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 ,לכבוד
 

 המעוניינים להגיש את הצעתם מנהלי פרויקטים
 

 מנהל פרויקט לביצוע רכש חיסוניםלבחירת הזמנה להגשת הצעות הנדון: 
 

 רקע .1
 

, מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה"( ענבל" ו/או "המזמינה" – ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן .1.1

, ומזמינה מציעים פוטנציאליים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן מכרז פומבימפרסמת בזאת 

 חיסונים.  רכשלביצוע מכרז פומבי לבחירת מנהל פרויקט במסגרת יהם להגיש את הצעות

 ובין שאר עיסוקיה מנהלת את הקרן ישראל ממשלת של מלאה בבעלות ממשלתית חברה ענבל הינה .1.2

 . ישראל ממשלת של העצמי הביטוח והלמנבמסגרתה הפנימית לביטוחי הממשלה 

 ,הליך כולל שמבצע אגף החשב הכללי יחד עם משרד הבריאות לבחינת מנגנון רכש התרופות במסגרת .1.3

החיסונים והציוד הרפואי במערכת הבריאות הממשלתית )ולהלן: "הפרויקט"(, מינתה החשבת 

 ועדת מכרזים בין משרדית לביצוע רכש חיסונים.והכללית 

 מתוך חיסונים סוגי 20 -מ יותר של רכש בביצוע משרדית הבין המכרזים לוועדת לסייע מונתה ענבל .1.4

 משרד רכש היום עד כאשר) הבריאות במשרד הציבור לבריאות האגף עבור, הנדרשים החיסונים מכלול

 "(.שראל" חברת באמצעות  החיסונים אותם את הבריאות

 בשוק מדובר, מחד כך תוך. ביותר קפדי רגולטורי בפיקוח המצוי בשוק מאוד מורכב בפרויקט מדובר .1.5

 במחסור ואין מסוים מרכיב או בתכשיר מחסור נוצר לעיתים שכן דינאמי ומאידךוגבלת מ תחרותה בו

 שונים בכלים שימוש דורשים אלו מצבים, הנדרשים החיסונים כלל של שוטפת אספקה מניעת משום זה

 . במדינה החיסונים של שוטפת אספקה להבטיח מנת על ומגוונים

 הפרויקט מנהל .2
 

, שלא תפגע במערך החיסונים הלאומי ותאפשר הגעה לתוצאות מיטביות סדורהביצוע הפרויקט בצורה  לשם

בשל חשיבותו הלאומית של הפרויקט, בהתחשב במורכבות הפרויקט, במספר הרב של הגורמים המעורבים 

משרדית לרכש חיסונים לצאת להליך -בו ובעלותו הגבוהה, הונחתה חברת ענבל על ידי וועדת המכרזים הבין

בניהול ותכלול הפרויקט הן בשלב ( של וועדת המכרזים)בכפוף להנחיות מקצועיות יסייע ר , אשלבחירת גורם

 בראש מערך רכש החיסונים שתואר לעיל המכרז והן בשלב ביצוע הרכש )ולהלן: "מנהל הפרויקט"( ויעמוד

 ויהיה אחראי בין היתר, על ביצוע מכלול הפעולות הבאות:  

 .משרדית הבין המכרזים עדתוו החלטות אחר ויישום מעקב .2.1

 .השונים הממשלה משרדי מטעם הרלוונטיים המקצועיים הגורמים מכלול בין ותיאום ניהול .2.2

 וליווי, להם ומחוץ השונים הממשלה במשרדי, המקצועיים הגורמים מכלל מלא מקצועי מידע קבלת .2.3

 .הרלוונטיים החיסונים ספקי עם וההסכמים המכרז מסמכי בניסוח הרכש אנשי
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 החיסונים שרכש השונים הקצה ולקוחות הבריאות משרד של השוטפים לצרכים ומלא שלם מענה מתן .2.4

 . אחריותן בתחום מצוי

 .פוטנציאלים ספקים עם ומתן משא של מסחרי וליווי ניהול .2.5

 .השונים החיסונים ספקי מול רכש הסכמי אחר ויישום מעקב .2.6

 .השונים החיסונים ספקי מול רכש הסכמי אחר ובקרה פיקוח .2.7

 מחסור היווצרות או/ו קיצון במקרי פתרונות ומציאת דחופות חיסונים הזמנות וביצוע ניהול .2.8

 .חיסונים של מסוים בסוג עולמי/לאומי

 אינטגרציה בין גורמים מרובים. .2.9

 הפרויקט.  ביצוע לצורך הנדרשת אחרת פעולה כל .2.10

 מיליון דולר  10-של  למעלה מ לנוחיות המציעים, נציין כי בשלב ראשוני מתוכנן רכש חיסונים בהיקף כספי

 לשנה, שעיקרם חיסונים לצורכי שגרה.

  נדגיש כי הערכה זו ניתנת לצורכי נוחות המציעים ואין בה כדי להוות התחייבות כלשהי מצד ענבל להיקף

 עבודה או שעות ייעוץ כלשהם.

