יב
 בארכיב המוסד 2כל חומר המכרז בתוך מעטפה אל תיבת המכרזים של המוסד הנמצאת בקומה 

 .יאנו אצל מר יוסי מרצ91909 ירושלים 13וייצמן ' לביטוח לאומי המשרד הראשי שד
 .מסירת מסמכי המכרז תיעשה במסירה ידנית או באמצעות דואר שליחים בלבד

 
כל שינוי שיעשה במסמכי המכרז . אין לערוך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיצורפו להצעה שתוגש .יג

לא , בין תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, או כל הסתייגות ביחס אליהם
ן בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול להביא לפסילתה של יובא בחשבו

 .במידה והמוסד יחליט לקבל את הצעת המציע יראה אותה כאילו שנויים אלו לא נעשו כלל. ההצעה
 
המוסד לא ידון . 12.00 שעה 26.8.2009רביעי על ההצעה להגיע לתיבת ההצעות לא יאוחר מיום  .יד

 .ל"תיבת המכרזים אחרי המועד הנבהצעה שתגיע ל
 

 .על המציע להחזיר את כל מסמכי המכרז במקור ולחתום על כל עמוד .1 
 ליצור ללו את כל העלויות הרלבנטיות כלים ללא מס ערך מוסף ויהמחירים יופיעו בשק .2 
 לכל סניפי המוסד ברחבי פ מכרז זה לרבות עלויות הובלה" הנדרשים עעטפות כיסמואספקת    
 .השלמת הזמנות חסרות/ תיקונם , החזרת פריטים פגומים  ,פריקה, הארץ   
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 טבלת ריכוז תאריכי� . 2
 

 התאריכים הפעילות

 6.8.2009' היום  פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט

  12:00 שעה 26.8.2009' דיום  תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

   12:00 שעה 13.8.2009 'היום   ת שאלות הבהרה מאת המציעיםתאריך אחרון לקבל
 02-6527130: באמצעות פקס

  ימים מהמועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה7תוך  טוח הלאומי לשאלות הבהרהיתאריך אחרון למענה הב

 31.12.2009 תוקף הערבות בגין הגשת ההצעה  

 ,  אחרים המופיעים בגוף המכרזבמקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים
 .קובעים התאריכים בטבלה זו
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 'נספח א
 הסכם

 2009שנת ___________  לחודש  _________  שנערך ונחתם בירושלים ביום 
 

 בין
 

, ל לוגיסטיקה וחקירות ומר אבי ברף"י מר אילן מורנו סמנכ"ירושלים ע, 13ויצמן ' משד, המוסד לביטוח לאומי
 ").המוסד: "ןלהל(חשב המוסד 

 
 לבין

 
 ").נותן השרות: "להלן(________________________________________  

 י"ע
 

") המכרז"להלן  (ואספקת מעטפות כיס ליצור 2009)2(-הוהמוסד פרסם מכרז שמספרו  הואיל
 ;ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זהלהסכם זה ' אח פב כנס"כמפורט במסמכי המכרז המצ

 
;                           ")העבודות: "להלן ( ביצור ואספקת מעטפות כיס, ן השירות עוסק בין היתרונות :ואילה

                                   
 

ב "הצעת נותן השירות מצ.  למוסדלאספקת מעטפות כיסגיש הצעה למכרז ונותן השירות ה : והואיל
 ;סכם זהחלק בלתי נפרד מהלהסכם זה ומהווה ' נספח בכ

 
כזוכה במכרז את הצעת נותן השירות ___________ וועדת מכרזים בחרה בישיבתה מיום  :והואיל

 ;ל"הנ
 

 :לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 
 
 .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .1
 
המסמכים , כל המצגים. הסכם זה ונספחיו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו .2

 .וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומבוטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה
 
מחייבים את הצדדים להסכם זה והצדדים מקבלים על עצמם ' בוהמחירים בנספח ' כל תנאי נספח א .3

 .לקיימם ולפעול על פיהם
 
המוסד לאמור בהצעתו של י "כפי שפורסם ע, או אי התאמה בין האמור במכרז/בכל מקרה של סתירה ו .4

