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 180037מס'  לאספקת ציוד לאחזקה כללית וטכניתמכרז 

 הוראות, הנחיות והסברים למציעים -חלק א'

 כללי .1
" או וינגייט מכון)" (המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט .1.1

לרבות הובלתם  "(הטובין)" לאספקת ציוד לאחזקה כללית וטכניתהצעות  להזמין מבקש"(, המכון"
 ההתקשרות הינה תחת הסכמי מסגרת."(, המציע)כל אחד, " מכרזמגופים שעומדים בתנאי ה, ופריקתם

המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הנחוץ לו להכרת  על .1.1
 שכל כמי המציע ייראה, ההצעה הגשת עםולהכנת הצעתו והגשתה.  ווכל הקשור ב ו, דרישותימכרזה

 ההצעה הכנת לשם נחוצה תהישהי בדיקה כל שערך וכמי, לו ונהירות ידועות והנסיבות העובדות
 פרט של ידיעה אי או, פגם, הטעיה, טעות בדבר טענה כל המציע של מצדו תישמע ולא, והגשתה

 .ונספחי על מכרז זהב הקשור עניין כל לגבי כלשהו
 : ה סליםשלוש יםהטובין למכרז זה כולל .1.1

 ;אביזרים, ציוד ומוצרי חשמל: 1 סל .1.1.1
 סטלציה;אינ ואביזרי חומרי: 2 סל .1.1.1
 .כלי עבודהוחומרי בניין : 3 סל .1.1.1

בחינת ההצעות תיעשה בכל סל  הנ"ל.מהסלים  או יותר דאח סלכל מציע רשאי להגיש הצעתו עבור  .1.1
 בנפרד, כאשר הצעת מציע בסל אחד אינה משפיעה על הצעתו בסל אחר. 

, לרבות מכרז זהעל פי דרישת המכון ובהתאם לצרכיו, הכל כמפורט בהטובין  לספק אתהזוכה יידרש  .1.1
 . הסכם ההתקשרות

 למכרז המפורטים הסף בתנאי יעמדו אשר המיטביים הספקים עם להתקשר הנה זה במכרז המכון מטרת .1.1
"(, בהסכם מסגרת למתן השירותים לתקופות קצובות. המכון יבחר זוכה ספק" או" זוכים ספקים)" זה

 פריט)פר  ביותר נמוךבהתאם למחיר הפריט ה הזוכים הספקים מביןפעם ספק לאספקת הטובין  בכל
 .הצורך פי עלשיחושב ע"פ מחירון הספק ואחוז ההנחה לסל, וזאת  (בודד

מהמכון להתקשר בהסכמים נוספים לקבלת כדי למנוע , מכרז זהתקשרות המכון בעקבות אין בה .1.1
לאספקת הטובין יה יהא רשאי להעניק את הזכי מהאמור, המכון מבלי לגרועשירותים דומים או זהים. 

 מספר עם ולהתקשר, שונים מציעים בין, וחלק או וכול, טוביןהלחלק את ו לפצל, ליותר ממציע אחד
 מושא יספק חלק מהטובין, כאמור שלישי צד או מציע כל בו באופן כלשהם שלישיים צדדים או מציעים

 . מכרז זה
 .19.1 ובסעיף  ההתקשרות בהסכם כמפורט תהיה ההתקשרות תקופת .1.1

 טבלת ריכוז המועדים בהזמנה .2

 המועד אירוע

 1019לינואר,  11' ויום  מועד פרסום ההזמנה

 12:00 בשעה 1019לפברואר,  1 'גיום  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 12:00 בשעה 1019לפברואר,  11 'איום  במענה להזמנההמועד האחרון להגשת ההצעות 

אחר בהזמנה, יגבר התאריך  במקרה של סתירה בין תאריך שמצוין בטבלה ובין תאריך שמצוין בכל מקום
שבטבלה, אלא אם כן התאריך שונה בהבהרה או הודעה בכתב של המכון שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד 

 פרסום ההזמנה.  
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 )דרישות הסף( מכרזה האליהם מופנהגורמים  .3
 שקול הצעתו של מציע אלא אם עמד בכל התנאים המפורטים להלן:יוינגייט לא  מכון .1.1

 ;בישראל כדין הרשום תאגידו בישראל כדין הרשום מורשה עוסק הינו המציע .1.1.1
 ;וניכוי מס 1911-על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .1.1.1
  שנים בתחום אספקת הטובין נשוא המכרז. 1וותק של לפחות  המציע בעל .1.1.1

מובהר בזאת, כי על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס למציע, לצורך עמידה בתנאי  .1.1
הסף, כל נתון שמתקיים בגוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר 

לחוק  111גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע על פי סעיף  הקשור בדרך כלשהי למציע, ולמעט
 .מכרז זה, טרם המועד האחרון להגשת ההצעות ל1999-החברות, תשנ"ט

 מכרזותיקונים למסמכי ה הבהרות, שאלות .4
או  מכרזלמסמכי ה , או השגה כלשהי ביחסמכרזמציע שיש לו שאלות, הערות והשגות בקשר לתנאי  .1.1

רוני: בדואר אלקט, שולי כידןלכתב כל חלק מהם, מוזמן להעלותן על הכתב ולשלוח אותן ב
mashik@wingate.org.il , כקובץWord המציע ושם הפונה מטעמו, כתובת דואר . בפנייה יצוין

 שלו. אלקטרוני, מענו ומספרי הטלפון
 :שלהלןהפנייה תוגש בפורמט  .1.1

  מכרזחלק ב
 )מכרז/נספח/הסכם(

מספר סעיף/ סעיף משנה 
 שאליו מתייחסת השאלה 

 שאלה או הבהרה מבוקשת

   
 

ולאחר מכן  המכרז תחילה תופענה שאלות המתייחסות לגוףכאשר הסעיפים יסודרו בסדר עולה     
 .ולנספחי

