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עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד   ביטוחפוליסות  לרכישת    2021/23פומבי מס'  מכרז  הנדון:  
 צ'ארלס וינגייט 

 כללי  .1

,  "(המכון"" ו/או  מכון וינגייט "להלן:  )  המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
הכול    ,עבור המכון  ביטוחפוליסות  לרכישת    2021/23במכרז פומבי מס'  להשתתפות  הצעות  מזמין בזאת  

ובתנאים המצורפים    ,הביטוחופוליסות  , לרבות מפרטי  נספחיועל    מסמכי המכרז בהמפורטים    באופן 
 ."(המכרז" להלן:)להזמנה זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה 

 ההליך המכרזי  .2

 .  חד שלבייתבצע כמכרז המכרזי ההליך  .2.1

זוכה אחד .2.2 יבחר  זה  ואשר הצעתו    ויתר דרישות המכרז,  אשר עמד בתנאי הסף  ,במסגרת מכרז 
 להלן.   13 הכל בהתאם לאמור בסעיףוהכספית במכרז הייתה הנמוכה ביותר, 

   ותכולת השירותים ההתקשרותתיאור כללי של  .3

 המכון פעילות  .3.1

-חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, תשע"זפועל על פי    מכון וינגייט .3.1.1
מתבקש להבהיר, כי    .הספורט בישראל, ועוסק בין היתר בקידום ופיתוח פעילויות  2017

לשנת   רשומה  2018עד  עמותה  מס'  בעלת  פרטית  כעמותה  מאוגד  המכון  )ע.ר.   היה 
משנת  (580050789 החל  כתאגיד    2018.  ממשלה,  החלטת  פי  על  המכון  הוקם  ואילך, 
ניסיון    הפועל על פי חוק(,  500502000)מ.ת.  סטטוטורי   אליו הועברה הפעילות, לרבות 

    של העמותה.  התביעות 

המרכז לרפואת ;  ס למאמנים ולמדריכים"בין יחידותיו העיקריות של המכון בולטים ביה  .3.1.2
  " אתנה"  ;היחידה לספורט הישגי, אקדמיית וינגייט למצוינות בספורט  ;ספורט ולמחקר

וכן הארכיון    "בית הנבחרות"המרכז לקידום ספורט הנשים בישראל, מלון הספורט    –
והספורט הגופני  החינוך  הי   ,לתולדות  ספרי  "מוזיאון  וחנות  היהודי  הספורט  לאיש  ד 

 . ספורט והוצאה לאור

במכון הליכי שיפוץ ובנייה מואצים במסגרתם שופצו חזיתות הבטון    ו החל  2019בשנת   .3.1.3
והוקם אוהל התעמלות.  של המבנים במכון וצוידו  במהלך שנת  , אולמות אימון שופצו 

ם, בין  ומתקניעזר  מבני  שיקום תשתיות קיימות במכון וכן להקמת  עבודות ליחלו    2021
פרויקט   היתר, זאת במסגרת  במכון,  הפועלים  ספורט מקצועיים  איגודי  של  לשימושם 

 . והספורטהאצת הצמיחה שנערך על ידי המכון בתקצוב משרד התרבות 

בניין  נוספות בניהן הקמת  יוחל בהוצאתן לפועל של תוכניות    2021-2022במהלך    בנוסף, .3.1.4
תכליתי   כרב  של  ₪    150- בעלות  אימון,  מיליון  אולמות  ומתחמי  שיכלול  מרפאה 

 בעתיד מתוכננת הקמה של מעונות, משרדים ובית מלון. מזון/קפיטריה. 

ל .3.1.5 בקשר  נוסף  מידע  וללמופנים  המציעים    וופעילות  מכוןלכל  הכללים    מפרטי תנאים 
   .www.wingate.org.il שכתובתו: מכון וינגייטלאתר האינטרנט של וכן  הביטוח

 מפרטיםה ותנאיביטוחי הכיסוי ה .3.2

להלן, והכל   3.2.2בסעיף  המפורטות  ביטוח  הת  ופוליס   מכלול  עבור  הכיסוי הביטוחי נדרש .3.2.1
עבור כל   מפרטי הביטוחוהתנאים הכלליים לפוליסות הביטוח  מסמך  להוראות    בהתאם

להזמנה   1'אנספח  כיחדיו  , המצורפים  להלן  3.2.2  המפורטות בסעיףאחת מהפוליסות  
" ו/או  הפוליסות", ויחדיו: "מפרטי הביטוח" וכן " התנאים הכלליים":  , בהתאמה)להלן

 (.  "פוליסות הביטוח"

יהוו יחדיו    ,יחד עם  התנאים הכללים והמפרטים  ,להלןזה    3.2  ףבסעי  האמורבהר כי  מו
 "(.השירותיםאת תכולת השירותים מושא המכרז )לעיל ולהלן: "

  פוליסות הביטוחמפרטי  .3.2.2

 ; ואובדן תוצאתי ביטוח אש מורחב פוליסתמפרט  .3.2.2.1

 ביטוח ציוד אלקטרוני; פוליסת מפרט  .3.2.2.2

 פוליסת ביטוח שבר מכני; מפרט  .3.2.2.3
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 ביטוח נאמנות; פוליסתמפרט  .3.2.2.4

 פוליסת ביטוח כספים בכספת ובהעברה; מפרט  .3.2.2.5

 פוליסת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי; מפרט  .3.2.2.6

 מעבידים;   חבותביטוח  פוליסתמפרט  .3.2.2.7

 פוליסת ביטוח אחריות מקצועית;מפרט  .3.2.2.8

 ; הצהרתית  – שיקום מבנים – קבלניותביטוח עבודות פוליסת מפרט  .3.2.2.9

 ; הצהרתית – ביטוח עבודות קבלניות פוליסתמפרט  .3.2.2.10

 מפרט פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.  .3.2.2.11

 ביטוח שיערוך המציע הזוכה במכרז  פוליסות העל הוראות כלליות שיחולו  .3.2.3

לגבי כל הפעילויות    ותיהיו תקפ  הזוכה,פוליסות הביטוח שיינתנו על ידי המציע   .3.2.3.1
 . המבוטח )כהגדרתו בתנאים הכללים(והעיסוקים של 

ציות   .3.2.3.2 ומיגון,  זהירות  נקיטת אמצעי  טענה של אי  כל  יעלה  הזוכה לא  המציע 
לתקנות, הוראות או חוקים, בחירת עובדים לקויה, תקינות ציוד וכיו"ב, אלא  

 . בכתבהמבוטח בהסכמת 

וליסות נועדו להרחיב ולשפר את  המציעים מצהירים כי התנאים המופיעים בפ .3.2.3.3
יקנו עדיפות למבוטח על פני  הדין  מצבו של המבוטח. בכל מקרה בו הוראות  

אלו ביחס לאותו  דין  האמור בפוליסות, יהא המבוטח רשאית לאמץ הוראות  
   .מקרה

לא יפחתו מתנאי ביט הרווחים בשוק, בתוספת שינויי    פוליסות הביטוחתנאי   .3.2.3.4
ם  וההרחבות המיוחדות, כמפורט במפרטי  םפרטימ ל  ,לתנאים הכללייםהמלל  

   , המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי הכיסוי הביטוחי.המצורפים

יום    30הזוכה, וזאת תוך    המציעשינויי מלל בלבד יותאמו לנוסח הפוליסות של   .3.2.3.5
.  םמיום מתן הודעת הזכייה, ובתנאי שתנאים אלה לא יפחתו מהאמור במפרטי

המציע להתייחס לכל תנאי הביטוח המצוינים    אין באמור כדי לגרוע מחובת
    .םבמפרטי

 תקופת הביטוח  .3.3

ויישארו בתוקף   01.07.2021יכנסו לתוקף ביום  עבור כל אחת מהפוליסות  הביטוחים  כלל   .3.3.1
 "(.הביטוחתקופת חודשים )להלן: " 12מלא לפרק זמן של  

ובהסכמת המבטח, להאריך   ושיקול דעתעל פי  הא רשאי, י   מכון, החבתום תקופת הביטו .3.3.2
חודשים כל אחת,   12בנות עד  את תקופת הביטוח לתקופה נוספת או תקופות נוספות,  

שיקבע על ידי    בכל תמהיל,  חודשים  48שלא יעלו יחדיו על תקופת הארכה כוללת של עד  
ימים טרם   30"(, וזאת בהודעה מוקדמת, בכתב, של  תקופת ההארכההצדדים )להלן: "

 תום תקופת הביטוח ו/או אחת מתקופות ההארכה, שתימסר למבטח.  

תקופת  במהלך  כפי שחלו  למען הסר ספק, מובהר כי כל התנאים המוסכמים בין הצדדים  
, אלא אם עודכנו בהסכמת העוקבות  כל תקופות ההארכהובמהלך  יחולו גם לגבי    ,הביטוח

 . ים מראש ובכתבהצדד

כי    מכון, להודיע להארכהיום לפני תום תקופת ה 60זוכה רשאי, מציע העל אף האמור, ה .3.3.3
ה תקופת  בתום  התקשרות  את  לסיים  תקופת  הארכהברצונו  תוארך  כן,  עשה  לא   .

