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כתב התחייבות  – 1טופס מס'   

 לכבוד,

 ענבל חברה לביטוח בע"מ -ועדת המכרזים

  

תחליפיים  או/ו מקוריים חילוף חלקי לאספקת םשירותילקבלת הצעות למתן הזמנה : הנדון

 11/2/11מכרז מס'  הפנימית בקרן המכוסים הרכב לכלי

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את  .1

 מקוריים חילוף חלקי לאספקת םמתן שירותילשם התקשרות ללקבלת הצעות הזמנה להצעתי 
"(, בתנאים השירותים" -)להלן  הפנימית בקרן המכוסים הרכב תחליפיים לכלי או0ו

 המפורטים במסמכי ההזמנה על צרופותיה.  

אני מצהיר כי בדקתי היטב את כל מסמכי ההזמנה והנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כוח האדם  .2

לשירותים נשוא הזמנה זו, במועדם, לרבות המומחיות,  מתן מענה כוללוהאמצעים הדרושים ל

הידע, המיומנות, הניסיון, היכולות הפיננסיות והטכניות, בהתאם לכל התנאים המפורטים בהזמנה 

 על צורפותיה.

לעיל וכל פעולה נוספת  2אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .3

או לפי דין, כולן או מקצתן, במועד, אאבד את זכותי ורפותיה ונספחיה ו0על צהנדרשת לפי ההזמנה 

לקבל את ביצוע השירותים והמזמינה תהיה רשאית להתקשר עם ספק אחר לביצוע השירותים. כל 

לבקש ולתבוע להטיל קנסות כאמור במסמכי ההזמנה ו0או זאת מבלי לגרוע מזכותה של המזמינה 

 קב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי כאמור. כל סעד המגיע לה על פי דין ע

ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. כמו כן, ידוע לי  .4

כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי מורשי החתימה 

ביטוחים, כאמור. ידוע לי כי הודעת הזכייה  של ענבל, והגשת ערבות לביצוע ואישורים בדבר קיום

 אינה מהווה התקשרות בין המזמינה לזוכה. 

נדרשים כמפורט בהזמנה להציע הביטוחים הכי במידה ואבחר כזוכה אקיים את כלל מתחייב אני  .5

 למשך כל תקופת ההתקשרות.ובהסכם הצעות 

ון והיא תעמוד בתוקפה ותחייב הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, שינוי או תיק .6

 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות כנקוב בהזמנה להציע הצעות. /98אותי לתקופה של 

מקבל את תנאיהם של מסמכי המכרז ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם )בלא שינוי ו0או  יאנ .7

ות לנהל משא לרבות הסמכ תוספת כלשהי(, ובפרט את הסמכויות המוקנות בהם לוועדת המכרזים,

 .על פיהם ימגיש את הצעת יאת האמור בהם והשלכותיהם ואנ ןמבי אני ומתן,

אני מצהיר שאקפיד הקפדה יתרה שלא להתקשר עם גורם ככל שמסמכי המכרז מאפשרים לי,  .8

להזמנה להציע הצעות ובכל מקרה  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.שאינו מקיים את הוראות סעיף 

 לא אתקשר עם שום גורם הקשור בדבר שירותי לטובת המזמינה ללא אישור המזמינה בכתב.

 אני מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים, אעמוד בכל דרישות המכרז.  .9

שתמש לצורך מתן א ,כל תקופת ההתקשרותחייב בזאת לכך שבבהתאם לאמור לעיל, אני מת .11

 המוחזקות על ידי כדין. חוקיות השירותים אך ורק בתוכנות 

ציג כל תביעות ו0או דרישות המבוססות אולא  מכרזהזמנה וההלכל האמור במסמכי  םמסכי יאנ .11

0או תביעה ומוותר מראש על כל טענה  יו0או אי ידיעה ואנ התאמה חוסרבהירות, -איהבנה, -על אי

מצהיר  יטענות כאמור,  אנ י. ככל שיש להכלל מן יוצא וללא שהיא עילה מכלו0או דרישה כאמור, 

גם  -והסכמתי לתשובות שנתקבלו )ובכלל זה אותן בטרם מועד הגשת ההצעה תימתחייב כי העליו
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מצהיר ומתחייב  ישוויתר עליהן. כן אנכמי  יאותן יש לראות תיוהיה ולא טענ אי תשובה ו0או מענה(

כל טענה בקשר עם שיטת בחינת ההצעות או הדרישות בהן עלי לעמוד, כפי שהם מפורטים  יכי אין ל

 במסמכי המכרז, וכי אלה מובנים ומוסכמים עלי.