שתתקבלנה לאחר  שאלות לעיל 1כמפורט בטבלה בסעיף וא המועד האחרון להעברת שאלות כאמור ה .1.1
 . הינתיענמכן יתכן ולא 

שהגישו שאלות הבהרה,  המציעים לכלבכתב תישלחנה  , תשובות לשאלות שתגענה במועד הקבוע לכך .1.1
ממסכי חלק בלתי נפרד . עותק מהתשובות שיינתנו יהווה וכן יפורסמו באתר האינטרנט של המכון

. יובהר, כי לא יהיה כשהוא חתום על ידו, הצעתול ף את מסמך התשובות דרש לצרנהמציע . מכרזה
 רק תשובות או הבהרות שניתנו בכתב.  מכוןפה. בהתאם לכך, יחייבו את ה-מענה לשאלות בעל

ובין אם בתשובה לשאלות  ובין אם ביוזמת מכרזרשאי להוציא הבהרות ותיקונים למסמכי המכון ה .1.1
 הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן.

 ההצעות המועד והמען להגשת .5

לתיבה המצויה במשרדי המכון, שכתובתם: מכון וינגייט,  לעיל 1למועד המפורט בטבלה בסעיף עד ההצעה תוגש 
  .1:00-11:00התיבה זמינה להגשות בימי חול בשעות  קומת לשכת מנכ"ל., ע"ש הרשטריט בנין המנהלה הראשי

 שינויים במועדים ובתנאי המכרז .6
הודעה כאמור תשלח בכתב לכל . במכרז זה חלק מהמועדים הקבועיםלהאריך את כל או המכון רשאי  .1.1

 . מכרזהמי שקיבל את מסמכי 
בכתב על שינוי תנאי  , חלקם או כולם, בכל אופן שהוא. הודעההזמנהלשנות את תנאי ההמכון רשאי  .1.1

 . מכרזההמכרז תישלח לכל מי שקיבל את מסמכי 

 כהסכם מסגרת הסכם ההתקשרות .7
, תנאי תשלום, וכן תנאים נוספים הנוגעים הכולל, בין היתר מצורף הסכם ההתקשרות, מכרז זהל .1.1

המצאת הסכם ההתקשרות . "(הסכם ההתקשרות" או "ההסכם)" עם הזוכה המכוןלהתקשרות 
מהווה אישור  , בעת הגשת ההצעה,במקומות המיועדים לכך ובראשי תיבות בכל עמוד כשהוא חתום

 יחייבו אותו לכל דבר ועניין.   להסכמת המציע לתנאיו והם
 על הסכםמכון וינגייט לתוקף רק לאחר ובכפוף להוספת חתימת  ייכנס הזוכהעם  ההתקשרותהסכם  .1.1

לא הליך זה . הודעת הזכייה שתשלח לזוכה במורשי החתימה של מכון וינגייט באמצעות ,ההתקשרות
 , יהא אשר יהאמכון וינגייטקיבול ולא תחשב בשום צורה ואופן כמחייבת או כמגבילה את  תהווה
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לשוב ו של המכון נוסחה של הודעת הזכייה. כמו כן מובהר, כי אין בהודעת הזכייה כדי לגרוע מזכות
 מציעים אחרים שלא זכו. פניותבעקבות ולבחון את ההצעה הזוכה וזאת בין אם ביוזמתה ובין אם 

הבלעדי, אשר  , לפי שיקול דעתובכל סל יעים זוכיםמצ 1מסגרת עם עד  מיונת המכון להתקשר בהסכבכו .1.1
 יכללו במאגר ספקי המסגרת בתחום השירותים הנדרשים.

הסכם ההתקשרות שייחתם בין המכון לבין כל אחד מהמציעים שיזכו במכרז, יהיה הסכם מסגרת  .1.1
 הזמנותבפניות פרטניות לעת למציעים הזוכים מעת ל נהיפעל פי צרכיו, לאספקת טובין, כאשר המכון, 

 . , בהתאם למחיר הנמוך ביותר לכל פריטעל ידי המכון כפי שייקבע לאספקת הטובין

 היעדר ניגוד עניינים .8
אין להגיש הצעה המשותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, 

. גופים אשר יש להם קשר מכרז זהלתיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות 
 ים או לפגועמשפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ. נפרד(, היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינ אועסקי 

בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות 
 . מכרז זהל

 משך הבדיקה ותקפות ההצעה .9
תוך תקופה מסוימת. הצעות המציעים תהיינה בלתי  מכרזאינו מתחייב לסיים את הליכי ה המכון .9.1

האחרון שנקבע להגשת ( ימים מהמועד 110) מאה עשריםהדירות ותעמודנה בתוקפן לתקופה של 
, וזאת אף לאחר בחירת הזוכה או משלוח הודעה על הבחירה כאמור. במקרה שההליכים לא ההצעות

 מהמועד הקובע, רשאים המציעים שיחפצו בכך לבטל את ימים( 110) מאה עשריםיסתיימו בתוך 
 בכתב ולאלתר. למכוןגש . הודעה על ביטול ההצעה בהתאם לסעיף זה תוהצעתם

במקרה שיבוטל הסכם ההתקשרות או במקרה שלא ייחתם או שההתקשרות עם הזוכה תבוטל, מכל  .9.1
לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכן הלאה, עד שייחתם הסכם  רשאי המכוןהיה יסיבה שהיא, 

ה בהתאם שתמש בי והמכוןהיא סמכות רשות  המכוןההתקשרות. למען הסר ספק, סמכות זו של 
 לשיקול דעתו הסופי והמוחלט, על פי נסיבות העניין. 

 תנאים כלליים ,סמכויות נוספות של המכון .10
המכון שומר לעצמו את הזכות לראיין את המציעים, כולם או חלקם, וכן לקבל פרטים, הסברים  .10.1

על ידי ומסמכים נוספים, ככל שיידרש על ידו. המציע מתחייב לספק כל מידע או מסמכים שיידרשו 
 .לבחינת הצעתולצורך המכון 

למען הסר ספק, המכון יהא רשאי לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף הטובין הנדרש במכרז, בשל  .10.1
 ו/או אחרות, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.ביות ו/או מנהליות ו/או תזרימיות נסיבות תקצי

להעניק למי שנקבע כזוכה את הזכות,  אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על המכון חובה, א .10.1
 להתקשרות עם המכון בהיקף כלשהו.