נותן או שינוי בהצעת /או הסתייגות ו/כל תוספת ו.  יחייב את הצדדים אך ורק האמור במכרזנותן השרות
נותן  לעומת המכרז בטלים בזאת והם לא יחייבו את הצדדים להסכם זה על אף בחירת הצעת השרות
 .כים להם בכתב והתקשרות המוסד עימו על פי הסכם זה אלא אם כן המוסד הסהשרות

 
 ").העבודות: "להלן (יצור ואספקת מעטפות כיסנותן השירות מתחייב לבצע עבור המוסד עבודות  .5
 
 ברמה מקצועית     , נותן השירות מתחייב לבצע את העבודות ולמסור את החומר.       א .6

 .                        טובה ולשביעות רצונו המלאה של המוסד
 

 יב כי כל החומרים והמוצרים בהם הוא משתמש בעבודתו    נותן השירות מתחי .ב
ובהעדר תקן ישראלי לתקן ארץ הייצור של , יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים

 .החומר או המוצר בו הוא משתמש
 

 נותן השירות מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להנחיות נציג המוסד ולקבל               .ג
 ,   חומרים: בכל הנוגע לביצוע העבודות לרבות, מוקדם מנציג המוסד בכתב         אישור 

 .'         גוונים וכד
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 מחירי היחידות המופיעים בכתב הכמויות הם סופיים ולא יחולו עליהם תוספות     .7

 .ן             כלשה
 
  הנמצא   נותן השירות יאסוף את החומר הנדרש לביצוע העבודות מתחום הדפסות.       א .8

 ירושלים, 13ויצמן '                         במשרד הראשי של המוסד שבשד
 

    בהתאם למפורט בנספח המעטפות לסניפי המוסדיעביר נותן השירות את , בתום ביצוע העבודה  .ב
 .לפי הנחיות נציג המוסדו 'ט  

 
    אספקת העבודות המובאות נותן השירות יתאם עם נציג המוסד את סדרי כניסת עובדיו ואת  .ג

 .מטעמו  
 

 הינה , סניפי המוסד או לכל מקום אחראל  ,  והובלתם בגמר העבודהדוגמאות, ההזמנותאיסוף  .ד
  .על חשבון נותן השירות 

 
י מורשי החתימה של המוסד                                 "העבודות יסופקו על פי הזמנת עבודה חתומה ע .א .9

ונותן השירות יפעל על פי ההנחיות , י תחום הדפסות במשרד הראשי של המוסד"ת עהמונפק
 .ותנאי ההזמנה

 
 .מועדי הזמנת העבודות יהיו על פי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד .ב

 
 7נותן השירות מתחייב לבצע את העבודות בשלמותן ובמלואן תוך פרק זמן שלא יעלה על  .10

תוך , ובמקרים דחופים לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד, י המוסד"ימים מיום הזמנתן ע
 .'בנספח טש לרשימהארץ בהתאם ברחבי הויסופקו לסניפי המוסד  היומיים ממועד הזמנ

 
 
 

 הצהרות והתחייבויות נותן השרות.        11
 

שורים   הק,  מצהיר ומאשר שהוא הבין את כל צרכי המוסד ודרישותיונותן השרות . א
נותן וכי כל הצרכים והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות , ם זהלביצוע הסכ

 .או מי מטעמו/ והשרות
וכי בכוחו לבצע את כל העבודות המבוקשות ,  מצהיר ומאשר כי ההסכם ברור לונותן השרות .ב

 .בהתאם לצורכי המוסד ובכפוף לתנאי המכרז
הבין , היטב את מסמכי המכרז מצהיר ומאשר כי חתם על הסכם זה לאחר שבחן נותן השרות .ג

טעות או , ולא תהיה לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, אותם
 . ובביצוע המכרז הטוביןבאספקתפגם בקשר לנתונים או עובדות הקשורות 

על סמך ,  מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהמוסד התקשר עמו על בסיס הצעתונותן השרות . ד
 .לעיל ולהלן, ו והתחייבויותיו בהצעתו ובהסכם זההצהרותי

 מצהיר ומאשר כי הוא הבין את כל המסמכים המהווים חלק מההסכם או מסמכים נותן השרות .ה
 .שהסכם זה מפנה אליהם

נותן  הנו נותן השרות.  מצהיר ומאשר כי הצעתו היא שלמה ומוצגת כיחידה אחתנותן השרות .ו
 .או מי מטעמו/ל הפעילויות והתוצרים של ספקיו  ו הראשי והוא אחראי לכהשרות