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו0או שהוגשה שלא על פי הוראות  .12

 לן או חלקן.הזמנה זו, כו

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת  .13

 את הצדדים.

ה כל האמור לעיל נתון לשיקול דעת וכי, כלשהי הצעה לקבלאינה מחויבת  י כי המזמינהל ידוע .14

 והמוחלט, והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובכפוף להוראות כל דין.  הבלעדי

מוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה  אני .15

ו0או )לרבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( במכרז ו0או ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא  ישל

ו0או כתוצאה מכל שימוש של ועדת המכרזים בסמכות המוקנית כתוצאה מניסוח מסמכי המכרז 

 לה לפי מסמכי ההזמנה ו0או לפי הדין. 

 י, אנ9111-בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .16

 מתחייב ומצהיר כדלקמן:

הנאה ו0או כסף ו0או  לא להציע ו0או לא לתת ו0או לקבל, במישרין ו0או בעקיפין, כל טובת .9..9

כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו0או בעקיפין על החלטה ו0או מעשה ו0או מחדל 

ו0או מי מטעמם ו0או כל גורם אחר, בקשר  ענבלשל הוועדה או של נושא משרה ו0או עובד 

 להליך המכרז.

ה ו0או נושא לא לשדל ו0או לשתף פעולה, במישרין ו0או בעקיפין, עם הוועדה ו0או חבר ב .2..9

ו0או מי מטעמם ו0או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי0סודי  ענבלמשרה ו0או עובד 

 הקשור להליך המכרז. 

לא לשדל ו0או לשתף פעולה, במישרין ו0או בעקיפין, עם הוועדה ו0או חבר בה ו0או נושא  .1..9

וצאות המכרז ו0או מי מטעמם ו0או כל גורם אחר במטרה לקבוע את ת ענבלמשרה ו0או עובד 

 בצורה מלאכותית או בכל דרך אחרת שאינה כדין.  

פעלנו בניגוד לאמור לעיל, תהיה י ו0או מי מטעמ ימאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי אנ יהננ .17

בהליך במכרז, ו0או לא לקבל או לפסול את  ניהבלעדי, לא לשתפ הלוועדה הזכות, עפ"י שיקול דעת

במכרז ו0או לבטל בכל  י, אם יינתן, וזכייתיו0או לבטל בכל זמן שהוא ציון עובר שיינתן ל יהצעת

 זמן שהוא את הסכם ההתקשרות.

 המעורב מטעמי מי וכל יועץ, שלוח, קבלןתוכן סעיף זה לידיעת כל עובד,  הבאתי כי, לאשר הריני .18

 , והנובע מהם.  המכרזיבכל דרך שהיא בהליך 

אני מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי, למעט המופיע ברשימה זו הכוללת רק את שמות  .19

הלקוחות להם נתתי שירות וכי אני מודע כי עצם הוספת רשימת לקוחות כאמור תמנע ממני את 

הזכות לקבל מידע דומה במהלך עיון ו0או כל הליך אחר, מכל הצעה אחרת במכרז. וזוהי רשימת 

ם: הלקוחות החסויי

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________ 

י בסמכות ועדת המכרזים להכניס תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות כ לי ידוע .21

ביטולם וקביעתם מחדש, לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר סמכויות ועדת המכרזים, והכל 

 כמפורט במסמכי המכרז.
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 לטובת, או בשם, כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו. תמוגש האינ הצעהה .21

 .המוסמכים הגופים ידי על כדין אושרו המציע והתחייבות צעההה הגשת .22

בהצעה  ים, המצגים וההצהרות הכלולהנתונים, כל שערכתי נאותה בדיקה ולאחר, ידיעתי למיטב .23

 כל מההצעה הושמט ולאנכונים, מלאים ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה,  םה למכרז

 .המכרזים ועדת של דעתה שיקול על להשפיע כדי בו יש אשר פרט

, אלא אם עולה אחרת מהקשר זמנההבהמונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם  לכל .24

 הדברים או מהגיונם.