עתו הבלעדי ולהתחשב במסגרת בין המציעים בהתאם לשיקול ד שאי לפצל את אספקת הטוביןהמכון ר .10.1
לבחירת הזוכה לרבות במקרה של שוויון בין ההצעות, בין היתר, בגובה הצעתו הכספית,  שיקוליו

אספקת הטובין המוצרים להם הוגשה הצעה על ידו, בניסיונו המקצועי ב ביכולתו הכלכלית, בכמות
נשוא המכרז, בניסיונו הקודם עמו, ובכל מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג בהתאם לתנאי 

 המכרז והוראותיו, ובמידע והנתונים שקיבל כאמור לעיל.
. הצעה שתוגש על ידי מציע תוכל להיחשב לאספקת הטובין המכוןהצעה מאת  מכרז זה אינו מהווה .10.1

הבלעדי,  דעתו שיקול לפי, החליט המכוןאך ורק במקרה בו  המכוןכהצעה שניתן לה קיבול על ידי 
 . המכוןהמוחלט והסופי, להתקשר עם המציע הרלוונטי בהסכם ובתנאי שהסכם כזה נחתם בפועל על ידי 

היה רשאי לבטל הליך זה, בכל עת עד לחתימת המכון לא מתחייב להתקשר עם מי מהמציעים והוא י .10.1
שתהיה למציעים כל רשות או זכות לערער על שיקוליו או לטעון הצדדים על הסכם ההתקשרות מבלי 

 החלטה זו.  כנגד
שזכתה  לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת, ולא לקבל את ההצעההמכון רשאי ש .10.1

אינן סבירות, או לפסול מציע  הזכות לפסול הצעות אשרכון ספק, למלניקוד הגבוה ביותר. למען הסר 
אינו יכול לבצע את ההתקשרות, לאחר שניתנה  אם התעורר חשש ממשי או ספק סביר אחר כי הוא

 .בפני המכון דבריו למציע האפשרות להשמיע את
עומדים לעיון לפי ימים ממועד פרסום תוצאות המכרז, לעיין בכל המסמכים ה 10כל מציע רשאי, בתוך  .10.1
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, על תנאיה וסייגיה כמפורט שם, ולמעט כל מסמך 1991 –המכרזים, תשנ"ג )ה( לתקנות חובת11תקנה 
עיון של משתתף כאמור ייעשה תמורת תשלום למכון וינגייט לכיסוי אחר שאין לעיין בו על פי דין. 

 ₪.  )שלוש מאות( 100 העלות הכרוכה בהעמדת המסמכים לעיונו, בסך
הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה עם  .10.9

תה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות, הטעיה, ישהי
 . במכרז זה על נספחיופגם, או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור 

 הם רכושו הבלעדי של המכון, ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות. מכרזהמסמכי  .10.10
על פי כל דין או על פי הסכם ההתקשרות, ומבלי  המכוןהמציע מתחייב כי בנוסף לכל סעד לו זכאי  .10.11

לגרוע מכל מחויבות, התחייבות או אחריות, מכל מין וסוג שהם, המוטלים או שיהיו מוטלים על 
בגין כל  המכוןו מכללא, על פי כל דין או על פי הסכם ההתקשרות, יפצה המציע את המציע, במפורש א

נזק, הוצאה, עלות, אובדן או הפסד, מכל מין וסוג שהם, שייגרם או שעלול להיגרם להם כתוצאה מאי 
עמידה או אי קיום של איזו מההצהרות או ההתחייבויות המיוחסות למציע, במפורש או מכללא, על פי 

או על פי הצעת המציע, או כתוצאה ממעשה או מחדל, מכל מין וסוג שהם, שנעשה על ידי מי  זהמכרז 
מבין העובדים או הנציגים או הסוכנים או המנהלים או השלוחים, הפועלים, או הנחזים להיות פועלים, 

 מטעם או ברשות או בשם המציע. 
לתוצאות  מציע וזאת ללא כל קשרכל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה יהיו ויחולו על חשבון ה .10.11

 המכרז.
 .  מכרז זהיפו סמכות שיפוט בלעדית לדון בסכסוך או מחלוקת הנובעים מ-לבית המשפט המוסמך בת"א .10.11
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 ההצעות להגשת והנחיות דרישות  -חלק ב 

 כללי:  .11
 להם אחראימכון בלבד, ואין ה כאינדיקציהנועדו לשמש  מכרז זה המסופקים על ידי המכון במסגרתהנתונים 

של כל מציע לבחון את מכלול הנתונים,  . כמו כן אין בהם כדי לגרוע מאחריותו הבלעדיתוואין הם מחייבים אות
הכנת הצעתו או היערכותו. למציע לא תהיה כל טענה או דרישה או תובענה כנגד  אשר הוא סבור שחשובים לצורך

  כלשהו שחסר לו בכדי להכין את הצעתו. בשל נתוןמכון ה

  והנחיות להגשתה ההצעהמבנה  .12
 :להלן המפורטים המסמכים כל בצירוף הצעתו את להגיש המציע על .11.1

 עמוד כל בתחתית וחותמת חתימה המציע, של החתימה מורשי ידי על חתום ההתקשרות הסכם .11.1.1
 ;א כנספח לכך המיועדים ובמקומות

 ;כנספח ב בנוסח המצורף כשהם חתומים הצעת המציע והצהרות המציע .11.1.1
 ;מכרז זהל 1נספח בהצעת המחיר, על גבי  .11.1.1
 ;להזמנה 2ב כנספחהספק יצרף את המחירון כנדרש במסמכי ההזמנה וימספרו  .11.1.1
  ;מכרזל גנספח בהמצורף מלאים על המציע, על פי הנוסח  פרטים .11.1.1
 :1.11.להוכחת עמידה בתנאי שבסעיף  .11.1.1