  והבריאות האוצר במשרדי, ענבל במשרדי פגישות השירותים המבוקשים יינתנו באמצעותמובהר כי ,

 .הצורך פי על, נוספים ובאתרים

 

 (."המבוקשים השירותים")להלן: 

 

 ההתקשרות תקופת .3
 

 ותסתיים ההתקשרות הסכם על ענבל מטעם החתימה מורשי חתימת ביום תחל ההתקשרות תקופת .3.1

 .זה ממועד חודשים 18 בתום

 לתקופה  ההתקשרות תקופת את להאריך, הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף, רשאית תהיה בלבד ענבל .3.2

 .חלקם או כולם, נוספים חודשים 18 עד של יותר או אחת נוספת

  התמורה .4
 

 שעת כל בעבור ₪ 314 של בסכום שעתית תמורה הזוכה למציע תשולם, מבוקשיםה השירותים ביצוע בעבור

 (.מ"מע כולל לא) עבודה

 ההצעה להגשת סף תנאי .5
 

 :הבאים התנאים מכלול על, ההצעה הגשת במועד, בעצמו העונה מציע, זה הליך במסגרת הצעה להגיש רשאי

 תנאי הסף במציע:
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 .לעיל במלואם, כפי שהם מפורטים המבוקשים השירותים כל את בצעל ביכולתו יש כי יצהיר המציע .5.1

לא נמצא  היועץ המוצעהמציע מצהיר כי כל מי שיעסוק מטעמו בביצוע השירותים המבוקשים, לרבות  .5.2

במועד הגשת ההצעה ולא ימצא לכל אורך תקופת ההתקשרות במצב של ניגוד עניינים אישי או מוסדי )בכל 

 .המבוקשים השירותים ביצוע עם שרהנוגע למציע עצמו( בק

 מתחייב לשמור על סודיות במשך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה כמפורט בכתב הסודיות המצ"ב המציע .5.3

 .למסמכי ההזמנה נספח א'כ

     כדין ספרים ניהול .5.4

או כל התאגדות מותרת ורשומה אחרת,  מ"בע חברה/פטור עוסק/ מורשה עוסק להיות המציע על .5.4.1

 על פי כל דין.

 עסקאות חוק"– להלן) 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כנדרש האישורים בעל .5.4.2

 :המציע כי המעידים, מס מיועץ או חשבון מרואה, שומה מפקיד"( ציבוריים גופים

 מוסף ערך מס וחוק הפקודה פי על לנהלם שעליו והרשומות החשבונות פנקסי את הלנמ .5.4.2.1

 מלנהלם; פטור   שהוא או

 לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על למנהל ולדווח ויהכנסות על השומה לפקיד לדווח הגונ .5.4.2.2

  מוסף. ערך  מס חוק

 היועץ המוצע 

  :מטעמו היועץ המוצעאו  המציע .5.5

בעל תואר ראשון או שני ממוסד אקדמאי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה באחד מהתחומים  .5.5.1

 ם: כלכלה/ראיית חשבון/מנהל עסקים/כל תואר מקביל אחר. הבאי

 :כןבתפקיד ניהולי, שבמהל השנים האחרונות, 5 -, בלפחות שנים 3בעל ניסיון של  .5.5.2

 .לשנה ₪מיליון   160 -שלא פחת מתקציבי בהיקף  פרויקטעל  ישיר באופןאחראי  .5.5.2.1

 עובדים במשך שנה אחת רצופה לפחות. 10ות עובדים שמנה לפחות  ניהל צו .5.5.2.2

מלש"ח לפחות.  100של תקציב גוף ציבורי בהיקף / ב בעבודה עבורניהולי בעל ניסיון  .5.5.2.3

 רשויות, אחרים מדינה ומוסדות ממשלה משרדי–" ציבורי גוף, "זה סעיף לעניין

ניסיון  .ציבוריים תפקידים ממלא אשר אחר גוף וכל ממשלתיות חברות, מקומיות

 לעיל.  5.2.2.1זה, יחשב לצורך עמידה באמור בסעיף  בסעיףכאמור 

 המבוקשים השירותים את תןיי אשר בלבד הוא ,עניין( )לפי במציע המוצע היועץ או המציע כי *מובהר

  זה. בעניין שינוי לביצוע בכתב המזמינה הסכימה אם, אלא ההתקשרות תקופת כל לאורך למזמינה

  



F                     14/2015מכרז פומבי 

 

 חתימת המציע:____________                                                                                                       4
 

 

 הזוכה המציע בחירתודרך  אמות המידה .6
 

 כאשר) שלבי מעבר 2 שלבים מתוכם 4 -, בבלבד איכותיות מידה אמות בסיס על תיעשה הזוכה המציע בחירת

 :הבאים הקריטריונים סמך על, (לעיל מפורטת הזוכה המציע זכאי יהיה שלה התמורה

 

 (נקודות 30 עד) ניהולי סיוןינ -שלב א' .6.1

 שנים  שלוש של מוכח מעשי מקצועי ניסיון בעל להיותהמציע , על 5.5.2.1 כאמור בתנאי הסף .6.1.1

 -שלא פחת מתקציבי בהיקף  פעילותעל  באופן ישירבתפקיד ניהולי, שבמהלכן היה אחראי  לפחות

 . ₪מיליון  160

למקסימום של  עד מציע נקודה אחתהבגין כל שנת ניסיון נוספת, מעבר לנדרש בתנאי הסף, יקבל 

 נקודות.  6

מורכבים, משלב ההקמה ועד לשלב הביצוע, בתחומים של רכש,  פרויקטים בגין ניסיון בהקמת .6.1.2

 .נקודות 8 נקודות לכל פרויקט ומקסימום 2 עד לוגיסטיקה או תפעול יינתנו

יינתנו  ציבורי כהגדרתו בתנאי הסף,בגוף  )שנתיים לפחות( ארוך טווח מורכב פרויקטניהול בגין  .6.1.3

 . נקודות 8 נקודות לכל פרויקט ומקסימום 2 עד

נקודות לכל מכרז ומקסימום  2יינתנו , ₪מיליון  20בגין כתיבה או ניהול של מכרז בהיקף כולל של  .6.1.4

יזכו את  ₪מיליון  50 -מלחילופין כתיבה או ניהול מכרז בהיקף כולל של למעלה  נקודות 8עד 

