האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 4/2017
להחלפת שטיח
.1

.2

המוצרים והשירותים המבוקשים
.1.1

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים )להלן – "האקדמיה"( היא תאגיד על פי חוק
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,התשכ"א–.1961

.1.2

האקדמיה עורכת מכרז פומבי דו-שלבי להציע הצעות להחלפת שטיח בפרוזדורים בבית
האקדמיה ברחוב ז'בוטי סקי  43בירושלים ,הכוללת קילוף שטיח קיים ,הספקה והתק ה
של שטיח חדש )להלן – "השירותים"( – הכול כמפורט במסמכי המכרז ,בהסכם וב ספחיו.

.1.3

האקדמיה מבקשת לרכוש את השירותים על פי שיקול דעתה ולפי צרכיה – הכול כמפורט
במסמכי מכרז זה להלן.

.1.4

המכרז ית הל בש י שלבים :בשלב הראשון ייבחרו שטיחים שעומדים בדרישות התקן,
האיכות וההתאמה האסתטית לדרישות האקדמיה והאדריכל האחראי מטעמה ,ובשלב
הש י יתבקשו הספקים שהציגו שטיחים מתאימים שאושרו בשלב הראשון להגיש הצעות
מחיר למתן השירותים .ספקים שמוצריהם לא ייבחרו בשלב הראשון לא יוכלו להשתתף
בשלב הש י.

ריכוז מועדים קובעים למכרז זה

ה ושא

תאריך

פרסום המודעה בעיתו ות ובאתר האי טר ט

28.7.2017

כ ס וסיור ספקים וסף

 2.8.2017בשעה 10.00

המועד האחרון להגשת שטיחים לאישור האדריכל

3.8.2017

קבלת שאלות הבהרה

6.8.2017

מע ה לשאלות ההבהרה

9.8.2017

הגשת ההצעה

15.8.2017

תוקף ההצעה

11.2.2018

מועד אחרון לסיום התק ת השטיח והשלמת השירותים

12.10.2017

במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז,יקבעו
התאריכים שבטבלה זו.
 .3הגדרות
"אתר האי טר ט" – אתר האי טר ט של האקדמיה בכתובתwww.academy.ac.il :
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האדריכל:

אדריכל ב י ראובן לוי הוא האדריכל האחראי מטעם האקדמיה לכל הקשור
בבחירת השטיחים המתאימים ולפיקוח על ביצוע השירותים.

ההצעה:

תשובתו של מציע למכרז זה ,לרבות כל תשובה וכל הבהרה וכל חומר וסף שהגיש
המציע במע ה לפ יית ועדת המכרזים או מי מטעמה ,אם ועדת המכרזים החליטה
לקבלה.

מסמכי המכרז:

כל מסמכי מכרז זה על ספחיו ,לרבות ההסכם ,וכל תיקון והבהרה
שתפרסם האקדמיה ,אם תפרסם ,לאחר פרסום מכרז זה וטרם המועד
האחרון להגשת הצעות.

הספק:

המציע שהצעתו בחרה להצעה הזוכה במכרז זה ,ושעימו חתם הסכם
ב וסח המצורף כ ספח ד למסמכי מכרז זה.

ציג הספק:

ייקרא גם " ציג המציע" ,לפי הע יין – מי שישמש איש הקשר עם
האקדמיה מטעם הספק.

ציג האקדמיה:

מי שישמש איש הקשר עם הספק לע יין ביצוע השירותים על פי ת אי מכרז
זה .האקדמיה תהיה רשאית לש ות את זהות ה ציג מעת לעת ,לפי שיקול
דעתה ,והודעה על כך תימסר ל ציג הספק.

השירותים:
.4
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כהגדרתם בסעיף  5להלן במכרז.

פרסום מסמכי המכרז

א.

מסמכי מכרז זה ,על ספחיו ,מתפרסמים באתר האי טר ט של האקדמיה ,בכתובת:
www.academy.ac.il

ב.