 ; רישום ומסמכי התאגדות של המציע עודתת .11.1.1.1
 ; תעודת עוסק מורשה .11.1.1.1
   ;יום מיום הגשת ההצעות 10 –קדם משהופק לא מו, מרשםעדכני נסח חברה  .11.1.1.1

  : 1.11.עמידה בתנאי שבסעיף להוכחת  .11.1.1
 אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, .11.1.1.1

 ; 1911התשל"ו 
 אישור ניכוי מס במקור; .11.1.1.1
 .מכרזלד נספח תצהיר בנוסח המצורף  .11.1.1.1

ב. 1אישור ותצהיר לפי סעיף  ומעוניין בכך, המציע יצרף הוא עסק בשליטת אישהאם המציע  .11.1.1
 . מכרז זהל הנספח כ, המצורף לחוק חובת המכרזים ביחס ל"עסק בשליטת אישה", כהגדרתו שם

 שאלות הבהרה ותשובות הבהרה;נספחיו, לרבות  מכרזמסמכי ה .11.1.9
 שהוא מעניק והתמחויותיו. תיאור כללי של הגוף הפונה, השירותים: פרופיל של המציע .11.1.10
מחייבים  לבעלי זכות חתימה בשם המציעעורך דין על כך שהחותמים על הצעת המציע אישור  .11.1.11

 ;וכנספח  את המציע בחתימתם
 .מכרז זה כל מסמך אחר, כנדרש במסמכי .11.1.11
נוספים, שאינם נכללים בדרישות מסמכי המכרז או  ניתן לצרף מידע ונספחים רלוונטיים .11.1.11

 הנספחים.
או כל מסמך אחר , מכרזמסמכי השיש להגישם על פי הוראות  או טופסההצעה, הנספחים וכל תצהיר  .11.1

ידי המורשים להתחייב ולחתום בשם המציע בראשי תיבות בכל  ייחתמו על, מכרז זהבמסגרת  שהוגש
 . מכרז זהלמלאה במקומות הנדרשים, כמצוין בטפסים המצורפים  עמוד ובחתימה

או העתק מתאים  מאת רשות מוסמכת שעל המציע לצרף להצעתו, יהיה במקור,כל מסמך או אישור  .11.1
 למקור מאושר על ידי עו"ד. למקור מאושר על ידי הרשות שהוציאה אותו, או העתק מתאים

 הצעת המחיר .13
וזאת  , שאינו מחירון קופה(לעסקיםמחירון הספק  המציע יגיש קטלוג ומחירון )בהתאמה וע"פ .11.1

 .ובהתאם לסלים בהם הוא מעוניין לספק את הטובין 1.1ע"פ הפירוט בסעיף  לסלים בחלוקה
כל  וכןנספח ז', מפורט בכמו כן יפרט המציע במחירון עבור כל פריט את מס"ד המכון בהתאם ל .11.1

 הערה ביחס לתיאור הפריט, כמויות/יח' מידה.
לסלים בהם הוא  םהרלוונטיי, זבנספח המציע מתחייב לכלול בהצעתו את כל הפריטים המצוינים  .11.1

 .מעוניין לספק את הטובין
הצעת המחיר על המציע לציין את אחוז ההנחה המוצע על ידו, באחוזים חיוביים בלבד  1ב נספחב .11.1

. אחוז ההנחה יהיה ממחירון הספק אחד מהסלים)עד ספרה אחת לאחר הנקודה העשרונית(, לכל 
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 אשר הוגש על ידו. 
אין מניעה ממתן אחוז הנחה  ו הסל.תהא אחידה לכל הטובין הכלול באות סליובהר, ההנחה לכל  .11.1

 .יםשונ בסליםשונה 
 או יותר. הסליםניתן להגיש הצעה לאחד  .11.1
 הצעה אשר משמעותה תוספת מחיר )הנחה שלילית( תיפסל ולא תובא לדיון. .11.1
ות, מכל שיעור ההנחה בהצעת המשתתף, ייקח בחשבון את כל חובותיו של המשתתף ואת כל ההוצא .11.1

הכרוכות בביצוע ההזמנות ואספקת הטובין,  לרבות המפורט בחלק ד להזמנה, מין וסוג שהוא,
והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום או מימון נוסף מאת המכון. לא תישמע כל טענה מצד המשתתף 

 .הטוביןבדבר אי הכרת דרישות המכרז ו/או 
ביצוע ההזמנות למשך כל תקופת ההתקשרות, שיעור ההנחה בהצעת המשתתף, בהצעתו, יהיה נכון ל .11.9

 בכפוף לעדכוני מדד כמפורט במסמכי המכרז והחוזה.

 עותקי ההצעה .14
 : להלןמפורט ההצעה תוגש בשפה העברית במספר עותקים כ .11.1

אחד במקור והעתק  עותק –את כל הנספחים  שני עותקים חתומים של ההצעה, הכוללים .11.1.1
 נוסף. 

, (DOKן נייד )החסבבנוסף ולמען הנוחות, יוגשו שני עותקים של ההצעה כולל הנספחים,  .11.1.1

 (.EXCELשיוגש כגיליון אלקטרוני ) פורמט  2ב נספחלמעט  PDFבפורמט 
מקרה של ובכל , עותק האחסון הנייד הואהצעת המחיר תק המחייב לצורך בדיקת העו .11.1.1

 .ן הניידהחסה האמור בעותק האמור בעותק הקשיח לבין האמור יגבר בין סתירה

 , סימון והנחיות נוספותאריזה .15
וכן  "110011לאספקת ציוד לאחזקה כללית וטכנית מס'  להזמנהבמענה : "הצעה אריזה של ההצעהעל ה .11.1

 ופרטי הקשר שלו. כתובת המציע
 העותקים הקשיחים ייכרכו באופן שיימנע את הפרדת דפי ההצעה אחד מהשני.  .11.1
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 ההצעות בדיקת הליך -חלק ג 

 בדיקת ההצעה .16

ההצעה בתנאי הסף. מציעים שיעמדו בתנאי הסף, והם בלבד, יעברו לשלב  עמידתתיבחן  ראשוןבשלב  .11.1
 השני.