זוכה על סיום תקופת  מציע הזוכה כל טענה בעניין. הודיע המציע הולא תעמוד ל  ארכההה
יום נוספים,   60  -  ב   תקופה זולהאריך    המכוןוב לעיל, רשאי  בתוך המועד הנק הארכה  ה

יום ממועד מסירת   120לצורך התארגנות ועריכת מכרז חדש, כך שסה"כ זו תעמוד על  
   ההודעה.

לפני תום תקופת    ההתקשרותאת    מובהר כי המכון יהא רשאי לבטל מבלי לגרוע מהאמור,   .3.3.4
על פי    ביטוחה ו/או לפני תום תקופת ההארכה, לפי העניין, בכל עת מכל סיבה שהיא, 

יום   30הבלעדי, באמצעות הודעה מוקדמת, בכתב, שתימסר למציע הזוכה    ושיקול דעת
 מסמכי המכרז ו/או כל דין.   על פי  למכון    שיוקנו מראש, וזאת מבלי לגרוע משאר הזכויות  
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   תשלום פרמיית הביטוח .3.4

תשלומים חודשיים שווים ועוקבים, אשר ישולמו    6  -  דמי הביטוח ב מציע הזוכה את  ישלם להמכון  
למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה תשלום דמי הביטוח    החל ממועד תחילת תקופת הביטוח.

ייחשב כתכבהתאם ל לעיל,  כל תוספתשל אחת מהחלופות  ולא תשולם  בגין    לום בתנאי מזומן, 
 .  הפוליסות

 ורפרנט מטעם חברת הביטוח מבוטח ישיר  .3.5

התקשרות עם המציע הזוכה תהיה במתכונת של מבוטח ישיר. לצד האמור, חברת הביטוח תעמיד  
, לרבות טיפול בכל תביעות הביטוח שיוגשו על  המכוןעם  בוצע ההתקשרות  תשדרכו    רפרנט אחד

ל תמורה נוספת  למען הסר ספק, מובהר כי המציע הזוכה לא יהא זכאי לקבלת כ.  ידי וכנגד המכון
הזוכה  בגין   המציע  מטעם  הביטוחרפרנט  תקופת  למשך  המכון  לרשות  תקופת    והעמדתו  ו/או 

 . הארכה

 ן/טופס הצעה ושאלו  ניסיון עבר ,קודמים ביטוחים .3.6

מובהר כי נכון למועד פרסום המכרז, המכון מבוטח על ידי הראל חברה לביטוח בע"מ,  .3.6.1
, כאשר תקופת הביטוח מכח הביטוחים המפורטים במסגרת מכרז זה  מכלולוזאת ביחס ל

ביום    ותהאמור  ות הפוליס ביום    30.06.2021מסתיימת  עד    .(1.1.2019)החלה  כי  יצויין 
 ביטוח. ל  החבר כלל , המכון היה מבוטח על ידי 31.12.2018ליום 

של   .3.6.2 התביעות  א'כמצורף  המכון  ניסיון  "   הזמנה ל  3נספח  של  )להלן:  התביעות  ניסיון 
  ."(המכון

השאלון )המכונה גם טופס הצעה( עבור פוליסת ביטוח עבור נושאי משרה ודירקטורים,  .3.6.3
 (. "ןהשאלולהזמנה )להלן: "   2נספח א'כמצורף מלא על ידי המכון,   ואכשה

מובהר בזאת, כי האמור בסעיף זה לעיל, מהווה תיאור תמציתי של השירותים המובא לנוחות   .3.7
השירותים   של  מפורט  תיאור  בלבד.  המפרטים    מובאהמציעים  הכללים  במסגרת  והתנאים 

. עוד מובהר, כי לא יהיה באמור בסעיף זה לעיל על מנת למצות  להזמנה זו  יםהמצורפים כנספח
צורה   בשום  לגרוע,  על  או  המוטלת  התחייבויות  מכל  ביצוע    המציע ואופן,  עם  בקשר  הזוכה 

האמור   לבין  לעיל  זה  בסעיף  האמור  בין  התאמה  אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  ובכל  השירותים 
 , יחולו על הזוכה ההוראות המחמירות מבניהן כלפי הזוכה. מסמכי המכרזבסעיפים אחרים ב 

 אחריות למידע  .3.8

המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעצמו,  קודם להגשת הצעתו למכרז, יישא   .3.8.1
 בעיני בעל מקצוע מומחה, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי השירותים ומאפייניהם 

ה,  פעילות החברהלרבות   וכל   , האחריות  גבולות,  שאלוןה ,  יםמפרטה,  כללייםהתנאים 
 פרט מידע אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע השירותים והגשת הצעתו למכרז.  

במסגרת  .3.8.2 למציע  יימסר  ו/או  נמסר  אשר  המידע  כל  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 
במועד פרסום   וועל פי הנתונים הקיימים ביד המכון  של    והמכרז, ניתן על פי מיטב ידיעת

ואינו מחייב   מכוןהמצד  כל התחייבות משפטית  מידע כאמור לא מהווה  מסירת  .  המכרז
החובה לבחינת המידע האמור לצורך הגשת ההצעה למכרז   .שהיא  בכל צורה   מכון האת  

במסירת  יהיה  לא  וכי  בלבד(  )ועליו  המציע  על  מקרה,  בכל  מוטלת  השירותים,  וביצוע 
אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע  המכון  המידע האמור על מנת להטיל על  

      כמפורט במסמכי מכרז ובנספחיהם.בהתחייבויות המציע הזוכה  

 מסמכי המכרז  .4

 "(: מסמכי המכרז" להלן:לעיל והמסמכים להלן יהוו יחדיו את מסמכי המכרז ) .4.1

, מפרטים תנאים הכלליים, הלרבות ה  טופס הזמנת הצעות ותנאי מכרז זה, על כל נספחיו, .4.1.1
המכון  ןהשאלו של  התביעות  מתנאיו  יםהמהוו  ,וניסיון  ותנאי  הימנו  נפרד  בלתי    חלק 

  ."(ההזמנה "להלן: )

נספח  במכרז,    ההצעה הכספיתטופס   .4.1.2 , (PDFבפורמט  המצורף  )  ההצעה הכספיתלרבות 
 " )להלן:  מתנאיו  ותנאי  הימנו  נפרד  בלתי  חלק  המחירהמהווה  "  "הצעת  ההצעה ו/או 

 (.  "נספח ההצעה הכספית" ו/או "נספח הצעת המחיר"  –ו  "הכספית

ידי   .4.1.3 על  בכתב  שיוצאו  פרוטוקול  ו/או  הבהרה  ו/או  מסמך  הליכי  המכוןכל  במסגרת   ,
 המכרז.



 
  

4 

 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל מין   .4.2
)לרבות   המכרז  במסמכי  שהוא,  כי  בוסוג  בזאת,  מובהר  עוד  במסגרתו(.  שפורסמה  הבהרה  כל 

, הנו באופן  תיבת ההצעות המקוונת /ל מסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזיםהעותק הכתוב ש
בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז זה. עותק המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר 

למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בהם על  יאפשר המכון  וכן כל מסמך אותו  המכון  האינטרנט של  
ם אופן וצורה על הנוסח המחייב של העותק הכתוב של מסמכי  מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשו

 .   תיבת ההצעות המקוונת/המכרז, המופקד גם בתיבת המכרזים

 מועדים  טבלת ריכוז  .5

 טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך המכרזי: להלן   .5.1

אחר בהזמנה, יגבר   במקרה של סתירה בין תאריך שמצוין בטבלה ובין תאריך שמצוין בכל מקום .5.2
התאריך שבטבלה, אלא אם כן התאריך שונה בהבהרה או הודעה בכתב של המכון שניתנה במועד  

 מאוחר יותר ממועד פרסום ההזמנה.

המכון יהיה רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות ובכלל האמור, לדחות את המועדים   .5.1
קצובה נוספת, אחת או יותר. הודעות על דחייה כאמור תפורסם    לעיל בתקופה  5.1בסעיף  הנקובים  

על המועדים החדשים אשר ייקבעו על ידי  .  באתר האינטרנט וכן תשלחנה לכל מי שנרשם למכרז
לו על המועדים אשר קדמו להם. למען הסר ספק  , במידה ויקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חהמכון

 מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי.

 עיון במסמכי המכרז   .6

המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז באופן ובמועדים    אדם  לכ .6.1
   המפורטים להלן:

 ה', בין השעות:   -מים א'  ב  20.06.2021  ליוםוזאת עד  אגף הרכש במכון וינגייט  במשרדי   .6.1.1
10:00 -  12:00  . 

 "(. אתר האינטרנט: "להלן) www.wingate.org.il: מכוןבאתר האינטרנט של ה .6.1.2

הדוחות   .6.2 את  לפרסם  מתעתד  הוא  המכרז  ממסמכי  וכחלק  במסגרת  כי  להבהיר,  מבקש  המכון 
רישום לתיבת הצעות  . בהקשר זה, מובא לתשומת לב, כי רק מציעים שיבצעו  2020הכספיים לשנת  

מערכת  מקוונת   בסעיף  SourcingVisionבאמצעות  כמפורט  בדוח    7,  לעיין  זכאים  יהיו  להלן, 
    הכספי אשר ישלח עבורם באמצעות דוא"ל.