 .נקודות 8נקודות לכל מכרז ומקסימום עד  4 -בהמציע 

 (נקודות 20 עד)  הבריאות בתחום ניסיון .6.2

 הינו עיסוקו שעיקר ארגון/גוף עבור בעבודה ניסיון בעל שהינו ,המציע מטעם מיועד פרויקט מנהל .6.2.1

 /הבריאות משרד/חולים בית/ח"קופ לרבות) הבריאות מערכת עם היכרות ובעל הבריאות בתחום
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בהתאם למידת היכרותו עם  נקודות 10עד של  ניקוד למציע יקנה( באלו וכיוצא/תרופות חברת

 .תחום הבריאות

 10יקנה ציון של עד  /כמיניסטריון וכיו"בניסיון משמעותי בעבודה מול משרד הבריאות כרגולטור .6.2.2

 . זהנקודות, בהתאם למידת היכרותו וניסיונו 

האפשריות לשלב זה, יעבור לשלב בדיקת  50נקודות מתוך  35רק מי שקיבל לפחות תנאי מעבר לשלב הבא: 

 הממליצים. 

  .(נקודות 20 עד) ממליצים -שלב ב' .6.3

 ענבל, לעיל האמור אף-על. מתוכם ממליצים שני לפחותל תפנה ענבל ממליצים לפחות, 4על מציע להציג 

 ניקוד לתת וכן המציע בהצעת מפורטים אינם אשר אחרים לממליצים גם לפנות הזכות את לעצמה שומרת

 .המציע עם הבריאות משרד או/ו ענבל של קודם ניסיון פי-על זה בסעיף

 

 לשלב הראיון.לשלב זה, יעבור עד האפשריות  70נקודות מתוך  52 רק מי שקיבל לפחותתנאי מעבר לשלב הבא: 

 

 (.נקודות 30 עד) אישי ראיון -שלב ג' .6.4

 :הבאים הקריטריונים פי על מהמציע התרשמות בסיס על יינתןבראיון האישי  הניקוד

התרשמות מיכולת המציע לספק את השירותים  ,הפגנת ידע ומקצועיות בתחום השירותים המבוקשים

הזמינות והמוטיבציה של המציע, התרשמות התרשמות מ, המותאם לצרכי המזמינההמבוקשים באופן 

מפרויקטים שהציג המציע והרלוונטיות לדרישות המזמינה והתרשמות כללית מהמציע ו/או היועץ המוצע 

 מטעם המציע. 

 המציעים וכמות במידה שלב למעבר הנדרש הסף ציון את להוריד/להעלות הזכות את לעצמה שומרת המזמינה*  

 . שיירשמו מנימוקים וזאת אחרת סיבה מכל או קטנה או גדולה תהיה שלב שיעברו

 

 בחירת המציע הזוכה -שלב ד' .6.5

קבל את מירב ניקוד האיכות לשלושת השלבים מציע אשר יבכפוף לסמכויות וועדת המכרזים עפ"י דין, 

 יחד, יוכרז כמציע זוכה. 

 כללי  .7
 

הצביע  ושעלי הניסיוןובכלל זה ההחלטה האם  וההשכלה עומד בדרישת הניסיון המציעההחלטה האם  .7.1

או האם ההשכלה הינה רלוונטית לשירותים נשוא מכרז זה, כמו גם  ניסיון בהתאם לדרישותא והמציע ה

 שיקול דעתהמה מהניסיון עליו הצביע המציע הוא הניסיון הנדרש ו/או התואם את צרכי המזמינה, נתונה ל

 המזמינה. של  יהבלעד

השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים למצגים שניתנו בהתאם מציע דרוש מל הזכות למזמינה .7.2

, ניסיונו, אמינותו והאמצעים העומדים לרשותו לצורך המקצועית רמתולהזמנה, לרבות בקשר לכישוריו, 

 לרבותם של תנאי ההשתתפות, פי ההסכם, וכן לבדוק בכל דרך אחרת את קיומ-ביצוע התחייבויותיו על
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יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה מציע ה .בדיקה אצל כל הגורמים הרשמיים

 כאמור והכל בכפוף לכל דין.

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לגרוע נקודות ממציע אשר הוא או מי מטעמו עבד בעבר עם המזמינה  .7.3

ת הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות כנותן שירותי ייעוץ ולא עמד בלוחו

דעת שלילית על טיב העבודה שסיפק. במקרה זה, רשאית המזמינה )אך לא חייבת( עפ"י שיקול דעתה 

 הבלעדי, להקנות למציע זכות טיעון בכתב או בע"פ, לפני מתן ההחלטה הסופית.

 המציע של קודם ובניסיון הצוות מחברי מי או המציע עםשלה  קודם בניסיון המזמינה רשאית להתחשב .7.4

 זה.  ניסיון שהיה קיים ככל אחרים, עם גורמים

 המציעים לכל לפנות, דעתה שיקול לפי, עת בכל( חייבת לא)אך  רשאית ותהיה ההצעות את תבחן המזמינה .7.5

 הנחוץ אחר דבר כל או מסמכים, השלמות, הבהרות, מידע לקבל ולדרוש בודד למציע אפילו או לחלקם או

 הוועדה תהיה ,האמור מכלליות לגרוע מבלי. ביחד ההצעות בכל או ספציפית בהצעה לדון בכדי לדעתה

. ההצעה במסגרת זמינהלמ שהועבר פרט לכל בקשר תלוי בלתי מגורם דעת חוות או אישור לדרוש רשאית

. הצעהל בקשר הסופית עמדתה קביעת לשם, מהם למי או למציעים לחזור רשאית הוועדה תהיה, כן כמו