ידורגו  סלההצעות לכל  :הבא באופן ייבדקו זו לבקשה הסף תנאי בכלל שעמדו הצעותהשני  לבבש .11.1
)הגבוה  ההנחה אשר הוצע על ידי המציעים. שלוש ההצעות עם אחוז ההנחה המיטביבהתאם לאחוז 

 , בכפוף לסמכויות המכון על פי הוראות מסמכי המכרזו סלאותביבחרו כהצעות הזוכות בכל סל  ביותר(
 ."(הזוכים הספקים)"

ספקת הטובין ספק לאהמכון יבחר בכל הזמנת טובין, יבצע המכון בחינה של הצעות המחיר לכל פריט.  .11.1
בהתאם למחיר הפריט הנמוך ביותר )פר פריט בודד( שיחושב ע"פ מחירון הספק  מבין הספקים הזוכים

 .על פי הצורךואחוז ההנחה לסל, וזאת 

 שלמות ההצעה .17
 לזכייה תנאי מהווה שלמה הצעה הגשתוכל דין,  מכרזהמכון על פי מסמכי ה מסמכויות לגרוע מבלי .11.1

 טכניים פגם או טעות בה נפלה כי ראה אם היתר בין הצעה לפסול שלאהמכון , רשאי אולםבהליך, 
  . כמו כן, המכון לב בתום הינה תהיא הטעו כי נעששוכ בלבד, וחשבונאית או סופר טעות כגון , מטיבם

 ימן. להשל למציע ולאפשר שלמות שאינן הצעות לפסול שלא
 ידי על שייעשו תוספת או השמטה או שינוי של במקרה לרבות ,המכרז מתנאי הסתייגות של מקרה בכל  .11.1

 "( המכון יהיה רשאי: הסתייגות)" מכרזה במסמכי הנדרש לעומת בהצעתו המציע
 ;המציע הצעת את לפסול .11.1.1
 ;ממנה ולהתעלםכלל,  נכתבה לא כאילו בהסתייגות לראות .11.1.1
 ו.להכשיר שניתן בלבד טכני פגם מהווה כאילו בהסתייגות לראות .11.1.1

 והתקשרותהודעה על זכייה  .18
במכרז  ו כזוכיםשייקבע מסר לו/להם על כך הודעה. המשתתפיםעם קביעת הזוכה/ הזוכים במכרז, תי  .11.1

 מתחייב לחתום על החוזה.
 זכייתו תופץ בהודעת דוא"ל לכתובת שצוינה בהצעתו. -משתתף שהצעתו לא תתקבל, הודעה על אי

לבטל את זכייתו במכרז, בהודעה  היה ומשתתף שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו, יהא המכון רשאי .11.1
בכתב ומשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי המכון בהודעה וזאת, לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה 
נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בה. אין 

 בחוזה בדבר הפרה יסודית של תנאיו.בסעיף זה בגדי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל דין ולפי האמור 
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 מקצועיותהגדרת הדרישות ה -חלק ד' 
 

 השירותים הנדרשים .19
 תקופת ההתקשרות והביצוע .19.1

 על החוזה.חודשים בלבד החל ממועד חתימת שני הצדדים  11-תקופת ההתקשרות הינה ל .19.1.1
נוספים  חודשים 11המכון שומר לעצמו את הזכות להאריך את החוזה בשתי תקופות נוספות של  .19.1.1

חודשים בלבד.  11ורצופים כל אחת. בכל מקרה, תקופת ההתקשרות לא תעלה על תקופה של 
המכון יודיע על רצונו בהארכת ההתקשרות לספק, לפני תום תקופת החוזה המקורי. למכון 

 ציה הבלעדית לקבוע באם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה.קיימת האופ
ויים בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה ו/או התוספות לו, בכפוף לשינ .19.1.1

 שהתחייבו מעצם הארכת ההסכם.
קבוע כ, ובמכוןמחלקת ציוד ואספקה נשוא הליך זה, תבוצע בתאום מלא עם  הטוביןאספקת  .19.1.1

תתקיים פגישה ביחידה המקבלת בין הספק ונציג  הטובין. במועד הקבוע לאספקת בהזמנות
במסגרתה תבוצע חתימה נוספת של נציג היחידה המקבלת על  הטוביןהיחידה המקבלת לבדיקת 

 תעודת המשלוח.
 

 אומדן .19.1
ע"פ  ,₪ 110,000-כבנאמדו בגין התקשרות  השנתיות המכון ההוצאות הכוללות הערכתעל פי  .19.1.1

 )הסכומים לא כוללים מע"מ(:הפירוט מטה: 
 ;₪ 111,000 -כ –אביזרים, ציוד ומוצרי חשמל 

  ;₪  10,000 -כ –חומרי ואביזרי אינסטלציה 
 ;₪  191,000-כ - חומרי בניין וכלי עבודה

 מטעם כלשהי התחייבות מהווים ואינם, בלבד כמויות הערכת לצורך נועדו המוצגים הסכומים .19.1.1
 לשנות רשאי המכון, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי. טובין של כלשהי כמות להזמנת המכון

 במחיר הטובין את יספק במכרז הזוכה כאשר, ההערכה כאמור את( להקטין או להגדיל)
 . זה בעניין שהיא טענה כל יעלה ולא, במכרז שנקבעו ובתנאים

 
 :טוביןאספקת ה .19.1

המכרז, בכמויות שיצוינו , במחירים המפורטים בהצעתו במסגרת הטוביןהספק יספק את  .19.1.1
 שיימסרו לו ע"י המכון, לפי צרכי המכון וכראות עיניו. בהזמנות