חובה על מציע המוריד את מסמכי המכרז מאתר האי טר ט לבצע רישום מוקדם בדרך
של משלוח לכתובת דוא"ל MICHAEL@academy.ac.il :את פרטיו המלאים
בטופס פרטי המציע המצורף ומסומן כ ספח א למסמכי המכרז .המציעים הפוט ציאליים
מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת הדוא"ל
באמצעות "אישור קריאה".

ג.

רישום מוקדם כאמור לעיל אי ו ת אי מוקדם להגשת הצעה במכרז זה .אולם מציע שלא
יבצע רישום מוקדם כ דרש לא יקבל הודעות ועדכו ים שיימסרו למשתתפים האחרים
בדבר המכרז ,והדבר עלול לפגוע באפשרות שיזכה במכרז ,בהיעדר הפרטים ה חוצים ,או
אף להביא לפסילת הצעתו – בשל אי-עמידה בת אים וספים שיידרשו ,אם יידרשו .מציע
שלא ישלח טופס פרטי מציע כ דרש במסמכי מכרז זה לא יוכל להעלות כל טע ה גד
האקדמיה בע יין זה.

תיאור המוצרים והשירותים
עיקרי השירותים שיספק הזוכה על פי המכרז הם כדלקמן:
הזוכה יתקשר עם האקדמיה בהסכם לעבודות להחלפת שטיח בפרוזדורים שבבית
א
האקדמיה ,הכוללות קילוף השטיח הקיים ופי ויו ,הספקה והתק ה של שטיח חדש
שיתאים למפורט ב ספח ג ולפי הדוגמה בשלב א של מכרז זה על ידי האקדמיה ,בת אים
הקבועים בהצעת הזוכה ב וסח המצורף כ ספח ב
הזוכה יידרש לתת אחריות לטיב השטיח ולעבודות ההרכבה בפ י שחיקה ,פרימה,
ב.
התפוררות ושמירת גו י הצבעים לתקופה של שבע ) (7ש ים לפחות מיום סיום הרכבת
השטיח ,לפי ת אי כתב האחריות המצ"ב כ ספח י.
הזוכה יידרש לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוחים כאמור ב ספח אישור עריכת ביטוחים
ג.
המצורף בזה כ ספח ו.
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ד.
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יתר ת אי ההסכם וההוראות אשר יחולו בתקופה זו הם על פי וסח ההסכם המצורף
למסמכי המכרז כ ספח ד.

ת אים כלליים לביצוע השירותים
הספק מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

.7

א.

הספק ידאג כי החל ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות )לכל הפחות( הוא יחזיק בכל
ֶהיתר ,בכל אישור ובכל רישיון ככל שידרשו כאלה על פי הוראות כל דין בקשר לביצוע
השירותים מושא מכרז זה .זאת ועוד ,הספק ידאג שלא להתקשר עם ספקי מש ה או ות י
שירותים אחרים שיכולים ליתן שירותים ,אלא בכפוף לבדיקתו כי אלה אוחזים ברישיון
או בהיתר כ דרש על פי ת אי כל דין בקשר לשירותים מושא ההתקשרות עמם.

ב.

יעשה כל הדרוש לשם ביצוע מקצועי ,מיטבי ויעיל של השירותים ,במלואם ובמועדם.

ג.

יחזיק בחזקתו וברשותו ,בזמי ות מלאה ,את כל האמצעים ,הציוד ,בעלי המלאכה ,הכלים
והמשאבים הדרושים לשם ביצוע מקצועי ,מיטבי ויעיל של כל השירותים ,לשביעות רצון
האקדמיה.

ד.

יחזיק בידו בכל עת פוליסות ביטוח תקפות ,התואמות במדויק את הדרישות המפורטות
במכרז זה על ספחיו.

ה.

יהיה אחראי ,על חשבו ו ,לביצוע מכלול השירותים ה דרשים במכרז זה ,לרבות ביצוע כל
הקשור בהם וכל הדרוש לקיומם ,והכול בסט דרט מקצועי גבוה ,קפד י ,מדויק וזהיר ,על
פי והלי הבטיחות והביטחון ה דרשים והמקובלים ובכפוף להוראות כל דין.