לי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות  ידוע .25

ך משפטי בקשר עם המכרז לבקש מבתי המשפט להוציא צווי מניעה )לרבות צווי ביניים( בכל הלי

 .היה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמורא, וספקאו נגד ה האו מי מטעמ זמינהנגד המ

 בכבוד רב,

 

 תפקיד  חתימה  שם

     

 תאריך     חותמת

 

----------------------------------------------------------------------------- 
 אישור

 
אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום 
_________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז 0 המוכר לי באופן אישי ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. כן, אישר בפ
 

______________ 
מתחותו חתימה                                                        
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א'  1טופס מס'   

 פריסה ארצית ו/או ניידות שירות באמצעות קבלן משנה

  

תחליפיים  או/ו מקוריים חילוף חלקי לאספקת םשירותילקבלת הצעות למתן הזמנה : הנדון

 11/2/11מכרז מס'  הפנימית בקרן המכוסים הרכב לכלי

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את הצעתי  .9

 או0ו מקוריים חילוף חלקי לאספקת םמתן שירותילשם התקשרות ללקבלת הצעות הזמנה ל

טים "(, בתנאים המפורהשירותים" -)להלן  הפנימית בקרן המכוסים הרכב תחליפיים לכלי

במסמכי ההזמנה על צרופותיה ולשם הוכחת כמות הניידות העומדות לרשותי, באמצעות קבלן משנה 

 מטעמי עמו אני קשור בהסכם בר תוקף, אני חותם על הצהרתי זו.

כי לשם עמידה בתנאים המפורטים בגוף ההזמנה, לשם הצגת פריסה ארצית מלאה, הריני אני מצהיר  .2

 להצהיר כי אני קשור בהסכם עם: 

 ___._______שם החברה: ___________, ח.פ0ע.מ:____________, כתובת:__________ .2.9

 פריסה ארצית באזורים:_________________, מס' ניידות השירות :________________.

 

 ___._______ם החברה: ___________, ח.פ0ע.מ:____________, כתובת:__________ש .2.2

 פריסה ארצית באזורים:_________________, מס' ניידות השירות :________________.

 

 ___._______שם החברה: ___________, ח.פ0ע.מ:____________, כתובת:__________ .2.1

 באזורים:_________________, מס' ניידות השירות :________________.פריסה ארצית 

 

 ___._______שם החברה: ___________, ח.פ0ע.מ:____________, כתובת:__________ .2.2

 פריסה ארצית באזורים:_________________, מס' ניידות השירות :________________.

 

 ___._________, כתובת:__________שם החברה: ___________, ח.פ0ע.מ:__________ .2.2

 פריסה ארצית באזורים:_________________, מס' ניידות השירות :________________.

 

 ___._______שם החברה: ___________, ח.פ0ע.מ:____________, כתובת:__________ ...2

 .פריסה ארצית באזורים:_________________, מס' ניידות השירות :________________

 

 ___._______שם החברה: ___________, ח.פ0ע.מ:____________, כתובת:__________ .2.1

 פריסה ארצית באזורים:_________________, מס' ניידות השירות :________________.
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 בהזמנה להציע הצעות. 9.92.1.2ניידת שירות לעניין זה, כמשמעה בסעיף 

 על תתי סעיפיו כאמור לעיל, קשורים עימי בחוזה בר תוקף.  2צהיר כי כל הרשומים בסעיף מאני  .1

ידוע לי, כי במידה ואבחר כמציע זוכה, אני מחוייב לכמות הניידות בפריסה הארצית כשם שהוצהר  .2

 עליה בתצהיר זה. 

מוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה  אני .2

ו0או )לרבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( במכרז ו0או ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא  ישל

כתוצאה מניסוח מסמכי המכרז ו0או כתוצאה מכל שימוש של ועדת המכרזים בסמכות המוקנית 

 הזמנה ו0או לפי הדין. לה לפי מסמכי ה

, אלא אם עולה אחרת מהקשר זמנההבהמונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם  לכל ..

 הדברים או מהגיונם.