 הזמנים בלוח עמידה שאי לקבוע וכן לקבלתם זמנים לוח לקבוע תרשאי יהיהת המזמינה, פניות במסגרת

 .ההצעה לדחיית אף או זה מידע ללא בהצעה לטיפול תביא

, העבודה מהות את הבין, לעיל האמורים הסף בתנאי עומדיועץ סבור כי הינו ה כי פירושה ההצעה הגשת .7.6

, הנתונים כל את בדק, האפשרי המידע מלוא את קיבל, הצעתו את הגיש ובטרם  תנאיה לכל הסכים

 כלשהו תנאי או/ו פרט הבין לא או/ו ידע לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך, והעובדות הפרטים

 .וחלקיו פרטיו כל על,  זה הליך במסמכי הכלול

 בלא והכול ההסכם לרבות, נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווהמציע ה מטעם הצעה הגשת .7.7

 .תוספת או/ו שינוי

 60 או, ההצעות להגשת האחרון מהמועד ימים 90 במשך בתוקפה תעמוד, פותיהרוצ כל על, שהוגשה הצעה .7.8

 .בכתבמציע מה המועד הארכת את ביקשה המזמינה אם ,נוספים ימים

 הודעת זכייה ודרישות מוקדמות מהזוכה .8
 

 ופרטי הנדרשים הביטוחים האישורים לשליחת דרישה אליו תשלח הזוכה למציע ההודעה משלוח עם .8.1

 . במערכת חדש ספק פתיחת

 על, שלה החתימה מורשי באמצעות, המזמינה חתימת לאחר רק תהא לתוקף ההסכם כניסת כי יובהר .8.2

  .וכנדרש בזמן, הזוכה המציע ידי על כאמור האישורים המצאתוזאת לאחר  ההסכם

 כולן, זה מכרז תנאי לפי חובותיו את או זכויותיו את לזולת להעביר/או ו להמחות רשאי אינו מציע זוכה .8.3

 המזמינה. של ומראש בכתב הסכמה ללא, חלקן או
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 ההצעה הגשת אופן .9
 

 להלן:המסמכים המפורטים  לכלול בהצעתו את  המציע על

למסמכי ההזמנה להגשת הצעות, שעל גביהם מילא  'כנספח אהטפסים המצורפים מכלול העתק חתום של  •

 כנדרש. בסוף כל טופס חתם ואימת באמצעות עו"דהמציע את הפרטים הנדרשים במקומות המסומנים 

 .למסמכי הזמנה 'בכנספח של הסכם ההתקשרות המצ"ב  העתק חתום •

 עותק של הזמנה זו חתומה במקום המיועד לכך. •

 .המיועדמנהל הפרויקט של  חיים קורות •

 אישור על ניהול ספרים כדין; •

 ;צילום של תואר ראשון/שני מטעם מוסד/ות לימוד המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה •

אשר קיבלו מאיש הרכש שירותים דומים לשירותים ממליצים,  4פירוט שמותיהם ופרטי יצירת קשר של  •

 המבוקשים.

 

הקשר מטעם המזמינה,  איש ,עומר קלפוןעו"ד ל מיילפרטים נוספים ניתן לפנות ב ה או הבהרה ומתןשאלכל ל 

, תשובות יפורסמו 16:00בשעה  03.08.2015עד ליום  michraz_1415@inbal.co.il :דוא"לכתובת הבאמצעות 

 באתר המזמינה. 

וזאת עד ליום  michraz_1415@inbal.co.ilתיבת הדוא"ל סרוקים לבמסמכים יש להגיש הצעה את ה

  )המועד האחרון להגשת הצעות(. 0041:בשעה  10.08.2015

במשרדי ענבל, רחוב הערבה, קריית שדה דו בתנאי הסף יזומנו לראיון אישי מציעים שיגישו את הצעותיהם ויעמ

 באמצעות הזמנה בכתובת הדוא"ל שהוגשה בהצעתם. התעופה 

 

 

 בכבוד רב,       

 בע"מ ענבל חברה לביטוח                              

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:michraz_1415@inbal.co.il
mailto:michraz_1415@inbal.co.il
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 תצהירים -מסמכי ההזמנה ל א'ספח נ
 

  בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"אעל מורש/י החתימה במציע להצהיר, כמשמעותו–

  מלאה בחתימה כל טופסלחתום בסוף ו( לנספח זה, 1-6כנספחים א , על מכלול התצהירים )המצורפים 1971

 בנוסף, הנכם מתבקשים לחתום בראשי תיבות בתחתית כל דף של נספח זה. 

  לנתונים הנכונים אודות המציע ביום הגשת אנא מלאו את הפרטים החסרים במקומות המסומנים, בהתאם

 ההצעה.

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר , ושא/ת ת.ז. שמספרה ____________אני הח"מ, מר/גב' ______________, נ

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

 מידע כללי

 :מידע כללי בדבר המציע

 

 שם: ____________________________________, ח.פ/ע.מ______________________

 כתובת: רח' ___________, מספר:___________עיר ___________, מיקוד ____________

 כתובת דוא"ל:__________________________________________________________

 ההתאגדות:_______________________________ תאריך ההתאגדות:____________סוג 

 טלפון:______________, נייד:_______________ פקס:__________________________

 

 מורשי החתימה במציע: 

 שם+משפחה: ______________________ת.ז_________________ תפקיד____________

 ____________ת.ז_________________ תפקיד____________ שם+משפחה: __________

  

להליך לתשומת לבכם, לכתובת מייל של איש הקשר המפורט במציע, יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע 

 זה.
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני 
_________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

______________ 

 חותמת+  חתימה
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כתב התחייבות  – 1נספח א'  

  

ש מטעמו הצעה "המציע"( ומוסמך להגי –אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם _______________________ )להלן  .1
רכש תרופות וחיסונים עבור  פרויקטניהול לצורך  חיסונים רכש לביצוע פרויקט מנהל לבחירת במסגרת הליך תחרותי

וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את הצעתנו להליך המכרז , לאחר שקראתי בעיון את תנאי המזמינה
 בתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה ובנספחים שצורפו אליהם.  