ת אי סף
רשאים להשתתף במכרז יחידים או תאגידים העומדים בכל הת אים האלה במצטבר:
א.

אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת יהול חשבו ות ותשלום חובות מס(,
התשל"ו–) 1976אישור יכוי מס ואישור על יהול פ קס חשבו ות( .העתק האישורים יצורף
להצעת המציע כהוכחה לעמידתו בדרישות ת אי סף זה.

ב.

תעודה המעידה על היות המציע עוסק מורשה/מלכ"ר לע יין חוק מס ערך מוסף.

ג.

מציע שהוא תאגיד – על התאגיד להיות רשום במרשם המת הל על פי דין בישראל.
להוכחת עמידתו בת אי הסף על המציע לצרף להצעתו העתק תעודת ההתאגדות ותדפיס
עדכ י של סח התאגיד המראה שהתאגיד פעיל ואי ו מפר חוק.
חתימת המציע בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מי ימום ,כ דרש לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו– ,1976ב וסח המצ"ב למכרז זה כ ספח ט.

ד.
ה.

המציע הוא בעל מחזור כספי הגדול מ 1,000,000-ש"ח בכל אחת משלוש הש ים האחרו ות
שקדמו לש ת ההצעה ,ובעל יסיון מוכח של חמש ש ים לפחות בעבודות מושא המכרז .על
המציע לצרף להצעתו אישור המאמת את המחזור הכספי וש ות ה יסיון ב וסח של ספח
ז המצ"ב.

ו.

למציע שלושה לקוחות לפחות שאצלם התקין לפחות  300מ"ר של שטיח באיכות דומה
ל דרש במכרז זה בש ים  ,2014–2010ושפרטי הקשר עמם יפורטו ב ספח ח המצ"ב,
ושאליו יצורפו ההמלצות עצמן.

ז.

המציע כח בכ ס וסיור הספקים באקדמיה

המציע ימלא כ דרש את כל מסמכי המכרז ,כולל ספחים ,ויחתום על כל דפי המכרז.
ח.
האקדמיה מדגישה ומבהירה בזאת כי על דרישת ת אי הסף ויתר הדרישות המופיעות
במסמכי המכרז להתקיים במציע עצמו.
עוד יובהר כי לא תתקבל ה הצעות שהגישו במשותף ש י גופים משפטיים פרדים או יותר.
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ערבות מכרז
א.

לשם הבטחת התחייבויותיו מושא הצעתו על המציע לצרף למסמכי המכרז המחאה
ב קאית או ערבות ב קאית אוטו ומית בסך של  25,000ש"ח )עשרים וחמישה אלף שקלים
חדשים( לפחות ב וסח המצורף כ ספח ה למסמכי המכרז.

ב.

הערבות תהא בתוקף עד לתאריך _11.2.18לפחות ,ותהא בלתי מוגבלת ובלתי מות ית
ו ית ת לפירעון בכל עת במשך כל תקופת תוקפה ו ית ת להארכה למשך  90יום וספים,
על פי דרישת האקדמיה.

ג.

על שם ה ערב על גבי הערבות להיות זהה לשם המציע.

ד.

הצעה שתוגש ללא צירוף ערבות ב וסח המצורף כאמור לעיל תיפסל על הסף ולא תובא
לדיון.
משתתפים שהצעתם לא תקבלה תוחזר להם הערבות סמוך לאחר בחירת ההצעה הזוכה
במכרז.

ה.
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אומדן היקף ההתקשרות
שטח הפרוזדורים שבהם יותקן השטיח ע"ש הזוכה כ 300-מ"ר ,אך הספק אחראי למדידה
מדויקת של השטח ולספק השטיח לכל השטח שיצוין ויוגדר בכ ס וסיור הספקים וכן לרזרבה
כמפורט במפרט הטכ י.
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כ ס וסיור ספקים
א.