, לפי הנקוב בהזמנות מחלקת האחזקה של המכוןבמחסן המכון ו/או  הטוביןהספק יספק את  .19.1.1
 המכון.העבודה החתומות על ידי מורשי החתימה במכון ו/או עפ"י הוראות 

-שלושה ימי עבודה )ימים א'המצוין בהזמנת הרכש לא יאוחר מלאתר  הטוביןהספק יספק את  .19.1.1
על ידי מורשי החתימה במכון או במועד אחר כנקוב  ההזמנה, החתומהממועד קבלת  ה'(

 בהזמנה.
שעות. היותו של מוצר דחוף ייקבע  11המכון יהא רשאי לדרוש אספקה של מוצר דחוף בתוך 

 חלטת המנהל ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי.בהתאם לה
כם זה, תעבור לידי המכון עם קבלתו על ידו, על ידי הספק, לפי הס הטובין שיסופקהבעלות על  .19.1.1

. האמור בסעיף זה אינו גורע מנשיאת הספק באחריות לטיב מוצריו במקום שנקבע לאספקתו
 ולתקינותם, כנדרש במסמכי המכרז ובהתאם לכל דין.

צורך אספקת השירותים איש קשר ייעודי שזהותו ופרטי ההתקשרות הישירה הספק יעמיד ל .19.1.1
מחלקת ציוד עימו )טלפון קווי, טלפון נייד, פקס ודוא"ל(. איש הקשר יהיה זמין עבור מנהל 

ונציגי מחלקת האחזקה במכון בכל שעות העבודה של המכון בכל ימות השבוע. החלפת  ואספקה 
 ובכתב מצד הספק למנהל וכפופה לאישורו.  איש הקשר מחייבת הודעה מוקדמת

 תאריך ,מחירם ,המכון יקבע או/ו שקבע קטלוגי פרמס יהמוצרים עפ"בכל הזמנה יצוינו  .19.1.1
 מועד. וב  במדויק ההזמנה תנאי אחר ימלא והספק, האספקה ומקום תאריך, ההזמנה

בתוקף ובאיכות  הספק יספק מוצרים בעלי תקן רשמי ו/או תו תקן ישראלי מתאים )ככל שקיים(, .19.1.1
 .טובה

בטיב ובאיכות מעולה ובהתאם לאמור במפרטים, בכתב הכמויות,  הטוביןהספק יספק את  .19.1.1
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 תבי הדרישה שימציא המכון מעת לעת.ובכ
יחד עם תעודת אחריות של היבואן ופקו נשוא המכרז ובפרט מוצרי החשמל יס טוביןהכלל  .19.1.9

 שכמקובל אצל היבואן הרשמי, ככל שנדרותקופתה הרשמי ו/או מורשה מטעמו, אשר היקפה 
 לטובין.

במסמכי  מהטובין המתוארמבלי לגרוע מהאמור לעיל, יספק הספק למכון, על חשבונו, דוגמאות   .19.1.10
 המכרז, לפי דרישת המכון.

מבחינת הסוג, האיכות, התיאור או  טובין שאינו מתאים, או וסופק למכון טובין פגוםבמידה  .19.1.11
טובין אחר חדש ויספק  טובין זה/או ההזמנה, יחליף הספק התכונות, לדרישות המפרט ו

שעות  11-תיעשה בדחיפות ולא יאוחר מ טובין פגום, לשביעות רצון המכון. החלפת במקומו
 ממועד הודעת המכון.

מספק אחר ולחייב את הספק  הטוביןבמידה והספק לא יעשה כן, יהא המכון רשאי לרכוש את  .19.1.11
עבור תקורות המכון, וזאת בנוסף  11%ת שיגרם לו בתוספת בהפרשי המחיר ובכל הוצאה אחר

 לכל סעד אחר העומד לרשותו במסגרת הסכם זה ובמסגרת כל דין.
דרוש אספקת מוצר אשר אינו כלול בכתב ההצעה ובכתב רשאי המכון למובהר ומוסכם כי  .19.1.11

ים )שאינו אחוז הנחה שיגיש הספק בהצעתו ממחירון הספק לעסקייקבע מחירו על פי והכמויות, 
 מחירון קופה(.

 
 

 
 

 בברכה,   
 

 המכון הלאומי למצוינות בספורטמכון וינגייט             
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 ח אנספ
 )מצורף כקובץ נפרד( הסכם ההתקשרות
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  מכרזנספח ב ל
 הצעת המציעו הצהרות

 
 לכבוד:

 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט(     
 מכון וינגייט

 11901, נתניה
 
 

 לאספקת ציוד לאחזקה כללית וטכנית מכרזהנדון: 
 
 להציע הצעות שבנדון. מכרזב הצעה"(, מגיש בזה המציעהח"מ ____________________________ )" .1
לספק את אנו מציעים  ,בהסכם הרצ"בבמסמכי המכרז ו, כמתואר מכרזשוא הנ אספקת הטוביןתמורת  .1

בהתאם לתנאי  ישולםלהצעה זו, אשר  1ב נספחכ פתהמצור הסכום המפורט בהצעת המחירתמורת  הטובין
  התשלום כמפורט בהסכם ההתקשרות.