 בכבוד רב,

 

 תפקיד  חתימה  שם

     

 תאריך     חותמת

 

----------------------------------------------------------------------------- 
 אישור

 
אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום 
_________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז 0 המוכר לי באופן אישי ולאחר 

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

 
______________ 

מתחותו חתימה                                                        
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פרטים כללים של המציע ותצהיר – 2טופס מס'   

 _________________ :שם המציע 

 המציע:_______________ כתובת 

 ומספר: ________________  רחוב 

  _______________________:עיר 

 _____________________:מיקוד    

 _______________________.ת.ד 

 טלפון : ____________________      

 'פקס: מס ___________________     

 תפקיד  ________________       :הקשר איש שם :________________ 

 'הקשר איש של נייד טלפון מס: _______________________________ 

 הקשר איש של להתכתבויות דוא"ל:     ___________________________ 

זו בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך ולמתן  דוא"ללתשומת לבכם, לכתובת 

 השירותים המבוקשים.

 מאפייני החברה:  -תצהיר 

___________ במציע, ומצהיר -כאני, ______________, ת.ז. _____________ המשמש 

  :בזאת כדלקמן

 או0ו מקוריים חילוף חלקי לאספקת םמתן שירותיבהמציע הינו חברה בעלת רישיון לעסוק  .9

 כאמור בכל דין. רכב תחליפיים לכלי

 לחברה יש את כלל המחשוב, החומרה, התכנה וכח האדם לשם ביצוע כלל המטלות נשוא המכרז. .2

 המצויים אצל החברה ללא יוצא מהכלל הינם בעלי רישוי חוקי מלא.כלל החומרה והתוכנה  .1

 :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 0 המוכר לי באופן אישי ולאחר 

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

 
______________ 

מתחותו חתימה                                                        
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ציבוריים גופים חוק עסקאות לפי תצהיר – 1' מס טופס  

 

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

 כלהלן:

( ואני מכהן כ___________ ואני מוסמך להצהיר מטעם הספק -אני נציג ___________ )להלן 
 -הספק כי 

 

  911-התשל"וב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף. ,
( לא הורשעו בפסק דין ב לחוק2החוק( הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף  -להלן 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  9119-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (.2//2./19.9לאחר יום  , שנעברה9181

 או

 ב לחוק( כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי 2ספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף ה
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -עבירות )עבירה לעניין זה 
לאחר  , שנעברה9181-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  9119-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.2//2./19.9יום 

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[

                    
_____________        ___________           _____________  ______________   

 שם+משפחה                    ת.ז                          חתימהתאריך                                          

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

 אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי 
________, מר __________ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________ 0 שברח'___

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
 בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 

 

 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך
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תצהיר בדבר ניסיון רלוונטי - 4  טופס מס'          

 
 

 הנדון: תצהיר בדבר ניסיון המציע
 
 

 
אני החתום מטה, _______, נושא ת.ז. מס' ________, אשר משמש בתפקיד ______ מטעם 

"( לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה המציע" –המציע_________ )להלן 

 כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: 

 
אני מצהיר כי קיבלתי יעוץ משפטי לפיו אני מוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע, ולחייב  .9

 את המציע בנכונות הצהרתי זו.

 בעל ניסיון כדלקמן:אני מצהיר כי המציע , ________________, הינו  .2

ספקתם אבניהול מלאי חלקי חילוף ובעל וותק של שלוש שנים )רצופות( לפחות  .2.9

 . במתכונת הנדרשת במכרז

 רכבים ///,1חברות בעלות ציי רכב המונים לפחות  2סיפק מלאי חלקי חילוף ללפחות  .2.2

 בשנתיים שקדמו להגשת ההצעה.

-/2/9מהשנים  , לא כולל מע"מ, בכל אחת₪ מליון 2בעל מחזור כספי שנתי של לפחות  .2.1

 .2/99-2/91ו0או  2/92

חילוף  לרכבים  חלקי למכירת דין כל י"עפ הדרוש היתר או0ו רישיון בכל מחזיק .2.2

 הרישיונות וכי, החלפים אספקת בחוזה המוצעת ההתקשרות במתכונת ואספקתם 

 פרסום למועד שקדמו,  השנים חמש תקופת במהלך נפסלו לא כאמור ההיתרים או0ו

 .המכרז

להזמנה זו  2למציע הידע, המקצועיות וכח האדם ליתן שירות מלא כהגדרתו בסעיף  .2.2

 ובהזמנה זו על נספחיה.