כ ס וסיור הספקים יתקיים במועד הקבוע בסעיף  2לעיל בבית האקדמיה בהשתתפות
ציגי האקדמיה והאדריכל ,ובו יימסרו פרטים וספים בדבר השטיח והשירותים וציפיות
האקדמיה .ההשתתפות בכ ס וסיור הספקים חובה ,והצעה ממציע שלא היה בכ ס וסיור
הספקים תפסל.

ב.

פרוטוקול כ ס וסיור הספקים יפורסם באתר האקדמיה ויהיה אחד ממסמכי המכרז
שיוגש בחתימת המציע עם יתר מסמכי המכרז.

ג.

ההשתתפות בכ ס וסיור ספקים הי ה חובה ומהווה ת אי סף להשתתפות במכרז .אולם
אין בעצם ההשתתפות בכ ס וסיור ספקים כדי לגרוע מחובתו של מציע לבקר כל ביקור
וסף הדרוש לו לצורך ריכוז ה תו ים ה דרשים לו לצורך הגשת הצעתו והתקשרות בהסכם
שירותים.

הגשת שטיחים לאישור האדריכל
א.

במועדים שעליהם יודיע האדריכל בכ ס וסיור הספקים ,כל מציע יהיה רשאי להיפגש עם
האדריכל ,להציג לפ יו דוגמאות של השטיחים שבכוו תו להציע במסגרת המכרז ,בצירוף
המפרט הטכ י של כל שטיח כאמור ,והאדריכל ,בתיאום עם המזמין ,ימסרו אישור לכל
מציע לכל סוג שטיח שהם יאשרו.

ב.

מציע לא יהיה רשאי להגיש הצעה להתק ת שטיח שלא קיבל את אישור כאמור בס"ק א'
לעיל .על המציע לכלול את אישור האדריכל לשטיח שהוא מציע במסמכי המכרז שאותם
יגיש עם הצעתו למכרז .הצעה שתוגש ללא אישור האדריכל כאמור תיפסל.

 .12הבהרות ושי ויים

א.

יתן להגיש שאלות/הבהרות בכתב עד למועד ה קוב כמועד האחרון להגשת שאלות
הבהרה בסעיף  2לעיל לכתובת הדוא"ל michael@academy.ac.il :בלבד .יש
לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון 02-5676200

ב.

השאלות יוגשו בפורמט של קובץ  wordבלבד במב ה של טבלה ,כמפורט להלן:
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מס' סידורי
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מס' הסעיף
במכרז

השאלה/בקשת
ההבהרה

ג.

התשובות לשאלות/הבהרות יפורסמו אך ורק באתר האי טר ט ,ללא ציון שמו או תיאורו
של הפו ה .באחריותם הבלעדית של המציעים לעקוב אחר פרסומי התשובות באתר .יובהר
כי רק תשובות בכתב שיפורסמו באתר תחייב ה את האקדמיה .האקדמיה תהיה רשאית
לפרסם באתר האי טר ט יותר מקובץ הבהרות אחד ,אם תראה בכך צורך.

ד.

מציע שימצא אי-בהירויות או סתירות או אי-התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז השו ים
או בין הוראות שו ות מהוראותיהם או כל אי-התאמה או פגם אחר בהם ,יפרטם בכתב
במסגרת בקשה למתן הבהרות על פי הליך זה – שאם לא כן יהא מ וע מלהעלות בעתיד כל
טע ה בדבר סתירות או אי-התאמות או כל פגמים אחרים כאמור .למען הסר ספק ,את
הפרש ות הסופית והמחייבת באשר לאי-בהירויות או סתירות או אי-התאמות כאמור
תקבע האקדמיה.

ה.

התשובות לשאלות ההבהרה ,שיפורסמו באתר האי טר ט ,הן חלק בלתי פרד ממסמכי
המכרז .כל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל קובץ הבהרות שפרסמה האקדמיה ,כשהוא
חתום בידי מורשי החתימה של המציע ,בראשי תיבות.

ו.

האקדמיה רשאית ,בכל עת קודם למועד האחרון להגשת הצעות ,להכ יס שי ויים
ותיקו ים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השי ויים
והתיקו ים ,כאמור יהיו חלק בלתי פרד מת אי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של
המשתתפים ששלחו טופס פרטי מציע ) ספח א(.