השירותים המבוקשים מטעמו המציע, עובדיו וכן הנציגים במציע האחראיים על הגשת ההצעה וביצוע  כי מצהיר הנני .2
המפורטים במסמכי ההזמנה והנספחים שצורפו  התנאים לכל והסכימו, המבוקשים השירותים מהות את הבינו

 ולפיכך, והעובדות הפרטים, הנתונים כל את בדקו, האפשרי המידע מלוא את קיבלו, זו הצעתו הגישו אליהם, ובטרם
 .וחלקיו פרטיו כל על,  זה הליך במסמכי הכלול כלשהו תנאי או/ו פרט הבין לא או/ו ידע לא כי טענה כל למציע אין

 .זה בהליך להשתתף מעוניין המציע וכי בהליך שנקבעו הסף בתנאי עומד המציע כי מצהיר הנני .3

 באופן נספחיה כל על בהזמנה המפורטים המבוקשים השירותים כלל את להעניק המציע ביכולת כי מצהיר הנני .4
 .לשביעות רצונה המלאה של חברת ענבל וכל מי מטעמהומלא  מצטבר

 או/ו שינוי בלא והכל החוזה לרבות, נספחיה על ההזמנה תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת .5
 .תוספת כלשהי

 ההצעה וכי ומלאים אמיתיים הינם בהצעה שנמסרו והמידע הפרטים, הנתונים כלל כי המציע בשם מתחייב הנני .6
 לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים מילוי כי  למציע ידוע. ופועלו המציע את ומדויק תקף, מהימן באופן משקפת
 .לאלתר ההצעה

 אינו וכי זה בהליך הצעות הגשת לצורך ונמסרו המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל כי למציע ידוע .7
 .כלשהי אחרת למטרה בהם להשתמש או בהם לעיין לאחר לאפשר, לאחר להעבירם, לצלמם, להעתיקם רשאי

 להגשת האחרון מהמועד ימים 120 במשך בתוקפה תעמוד, צרופותיה כל על, שהוגשה מטעמי הנני מצהיר כי  ההצעה .8
 .ענבל למציע הזוכה מאת ומראש בכתב להודעה בכפוף, נוספים ימים 90 -ו הצעות

ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה של ועדת המכרזים. כמו כן, ידוע לי הודעת הזכייה אינה יוצרת  .9
התקשרות מחייבת בין המציע לענבל וכי ביצוע ההתקשרות מותנה בהגשת אישור קיום ביטוחים על ידינו, בהתאם 

רף למסמכי מכרז זה על ידי מורשי החתימה לנוסח שצורף להסכם ההתקשרות, וכן מותנה בחתימת ההסכם המצו
 מטעם חברת ענבל. 

נדרשים באישור הביטוחים הכי במידה ואבחר כמציע הזוכה במסגרת הליך תחרותי זה אקיים את כלל מתחייב אני  .10
 קיום הביטוחים המצורף להסכם ההתקשרות.

על פי הוראות הזמנה זו, כולן או ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא  .11
 חלקן.

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה במסמכי ההזמנה ו/או בהסכם ההתקשרות, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה,  .12
 תחייב אותי במידה ואבחר כמציע הזוכה בהליך זה.

והמוחלט,  הבלעדיה ל דעתכל האמור לעיל נתון לשיקו וכי, כלשהי הצעה לקבלאינה מחויבת  י כי המזמינהל ידוע .13
 ובכפוף להוראות כל דין. הזמנהוהכל בהתאם לאמור במסמכי ה

ו/או  הליךב ימוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה של אני .14
ו/או  הזמנהמסמכי ה ו/או כתוצאה מניסוח)לרבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( , מכל סיבה שהיא הליךביטול ה

 כתוצאה מכל שימוש של ועדת המכרזים בסמכות המוקנית לה לפי מסמכי ההזמנה ו/או לפי הדין. 

מתחייב  י, אנ1977-חוק העונשין, התשל"זמכוח בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות  .15
 ומצהיר כדלקמן:

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך  .15.1
במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של הוועדה או של נושא משרה ו/או 

 .זהו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך  ענבלעובד 

 ענבל/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה ו/או עובד לא לשדל ו .15.2
 ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך המכרז. 

 ענבלעובד  לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה ו/או .15.3
ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות המכרז בצורה מלאכותית או בכל דרך אחרת 

 שאינה כדין.  
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ת המכרזים פעלנו בניגוד לאמור לעיל, תהיה לוועדי ו/או מי מטעמ ימאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי אנ יהננ .16
ו/או  י, ו/או לא לקבל או לפסול את הצעתזהבהליך  ניעדי, לא לשתפהבל ההזכות, עפ"י שיקול דעת של חברת ענבל

 במכרז ו/או לבטל בכל זמן שהוא את הסכם ההתקשרות. י, אם יינתן, וזכייתילבטל בכל זמן שהוא ציון עובר שיינתן ל

דרך שהיא בכל  המעורב מטעמי מי וכל יועץ, שלוח, קבלןתוכן סעיף זה לידיעת כל עובד,  הבאתי כי, לאשר הריני .17
 .  מנו או בביצוע השירותים המבוקשים עבור חברת ענבל, והנובע מזהבהליך 

שינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות ביטולם /או כי בסמכות ועדת המכרזים להכניס תיקונים ו לי ידוע .18
 ובמסמכי ההזמנה.הסמכויות המוקנות לה לפי כל דין לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר וכן וקביעתם מחדש, 

ו/או לא הופיעו  לטובת, או בשם, כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו תמוגש האינ הצעהההנני מצהיר כי  .19
 .בהצעה שהוגשה מטעמנו

בהצעה  ים, המצגים וההצהרות הכלולהנתונים, כל שערכתי נאותה בדיקה ולאחר, ידיעתי למיטבהנני מצהיר כי  .20
 כדי בו יש אשר פרט כל מההצעה הושמט ולאמדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה, נכונים, מלאים ו םה למכרז

 .המכרזים ועדת של דעתה שיקול על להשפיע

 , אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או מהגיונם.זמנההבהמונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם  לכל .21

ועל הזכות לבקש מבתי המשפט הליך זה לי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי  ידוע .22
או נגד  האו מי מטעמ זמינהנגד המ ליך זהלהוציא צווי מניעה )לרבות צווי ביניים( בכל הליך משפטי בקשר עם ה

 .היה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמורא, וספקה

 

 :החתום על באתי ולראיה

 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני 
_________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 נספח א' 2 – מילוי ניסיונו של המציע או היועץ המוצע

למסמכי ההזמנה,  6ומתן ניקוד בהתאם לאמות המידה המפורטות בפרק  5לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שפורטו בפרק 

על המציע למלא את הפרטים החסרים במקומות המסומנים, בהתאם למצבו במועד הגשת ההצעה ולהוסיף את חתימתו לצורך 

 –אימות הפרטים  

המוצע לא נמצא במועד הגשת אני מצהיר כי המציע וכל מי שיעסוק מטעמו בביצוע השירותים המבוקשים, לרבות היועץ  .5.6

 השירותים ביצוע עם ההצעה ולא ימצא לכל אורך תקופת ההתקשרות במצב של ניגוד עניינים אישי או מוסדי בקשר

אני מתחייב לשמור על סודיות במשך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה כמפורט בכתב הסודיות ו/או בסעיפי ו המבוקשים

 הסודיות בהזמנה להציע הצעות, בתצהירים, בהסכם ולפי כל דין. 

 אני מצהיר כי יש בידי הכלים, הידע וכח האדם הדרוש בכדי לספק את השירותים המבוקשים במלואם.  .5.7

     כדין ספרים ניהול .5.8

 או כל התאגדות מותרת ורשומה אחרת, על פי כל דין. מ"בע חברה/פטור עוסק/ מורשה עוסק הוא המציע .3.1

 *מצ"ב מסמכי ההתאגדות לעיונכם )יש לצרף את מסמכי ההתאגדות(.

 גופים עסקאות חוק"– להלן) 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כנדרש האישורים המציע בעל .3.2

 :המציע כי המעידים, מס מיועץ או חשבון מרואה, שומה מפקיד"( ציבוריים

 פטור   שהוא או מוסף ערך מס וחוק הפקודה פי על לנהלם שעליו והרשומות החשבונות פנקסי את הלנמ .3.2.1

 מלנהלם;

  מוסף. ערך  מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על למנהל ולדווח ויהכנסות על השומה לפקיד לדווח הגונ .3.2.2

 *מצ"ב אישורים כנדרש לעיונכם )יש לצרף האישורים(. 

 מטעמו:  או היועץ המוצע המציע .5.9

בעל תואר ראשון או שני ממוסד אקדמאי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה באחד מהתחומים הבאים:  .4.1

 כלכלה/ראיית חשבון/מנהל עסקים/כל תואר מקביל אחר. 

 לום תעודות(. *מצ"ב תעודות לעיון וועדת המכרזים )יש לצרף צי

 השנים האחרונות היועץ המוצע בעל ניסיון כדלקמן: 5שנים מתוך  3במשך  .1.1

 לשנה. ₪מיליון   160 -ישיר על פרויקט בהיקף תקציבי שלא פחת מ אחראי באופן .1.1.1

 עובדים במשך שנה אחת רצופה לפחות. 10ניהל צוות עובדים שמנה לפחות   .1.1.2

 מלש"ח לפחות.  100בעל ניסיון ניהולי בעבודה עבור / בגוף ציבורי בהיקף תקציב של  .1.1.3

פירוט של כלל הפרויקטים כאמור לעיל הכוללים את  לרבות כאמור ניסיון פירוט להלן הסף: תנאי להוכחת .1.1.4

היקף האחריות, כמות העובדים המנוהלים ומהות העבודה שבוצעה )יש לצרף בנפרד, מסמכים המפרטים 

 את כלל הפרויקטים שהוצגו בטבלה(:

 

הגוף/ארגון  מס"ד

מבצע/מזמין 

 הפרויקט

ציבורי 

 כן/ לא

עיקר 

עיסוקו 

של 

הגוף/ 

 הארגון

סוג  רגולטור

הפעילות/המיזם/ 

 הפרויקט

תקציב 

 הפעילות/

הפרויקט/המיזם 

 )במלש"ח(

תפקיד 

היועץ 

 המוצע

משך 

 -התפקיד מ

חודש/שנה 

 -עד

 חודש/שנה

אנשי קשר: 

שם+ משפחה, 

תפקיד, 

 טלפונים 

1          

2          
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 הכוללים לעיל כאמור הפרויקטים כלל של פירוט לרבות כאמור ניסיון פירוט להלן המידה: אמות לבדיקת .1.1.5

 מסמכים בנפרד, לצרף )יש שבוצעה העבודה ומהות המנוהלים העובדים כמות האחריות, היקף את