 

 ________________ביצע עבור חברת ( המציע2/91-/2/9) ים המבוקשותאני מצהיר כי בשנ .1

חלפים כאמור שירות אספקת ( או להפנות לרשימה נפרדת )ניתן לציין יותר מחברה אחת

 . ₪של ____________________  כולל  בהיקף כספי בגובה במסמכי ההזמנה
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להלן מפורט ניסיון המציע בתחום השירותים המבוקשים, או דומה להם, על פי סדר  .1.9
 כרונולוגי : 

 
שם החברה  מס"ד

מקבלת )

השירותים 

המבוקשים 

כנדרש 

במסמכי 

 (ההזמנה

 ממשלתי

 כן/לא
מספר 

בגוף  הרכבים

מקבל 

 השירותים

שנת 

מתן 

 השירות

היקף כספי 

של 

השירותים 

המבוקשים 

בגוף מקבל 

 השירות

מספר 

הדגמים 

אצל 

מקבל 

השירות, 

הזהה 

לדגמים 

-1מס' 

11 

כאמור 

 בטבלה 

תקופת 

מתן 

השירות 

)יש 

לציין: 

בין 

השנים 

XXXX-

YYYY) 

איש 

הקשר 

בגוף בו 

בוצע 

הייעוץ 

ופרטי 

 התקשרות

1         
2         
1         
4         

 
 :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 0 המוכר לי באופן אישי ולאחר 

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

 
______________ 

חותמת+  חתימה  
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אישור רו"חוהצהרה על מחזור הכנסות   5 - טופס מס'   

 

אני הח"מ ______________ ת.ז. _______________ מכהן כ___________ במציע, ואשר מוסמך למסור תצהיר 

הממוצע של המציע, בהסתמך על הדוחות הכספיים של המציע,  ממוצע מחזור ההכנסותזה מטעם המציע, מצהיר כי 

.₪הינו __________________ )מחק את המיותר(  2/91-2/99או לחילופין  /2/92-2/9ים שנל  

 

   

 חתימה וחותמת שם מלא תאריך

 

 

 

 אישור

המציעשל  שנהאישור על מחזור הכנסות ל  

המציע, ___________________, אנו, רו"ח ____________, בדקנו את  לבקשתכם ובהסתמך על ספרי החשבון של

 2/92-/2/9ין לעיל, _________________, בשנים )מציע רשאי לבחור את השנים מחזור ההכנסות של המציע המצו

 (:2/99-2/91או 

 _________________. מחזור ההכנסות של המציע עמד ע"ס( /19.92.2/9-/9.9.2/9) /2/9

 _________________. מחזור ההכנסות של המציע עמד ע"ס( 9.9.2/99-19.92.2/99) 2/99

 _________________. מחזור ההכנסות של המציע עמד ע"ס( 9.9.2/92-19.92.2/92) 2/92

 _________________. מחזור ההכנסות של המציע עמד ע"סיום החתימה על מסמך זה( -9.9.2/91) 2/91

 

  

  

    

משרד רו"חשם  תאריך רו"ח –שם מלא    חתימה וחותמת 
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חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות – 6 טופס מס'  

 במתן ידי על שיועסקו העובדים לגבי ,זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב הנני כי בכתב בזאת מצהיר הנני

 בעת שהם כפי ,להלן המפורטים העבודה בחוקי ,זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר האמורים השירותים

 תקופת ו0או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות ,לעת מעת שישונו כפי או0ו ההסכם חתימת

 .המוארכת ההתקשרות

o 9121 – ט"תשי ,התעסוקה שרות חוק. 

o 9121 – א"תשי ,והמנוחה העבודה שעות חוק. 

o 911 – ו"תשל ,מחלה דמי חוק.. 

o 912 – א"תשי ,שנתית חופשה חוק/. 

o 9122 – ד"תשי ,נשים עבודת חוק. 

o 91.2 – ו"תשכ ,ולעובד לעובדת שווה שכר חוק. 

o 9121 – ג"תשי ,הנוער עבודת חוק. 

o 9121 – ג"תשי ,החניכות חוק. 

o 9129 – א"תשי (לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק. 

o 9128 – ח"תשי ,השכר הגנת חוק. 

o 91.1 – ג"תשכ ,פיטורין פיצויי חוק. 

o 9112 – ה"תשנ (,משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק. 

o 9181 – ז"התשמ ,מינימום שכר חוק. 

o 2//2 – ב"התשס (,עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק. 

o 9121 – ט"תשי ,התעסוקה שירות חוק. 