,  מצהיר ומאשר כי יש לו וכי יעמדו לרשותו במשך כל תקופת הסכם זה הניסיוןנותן השרות .ז
ושאר , כוח אדם מיומן ומנוסה, האישורים, האמצעים הכספיים, המומחיות, הכושר, הידע

והכול ברמה מקצועית גבוהה , ם זהלשם קיום כל מחויבויותיו על פי הסכ, האמצעים הנדרשים
 .וסטנדרטים גבוהים

או מי מטעמו / מתחייב להביא לידיעת המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדו ונותן השרות .ח
או הרשעה בעבירה לפי /או התלויה ועומדת נגדו או נגד מי מטעמו ו/בעילת רשלנות מקצועית ו
וזאת במהלך , 1991א "חוק עובדים זרים התשנאו לפי / ו1978 –ז "חוק שכר המינימום התשמ

 .כל תקופת ההתקשרות עמו על פי הסכם זה מיד עם היודע לו עליהם
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המלאה של ולשביעות רצונה ,   י הסכם זה במלואן"השירות עפתמורת ביצוע כל התחייבויותיו של נותן   .א. 12
: להלן(, ים בהצעת נותן השירותלמחירים המפורטמוסד עבור ביצוע העבודות בהתאם ישלם ה, המוסד

 .להסכם זה' בנספח , ")התמורה"
 

 ושיעורו יעלה לכדי נייר ומוצריו החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד 18אם במהלך .  ב
:  תעשה התאמה לשינויים כדלהלן,כפי שנקבע במכרז, ממועד האחרון להגשת הצעות ומעלה 4%

לבין המדד , 4%מועד שבו עבר המדד את בשהיה ידוע , ואה בין מדדשיעור ההתאמה יתבסס על השו
 ). ות(ההזמנההגשת ) י(הקובע במועד

 
המצאת חשבונית כחוק למוסד ,  יום מיום סיום העבודה30יבוצע תוך  , התשלום  עבור ביצוע העבודה .ג

עה בהתאם והכל ובתנאי שהעבודה בוצ, י נציג המוסד"והצגת תעודת משלוח חתומה ע, ואישורה
חר המוסד בהעברת תשלום כלשהוא לנותן השירות ישא יא. להזמנת המוסד ולשביעות רצונו המלאה

 . ועד לתשלום בפועל31 –סכום החשבונית ריבית החשב הכללי במשרד האוצר מהיום ה 
 

לתמורה מעבר כלשהי תשלום רות לא יהא זכאי לתוספת של מוסכם כי נותן השי, למען הסר ספק .ד
  .לעיל' ק א"סהאמורה ב

 
 בוטל . 13

 
 ,   לא להודיע, או מי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר/נותן השרות ו .     א .14

הן , או במהלכן/לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ידיעה שתגיע אליו אגב ביצוע העבודות ו
 .בתקופת הסכם זה והן לאחר מכן

 
מהווה עבירה , )א(שאי מילוי התחייבותו על פי סעיף קטן נותן השירות מצהיר בזה כי ידוע לו  .ב

 .י דיני העונשין"עפ
 

שיעסקו בעבודות על פי ,  נותן השירות מתחייב בזה להביא לידיעת עובדיו וכל הבאים מכוחו .ג
 ).ב-א ו(התחייבותו כאמור בסעיפים קטנים , הסכם זה

 
או למי מטעמו עקב /גרם לנותן השירות ואו לרכוש שי/המוסד לא יהא אחראי בגין כל נזק לגוף ו .15

 .י הסכם זה"וכתוצאה מביצוע העבודות עפ
 

 ").תקופת ההסכם: "להלן(הסכם זה יהא בתוקף למשך שנה מיום חתימתו  .        א.16
 

.  תקופות נוספות בנות שנה כל אחת3 -להאריך את תקופת ההתקשרות ל, למוסד תהא הזכות .ב
 יום לפני תום תקופת 15ודעה מוקדמת לנותן השירות עד בה, ")תקופות נוספות: "להלן(

 .התקופה הנוספת/ההסכם
 
 .בשינויים המחוייבים, בתקופות הנוספות יחולו על הצדדים תנאי הסכם זה .ג
 
להביא לפי שיקול דעתו הבלעדי לעיל יהא המוסד רשאי ) ב-א ו(על אף האמור בסעיפים קטנים  .ד