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי   .6.3
במשרדי   המצויים  עת,    המכוןהמכרז  בכל  לעיין  אדם  כל  יוכל  שבו  באופן  האינטרנט,  ובאתר 

במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון  
הר ומודגש כי באחריות המשתתפים להתעדכן באתר האינטרנט ביחס להבהרה ו/או  מוב  האמור.

מודע   היה  לא  לפיה  בטענה  יישמע  לא  מציע  וכי  באתר,  שיפורסם  שינוי  ו/או  עדכון 
 .להבהרה/שינוי/עדכון כלשהו אשר פורסם באתר האינטרנט

 מקוונת הצעותאופן ההרשמה לתיבת  .7

לתיבת הצעות  עצמאי    באופן, יירשם  למכרז/לפנות בשאלת הבהרהלהגיש הצעה  מציע המעוניין   .7.1
"ו  SourcingVisionמערכת  באמצעות  מקוונת   להנחיות בקובץ בשם  מדריך להרשמה  בהתאם 

קבצים וטעינת  הצעות  ההזמנהלתיבת  פרסום  בעמוד  המכון  באתר  שיפורסם  תיבת  "להלן:  )  " 

 מועד אירוע

 12:00בשעה   2021ליוני,  1, 'גיום  מועד פרסום ההזמנה 

הבהרה  המועד   שאלות  להגשת  האחרון 
 12:00בשעה   2021, ליוני 8 ,'גיום  מטעם המציעים 

 12:00בשעה  2021, ליוני 21, 'ביום  המועד האחרון להגשת ההצעות  

   2021, ביולי 21, 'היום  מועד תוקף ההצעה  

file:///C:/Users/hillag/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B9AI4F2F/www.wingate.org.il
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יוגדרו ללקוח פרטי  "(מקוונתההצעות  ה זו  כניסה )שם משתמש וסיסמה( באם הינו  . בהרשמה 
 משתמש חדש במערכת. 

ההצעות   .7.2 לתיבת  שירשמו  מציעים  רק  כי  הלב  יוכלותשומת  שאלות    המקוונת  להגיש 
לא יוכל להגיש    . מציע שלא יבצע רישום לתיבת ההצעות המקוונתזהלמכרז  להגיש הצעה  /הבהרה

 למכרז זה. הצעה שאלות הבהרה וכן לא יוכל להגיש  

העברית   .7.3 בשפה  תוגש  אחדההצעה  בפורמט  ףיצוראשר    בקובץ  המקוונת  ההצעות   PDFלתיבת 
בקובץ  ".  וינגייט  עבור מכון  ביטוחפוליסות  רכישת  ל  2021/23מס'    מסמכי מכרז"  –  ורט להלןפמכ

וביתר  הסף   הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי  כל המסמכיםזה יכלול המציע את  
ם על ידו  מיוחתו  יםמלא  םכשה  לרבות נספח הצעת המחיר  טופס הצעת המחיר  ;המכרזדרישות  

 הרלוונטיים המפורטים בהזמנה זו להלן. המסמכים כל יתר ו ;במקומות המיועדים לך

  תחת   PDF  בפורמט  מושחרעותק    המקוונת  ההצעות  לתיבת  לטעוןהמציע    רשאיבנוסף לאמור,   .7.4
שלדעת המציע    ההצעה שבו הושחר המידע  נספחישל    נוסף  עותקהמהווה  "  מושחר  עותק"  השם

למציעים האחרים. מציע יהיה מנוע    סודי, סוד מסחרי או סוד מקצועי, שאין לגלותם  מהווה מידע
האחרים בחלקים המקבילים לאלו שסימן כסודיים    בהצעות המציעים  מלטעון כי הוא רשאי לעיין

כי  בהצעתו.   יחליטמובהר  דעת   פי-על,  המכון  ו/או  הבלעדי  ו  שיקול  הנתונים  מהם  והמוחלט, 
המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או  

לכך.   בתנאי הסף,    –בכל מקרה  תביעה בקשר  כל מידע המתייחס להוכחת עמידתו של המציע 
המציע יישא  אינם חסויים.    –וכן להצעתו הכספית    ,לרבות שמות ופרטי לקוחות מטעם המציע

באחריות המלאה והבלעדית ליידע, במידת הצורך, את הגורמים המאוזכרים בהצעתו, כי מידע  
אודותיהם נכלל בהצעה למכרז וכי מידע כאמור הנו כפוף לזכות עיון של מציעים אחרים במכרז,  

 אשר ייתכן והנם מתחרים של המציע.  

, על מנת  הצעה/ שאלות הבהרהמועד האחרון להגשת טרם ה  יממה עד מומלץ לבצע את ההרשמה  .7.5
שתידר ככל  למציע  טכנית  לתמיכה  מספק  זמן  וינגייט  .שלהבטיח  מחקרים    מכון  משיק  ו/או 

ושיטות לקידום עסקי אינן אחראיות ולא יהיו אחראיות באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת  
באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים,    ויישא הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא  

ת. כל מציע מצהיר  אשר ייגרמו למגישי ההצעות בתיבה האלקטרוני , הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב
כי ידוע לו שהשתתפות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ועל כן לא יהיה רשאי להעלות  

וינגייט כנגד   ו/או    מכון  טענה  כל  מטעמם  מי  ו/או  עסקי  לקידום  ושיטות  מחקרים  משיק  ו/או 
ה אחרת  דרישה בגין נזק שייגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבאו  תביעה ו/

אחראי להצעות שהוגשו ולא התקבלו    ו אינ  מכון וינגייט הנוגעת לרשתות התקשורת האמורות.  
כתוצאה מקשיים טכניים והמציע מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה  

וינגייטכנגד   על כל הקשור, הכרוך    מכון  זה  בעניין  ושיטות לקידום עסקי  ו/או משיק מחקרים 
 . ובע ממנווהנ 

 המועד והמען להגשת ההצעות .8

לתיב תוגש  "  לעיל  5.1  עיףבס  הקבוע  למועד  עד  ,המקוונת  הההצעה  להגשת )להלן:  האחרון  המועד 
לתיבת    ."(הצעות תגענה  אשר  הצעות  כי  המקוונתיודגש,  להגשת    ההצעות  האחרון  המועד  לאחר 

תקנה   להוראות  בהתאם  וזאת  תידונה,  ולא  תתקבלנה  לא  המכרזים,20ההצעות  חובת  לתקנות   )ב( 
 .1993-תשנ"ג

 סף  תנאי .9

כל  בהם  מתקיימים    , אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות,רשאים להגיש הצעות למכרז רק מציעים
 :  להלן יםהמפורט  המצטבריםהתנאים  

 מציע אשר הינו תאגיד הרשום כדין בישראל.   .9.1

( עבירות לפי חוק עובדים זרים, 2הוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי )מציע כנ"ל, ש .9.2
  – ( עבירות כאמור  2, ואם הורשעו ביותר משתי )1987-וחוק שכר מינימום, תשמ"ז  1991-תשנ"א

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת )כי במועד 

"  9.2לצורך סעיף   ו  הורשעזה:  גופים ציבוריים,    –"  בעל זיקה"  -"  כמשמעותם בחוק עסקאות 
 "(.חוק עסקאות גופים ציבוריים" להלן:)  1976- תשל"ו

לעיל, וזאת    9.2המכון יהיה רשאי שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאי הנקוב בסעיף  
( לחוק  1()1ב)ב2הוראות סעיף  על פיכך על ידי ועדת המכרזים  בהתאם להחלטה שתתקבל לשם

 .עסקאות גופים ציבוריים
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להלן:  )  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9אשר הוראות סעיף  מציע כנ"ל,   .9.3
לחוק שוויון זכויות חלות    9"( אינן חלות עליו או לחילופין, שהוראות סעיף  חוק שוויון זכויות"

עובדים, נכון למועד האחרון להגשת    100  –עליו והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ  
כדלקמן  ההצעות,  גם  ומתחייב,  מצהיר  העבודה  כי    (i):  המציע  משרד  של  הכללי  למנהל  יפנה 

לשם קבלת    –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך    9חובותיו לפי סעיף    והרווחה לשם בחינת יישום
כי פנה בעבר  למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה    (ii)הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין  

זה    (ii)  9.3לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף    9יישום חובותיו לפי סעיף  לשם בחינת  
 עניין ופעל ליישומן.  לעיל, קיבל ממנו הנחיות ב

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיק: "זה 9.3לצורך סעיף 

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.  2מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף  .9.4

לפי חוק הפיקוח על    ,ואשר הינו חברת ביטוח בעלת רישיון מבטח ישראלי תקף על שמכנ"ל,    מציע .9.5
  ,האלמנטרי  הביטוח  בענף,  והתקנות שהותקנו על פיו  1981-שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א

  הענפים   בכל,  האמור  על הביטוח כהגדרתו בחוק הפיקוחבהתאם לרישיון שניתן לו על ידי הממונה  
 .לעיל 3.2.2 ףבסעי יםמפורט ה

עצמיבעל    הינו,  31.12.2019ליום  נכון  אשר  כנ"ל,    מציע .9.6 של  ב  הון  ,  לפחות   ₪  500,000,000סך 
   בהתאם לדוחות כספיים מבוקרים של המציע.