ז.

יובהר כי בכל מקרה של אי-התאמה בין מסמכי המכרז או ספחיו לבין קובץ ההבהרות
או התיקו ים כאמור בסעיף זה על תת-סעיפיו ,יגבר האמור בקובץ ההבהרות/התיקו ים
לפי הע יין .היה ופורסם יותר מקובץ הבהרות/תיקו ים אחד ,ויש בי יהם אי-התאמה,
יגבר הקובץ שפורסם במועד המאוחר .מכל מקום ,ייעשה מאמץ לפרש את המסמכים
כמכלול.

מב ה ההצעה והמסמכים המצורפים לה
יובהר כי בכל מקרה שמציע מגיש הצעות לכמה שטיחים שאושרו בידי האדריכל ,עליו להגיש לכל
שטיח מעטפה פרדת של הצעת מחיר ) ספח ב( .ההצעות תיבח ה ב פרד .ההצעות למכרז תוגש ה
כך:
מעטפה אחת שתכיל את כל המסמכים שהגשתם דרשת במכרז זה ,למעט הצעת המחיר
) ספח ב( .על גבי מעטפה זו תירשמ ה המילים" :מעטפה מס' ."1
מעטפה ש ייה שתכיל את ספח הצעת המחיר – ספח ב בלבד .על גבי מעטפה זו תירשמ ה
המילים" :מעטפה מס'  – 2הצעת המחיר".
מובהר ומודגש בזה כי אין לצרף לחומר המוגש במעטפה מס'  1כל מסמך או מידע
הקשור להצעת המחיר ) ספח ב ,מעטפה מס'  (2או המצביע עליה ,והצעה כאמור
תיפסל.

5

מעטפה אחת גדולה שתכיל את מעטפה מס'  1ואת מעטפה מס'  ,2ועליה יירשם" :מכרז
פומבי דו-שלבי מס'  04/2017להחלפת שטיח בעבור האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים" ללא שום סימ י זיהוי של המציע )להלן – "מעטפת ההצעה"(.
מעטפת ההצעה תכלול את כל המסמכים האלה במקור ועוד ש י עותקים:
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א.

כל ה ספחים למכרז זה ,לאחר שמולאו בהם כל הפרטים ה דרשים וצורפו להם
האסמכתאות ה דרשות ,כשהם חתומים בידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו,
כדין ,וכשהם מאומתים בידי עורך דין או רואה חשבון ,אם יש דרישה לכך.

ב.

כל האסמכתאות להוכחת עמידת המציע בת אי הסף ה דרשים במכרז.

ג.

כל האסמכתאות ה דרשות בסעיף )16ב( לעיל ,לצורך קביעת איכות המוצר ועמידתו
בתק ים.

ד.

וסח ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה המסומן ספח ד על ספחיו ,כשהוא חתום )בכל
שלושת העותקים בחתימה מקורית( בידי מורשי החתימה של המציע בחתימה מלאה.

ה.

ערבות המכרז כאמור בסעיף  8לעיל.

ו.

כל מסמכי המכרז ,פרוטוקול כ ס וסיור הספקים ,התשובות לשאלות הבהרה ,אם
פורסמו ,ואישור האדריכל לשטיח ,כשהם חתומים בראשי תיבות על כל עמוד ועמוד.

ז.

ההצעות תהיי ה ערוכות ומוגשות לפי דרישות מכרז זה ,במדויק .המציע לא ימחק ולא
יש ה כל פרט מת אי ההסכם ,מת אי התשלום או פרטים אחרים כלשהם הכלולים
במסמכים שהועברו לעיו ו והקשורים במכרז .ועדת המכרזים רשאית לראות בכל שי וי
או מחיקה או תיקון משום הסתייגות עקרו ית מפרטי המכרז שיהיה בהם כדי לפסול את
הצעת המציע.

אופן הגשת ההצעה ומועדי ההגשה
א.