בלא שיצטרך לנמק את , או כל תקופה נוספת/סכם והסכם  זה לקיצו לפני תום תקופת הה
או /לפני תום תקופת ההסכם ו, הודיע המוסד על רצונו להביא ההסכם לקיצו. הסיבות לביטולו

 . יום ממועד הודעתו בכתב לנותן השירות30 יפקע ההסכם בתום ,התקופה הנוספת
 

 
 ה לשביעות רצונו המלאה של המוסד במידה והעבודות או חלק מהן לא תתבצענ.         א.         17

ועל האחרון לתקן את הטעון תיקון מיד ולשביעות רצונו , יודיע על כך נציג המוסד לנותן השירות
 .של המוסד

 
רשאי המוסד להתקשר עם גוף אחר שיבצע את , לא תיקן נותן השירות את הטעון תיקון .ב

רך זה מתוך הכספים להם יהא העבודה במקום נותן השירות ולשלם כל תשלום שידרש לצו
 .י הסכם זה"זכאי נותן השירות עפ

 
 י    "עפ, אינו בא לגרוע מזכות המוסד לפיצוי מנותן השירות) ב(ק "האמור בס.          ג

 .י כל דין"או עפ/             הסכם זה ו
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 קיזוז מתמורה .18

 באספקת המוצרים  יום איחור עבור כל1%זמנה המוסד שומר לעצמו את הזכות לקזז מעלות ה 
 . והשרותים נשוא הסכם זה לשביעות רצונו המלאה של המוסד

 .מסירת ההזמנה מועד  לאחר ימים7יחור יחשב א  
 

כולן או , או זכויותיו על פי הסכם זה/את התחייבויותיו ואו להסב /ונותן השירות לא יהא רשאי להעביר  .19
 .מקצתן לאדם או לגוף אחר

 
 : עצמאיספק כספקהמעמד  .20

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחס שבין  .א
וכי רק על , בין מוכר שירותים וקונה שירותים, או עבודה/ המספק שירות ונותן השרותמזמין ל

קים על לרבות עובדיו המועס,  תחול האחריות לכל אובדן או נזק שיגרם למישהונותן השרות
 .אים מכוחו או מטעמו לספק שירותיםאו הב, ידו

  
יפקיד , ובמלואם  להבטחת התחייבויותיו של נותן השירות לביצוע תנאי ההסכם בשלמותם  .א . 21

או של חברת ביטוח ישראלית שקיבלה אישור נותן השירות בידי המוסד ערבות בנקאית 
ח  "  ש10,000בסכום של , משלתייםהחשב הכללי במשרד האוצר לתת ערבויות במכרזים מ

ערבות זו תהיה בתוקף .  למכרז'מצורף כנספח גשצמודה למדד המחירים הכללי לצרכן בנוסח 
 ").ערבות ביצוע: "להלן. ( לאחר תום תקופת ההסכם יום90עד 

  
 

לתקופה נוספת יפקיד נותן ' ב16היה ותוארך תקופת הסכם בהתאם לסעיף  .ב
לעיל כשהוא ' שה בסכום האמור בסעיף קטן אות בנקאית חדרשירות ע 
. דוע באותה עת לעומת המדד הבסיסיוגדל בהפרש שבין המדד האחרון הי 
 .וקף הערבות יהא מתחילת התקופה הנוספת עד לחודשיים לאחר סיומה 

 
הפר נותן השירות התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה יהא המוסד רשאי לבטל  .ג

יידית ולחלט את סכום הערבות וזאת בנוסף לכל פיצוי המגיע למוסד בגין כל נזק את ההסכם מ
 .י כל דין להם יהא זכאי עבור הנזקים שיגרמו לו כתוצאה מההפרה"או עפ/על פי הסכם זה ו

 
הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה  .22

 .ו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתידתקדים ולא ילמד
 

, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה או מכוח הדין, לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור .23
 .לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על זכויות אחרות כל שהן, במקרה מסוים או בסדרת מקרים

 
או בנספחיו ייעשה בכתב וייחתם על ידי הצד או הצדדים המקבלים על עצמם /ה וכל שינוי בהסכם ז .24