 ות וסייגים להשתתפות במכרז מגבל .10

מובהר בזאת, כי על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס למציע, לצורך עמידה   .10.1
בתנאי הסף, כל נתון שמתקיים בגוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או כל  

  323גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע, ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע על פי סעיף  
 , טרם המועד האחרון להגשת הצעות. 1999-החברות, תשנ"ט   לחוק

  מציעים  שניי  יד -לע   המוגשת  אחת  הצעה  דהיינו ,  במשותף  הצעות  להגישאפשרות    אין  עוד מובהר כי .10.2
ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או קשר    . יותר  או  במשותף

. גופים אשר יש להם קשר עסקי או  למכרזאו אנשים אחרים המגישים הצעות  ו/עם גופים אחרים  
ניגוד עניינים או לפגוע    זיהוימשפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר   נפרד(, היוצר או עלול ליצור 

רבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות  בתחרות בין שני הגופים, ל
 . למכרזנפרדות  

המכון שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה מאת מציע אשר עבד בעבר עם המכון ו/או עם גוף   .10.3
הקשור למכון, ולא עמד בסטנדרטים של השירות כנדרש בתנאי המכרז, או שקיימת לגביו חוות  

טיב עבודתו. במקרים אלה, ככל שהצעת המציע הינה הצעה אשר ללא חוות  דעת שלילית בכתב על  
תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה    –הדעת השלילית היה בה כדי להיבחר כהצעה הזוכה  

  דעת של ועדת המכרזים הסופית. זכות הטיעון יכול ותמומש בכתב או בעל פה וזאת בכפוף לשיקול  
 . של המכון

  ים להצעההמסמכים המצורפ .11

 להלן: את כל המסמכים המפורטים להצעתו המציע יצרף , תנאי הסףלצורך הוכחת 

המפרטיםכללייםהתנאים  ה .11.1 המכוןאלוןהש;  ;  של  התביעות  ניסיון  וכן  כ;  המצורפים   יםנספח, 
בתחתית כל  במקומות המיועדים לכך וכן בראשי תיבות  חתומים  הם  ר  שאכ   להזמנה,  3א'-1'א

 ; עמוד

נספח  המצורף כ  בנוסח   ,עו"ד  ידי -על המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר    ידי-עלתצהיר חתום   .11.2
 ;(על נספחיה )אישור תנאי ההזמנה להזמנה 'ב

וזאת לצורך הוכחת עמידתו    ,)ככל שקיימת(, על שם המציע  תעודת התאגדות ותעודת שינוי שם .11.3
 ;לעיל 9.1בסעיף הנקוב  הסףבתנאי  

נספח  המצורף כידי עו"ד, בנוסח  -ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על -תצהיר חתום על .11.4
הוכחת  ג לצורך  וזאת  זכויות,  שוויון  וחוק  ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  להזמנה,   '

 ; לעיל 9.3 -  9.2הנקובים בסעיפים הסף   עמידתו בתנאי

לחוק עסקאות גופים ציבוריים, כשכל אחד מהאישורים    2העתק האישורים הנדרשים לפי סעיף   .11.5
הוכחת  האמורים   לצורך  וזאת  הצעות,  להגשת  האחרון  למועד  נכון  המציע,  של  שמו  על  תקף 

 ; לעיל 9.4הנקוב בסעיף הסף  ידתו בתנאי עמ
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וזאת לצורך הוכחת  ,  תקף למועד הגשת ההצעותאשר    ם המציעהעתק רישיון מבטח ישראלי על ש .11.6
 ; לעיל 9.5עמידתו בתנאי הסף הנקוב בסעיף 

' להזמנה, וזאת לצורך הוכחת עמידתו בתנאי  דנספח  אישור רואה חשבון מבקר, בנוסח המצורף כ .11.7
 לעיל;  9.6בסעיף הסף הנקוד 

בנוסח .11.8 המציע,  של  הכספית  כרהמצו  הצעתו  המחיר  זמנהלה  ' הנספח  ף  הצעת  נספח  ,  לרבות 
   ידי המורשה לשם כך מטעם המציע.- על  יםחתומ םלהלן, כשה 13.2.1 התאם להוראות סעיףב

ו/או    כל מסמך ו/או הבהרהבתחתית כל עמוד וכן  בראשי תיבות  חתומים  כשהם    ,מסמכי המכרז .11.9
על  אותם    עדכוןו/או  שינוי   חתומים  שיוציא(,  )ככל  המכון  במציעיוציא  החתימה  מורשה    ידי 

לכך המיועדים  מובהר  במקומות  ניתן  כי  .  וסוג  לא  מין  שינוי, מכל  כל  לבצע  ואופן  צורה  בשום 
 )לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו(. המכרז שהוא, במסמכי 

 , חתומים ומאומתים, ערוכיםמקוריים בלבדפי סעיף זה משמעם תצהירים  -מובהר כי תצהירים על
  .כדין

 ןמשא ומת .12

)אך לא    רשאי  המכון  יהאועל פי כל דין,    מסמכי המכרזעל פי    המכוןשל    ומבלי לגרוע מזכויותי .12.1
והן לאחר  בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף  לאחר קבלת ההצעות במכרז )הן לאחר סיום    חייב(,

, מסוג כלכלי ו/או  משא ומתן  ם המציעים במכרזעבחינת ההצעה הכספית של המציעים(, לערוך  
 "(. משא ומתן)לעיל ולהלן: "למפרטים מקצועי, לרבות ביחס 

 למכון בלבד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.  הזכות לנהל משא ומתן מוקנית .12.2

ומתן,   .12.3 מהמשא  וכחלק  במסגרת  כי  במפורש,  בזאת  מובהר  האמור,  מכלליות  לגרוע  יהיה  מבלי 
וההתקשרות,    ותרשאי אך בשום מקרה לא חייב, לנהל משא ומתן המתייחס לתנאי הפוליס המכון  

, על מנת  ותוזאת בין היתר על מנת לרדד, לעדכן, לשנות, להתאים ו/או לסייג את תנאי הפוליס 
)בין  המכון  ו/או את צרכי  האלמנטרי  ביטוח  הורה נאותה יותר את דרישות שוק  בצשאלו ישקפו  

ש מהסברים  יוצא  כפועל  פוליסה  המכון  קבל  יהיתר,  לערוך  הצורך  בשל  ו/או  המו"מ(  בהליך 
המשקפת את המכנה המשותף הרחב ביותר בין המציעים המשתתפים בשלב המשא ומתן. הוראות  

חולו למען הסר כל ספק, גם בהתייחס לשינויים ו/או הסתייגויות  על פיו, י   המכון סעיף זה וזכויות  
ו/או הסתייגויות שהעלו מי   בנוגע לשינויים  ו/או אף  יכלו להעלות בשלב ההבהרות  שהמציעים 

ו ההבהרה,  שאלות  במסגרת  בפועל  פניית  המכון  מהמציעים  את  האמור,  בשלב  לדחות  בחר 
 המציע/ים כאמור.         

תנאי הסף  , עם המציעים אשר עמדו בכל  המכוןך במתכונת שיקבע על ידי  הליך המשא ומתן יער .12.4
 צירפו את כל המסמכים כנדרש, ויכול להיערך עם מספר מציעים במקביל. ו

רשאי גם שלא לנהל משא ומתן עם מהמציעים בהתקיים אחד    יהא  המכון,  לעיל  על אף האמור .12.5
( כל המציעים הסכימו לוותר על ניהול משא  2( טרם החל משא ומתן עם מי מהמציעים; )1מאלה: )

 ומתן. 

המפרטים ו/או טופס ההצעה הכספית  רשאי לעדכן את    המכון היה  י בעקבות תוצאות המשא ומתן   .12.6
  .ן השירותיםואלו יחייבו את המציע הזוכה לצורך מת 

ו/או  .12.7 עילה להסתמכות  כל  אינו מהווה  לעיל  זה  בסעיף  כי האמור  מובהר  לעיל,  על אף האמור 
הבטחה ו/או הצהרה ו/או מצג כלשהו מטעם המכון לקיומו של משא ומתן ו/או לביצוע עדכון 
כלשהו באיזה מתנאי ההתקשרות. על המציעים לערוך את הצעתם לפי הגדרות המפרטים ותנאי 

 שרות, כפי שאלו מצוינים במסמכי המכרז ככתבם וכלשונם.ההתק

 הזוכה  ההצעה לבחירת מידה ואמות ההצעות בדיקת .13

בכל    האשר עמדבמכרז,    ההצעות שהוגשוכל  לבחירת ההצעה הזוכה, מבין  המידה היחידה  אמת   .13.1
 13.2.1יף, כמפורט בסעההצעה הכספית של המציע  –  מהמשקל   100%תהיה כדלקמן:    סף תנאי ה

 "(.  ההצעה הכספית )" להלן

תעשה .13.2 במכרז  המציעים  הצעות  להיוועץ  בדיקת  רשאית  תהיה  אשר  המכרזים  ועדת  ידי  על   ,
  לעיל   9בתנאי הסף המפורטים בסעיף  בדבר עמידתו של המציע  מכון יכריע  ה.  במומחים מטעמה