 .המכרז נשוא הטובין באספקת ניסיון)חמש( שנות  5מצהיר כי יש לי לפחות  הנני .1
מסמך ואישור להעביר כל "( הקובע המועד)" ימים קלנדריים 1 לזוכהקבלת הודעת הזכייה, יהיו  לאחר .1

  .שנדרש על פי ההסכם
 :כדלקמן ומתחייב מצהיר המציע, מכרזה ובמסמכי לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1

לצרכים  מודע והוא, לרבות ההסכם, וונספחי המכרזמאשר ומצהיר כי הוא בקיא במסמכי  המציע .1.1
 הנדרש.  השירותיםמכון ולהיקף ההמיוחדים של 

( ימים מהמועד האחרון 110) עשרים מאהזו הינה, בלתי חוזרת, והיא תהא בתוקף, עד חלוף  ההצעת .1.1
 מציע אחר.יודיע המכון על בחירתו של להגשת ההצעות, אפילו בינתיים 

צועיים והטכניים, כוח העבודה את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים המק יש למציע .1.1
 .מכרז, והכל בהתאם לתנאים ולדרישות שבמסמכי ההתחייבויותיו המיומן והציוד הדרוש לביצוע

 זו מוגשת ללא קשר או תאום עם משתתפים אחרים. הצעה כי .1.1
 הקשור וכל הסודי המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור מתחייב המציע .1.1

 ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכלאו הנובע ממנו, לא לפרסמו 
 לתקופה בלתי מוגבלת. האמור לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב

 מכוןעל פי דין )במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת ה
" הנו מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או סודי מידעלגילויו, מראש בכתב, ובמידה שניתנה. "

 הוכן אשר חומראחר, מכל סוג שהוא, של המכון ושל כל הקשורים עמו, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל 
 .המכון של סודי מידע ולרבות, שירותיםה עם בקשר למכון הוגש או, ידי על או עבור

 וכי, בכלל אם, אחרת הצעה כל או ביותר הנמוכה ההצעה לרבות כלשהי הצעהאינו מחויב לקבל  המכון .1.1
 רשאי לנהל מו״מ עם המציעים כולם או עם חלקם בלבד וכי כל האמור המכון

 , והכל בהתאם לאמור בכתבהמכוןלעיל נתון לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של 
 להציע הצעות. מכרזה

ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות  עם .1.1
יתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות, הטעיה, ישה

 .ועל נספחי מכרז זהפגם, או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור ב
ה על כל נספחי ,מכרזכוללות את כל האמור והמפורט במסמכי הו התחייבויותינהמציע מסכים כי  .1.1

ישיר  , וכן כל התחייבות ו/או שירות אחרים גם אם לא פורטו במפורש ואשר קשורים באופןהוצרופותי
הוצאה ו/או  במלואן, במועדן וברמה ואיכות מעולות, ובכלל זה כל ועל יד ואו עקיף לביצוע התחייבויותי

 עלות ו/או תשלום ו/או מס.
הבנה, -ציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אייולא  מכרזלכל האמור במסמכי ההמציע מסכים  .1.9

דרישה  מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/אוהוא בהירות, חוסר התאמה ו/או אי ידיעה ו-אי
 ההעל  כיהמציע מתחייב טענות כאמור, מציע כאמור, מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל. ככל שיש ל

המציע מצהיר ויתר עליהן. כן וכמי ש ואותן יש לראות ןבטרם מועד הגשת ההצעה והיה ולא טע ןאות



 

    

 12 

מפורטת במסמכי  כל טענה בקשר עם שיטת בחינת ההצעות ובחירת הזוכה כפי שהיא וכי אין לומתחייב 
 .ו, וכי היא מובנת ומוסכמת עלימכרזה

שינוי מהותי שחל  ובאופן מיידי, על כל , בכל עתלמכוןלאחר הגשת ההצעה, מתחייב המציע להודיע  .1.10
חל במציע או בבעל עניין בו שינוי כלשהו, בכל פרט מפרטי הצעתו או שבמידה   בכל פרט מפרטי ההצעה.

בכתב, לא יורשה  וועדת המכרזים של המכוןהנדרשים על פי המכרז, והשינוי לא אושר על ידי  בנתונים
 .מהצעתוו י העניין, והוא ייחשב כמי שחזר בהכל לפלהשתתף או להיבחר כזוכה במכרז,  המציע

  
 
 
 
 

 "דעו וחותמת חתימה תאריך המציע וחותמת חתימה
מצהיר ומאשר בחתימתי, כי  הריני

מורשי החותמים בשם המציע הינם 
 חתימה מטעמו, ורשאים לחייב

 .מכרז זהלמטרות הליך מושא 

 תאריך
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 מכרזל 1בנספח 
 המחיר הצעת

 

 
מתכבד להציע ____________  באמצעות נציגי המוסמך מר/גב׳________________  הח״מאני 

. יש בידינו את כל מסמכי המכרזהנ"ל, בהתאם לתנאי  המכרזאת השירותים נשוא  לספקבזה 

המובנים לנו היטב, והצעתנו נעשית לאחר ששקלנו אותם היטב על ו , המוכרים לנוהמכרז

 השלכותיהם.

 

מחירון כנדרש במכרז בתמורה לסכומים הנקובים ב אספקת הטוביןלאור האמור לעיל, הנני מציע 

 כמפורט בטבלה להלן ובניכוי שיעור הנחה ( 1הספק המוגש )נספח ב

 (:לסל הצעה הגשת כאי ייחשב לסל הנחה שיעור השלמת אי)

 

 שיעור ההנחה במילים לסלשיעור הנחה )אחיד(  סל

 ________________ אחוז _______% ומוצרי חשמלאביזרים, ציוד 

 ________________ אחוז _______% חומרי ואביזרי אינסטלציה

 ________________ אחוז _______% חומרי בניין וכלי עבודה

 

  הסלבאותו טובין ותתייחס לכלל הסל ההצעה תהא אחידה לכל. 

  .אחוז ההנחה הוא ממחירון הספק לעסקים 

  ספרה אחת לאחר הנקודה העשרונית( בלבד )עד חיובייםבאחוזים יוגש אחוז ההנחה.  