 .התחייבות מכוח אותו שינוי
 

 :ביטול ההסכם / הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרת .25
וכל סעיפי  זה בהסכם 5,6,8,10,11,14 בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים נותן השרותאי עמידה של  .א

אין באמור לעיל כדי ,  יסודית של ההסכם על כל הנובע מכךתחשב כהפרה, בכללותם' בנספח 
 .לגרוע מיסודיות ההפרות של ההוראות בנספחי ההסכם

)  תרופות( הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים נותן השרותהפר  .ב
מו והתנאי ולגבי הפרה זו ניתנה לזוכה ארכה לקיו,   או תנאי אחר מתנאי הסכם זה1970 -א "תשל

אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי המוסד לעמוד על קיום , לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה
או באמצעות אחרים כל דבר אשר /או לבצע בעצמו ו/ או לבטל הסכם זה ונותן השרותההסכם עם 

כויות  ובנוסף לזנותן השרותוזאת על חשבון , נותן השרותי "לפי הסכם זה אמור היה להיעשות ע
לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים , המוסד על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה

 .ילא לע/21 או חילוט הערבות האמורה בסעיף/ו ₪ 15,000מוסכמים מראש בסך של 
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 על 1987-ז"התשמ, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .ג
מהווה הפרה ,  זהאו מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם/ וותנותן השרידי 

 .יסודית של ההסכם

 

 .________________________________ יהיו נותן השרותמורשי החתימה מטעם  .26
 

מוסכם על ידי הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת בין הצדדים בכל הקשור לנושאים נשוא  .27
 .הסכם זה תהא בבית המשפט המוסמך בירושלים

 
 י המוסד לבין      "או אי התאמה בין האמור במכרז כפי שפורסם ע/בכל מקרה של סתירה ו .28

 .יחייב את הצדדים אך ורק האמור במכרז,            האמור בהצעתו של נותן השירות
 

 לתקציב המוסד לשנת 1131002' מסההוצאה הכספית לביצוע הסכם זה מתוקצבת מסעיף תקציבי  .29
2009  

 
 הודעות לצרכי הסכם זה ישלחו מצד אחד למשנהו בכתב בדואר רשום לפי כתובות   .        30

     60             הצדדים המפורטות במבוא להסכם זה ויחשבו כאילו נתקבלו על ידי הצד השני בתום 
 .              שעות ממועד משלוחן בדואר כאמור

 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

_________________________                 _________________________ 
 ל לוגיסטיקה וחקירות"    נותן השירות                                                              סמנכ

 
 

                                                   __________________________                            
                                                                                                   חשב המוסד
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 'נספח ב
 

 
  ערבות הגשה-נוסח כתב ערבות לקיום תנאי המכרז 

 
 

 _________ _תאריך         
 

 לכבוד
 וסד לביטוח לאומיהמ

 13שדרות וייצמן 
 ירושלים

 
 
 ,.נ.ג.א
 

 '__________כתב ערבות מס:  הנדון
 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ") המבקש  "-להלן  (________י בקשת"עפ .1
 . יצור ואספקת מעטפות כיס:בנושא 2009) 2(ה ' דרשו מאת המבקש בקשר למכרז מסשת,  7,500₪

 
 אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמורה לעיל תוך עשרה ימים מעת  .2      

 מבלי להטיל עליכם חובה , בלי תנאי כלשהו, שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב 
 .ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש, להוכיח את דרישתכם 

 
 הבנק המצוין בכתב ערבות זה והכל בשעות העבודה בהן הסניף על הדרישה לתשלום להמסר בסניף.  3

 .פתוח לקהל
 

 .דרישה בפקסימיליה או במברק לא תחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו.  4
 

כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא . ועד בכלל  31.12.2009ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום.  5
 .תחייב אותנו

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

               
 
 
 

 ,בכבוד רב
 

 _______________חברת ביטוח / בנק 
 
 

____________ __________________      ______________________ 
      תאריך                                שם                           חתימה וחותמת מורשי חתימה
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 'נספח ג
 

  ערבות ביצוע-נוסח כתב ערבות לקיום תנאי החוזה 
 
 
 

 __________תאריך 
 

 לכבוד
 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות וייצמן 
 ירושלים

 
 ,.נ.ג.א
 

 ' _________________כתב ערבות מס: הנדון
 

 
ום כל סכום עד לסך של אנו ערבים בזה כלפיכם לתשל") המבקש  "-להלן  (__________על פי בקשת  .1