במסגרת האמור, יבדוק המכון את המסמכים אשר הוגשו על ידי המציע    וביתר דרישות המכרז.
ו/או ביתר דרישות המכרזמציע אשר לא עמד    לעיל.   11בהתאם להוראות סעיף   ,  בתנאי הסף 

להוראות בהתאם למכון מבלי לגרוע מהזכות המוקנית  –למען הסר ספק  –הצעתו תפסל, והכול 
 . להלן 16  -ו  12סעיפים 
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   הכספית ההצעה .13.2.1

בהתאם לטופס הצעת המחיר    את הצעתם הכספית של המציעים יבחן  המכון   .13.2.1.1
   .ולנספח הצעת המחיר

עמד בתנאי הסף ואשר הסכום שנקב ב .13.2.1.2 עבור  נספח הצעת המחיר  מציע אשר 
מבלי  והכל    ,הנמוך ביותר, ייבחר כזוכה במכרזהיה  י  פוליסות הביטוחמכלול  

 .  הזמנהל 19 - ו 13.3 ,12פים בהתאם להוראות סעי מכוןלגרוע מזכויות ה

 כמפורט להלן:למלא מחיר בשקלים חדשים על המציע  .13.2.1.3

ואת   באחוזים "מיון"המציע ימלא את עמודת  – ביטוח אלמנטרי .13.2.1.3.1
" שנתית עמודת  "פרמיה  עמודות  את  יסכום  המציע  פרמיה  ". 

". המציע יהיה  פרמיה שנתיתסה"כ  " וימלא את עמודת " שנתית
" בסכום  לנקוב  מיוחדתרשאי  עמודת  הנחה  את  למלא  וכן   "

 ".  סה"כ פרמיה שנתית לאחר הנחה"

קבלניות   .13.2.1.3.2 עמודות    –   הצהרתית  – עבודות  את  ימלא  המציע 
 ". פרמיה שנתית " –" ו פיקדון", "תעריף"

המציע ימלא את      –  הצהרתית  –  שיקום מבנים  –עבודות קבלניות   .13.2.1.3.3
 ". פרמיה שנתית" –" ו פיקדון", "תעריףעמודות "

בנספח    יםאין לערוך שינוי,  הרכיבים המפורטים לעילמודגש כי למעט מילוי   .13.2.1.4
המחיר   בסכומיהצעת  עצמית  לרבות  והשתתפות  אחריות     .הביטוח/גבול 

רשאי   יהיה  שינויים  המכון  בהצעתו  יציג  אשר  מציע  של  הצעה  לפסול 
ו/או וזאת מבלי    מהותיים  ידי המכון,  הסתייגויות מהותיות שלא אושרו על 

המכון   מזכויות  וסעיף  לגרוע  הכספית  ההצעה  טופס  להוראות    12בהתאם 
 לעיל.

   זכויות המכון .13.3

 כדלקמן: מובהר מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה למכון לפי מסמכי המכרז, 

המכון שומר לעצמו את הזכות לפצל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את פוליסות הביטוח בין   .13.3.1
למען הסר ספק,   לערוך את כל פוליסות הביטוח או את חלקן.מספר מציעים, וכן שלא  

מובהר כי למכון שמור שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לקבוע את מספר המציעים שהוא  
יתור בלתי חוזר, על כל ויפנה אליהם לצורך פיצול כאמור, והמציעים מוותרים בזאת, בו

יין היקף התקשרות מינימאלי   , לרבות לענטענה, דרישה או תביעה כלפי המכון בעניין זה
 .  ו/או כל טענה אחרת בדבר זכאות לפיצוי ו/או לשיפוי ו/או לתוספת מחיר בשל כך

ו/או לרכוש רק   מכון שומר לעצמו את הזכות שלא לרכוש את כלל פוליסות הביטוחה .13.3.2
; להורות על שינוי בהיקף הביטוחים בכל שיעור שהוא, הן לגבי הגדלת ההיקף חלק מהן

י הקטנתו, ביחס לכלל פוליסות הביטוח, או ביחס לחלקן, וכן ביחס לכל אחד והן לגב 
רשאי   יהא  כן  והבלעדי.  והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט  ו/או סעיפיהן,  מפרקיהן 
המכון להורות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על ביטול פוליסות הביטוח, כולם או מקצתם. 

ע הזוכה בתשלום כלשהו, והוא מוותר בזאת מובהר, כי ביטול כאמור, לא יזכה את המצי
 על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.  

הביטוח  .13.3.3 תקופת  במהלך  נוספות  ביטוח  פוליסות  להוסיף  רשאי  תקופת    המכון  ו/או 
 בהתאם לתנאים שיוסכמו בכתב בין הצדדים. הארכה, 

 ההודעה על הזכייה  .13.4

זכייה ו/או הודעה בדבר אי זכייה, תישלח  הצעה ו/או הודעה בדבר  הודעה בדבר פסילת   .13.4.1
 למשתתפים במכרז אך ורק על ידי נציג ועדת המכרזים של המכון. 

בזאת,   .13.4.2 מהנושאים מובהר  באיזה  במכרז  למשתתפים  תימסר  אשר  הודעה  כל  כי 
לעיל בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו נציג ועדת   13.4.1המפורטים בסעיף  

אין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא יכול להסתמך עליה בשום   –המכרזים של המכון  
ר על אחריותו  יהיה הדב  – צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת  

 בלבד.

 קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים .13.5
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זוכה המכון  ידי  על  וייקבע  המקורי)"  במכרז  היה  ההתקשרות,  הזוכה  בביצוע  יחל  והוא   ,)"
ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך, כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי  

פסיק את ביצוע ההתקשרות  , מתחייב הזוכה המקורי לה("האחר  הזוכהתחתיו מוכרז זוכה אחר )"
פעולות  דו"ח עדכני באשר לאו המסמכים המצויים אצלו בצירוף  את כל המידע ו/  למכוןולהעביר  

,  במסמכי המכרז שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר לזוכה האחר להמשיך בביצוע ההתקשרות כמפורט  
תהיה כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך, לרבות טענות  וכל זאת מבלי שלזוכה המקורי  

 ותביעות כאמור שמקורן בהשקעות שביצע. 

 המציע  הצעת תוקף .14

תוקף  )"  לעיל  5.1בסעיף  עד למועד הנקוב  בתוקפה, על כל פרטיה,  הצעת המציע תחשב כעומדת   .14.1
 "(.ההצעה

,  לתקופות קצובות נוספותההצעה,  תוקף    היה רשאי להאריך, בהודעה בכתב למציעים, אתי  המכון .14.2
דעת שיקול  פי  ועל  שהיא  סיבה  מכל  בהן    ו וזאת  בנסיבות  לרבות  עיכובהבלעדי,  דיקת  בב  חל 

תשומת הלב כי ככל    "(.תקופת הארכת תוקף ההצעה )להלן: "  וההכרזה על הזוכה   מכרזבההצעות  
ומתנהל הליך משפטי בקשר עם המכרז, תעמודנה כל ההצעות בתוקפן עד לסיום ההליך המשפטי  

 .וזאת גם בנסיבות בהן חלפה תקופה הארכת תוקף ההצעה

תוקף ההצעה של  המכון  הכריז   .14.3 זוכה במכרז, תוארך מאליה  על    החתימ הלאחר  עד  ,  הזוכהעל 
 .  פוליסות הביטוח

 הבהרה  שאלות .15

.  ה המקוונתלתיב ולשלוח אותן  יש להפנות בכתב בלבד,    הזמנה זוכל השאלות והבירורים במסגרת   .15.1
לעיל, לא יכול לפנות למכון בשאלות    7  תשומת הלב כי מציע שלא נרשם בהתאם להוראות סעיף

 הבהרה. 

 בלבד, במבנה שלהלן: Wordאמצעות קובץ כתב ב את שאלות ההבהרה יש לשלוח .15.2

 שם המסמך  מס'

מתייחסת  יהפני] אליו  למסמך  ה 
נספח ה   – ה  השאל   מפרט,  הזמנה, 

 וכיו"ב[

 סעיף/מראה מקום אחר 

ליהפני] הרלוונטי ה  סעיף 
מתייחסת  במסמך   אליו 

 ה[השאל

נושא/כותרת  
 הסעיף

 שאלה/הערה 

1.     

ולאחר מכן    ההזמנה  תחילה תופענה שאלות המתייחסות לגוףכאשר  הסעיפים יסודרו בסדר עולה   .15.3
  עיל. ל  5.1בהתאם למועד המפורט בסעיף    הוא  המועד האחרון להעברת שאלות כאמור  .ולנספחי

 .  התיענינשאלות שתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא 

תישלחנה   .15.4 לכך,  הקבוע  במועד  שתגענה  לשאלות  והגישו    המציעים  לכלבכתב  תשובות  שנרשמו 
עותק   המכון.  של  האינטרנט  באתר  יפורסמו  וכן  המקוונת,  התיבה  באמצעות  הבהרה  שאלות 

יהווה   שיינתנו  נפרד  מהתשובות  בלתי  ההזמנה.  חלק  לצרנהמציע  ממסכי  מסמך  דרש  את  ף 
פה. בהתאם לכך,  - . יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעלחתום על ידו, כשהוא  הצעתולהתשובות  

 רק תשובות או הבהרות שניתנו בכתב.   מכוןאת היחייבו 

ביוזמת מכון  ה .15.5 אם  בין  ההזמנה  למסמכי  ותיקונים  הבהרות  להוציא  בתשובה    ורשאי  אם  ובין 
 . לשאלות הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן

 שינויים ופנייה להשלמות  .16

שלו לגביהם, בין על    המציע או כל הסתייגויות   ל ידיכל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז ע .16.1
,  ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה

 והכול בהתאם ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המכון. 

למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעתו המלא    המכון שומר לעצמו את הזכות לפנות .16.2
והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לביצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין  

ו/או  בקשר עם ההצעה הכספית ו/או  תנאי הסףוסוג שהם, הקשורים בהצעתם, לרבות בקשר עם 
ו/או   והפוליסות  המפרטים  עם  נתבקשר  כל  עם  בהצעתם  בקשר  אחר  האמור,  ון  ובכלל 

ו/או כל מידע אחר שהוצגו לצורך עמידה    למציעלהוסיף/להחליף מידע ומסמכים המתייחסים  
בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או  ו/או    הסף  בתנאי

ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה מהמענים האמורים )לרבות  



 
  

10 

 

בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע(, והכל מבלי לגרוע  
ל משאר הזכויות המו ובהוראות    מכון קנות  בהתאם לשאר ההוראות הנקובות במסמכי המכרז 

 הדין. 

שהן  המציעים   .16.3 כפי  המכון  לסמכויות  ומסכימים  מודעים  הם  כי  בזאת,  ומתחייבים  מצהירים 
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו    16נקובות בהוראות סעיף  

ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם   מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה
 ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.    המכון של   והפעלת סמכויותי 

 הצעה  לקבל  חובה היעדר .17

   לקבל כל הצעה מההצעות שיוגשו במכרז.  ב מתחיי  המכון אינו ,  בהזמנהלמרות כל האמור בכל מקום אחר  

 עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .18

יהיה   הזוכה במכרז,  לעיין ברק לאחר בחירת  ובמסמכי ההצעה  מציע רשאי  ועדת המכרזים  החלטות 
אום  ילאחר ת  ,1993-, תשנ"גתקנות חובת המכרזיםל  (ו)21  -ו    (ה)21  ות משנהתקנ לאמור בבהתאם  הזוכה  

ועדת המכרזים/נציגעם   זאת  ת  וכל  בסך  תמורת  ,  ₪,  שלוש )  300תשלום  ובכפוף  כולל מע"מ  מאות(   ,
   .לעיל  7.4סעיף להוראות 

 ביטול המכרז   .19

 הזכות לבטל מכרז  .19.1

, המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל בכל עת את המכרז  בהזמנה זועל אף האמור בכל מקום אחר  
פי הזמנה זו  ו/או לבטל את זכייתו של זוכה במכרז, כל זאת בהתאם לסמכויות המוקנות לו על  

 ו/או על פי יתר הוראות הדין.

 תוצאות הביטול  .19.2

לעיל, יהיה המכון    19.1שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף    לפניבוטל המכרז   .19.2.1
הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא   ו ל דעתרשאי, על פי שיקו 

 פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות מושא המכרז.  -על

שהוכרז זוכה במסגרתו או לחילופין, בוטלה זכייה של זוכה במכרז   לאחרבוטל המכרז   .19.2.2
בוטל  בנסיבות המתוארות בסעיף    ההתקשרות  האו לחילופי חילופין,  זוכה במכרז,  עם 

לעיל, יהיה המכון רשאי,    19.2.1לעיל, אזי מבלי לגרוע מזכויות המכון על פי סעיף    19.1
קול דעתו הבלעדי, לפנות למציע הבא אחריו אשר עמד בכל התנאים המפורטים לפי שי

 .  רהזמנה זו מלבד הצעתו/ם של המציע/ים אשר זכייתו/ם בוטלה כאמוב

   כשיר נוסף .20

המכון יהיה  פי דין,  -פי מסמכי המכרז ו/או על -עללמכון  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת   .20.1
אשר    באמצעות הודעה שתימסר לשם כך למציערשאי להכריז, לצד ההכרזה על הזוכה במכרז,  

  "(.כשיר נוסף" להלן:) השירותים לביצוע  הינו כשיר נוסף במקום השני, כי  הדורגהצעתו 

הודעת  שלאחר    חודשלפרק זמן שלא יפחת מף  בתוק  ,בהסכמתו,  תיוותר  הצעתו של הכשיר הנוסף .20.2
עד  זכייה או  הודיע,  בו  הנוסף  המכון    למועד  עליוכי  לכשיר  לפי    ההכרזה  בטלה,  נוסף  ככשיר 

" )להלן:  ההמתנההמוקדם  רשאי  "(.  תקופת  ההמתנה  המכון  תקופת  הארכת  על  להורות 
כל אחת,  חודש    תקופות קצובות נוספות של  2- ( לף ההצעה של הכשיר הנוסף)ובהתאם, יוארך תוק

  .ו בכפוף להסכמת, לכל היותר

 , לכל דבר ועניין.מסמכי המכרזעל כשיר נוסף כזוכה, יחולו בעניינו כל הוראות המכון  הכריז  .20.3

 העדר בלעדיות  .21

במכרז הזוכה  המציע  הצעת  עמו  קבלת  ההתקשרות  לביצוע  ותחילת  כלשהי  בלעדיות  לו  תקנה  לא   ,
קול  יועל פי שרשאי בכל עת,  והמכון    מסמכי המכרז ביצוע יתר ההתחייבויות על פי  לאו  /והשירותים  

המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים לביצוע השירותים, דומים ו/או תחליפיים וכן לקבלת    ודעת
 .  על פי מסמכי המכרז איזה מהשירותים המוענקים על ידי הזוכה

 במידע  שימוש .22

ו/או  הזכות להשתמש, לכל מטרה שהיא, בין במהלך תקופת ההתקשרות    ו הא ל ימודיע בזה, כי    המכון
)כולם או חלקם(,  השירותים  עם  , לרבות לקראת מכרז עתידי שייערך בקשר  ן ובין לאחריהפת הארכה  תקו

הנתונים   ה  ואצל   שיצברובכל  תקופת  הארכה    ביטוחבמהלך  תקופת  בזאת    ציעים והמו/או  מסכימים 
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יו  כאמור לעיל, והם מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר וכן יה  שייעשה המכוןמראש לכל שימוש או פרסום  
 ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.מנועים 

 איסור הסבה .23

,  פן או  או/ו, בשום צורה  לאחר  ו/או להסב ו/או להמחות  מתחייב שלא להעבירכל אחד מהמציעים,   .23.1
ולא להוסיף  (  הזמנה זומסמכי המכרז )לרבות לפי לפי   וכל זכות מזכויותי במישרין ו/או בעקיפין,

כל זכות ו/או חובה על פי מסמכי המכרז  קבלת    או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם
לפי   )ככל  (, אלא  ההזמנה)לרבות  המכון  של  ובכתב  כך את הסכמתו מראש  לשם  לאחר שקיבל 

 שיקבל(. 

והמוח .23.2 פי שיקול דעתו הבלעדי  על  יהיה רשאי,  ו/או  המכון  ו/או הסבה  לט, שלא לאשר העברה 
לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור שלא תקבל את    23.1המחאה כאמור בסעיף  

 וטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף.  בטלה ומב  אישורו בכתב של המכון, תהיה

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .24

המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמציעים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע  
 כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות.  

 המכרז  הוצאות ההשתתפות בהליך .25

לרבות עלות  ,  הליך המכרזשתתפות ב ות בההכרוככל ההוצאות  ב  ם לבד  ושאי יבהליך המכרז    שתתפים המ
 . בגין הוצאות אלה המכוןלכל שיפוי מאת  םזכאי יוולא יהעות,  ההכנה של ההצ

 המכרז תקפות מסמכי  .26

, או  המכרז )או כל חלק מהם(סעיף או סעיפים במסמכי  אין תוקף לכי    ,אם ימצא בית משפט מוסמך
, אשר יוותרו  המכרזכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי  ושהם בטלים, או שלא ניתן לא

 יבים לכל דבר ועניין. תקפים ומחי 

 בעלות על מסמכי המכרז  .27

ובנספחיו, לרבות  שהוא במסמכי המכרז    זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוגהבעלות ו
  פרטשימוש כלשהו  ן אינם רשאים לעשות בה  במכרז  המציעים. בלבד  המכון של   תהיינה  מענה המציעים,

   לצורך הגשת ההצעה.

 המכרז  על החל והדין שיפוט סמכות .28

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או  -לבית המשפט המוסמך בתל אביב .28.1
הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם נקבע זוכה  

 במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה. 