 

 

, לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום או הטבה אחרת בגין כאמור בנספח זהלמעט תשלום התמורה 

מתן השירותים לרבות הוצאות השכירות, הציוד, התפעול, תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, 

 פקס, נסיעות, אש"ל וכיו"ב. צילומים, הדפסות,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 14 

 
 מכרזל 2בנספח 

 מחירון הספק
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 מכרזנספח ג ל
 פרטים לגבי המציע

 
 

  שם המציע

 סוג התאגדות
 (אדם/חברה בע"מ/ שותפות/ אחר)

 

  מספר זהות/ תאגיד

  תאריך ההתאגדות

  /שותפים )שם ות.ז(בעלי מניות

  מנהלי המציע

  ורשי חתימהמ

  נציג מציע

  טלפון

  נייד

  דואר אלקטרוני

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך חתימה וחותמת המציע
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 
החותמים בשם המציע הינם מורשי 
חתימה מטעמו, ורשאים לחייב 

 למטרות הליך מושא הזמנה זו.

 תאריך

  



 

    

 16 

 1976 -תצהירים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – דנספח 

 ת צ ה י ר
    , מורשה חתימה מטעם    , נושא ת.ז. מס'     אני הח״מ 

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא :״המציע״( )להלן
 אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:. 1
 המציע ו/או בעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק .1.1

 . עובדים זרים עד למועד חתימת תצהיר זה
 אם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק .1.2

 .הגשת ההצעהשקדמו למועד ם שלוש השניההרשעה לא הייתה ב -עובדים זרים 
 . הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:2

 המציע ו/או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר .2.1
 .מינימום עד למועד חתימת תצהיר זה

 אם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר .2.2
 .הגשת ההצעהשקדמו למועד שלוש השנים האחרונות ההרשעה לא הייתה ב -מינימום 

 -לעניין תצהיר זה
גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  -מי שנשלט על ידי המציע, ואם המציע הוא חבר בני אדם  -״בעל זיקה״ 

 בעל השליטה בו.
 .1991 -דין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ״אחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כ -״חוק עובדים זרים״ 

 .1987 -חוק שכר מינימום, התשמ״ז -״חוק שכר מינימום״ 
 1911 -כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ״א -״שליטה״ 

 בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקאות המיותרת[ כמו כן, הנני מצהיר כי: ]סמן  .1

     שוויון חוק" להלן: (1998 –,התשנ"ח  עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 
  –או על המציע;  חלות לא )"זכויות

    100אותן; וככל שהמציע מעסיק  מקיים חלות על המציע והוא זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 
ירותים עובדים או יותר, הנני מתחייב כי המציע יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והש

לחוק שיוויון זכויות,  9"( לשם בחינת יישום חובות התאגיד לפי סעיף המנהלהחברתיים )להלן: "
ובמידת הצורך לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וככל שהמציע התחייב כבר בעבר לפנות למנהל 

ותיו לפי כאמור לעיל, הנני מצהיר כי הוא פנה כנדרש ממנו, וככל שקיבל המציע הנחיות ליישום חוב
 הוא אף פעל ליישומן. –לחוק שוויון זכויות  9סעיף 

ימים מיום ההתקשרות עמכם, ככל  10כמו כן, הנני מצהיר ומתחייב כי המציע יעביר העתק מתצהיר זה למנהל בתוך 
 שתהיה התקשרות כזו.

אשר הסמיך אותי  הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם התאגיד,
 למסור הצהרה זו.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת,
 

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 

 אישור
 בפני מר  הופיע    עורך דין, מאשר בזה כי ביום     החתום מטה  אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את     שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'    
האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 דלעיל וחתם עליה בפני.
 

 
 

  

 
 

  

 וחותמת  חתימה "דעו של מלא שם תאריך
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 1992-התשנ"בב לחוק חובת מכרזים 2תצהיר ואישור רו"ח לפי סעיף  – הנספח 
 

 תצהיר
 

אני גב' __________, מספר ת.ז _____________, מצהירה בזאת כי החברה/השותפות ____________  .1
 , לעניין עידוד נשים בעסקים.1001-( התשס"ג11נמצאת בשליטתי בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' 

 נכון.אני מצהירה כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי האמור בתצהירי זה  .1
 

_________________ 
 שם וחתימה         

 
 אימות עו"ד

 
גב' בפניה הופיע  ____________ ביום כי בזה מאשר, דין עורך _______________ מטה החתום אני

 ולאחר _________ 'מס זהות תעודת פי על השזיהיתי ___________________________ 
 בחוק הקבועים לעונשים הצפוי היהת וכי כולה האמת ואת בלבד האמת את לומר העלי כי השהזהרתי

 .בפני עליה וחתמה דלעיל ההצהרת נכונות האישר, כן עשהת לא אם
 

 
 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד  תאריך
 

 
 אישור רו"ח

 
 "( הנני מאשר כדלקמן:המציעהחשבון של ___________ )" לבקשתכם וכרואה

 
אני רו"ח ____________, מספר ת.ז ___________, מספר רישיון _________ מאשר בזאת כי  .1

___________ הינה עסק בשליטת אישה, בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' החברה/השותפות 
 , לעניין עידוד נשים בעסקים.1001-( התשס"ג11

 המחזיקה בשליטה בחברה/בשותפות ___________, הינה גב' __________ ת.ז ___________ .1
 

 
 בכבוד רב

___________ 
 רואי חשבון
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 אישור עו"ד-מורשי חתימה -ונספח 

 

 

 אני  _______________  מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף שהגיש את ההצעה כמפורט להלן:

 עו"ד )שם מלא(

 

 במרשם: _______________ שם הגוף כפי שהוא רשום

 ח.פ/ ע.מורשה/ אחר )יש לציין(:     _______________

נוספות כמו תוספת חותמת,  שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הגוף ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות

 אם יהיו:

 

  שם: ______________   ת"ז: _____________

   ת"ז: _____________  שם: ______________

 

 דרישות נוספות, אם יש )לדוג', חותמת או שם חברה מודפס(: ____________________

 
 
 

 בכבוד רב:
 
 
 

______________               ______________ ______________ 
 טלפון             כתובת                                    שם עו"ד      

 
 

______________               ______________ ______________ 
 חתימה וחותמת                          מספר רישיון        תאריך                                       
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 )מצורף כקובץ נפרד( מפרט טכני -ז נספח
 

 