 בטבלה(: שהוצגו הפרויקטים כלל את המפרטים

מורכבים, משלב ההקמה ועד לשלב הביצוע, בתחומים של  פרויקטים בגין ניסיון בהקמת .1.1.5.1

 נקודות. 8 נקודות לכל פרויקט ומקסימום 2רכש, לוגיסטיקה או תפעול יינתנו עד 

 

 

בגין ניהול פרויקט מורכב ארוך טווח )שנתיים לפחות( בגוף ציבורי כהגדרתו בתנאי הסף,  .1.1.5.2

 נקודות.  8 נקודות לכל פרויקט ומקסימום 2יינתנו עד 

3          

4          

5          

6          

7          

הגוף/ארגון  מס"ד

ין מבצע/מזמ

 הפרויקט

ציבורי 

 כן/ לא

עיקר 

עיסוקו 

של 

הגוף/ 

 הארגון

סוג  רגולטור

הפעילות/המיזם/ 

 הפרויקט

תקציב 

 הפעילות/

הפרויקט/המיזם 

 )במלש"ח(

תפקיד 

היועץ 

 המוצע

משך 

 -התפקיד מ

חודש/שנה 

 -עד

 חודש/שנה

אנשי קשר: 

שם+ משפחה, 

תפקיד, 

 טלפונים 

1          

2          

3          

4          

הגוף/ארגון  מס"ד

מבצע/מזמין 

 הפרויקט

ציבורי 

 כן/ לא

עיקר 

עיסוקו 

של 

הגוף/ 

 הארגון

סוג  רגולטור

הפעילות/המיזם/ 

 הפרויקט

תקציב 

 הפעילות/

הפרויקט/המיזם 

 )במלש"ח(

תפקיד 

היועץ 

 המוצע

משך 

 -התפקיד מ

חודש/שנה 

 -עד

 חודש/שנה

אנשי קשר: 

שם+ משפחה, 

תפקיד, 

 טלפונים 

1          

2          

3          

4          



F                     14/2015מכרז פומבי 

 

 חתימת המציע:____________                                                                                                       13
 

 

מכרז נקודות לכל  2, יינתנו ₪מיליון  20בגין כתיבה או ניהול של מכרז בהיקף כולל של  .1.1.5.3

מיליון  50 -נקודות לחילופין כתיבה או ניהול מכרז בהיקף כולל של למעלה מ 8ומקסימום עד 

 נקודות. 8נקודות לכל מכרז ומקסימום עד  4 -יזכו את המציע ב ₪

 :זוהי רשימת הממליצים

 

 
ידוע לי  כי ענבל ו/או מי מטעמה רשאית לפנות לכל איש קשר ו/או לכל גוף או גורם, ככל שיראה לה, בין אם הוא צויין  

 כקשר בתצהיר זה ו/או לכל אדם ו/או גוף הקשור במי מהפרויקטים שצויינו ו/או לכל אדם ו/או גוף אחר, ככל שיראה לה. 
 

 :החתום על באתי ולראיה

 

   

 חתימה וחותמת המציע מלא של החותם בשם המציעשם  תאריך

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני 
שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר מורשה חתימה מטעם המציע _________, 

 את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

______________ 

 חותמת+  חתימה

הגוף/ארגון  מס"ד

מבצע/מזמין 

 הפרויקט

ציבורי 

 כן/ לא

עיקר 

עיסוקו 

של 

הגוף/ 

 הארגון

סוג  רגולטור

הפעילות/המיזם/ 

 קטהפרוי

תקציב 

 הפעילות/

הפרויקט/המיזם 

 )במלש"ח(

תפקיד 

היועץ 

 המוצע

משך 

 -התפקיד מ

חודש/שנה 

 -עד

 חודש/שנה

אנשי קשר: 

שם+ משפחה, 

תפקיד, 

 טלפונים 

1          

2          

3          

4          

הגוף/ארגון  מס"ד

מבצע/מזמין 

 הפרויקט

ציבורי 

 כן/ לא

 עיקר

עיסוקו 

של 

הגוף/ 

 הארגון

סוג  רגולטור

הפעילות/המיזם/ 

 הפרויקט

תקציב 

 הפעילות/

הפרויקט/המיזם 

 )במלש"ח(

תפקיד 

היועץ 

 המוצע

משך 

 -התפקיד מ

חודש/שנה 

 -עד

 חודש/שנה

אנשי קשר: 

שם+ משפחה, 

תפקיד, 

 טלפונים 

1          

2          

3          

4          
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 נספח א'3 – התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים

 

 המבוקשים השירותים ביצוע לצורך המציע ידי על שיועסקו העובדים כל לגבי ,זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב הנני

 הקשורים והפסיקה החוק הוראות אחר ,זה ובכלל ,דין כל בהוראות האמור אחר ההזמנה, ובמסמכי בהסכם כמפורט

 חדשים חוקים לרבות ,לעת מעת שישונו כפי או/ו זה להליך המצורף הסכם חתימת בעת קיימים שהם כפי ,עובדים בהעסקת

 .המוארכת ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו
 

 :החתום על באתי ולראיה

 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע 
בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 נספח א'4  - התחייבות לשמירה על סודיות  והיעדר ניגוד עניינים

 כי המציע בשם בזאת מתחייב "המציע"( – )להלן ________________________  חב' מטעם חתימה מורשה הח"מ, אני

 שיגיע מידע לכל בנוגע סודיות על ישמרו בעקיפין, או במישרין  המבוקשים, השירותים ביצוע לצורך ידו על שיועסקו מי כל

 החובות כל את ולקיים ,מוסדי או אישי עניינים ניגוד של במצב להימצא לא מתחייבים וכן זאת, התקשרות במסגרת אליהם