ה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז,  כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז ז .28.2
,  בלבד  כפוף לדיני מדינת ישראליהיה    ,זה   בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה

חוקים אלה פי  על  יתפרש  והוא  לעת  דין המפנים    בנוסחם מעת  ברירת  כללי  כל  על  יגברו  אשר 
 . לתחולת דין זר

 

 בכבוד רב,          

 מכון וינגייט          
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    ומפרטיםתנאים כלליים  -  1נספח א'

 להזמנה  3.2.2.10 - 3.2.2.1המפורטות בסעיפים   פוליסותל ומפרטים תנאים כלליים 

 

docx.מפרטים

 
 להזמנה    3.2.2.11בהתאם לסעיף  ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטוריםתנאים כלליים ומפרט לפוליסת 
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Directors and Officers Liability Insurance 2021.docx 
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   פוליסת ביטוח אחריות נושא משרה ודירקטוריםעבור )טופס ההצעה( שאלון   –  2נספח א'

 

 

טופס הצעה לביטוח 
pdf.5.2021 אחריות נושאי משרה בחברה למכרז ביטוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המציע  אישור

 

 . ובמלוא לעיל השאלון )טופס ההצעה( מאשר בחתימתי כי קראתי את הריני

 

 

 המציע  חתימת  תאריך 

 ( וחתימה )חותמת 
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 ניסיון תביעות של המכון   –  3נספח א'

 נתוני התביעות שהופקו על ידי הראל חברה לביטוח לפוליסות המפורטות בו 
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   שרהמושאי אחריות דירקטורים ונפוליסת ביטוח   –נתוני התביעות שהופקו על ידי הראל חברה לביטוח 
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 נתוני תביעות שהופקו ע ל ידי כלל חברה לביטוח  לפוליסות שתוקפן עד ליום 31.12.2018
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  נספח ב'  – אישור תנאי  ההזמנה  והצהרת המציע

, כי עלי לומר את  תילאחר שהוזהר  ' ___________, נושא ת.ז. מס   מ  הח"י אנ
 כדלקמן:   ,בחוק, מצהיר בזה בכתבהיה צפוי לעונשים הקבועים אכן  אעשה האמת וכי אם לא  

]*יש לנקוב בשמו המלא של  "(  המציע________ )"__אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____ .28.3
לרכישת פוליסות ביטוח    2021/23מס'  מכרז פומבי  ל,  כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות[  המציע

 . עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

באני   .28.4  ___________ כ  על  מציעמשמש  לחתום  היותי מורשה  ומכוח  בשמו  זה  ונותן תצהירי   ,
 . מציעהצהרה זו בשם ה

, לרבות  הל פים המצור הנספחיםו  הזמנההוראות ה אני מאשר בשם המציע כי קראנו בקפידה את  .28.5
וכי למדנו והבנו  , וכל נספח אחר,  וניסיון התביעות של המכון  ןים, השאלומפרט התנאים הכללים, ה

והמשפטיים,  הפיזיים  והנסיבות,  התנאים  הדרישות,  כל  בקפידה את  ובדקנו  בהם,  את האמור 
טענה   כל  על  מראש  מוותר  המציע  וכי  השירותים,  מתן  או  המציע  הצעת  על  להשפיע  העשויים 

באי אי -שעילתה  או  תנא- ידיעה  דרישות,  של  ומשפטיים,  הבנה  פיזיים  כלשהם,  נסיבות  או  ים 
 העשויים להשפיע על הצעת המציע או על מתן השירותים.

, מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור  ההצעה על ידי המציעהגשת  אני מאשר כי   .28.6
במסמכי המכרז, על נספחיהם, את המענה/ים לשאלות הבהרה והודעות על עדכונים ככל שהיו  

 . ן את האמור בהם, ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגתכאלה, הבי

כי   .28.7 מאשר  הרישיונות  אני  הכישורים,  המומחיות,  הניסיון,  המקצועי,  הידע  בעל  הינו  המציע 
פי   על  הנדרשים  השירותים  לביצוע  הדרושים  והציוד,  האדם  כוח  לרבות  מסמכי  והאמצעים, 

מכרז, ונכון למועד הגשת הצעת המציע לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד  ה
הצעת  נספחיו,  פי המכרז,  - מציע לקיים איזו מהתחייבויותיו עלעניינים, שיש בה כדי להפריע ל

 פי דין. -המציע או על 

ובידיו כל הרישיונות    , המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על פי דיןאני מאשר כי   .28.8
 המציע משתמש בתוכנות מחשב מורשות בלבד. וכי  הנדרשים על פי דין

לנו במסגרת  מידע שסופק ו/או שיסופאני מאשר כי כל   .28.9 נועד לצרכי המחשה    , מסמכי המכרזק 
, לכל דבר ועניין, וכי בכל מקרה  המכוןבלבד ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד  

אחריות כלשהי ו/או על  המכון  לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על  
 .  ההזמנה מנת לגרוע מהתחייבויותינו המפורטות במסמכי 

כי   .28.10 מאשר  המציע  אני  והתחייבויותיו  החלטת  הצהרותיו  כל  אחר  ולמלא  למכרז  הצעה  להגיש 
תלות   ללא  והערכותיו,  בדיקותיו  על  ורק  אך  והתבססה  התקבלה  המכרז,  במסמכי  הנקובים 

 .   המכוןבתיאורים, הסברים, הערכות, פרסומים ו/או התחייבויות מצד 

לנכון    הכל הבדיקות הנזכרות לעיל וכל בדיקה אחרת שרא  את  ךערהמציע  לאחר שאני מאשר כי   .28.11
כל התנאים וההתחייבויות הנקובות  מקבל על עצמו את ( כי הוא  i) , מצהיר ומתחייב:לערוך, הוא

  ו ל  ותהמוקנ   המכון במסמכי המכרז ובכלל האמור את כל חובותיו והתחייבויותיו וכן את זכויות  
  ( כי iiו והתחייבויותיו כאמור על פי מסמכי המכרז; )יוכל לבצע את מלוא חובותי  במסגרתם וכי

והוגנת בקשר    סופיתמלאה    תמורהמהווה    למכרז הכספית  הצעתו  מבלי לגרוע מכלליות האמור,  
הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק  ( כי  iii; )המכרז   מושא  השירותיםעם  

שה וסוג  מין  מכל  תביעה  ו/או  טענה  כל  בקשר  מלהעלות  ובכלל  יא  ולתנאיהם  המכרז  למסמכי 
 האמור: טענות ו/או תביעות שעילתן באי הבנת תנאי המכרז ו/או כל תנאי אחר ממסמכי המכרז.  

כי   .28.12 מאשר  וההצהרות  כל  אני  המצגים  מלאים  ה  המציע   ת בהצע  יםהכלול הנתונים,  נכונים,  ם 
 ט, מכל מין וסוג שהוא. , ולא הושמט מההצעה כל פרהגשת ההצעהומדויקים ומעודכנים למועד  

הצעה זו מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי. אין ולא היה בין המציע לבין מציעים  אני מאשר כי   .28.13
עם   בקשר  כלשהו  פעולה  שיתוף  או  הבנות  הסכם,  זה  למכרז  פוטנציאלים  מציעים  או  אחרים 

 המכרז.

 צירוף מסמכים .1

 אם המסמך צורף במסגרת ההצעה[:   ✓]יש לסמן  מכים הבאים המסהמציע כוללת את   הצעת
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    המסמכים המצורפים

   )לרבות תעודות על שינוי שם, אם רלוונטי(העתק תעודת התאגדות של המציע   ☐ 

   ומפרטי הפוליסות תנאים כלליים  – 1נספח א' ☐ 

 ודירקטוריםעבור פוליסת ביטוח נושאי משרה  השאלון )טופס ההצעה(   – 2נספח א' ☐ 

 ניסיון התביעות של המכון  – 3נספח א' ☐ 

 ]טופס זה[  הזמנהאישור תנאי ה   – 'בנספח  ☐ 

   לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר   – 'גנספח  ☐ 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בתוקף על שם המציע אישורים ☐ 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר   – 'גנספח  ☐ 

 (קיימתתעודת התאגדות )שינוי שם, ככל ו  ☐ 

 בתוקף על שם המציע   רישיון חברת ביטוחהעתק  ☐ 

 מבקר   אישור רואה חשבון  – 'ד נספח  ☐ 

   נספח ההצעה הכספיתו הצעה כספית –' ה נספח  ☐ 

 בראשי תיבות[  מה ]חתוהזמנה   ☐ 

 פרסם( אם )שפרסם המכון  מסמכי ההבהרה   ☐ 

מסחרי/מקצועי  סוד    שהשחרנו בהעתק המושחר שצרפנו לתיבה המקוונתאנו רואים במסמכים/בנתונים   .2
 . של המציע ומבקשים להכיר בו כמידע חסוי

 מצהירים כי זהו שמנו ותוכן תצהירינו אמת. אנו .3

 

   

 
 תאריך 

 
 חתימת וחותמת עו"ד 

לחתום   מוסמכים  המצהירים  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 .  המכרזבשם המציע ולחייבו לצורך 

  ידי-עלכמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו  
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק  
על   בפני  חתמו  כאמור,  שהוזהרו  ולאחר  כן,  יעשו  לא  אם 

 תצהיר זה.