 

 :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 0 המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי 
 הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

______________ 
חותמת+  חתימה  
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  י החתימה של המציעה/ת/ורשמ – 7טופס מס' 

 

שם   .א

 המציע

 

 

  המס' המזהה )ת.ז., מספר חברה, מס' עמותה( .ב

 

  סוג התארגנות )עצמאי, חברה, עמותה(   .ג

 

  תאריך התארגנות .ד

 

 שותפות( :שמות הבעלים )במקרה של חברה,  .ה

 

 

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: .ו

 

 

  שם המנהל הכללי .ז

 

שם איש הקשר למכרז  .ח

 זה

 

 

מען המציע )כולל  .ט

 מיקוד(

 

 

  טלפונים .י

 

  פקסימיליה .יא

 

  כתובת דואר אלקטרוני .יב

 
   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 
  חתימה אישור

ת.ז.                       , עו"ד 0 רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה אני הח"מ 
, וכי מוסמכים לחתום בשם המציע __________ולחייבו                        ___________ וה"ה ___________  ת.ז 

 הם חתמו על מסמך זה בפני.

 

 

   

המציע חתימה וחותמת שם מלא של רו"ח / עו"ד תאריך  
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 טופס מס' 8 - תצהיר שמירה על סודיות  והיעדר ניגוד עניינים

 המכרז במסגרת שירות ליתן מתעתדים אשר במציע המקצועיים העובדים והן אני הן כי בזאת מצהיר הח"מ אני

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים

 מבוא

 מטעמו. חתימה ומורשה השירותים"( "נותן )ולהלן: המציע של הבעלים ואני הואיל:

 משנה  קבלני עובדיו, לרבות השירותים נותן כי בתנאי השירותים נותן עם להתקשר הסכימה וענבל  והואיל:

 זו, התחייבות להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו אחר אדם וכל

 להלן. כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות השירותים נותן התחייבות סמך על וכן

 יבוא או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתי במהלך כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 דעת,  חוות תכתובת, לרבות כלשהם (KNOW- HOW) ידע או (INFORMATION) מידע לידיעתי

 19  בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי0עסקי סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית, חומר,

 שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 9111-תשל"ז העונשין, לחוק

 הכלל אשר למידע הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם קשרב באו לידיעתי

 העשוי אחר ואמצעי כלי בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול

 ודו"חות מסמכים נתונים, האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע לאצור

 (.דע""המי )להלן:

 אוו0 אדם לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת אוו0 בסוד שמירה אי אוו0 גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 ךהמוסמ ענבל נציג אישור הגשת ללא ההסכם, לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד כלשהם גוף

 לחוק 998 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים אוו0 לענבל לגרום עלול ובכתב מראש

 .9189-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 9111 – תשל"ז העונשין,

 כדלקמן: ענבל כלפי מתחייב אני ובנוסף בהתאם

 תנאיו. יתר עם אחת בכפיפה ויקרא והימנ נפרד בלתי חלק מהווה זו ותלהתחייב המבוא .1

 ממתן בעקיפין ו0או במישרין הנובע אוו0 הקשור כל ו0או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .2

 השירותים.

 לאמור פוףובכ השירותים, מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .3

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

 המידע. את שהם, אופן או דרך בכל לנצל, לאחרים לאפשר או לגרום לא וכן לעיל, לאמור

 הגבלת וללא מכן לאחר אוו0 ההתקשרות תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי .4

 לפרסם, לא בעקיפין, ובין מישריןב בין המידע, את להגיש כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל לאפשר לא זמן

 כתוב חומר כל אוו0 המידע את מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר,

 שהוא. כל לצד עקיף, ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל או אחר
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 זה, התחייבות כתב יפ על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .5

 מבחינה הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות על שמירה לרבות

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית,

 שמירת של זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי אוו0 משנה קבלני אוו0 עובדי לידיעת להביא .6