,  להלן2אשר יהיה צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף , ")הסכום הבסיסי"להלן (ח " ש10,000
 . יצור ואספקת מעטפות כיס: בנושא2009) 2(ה ' שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס

 
דד הבסיסי הוא המדד כאשר המ, יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן,  לעיל1הסכום הבסיסי בסעיף  .2

 ").המדד הבסיסי "–להלן ) ('נק____דהיינו (____שנת____ לחודש15-שפורסם ב
 
 המדד "להלן (י כתב ערבות זה "באם המדד האחרון שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום עפ.   3

ההפרש שבין  כשהוא מוגדל בשיעור, נשלם לכם את הסכום הבסיסי, יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, ")      החדש
 ").סכום הערבות "-להלן(המדד הבסיסי והמדד החדש 

 
אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמורה לעיל תוך עשרה ימים מעת שתגיע אלינו .   4

ומבלי שתהיו , מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, דרישתכם הראשונה בכתב
 .לום תחילה מן המבקשחייבים לדרוש את התש

 
 המועד שיירשם יהיה מועד תום תקופת החוזה(________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום.   5

 . ________וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה עד ליום)  יום90      ועוד 
 .      כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו

 
 .או להסבה/אינה ניתנת להעברה וערבות זו .   6

 
  

 
 

 ,בכבוד רב
 _____________חברת ביטוח/ בנק 

 
 
 
 

______________ ______________ ______________________ 
        תאריך                            שם מלא                     חתימה וחותמת מורשי חתימה
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 'נספח ד

 
 חיר ליצור ואספקת מעטפות כיסכתב כמויות והצעת מ

 
אומדן  יחידת חישוב

 כמויות לשנה
הצעת מחיר 

 ליחידה
לא כולל (

 )מ"מע
 מפרט 'מס

   
 מ נייר קרפט" ס26/36מעטפות בגודל  .1

 .ג הלשון" גרם דבק ע80
  350,000  מעטפות 1000

 מ נייר קרפט" ס26/36מעטפות בגודל  .2
 . גרם סגירה סיליקון80

  5,000 ת מעטפו1000

  גרם נייר קרפט18/25מעטפות בגודל   .3
 .ג הלשון" גרם דבק ע70

  2,000,000  מעטפות1000

 מ נייר קרפט" ס18/25מעטפות בגודל  .4
 . גרם סגירה סיליקון70

  5,000  מעטפות1000

 מ נייר קרפט" ס42/32מעטפות בגודל  .5
 .ג הלשון" גרם דבק ע90

  350,000  מעטפות1000

 מ נייר קרפט" ס42/32טפות בגודל מע .6
 . גרם סגירה סיליקון90

  5,000  מעטפות1000

 .ע.מ נייר נ" ס18/25מעטפות בגודל  .7
 .  גרם לבן סגירה סיליקון80

   5,000  מעטפות1000

 
 

 . הדפסה שני צדדים בצבע אחד1-3-5סעיף 
 . הדפסה צד אחד בצבע אחד2-4-6-7סעיפים 

 
 

ת האמורות לעיל הינן אומדן בלבד ואין המוסד מתחייב להזמין מעטפות בכמויות  הכמויו, למען הסר ספק
 .האמורות לעיל

 
 
 
 

 ________________חתימה _____________________ תפקיד ________________ שם 
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 'נספח ה
 

 תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי _______________ . ז.ת__________ מ "אני הח
 :ה בזה כדלקמן/מצהיר, לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

שהוא המציע המבקש להגיש הצעה למוסד בקשר ___________________ הנני נותן תצהיר זה בשם  .1
ת חתימה /ה כי הנני מורשה/אני מצהיר"). המציע: "להלן(, ור ואספקת מעטפות כיס יצ------------------למכרז 
 . ת לתת תצהיר זה בשם המציע/ומוסמך

-ו"לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל'  ב2כהגדרתו בסעיף " בעל זיקה"משמעותו של המונח , בתצהירי זה .2
 . ה אותו/ מביןת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני/אני מאשר. 1976

איסור העסקה שלא כדין (אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים " בעל זיקה"המציע ו .3
בשנה האחרונה שקדמה למועד ") חוק עובדים זרים "–להלן  (1991-א "התשנ, )והבטחת תנאים הוגנים