 
 תאריך 

 

 חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע



 

 21 וחותמת המציע:_________________   חתימה

 1976- תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – ' גנספח 

לומר     , נושא ת.ז. מס'     אני הח"מ,   .1 עליי  כי  , לאחר שהוזהרתי, 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה 

2. "(  ________________ הצעת  במסגרת  זה  תצהירי  עושה  של    "(המציעאני  המלא  בשמו  לנקוב  ]*יש 
הוא מופיע בתעודת ההתאגדות[ כפי  פומבי  ל,  המציע  ביטוח    23/2021מס'  מכרז  פוליסות  עבור  לרכישת 
 . אורד צ'ארלס וינגייטהמכון הלאומי למצוינות בספורט על שם 

לנקוב בתפקיד אותו ממלא המצהיר[  הנני משמש כ___________ במציע   .3 זה מכוח  ]*יש  ונותן תצהירי 
 היותי מורשה לעשות כן מטעמו, ומכוח היכרותי את העובדות מושא התצהיר. 

 אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים כל אלה במצטבר:  .4

בזאת מצהיר  אליו    אני  הזיקה  ובעל  המציע  שביצעתי  ובדיקה  בירור  לאחר  לסמן  ]כי  במקום      יש 
 :[הרלוונטי

"( וחוק  חוק עובדים זרים)"  1991-( עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א2לא הורשעו ביותר משתי )   ❑
 "(. חוק שכר מינימום)"  1987- שכר מינימום, תשמ"ז

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון  2הורשעו ביותר משתי )  ❑
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת )

❑  ( ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן,  2הורשעו ביותר משתי 
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  1הגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )ונכון למועד האחרון ל

 .1976-כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   –"  בעל זיקה"  -" ו  הורשעלצורך סעיף זה: "

 מס' 
 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[ 
 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1 .   

2 .   

 :  [במקום הרלוונטי  יש לסמן ]אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי  .5

לא (  "חוק שוויון זכויות")   1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף    ❑
 על המציע.    חלות

על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר    חלות לחוק שוויון זכויות    9הוראות סעיף    ❑
( כי יפנה  iעובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: )  100  –מ  

למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
( כי פנה בעבר  iiלשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין )  –הצורך  לחוק שוויון זכויות ובמידת    9

למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
 ( לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן.  iiשוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף )לחוק  9

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.   –" מעסיק "   זה: 5לצורך סעיף 

, למנכ"ל משרד העבודה  זה לעיל  5סעיף  המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי  
 ההצעות.    ימים מהמועד האחרון להגשת 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

   .1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2מצ"ב לתצהירי זה, כל האישורים הנדרשים לפי סעיף  .6

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .7

 

 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר 

מוסמך   המצהיר  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 . המכרז לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך  

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר  
על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 
ולאחר   כן,  יעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים 

 שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

 תאריך  

 



 

 22 וחותמת המציע:_________________   חתימה

   מבקראישור רואה חשבון  – ' דנספח 

 

 תאריך:_________ 

 לכבוד 
 מכון וינגייט 

 
 נ.,ג.א.
 

לרכישת פוליסות ביטוח עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד  2021/23מכרז פומבי מס' הנדון: 
 צ'ארלס וינגייט 

_____המבקר  החשבון    יכרוא )" ____של  בשמ  "(המציע_________  לנקוב  של    ו ]*יש  מופיע  המציע  המלא  שהיא  כפי 
ההתאגדות[ ב  בתעודת  להשתתפות  הצעה  הגשת  פומבי  ולצורך  ביטוח    2021/23מס'  מכרז  פוליסות  עבור  לרכישת 

  הינו המציע  ,  31.12.2019ליום  נכון    כילאשר    והרינ  ,למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייטהמכון הלאומי  
 לפחות, בהתאם לדוחות כספיים מבוקרים של המציע.   ₪ 500,000,000סך של  ב הון עצמיבעל 

 

 
  ______________ 
 חתימת רואה החשבון 

 ]אישור רואה החשבון ייחתם על גבי דף לוגו מקורי של רואה החשבון[    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 23 וחותמת המציע:_________________   חתימה

 הצעה כספיתטופס  –  'הנספח 

 תאריך:____________ 

 לכבוד 
 מכון וינגייט 

 א.ג.נ.,

לרכישת פוליסות ביטוח עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט   2021/23מכרז פומבי מס'    –  הצעה כספית  :הנדון
 אורד צ'ארלס וינגייטעל שם 

את כל ההוראות    נוושקלל  ו, הבנואותם בעיון, בחנ  נו, קראמכרזאת מסמכי ה  נושקיבל הח"מ, לאחר    ואנ .1
, הדגשים והתנאים  (וןהתנאים הכלליים, המפרטים והשאל )לרבות    נספחיו  על  מכרזהמפורטות במסמכי ה

  את כל המידע מושא וכן  ,  מתן השירותיםבההיבטים הכרוכים  ומכלול  הזמנה על כל נספחיה  הנקובים ב
או עסקי, ממכרזה ביצועי, תפעולי  תכנוני,  נתון משפטי,  כל  וכן  של המציע  הכספית    ואת הצעת   יםגיש, 

 :  כדלקמן, למכרז

הפרמיות  סכימת  את  המשקפת  המחיר    הצעת 
המחיר  השנתיות הצעת  בנספח     –  המפורטות 

המפורטות  הפוליסות  כלל  )על  אלמנטרי  ביטוח 
הצהרתית וביטוח    –בו(, ביטוח עבודות קבלניות  

 הצהרתית  –שיקום מבנים  –עבודות קבלניות 

 

  ₪ ________________ 

תמורה מלאה, סופית ומוחלטת עבור  יהוו  יהיה זכאי המציע הזוכה    ן לההשנתיות    ותהפרמי ידוע לנו כי   .2
כל ההוצאות   וכוללת את  ידו  על  פוליסות הביטוח המוצעות  פי  על  מילוי כל התחייבויות המציע הזוכה 

עלויות נסיעה, חניה, ארוחות, ציוד,  המיוחדות, הכלליות והאחרות, מיסים, אגרות והיטלים, עמלות תיווך,  
, אמצעים טכנולוגיים, הוצאות משרדיות וכיו"ב, מכל  להזמנה  3.5פורט בסעיף  כמ   לרבות רפרנט  כח אדם

מין וסוג שהן, בין קיימות ובין עתידיות, הכרוכות במתן השירותים ובביצוע יתר התחייבויות המציע הזוכה  
פו לתמורה כאמור תוספות ו/או הצמדות ו/או הפרשים  , ולא יתווסבהתאם להוראות הפוליסות והמפרטים

 א. כלשהם מכל מין וסוג שהו

אנו מאשרים כי בדקנו את כל הטעון בדיקה מוקדמת ושקלנו כל דבר אשר עשוי להשפיע על קביעת הצעת   .3
המחיר, ואנו מוותרים מראש מפורשות, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, עלפי המכון בגין ו/או בקשר  

 ם האמור. ע

פוליסות הביטוח שיוזמנו בפועל על ידי המכון, לפי שיקול דעתו הבלעדי  ידוע לנו כי התמורה תחושב על פי  .4
, כפי שנקבעו על פי  בנספח הצעת המחיר והמוחלט של המכון, והכל בהתאם למחירים שהוצעו על ידינו  

 תוצאות המכרז.

 ההצעה הכספיתדגשים כלליים למילוי  .5

זה להלן בקשר עם המענה לטופס    בסעיף בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים  תשומת לב מופנית  
או  /ו   בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטההמכון  , ובכלל האמור לסמכויות  הכספית  ההצעה

, כמפורט  תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלו במענה האמור, כולו או חלקו
 :  בהזמנה ולהלן

 " )אפס(.  0"שלילי ו/או  סכום פרמיה, בבנספח הצעת המחירלא ניתן לנקוב  .5.1

בנספח הצעת    יםאין לערוך שינוי להזמנה,   13.2.1הרכיבים המפורטים בסעיף  מודגש כי למעט מילוי   .5.2
   .המחיר לרבות בסכומי הביטוח/גבול אחריות והשתתפות עצמית

נתגלה בהצעתו הכספית של מציע, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי   .5.3
היה  יין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא )לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות(,  ו/או ליקוי, מכל מ

הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחד מדרכי הפעולה הבאות, כולן או    ורשאי, על פי שיקול דעתהמכון  
 חלקן, במצטבר ו/או באופן חליפי:  

 לפסול הצעה על הסף.   .5.3.1

מכ  .5.3.2 העניין,  לפי  הסתייגות,  ו/או  הבהרה  מהמציע  ו/או  לקבל  אחרת  או  חישובית  טעות  ל 
ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור לקבל או לדחות    השמטה

הבלעדי והמוחלט של    ואת ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעת
 . המכון
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להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת   .5.3.3
 ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע.  

זה, על מנת לגרוע ו/או לפגוע    על פי סעיף   למכוןלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית   .5.4
והטיפול בכל הסתייגות,  למכון    בכל זכות אחרת המוקנית על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות 

טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם שנתגלעה בהצעתו  
 הבלעדי והמוחלט.   וועל פי שיקול דעתהמכון  הכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי 
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