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

 ייגרמו אשר ,ועניין סוג מכל תוצאה אוו0 הוצאה אוו0 פגיעה אוו0 נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .7

 אחראי אהיה אם בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי לצד ו0או מטעמכם למי אוו0 לכם

  אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם בין ,אמורה כל בגין לבדי

 השייך אוו0 מכם שקיבלתי חפץ אוו0 אחר אוו0 כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .8

 מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע ,עקיף או ישיר באופן עמכם, מההתקשרות כתוצאה אליי שהגיע ו0או לכם

 הנני כן, כמו ענבל. עבור שהכנתי חומר או השירותים מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי אוו0 השירותים

 מידע. של או כאמור חומר של שהוא כל עותק אצלי לשמור לא מתחייב

 או זה התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .9

 בין עניינים, ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, יעשו אני שבעטיו או לענבל השירותים מתן שמכוח

 ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי

 שלי לקרוב או שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של עניינו

 שאני לקוח, של ענינו גם וכן הצבעה, בזכות או מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק

 אחר"(. "עניין )להלן: מיצגים0מייעצים0מציעים בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי או

 בין בו לעמוד עשוי שאני או קיים עניינים דניגו על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל .11

 גוף של עניין או קרובי של עניין או שלי אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי

 בו. חבר קרובי או שאני

 ברשותכם הנמצא ו0או לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה בכל .11

 הסודיות חובת הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם, הקשור 0אוו

 מהווים לאחר מסירתו לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל.

 .9189 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 9111 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה

 למעט נכם,ילב ביני שהוא סוג מכל אישי קשר ו0או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו ייבותיהתח .12

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי

 כתב הוראות כל יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע, של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .13

 זה. התחייבות

 כל פי על לענבל המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו יבותבהתחי אין כי לי וידוע מוסכם .14

 ההסכם. לרבות הסכם או דין

 :החתום על באתי ולראיה
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 אישור

 
ביום _________ הופיע בפני אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי 

, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז 0 המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ת.ז __________ _________
 וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

 
______________ 

חותמתוה  חתימ  

 
 



 נוסח מעודכן -9102/91נספחים מכרז 
 לקיום הצעה )ערבות הצעה(ערבות בנקאית  -להזמנה  1טופס מספר 

 תאריך________________

 :לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 ערבה הרח' 

  282ת.ד. 

 //7/1קריית שדה התעופה, 

 מס. _____________בנקאית ערבות הנדון: 

 

אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום "(, המציע" פי בקשת ____________________ )להלן:-על .1

סכום להלן: "שקלים חדשים( ) מאה אלףש"ח )במילים:  ///,//9 לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של

שמספרו הליך "(, בקשר עם עמידתו של המציע בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת הערבות

 המכוסים הרכב תחליפיים לכלי או0ו מקוריים חילוף חלקי אספקתשירותי  למתן הצעות לקבלת 9102/91

 (. "ענבל")להלן:  מ"בע לביטוח חברה ענבלבאמצעות הפנימית לביטוחי הממשלה  בקרן

מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ובלי ופי דרישתכם הראשונה בכתב,  לעאנו מתחייבים לשלם לכם,  .2

לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, כל סכום אשר יצוין באותה 

( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי 1ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ) מידידרישה, באופן 

 הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.

יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום  הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות ז .3

 יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

לל זה לא תהיו חייבים התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכ .4

 להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע.

 הסבה.העברה ו0או כתב ערבות זה אינו ניתן ל .5

אולם יוארך על  210/202/91כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום  .6

, ובלבד שדרישתכם בכתב להארכת תוקף הערבות ו0או כל דרישה ימים נוספים /.ה של עד פי דרישתכם לתקופ

 על פיה תימסר לנו בכתובתנו הרשומה מטה, לא יאוחר מהתאריך האמור. 

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:   .7

________________________________________________                                                                                               

 בכבוד רב,  

 בנק _____________________שם ה 

 ________________________סניף  

 מספר סניף ___________________ 

 

   תאריך:______________

 החתימה וחותמת הבנק:____________________ חתימה של מורשי

 

 

 