 ").  ד ההגשהמוע "–להלן ( לעיל 1האחרון להגשת ההצעות למכרז האמור בסעיף  

") חוק שכר מינימום "–להלן  (1987 -ז"התשמ, אליו לא הורשעו לפי חוק שכר מינימום" בעל זיקה"המציע ו .4
  .  בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה

 

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

 
 _______________: חתימה_______________   :תפקיד________________  :שם
 

 ת הדין/אישור עורך
 

ה בפני במשרדי אשר ברחוב /הופיע____________ ת כי ביום /ד מאשר"עו, ________________, מ"אני הח
. ז.ה על ידי ת/תה עצמו/שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בישוב___________ 

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

 
___________ ______________________               ___________          

 ד"          חתימת עו   חותמת ומספר רישיון עורך דין         תאריך 
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 'פח ונס
 

 שכר מינימום וקיום חוקי העבודה, התחייבות לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים
 

 בנושא הדפסה ואספקה של -------מצהירים בזאת כי במידה ונוכרז כזוכה במכרז ______________ מ "אנו הח
ים וכן לקיים את כל אנו מתחייבים לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובד ,חוברות וספרים

אם , לרבות תקופות הארכה(במהלך כל תקופת ההתקשרות , חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידינו
 ).תהיינה

 
 __________________חתימה וחותמת ________________  י חתימה /שם מלא של מורשה

 
 ____________________חתימה וחותמת______________  י חתימה /שם מלא של מורשה

 
 _________________________________   כתובת המציע

 
 ד"אישור עו

ה בפני במשרדי אשר ברחוב /הופיע____________ ת כי ביום /ד מאשר"עו, ________________, מ"אני הח
. ז.ה על ידי ת/תה עצמו/שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בישוב___________ 

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

 
 
 
 

___________ __________________________               ___________         
 ד"            חתימת עו            חותמת ומספר רישיון עורך דין                   תאריך 
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 'נספח ז

 
 

  אישור על עסק בשליטת אישה                                                        
 
 
 

לחוק '  ב2עיף מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בס_______________ ח "רו/ד"אני עו
 .1992 –ב "התשנ, חובת המכרזים

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

 ______________ 
 
 

____________ ________________ _________________ 
 חותמת חתימה שם מלא

 
 
 

 תצהיר בעלת השליטה
 
 

 __________________. ז.ת' מס__________ ________________אני  
 

לחוק חובת '  ב2נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף  ___________________  העסק /מצהירה בזאת כי התאגיד
 .  1992 -ב"התשנ, המכרזים

 
 
 

____________ ________________ _________________ 
 חותמת חתימה שם מלא
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 'נספח ח
 ניסיון  המציע בעבודות דומות

 
עבורם הוא ביצע ) או גופים גדולים פרטיים/או ציבוריים ו/ממשלתיים ו(על המציע לפרט רשימת גופים גדולים 

 . שנים האחרונות יש לפרט שמות ממליצים3 -ב. למכתב הפניה במכרז זה'  א2עבודות כנדרש בסעיף 
 .ת המוסד כאחד הגורמים הממליציםמציע אשר עבד עם המוסד לביטוח לאומי יצרף א

 
 
 _______________________________________________: שם הלקוח. 1

 __________________________: איש הקשר מטעם הלקוח/     שם הממליץ
 __________________________________________________:     טלפון

 ________________________ ____________________:     תאור העבודה
_______________________________________________________     
_______________________________________________________     

 ______________________:     היקף כספי של העבודות שבוצעו עבור הלקוח
 
 _______________________________________________: שם הלקוח. 2

 __________________________: איש הקשר מטעם הלקוח/     שם הממליץ
 __________________________________________________:     טלפון

 ____________________________________________ :     תאור העבודה
_____________________________________________    __________ 

 
 ______________________: היקף כספי של העבודות שבוצעו עבור הלקוח

 
 _______________________________________________: שם הלקוח. 3

 __________________________: איש הקשר מטעם הלקוח/     שם הממליץ
 __________________________________________________:     טלפון

 ____________________________________________ :     תאור העבודה
_______________________________________________________     
 _______________________________________________________     

 _______________________:    היקף כספי של העבודות שבוצעו עבור הלקוח

 
 
 
 