 – להלן המפורטות

 השירותים. ממתן בעקיפין ו/או במישרין הנובע אוו/ הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .1

 לא לעיל, לאמור פוףובכ השירותים, מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .2

 לא וכן לעיל, לאמור בהתאם שלא אחר עצמי שימוש לכל או האישית לתועלתי או לפרנסתי לנצלו או במידע להשתמש

 המידע. את שהם, אופן או דרך בכל לנצל, לאחרים לאפשר או לגרום

 בין ,זמן הגבלת וללא מכן לאחר אוו/ ההתקשרות תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי .3

 אחר כתוב חומר כל או מידע כל גוף או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, לפרסם, לא בעקיפין, ובין במישרין

 המבוקשים. השירותים ביצוע במסגרת לידי שהגיע דבר, או חפץ כל או

 שמירה לרבות זה, התחייבות כתב פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .4

 או נוהלית ביטחונית, בטיחותית, מבחינה הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות על

 אחרת.

 ואת סודיות שמירת של זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי אוו/ משנה קבלני אוו/ עובדי לידיעת להביא .5

 זה. התחייבות טופס על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על העונש

 לכם ייגרמו אשר ,ועניין סוג מכל תוצאה אוו/ הוצאה אוו/ פגיעה אוו/ נזק לכל דין כל פי על מזמינהה כלפי אחראי להיות .6

 כל בגין לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי לצד ו/או מטעמכם למי אוו/

  אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם בין ,האמור

 ו/או לכם השייך אוו/ מכם שקיבלתי חפץ אוו/ אחר אוו/ כתוב חומר כל ,לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .7

 אוו/ השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע ,עקיף או ישיר באופן עמכם, מההתקשרות כתוצאה אליי שהגיע

 עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני כן, כמו ענבל. עבור שהכנתי חומר או השירותים מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי

 מידע. של או כאמור חומר של שהוא כל

 מתן שמכוח או זה התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .8

 או תפקידי מילוי בין עניינים, ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או מזמינהל השירותים

 שאני גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי

 רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק שלי לקרוב או שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב או

 בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי או שאני לקוח, של ענינו גם וכן הצבעה, בזכות או מנהל תלמנו בזכות

 אחר"(. "עניין )להלן: מיצגים/מייעצים/מציעים

 או תפקידי מילוי בין בו לעמוד עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון .9

 קרובי או שאני גוף של עניין או קרובי של עניין או שלי אחר מקצועי עניין לבין מזמינה,ל השירותים מתן במסגרת קיעיסו

 בו. חבר

 הקשור ו/או ברשותכם הנמצא ו/או לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה בכל .10

 כי מצהיר הנני שלעיל. הסודיות חובת הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות מזמינהל תהיה לפעילותיכם,
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 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה מהווים לאחר מסירתו לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע
 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1997

 אחריותי למעט נכם,ילב ביני שהוא סוג מכל אישי קשר אוו/ מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .11

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית

 זה. התחייבות כתב הוראות כל יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע, של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .12

 הסכם או דין כל פי על לענבל המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .13

 ההסכם. לרבות

 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע 
בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

______________ 

 חותמת+  חתימה
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ציבוריים גופים חוק עסקאות לפי תצהיר –5נספח א'  

אני הח"מ ______________ מרח'____________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי 
 ן:בזאת כדלקמעלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

אני  הנני נותן/נת תצהירי זה בשם ________________  המבקש להתקשר עם ענבל חברה לביטוח בע"מ. .1
 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם גוף זה.

ב לחוק עסקאות גופים 2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף -בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה", "הורשע" ו .2
"החוק"(. אשר מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי הם  –)להלן  1976–ציבוריים, התשל"ו

 ברורים לי.
 (את המיותר יש למחוק) –היר כי הנני מצ .3

( לא ב לחוק2עד למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת הליך זה, הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף  3.1
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  -הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

, 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 (.31.10.2002שנעברה לאחר יום 

לחילופין או  

הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה  ב לחוק(2אליו )כהגדרתם בסעיף  ספק ובעל זיקהה 3.2
 1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -לעניין זה 

(, אולם במועד ההתקשרות חלפה 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי 
 אחרונה.שנה לפחות ממועד ההרשעה ה

 
 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע 
בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

______________ 

 חותמת+  חתימה
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בקשה למניעת חשיפה חלקים חסויים בהצעתי – 6נספח א'  

 

תהיה  וכי במידה והצעתי תיבחר כהצעה הזוכה בהליך זה, הצעתי במלואה אני מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי
בטבלה המצורפת להלן, שהאמור בה מהווה סוד מסחרי ו/או למעט המופיע חשופה לעיון של יתר המציעים, זאת 

 פירוט חלק מההצעה כסוד מסחריאני מודע כי מקצועי שזכות העיון של שאר המציעים איננה חלה לגביהם. כמו כן, 
 .הצורךבהצעה של מציע אחר במידת תמנע ממני את הזכות לקבל מידע דומה במהלך עיון 

ף האמור בתצהירי זה או בכל מקום אחר, השיקול האם מידע מסויים יוצג או לא כלפי כל מציע אני מצהיר כי על א
 אחר נתון לוועדת המכרזים של ענבל ולה בלבד ואין ולא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

 )יש לחתום על טופס זה ולצרפו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם(

 

 עמוד בהצעתנו הנימוק לחיסיון המבוקש המסמך נושא שם המסמך

    

    

    

    

    

 
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע 
בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

______________ 

 חותמת+  חתימה

    