---------                   ----------------                ---------------------------- 
        חתימה וחותמת מורשי חתימה      תאריך                       שם מלא    
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 'נספח ט
 

  רשימת סניפי המוסד בארץ
 
 
 

 נייד מנהלי לוגיסטיקה/פקס/רשימת טל   
        

     כתובת מ"פקס בנא נייד טלפון מ"מנהל בנא סניף 

     14הבנים  08-8686704 050-6285132 08-8686610 שלום אלופר אשדוד 1

     101הנשיא  08-6710681 050-6285002 08-6741110 מרדכי כהן אשקלון 2

     6וולפסון  08-9279216 050-6285040 08-6295447 שמעון מונסנגו באר שבע 3

     6וולפסון  08-9279216 050-6285133 08-6295447 שחר נסירי באר שבע 3

     12אהרונוביץ  03-6152977 050-6285232 03-6152929 גלעד שרפי בני ברק 4

     26הלל יפה  04-6247920 050-6285392 04-6328102 מרדכי רוימי חדרה 5

 03-5022422 050-6285097 03-5022362 יצחק בן דרור חולון 6
ברקת , פנחס לבון

26     

     8פל ים  04-8134909 050-6285023 04-8544288 ויקטור בסין חיפה 7

     8פל ים  04-8134909 050-6285026 04-8544288 מנשה חבה חיפה 7

     1זכי אל חדיף  04-6738195 050-6285416 04-6738130 מיכה בן חמו טבריה 8

     30התקומה  03-5127149 050-6285100 03-5127272 ברוך הראל יפו 9

 02-6755677 יוסי שעיו ירושלים 10
050-6285808 
     4שמעון בן שטח  02-6259908  

     39ויצמן 09-7401688 050-6285858 09-7479834 ירון צרפתי כפר סבא 11

     39ויצמן 09-7401688 050-6285619 09-7479834 יוסי שמש כפר סבא 11

     3נשיאי ישראל  04-9885115 050-6285122 04-9907313 ארנון נוביק כרמיאל 12

      62ויצמן  04-9528015 050-6285434 04-9528186 ישראל לייזר נהריה 13

     3המחצבות  04-6027439 050-6285011 04-6027522 בוטו סוהיל נצרת 14

     3המחצבות  04-6027439 050-6285015 04-6027522 בותיאמשהור א נצרת עלית 14

     68הרצל  09-8602704 050-6285457 09-8602705 גידי אברהם נתניה 15

     1מנחם  04-6529274 050-6285141 04-6529207 רפי טולדנו עפולה 16

      72 רוטשילד 03-9114745 050-6285171 03-9114920 שאלתיאל בן יהודה ת"פ 17

     50י אילת "אח 04-8467408 050-6285445 04-8467580 חנן ביטון קריות 18

     7ישראל גלילי  03-9426752 050-6285242 03-9426641 אלי אבו חצירה צ"ראשל 19

 רחובות 20
מירב / זמיר חורש 

 64רמז  08-9345634 050-6285300 08-9345634 שרעבי
    

     11דני מס  08-9254157 050-6285500 08-9777442 וניזאב מימ רמלה 21

     15החשמונאים  03-6751715 050-6285055 03-6751212 אלי שמש רמת גן 22

 03-6250617 050-6285353 03-6250619 לאה סיווה א"ת 23
  17יצחק שדה 

     א"ת

24 
משרד 
     ירושלים, 13ויצמן    02-6709201 אבי מזרחי ראשי

 
 .אם יפתחו סניפים נוספים יש לספק לסניפים הנוספים
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 'ינספח 
 

 דף קשר
 
 
 

 לכבוד
 המוסד לביטוח לאומי

 ירושלים
 
 

                                                                       
  דף קשר-פרטי מציע 

 
 
 

 ' _________________________ מכרז מס
 

 ____________________________נושא 
 

 ______________________________ ה /קבלן המציע/שם החברה
 
 
 

 _____________________________________רחוב
 _______________________________מספר בית

 ___________________________________כניסה

 ____________________________________דירה

 ____________________________________יישוב

 ___________________________________מיקוד

 _______________________________מספר טלפון

 ______________________________מספר טלפון נייד

 ________________________________מספר פקס
 
 
 
 
 
 

____________                             ______________  
  חתימה וחותמת                                                תאריך  
 
 
 
 