את מעטפת ההצעה אשר הוכ ה כאמור בסעיף  13לעיל ,כשהיא סגורה ,יש להכ יס לתוך
תיבת המכרזים של האקדמיה ,הממוקמת במחלקת הכספים ,חדר מס' ) 1חדרו של
סמ כ"ל הכספים והמ הל מר גדי לוין( ,בקומה הראשו ה במשרדי האקדמיה שברחוב
ז'בוטי סקי  43בירושלים ,לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות כמפורט בסעיף 2
לעיל .הימצאות ההצעה בתוך תיבת המכרזים כון למועד זה היא באחריות המציע בלבד.
הצעה שלא תימצא במועד ה קוב לעיל בתוך תיבת המכרזים של מכרז זה – תיפסל ולא
תידון.

ב.

יתן להכ יס הצעות לתיבה ,לפ י המועד האחרון להגשת הצעות ,בימים א' עד ה' בשעות
 08:00עד ) 16:00למעט ימי שבתון ,ערבי חג ,חגים וימי חול המועד(.
הגשת המציע את ההצעה ,על הטפסים המצורפים אליה ,והשתתפותו במכרז ,כמוהן
כהצהרה ואישור כי המציע סייר בשטח ,בחן ,עיין ובדק את ת איו ,שכל פרטי המכרז
וההסכם ידועים ו הירים לו ,יש לו כל המידע ,הידע והכישורים והסגולות המקצועיות
הדרושים לביצוע השירותים מושא מכרז זה ,וכי הוא מסוגל למלא במלואן את כל
ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם על פי כל דין.

ג.
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תוקף ההצעה
הצעה שהוגשה במסגרת מכרז זה תעמוד בתוקף למשך  180יום מהמועד האחרון להגשת
הצעות .היה ותבקש זאת האקדמיה – יאריך המציע את תוקף הצעתו עד לקבלת החלטה סופית
במכרז זה .מובהר בזאת כי המחיר שי קוב המציע בטופס הצעתו הוא סופי ,בכפוף לאמור בסעיף
)16ו( להלן.
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תהליך בחירת המציע הזוכה
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ההצעה הזוכה תיבחר מבין ההצעות שאישרו בשלב הראשון האדריכל והאקדמיה כשטיחים
שמתאימים לצורכי האקדמיה ,בהתחשב באמות מידה של איכות השטיח ,איכות הספק,
המתבססת על המלצות ובדיקות של ציגי ועדת המכרזים באתרים שבהם התקין המציע
שטיחים ,ומחיר .תהליך בחי ת ההצעות והערכתן ייעשה כך:
א.

ועדת המכרזים ,או מי שימו ה לכך מטעמה ,תבדוק אם ההצעה עומדת בת אי הסף כפי
שהוגדרו במסמכי המכרז .הצעה שלא תעמוד באיזה מת אי הסף תיפסל ולא תעבור
לשלבים הבאים.

ב.

שלב א :בדיקת איכות ההצעות וחישוב ציו י האיכות – ציון האיכות יהיה  40%מהציון
הכללי .בדיקת איכות ההצעות ומתן ה יקוד יבוצעו לפי הצהרות המציע וביקור ציגי
האקדמיה באתרים המוצעים של המציע ,לפי המפורט ב ספח ח .רק מציעים שקיבלו ציון
של לפחות  20קודות ומעלה מתוך  40קודות )להלן – "ציון איכות מי ימלי"( יעברו לשלב
ב .בכל מקרה שבו תתקבל ה פחות מארבע הצעות כשרות ,תהיה ועדת המכרזים רשאית
)אך לא חייבת( להפחית את ציון האיכות המי ימלי לפי שיקול דעתה.

הצעות שעברו בהצלחה את בחי ת ת אי הסף ,כמפורט לעיל ,ייבח ו לפי המפורט להלן:
מס'

אמת המידה

1

ההמלצות על עבודתו של המציע ו יסיון קודם שלו

 20קודות

2

טיב השטיח המוצע ,התרשמות ועדת המכרזים מעבודות
אחרות שביצע המציע והתרשמות כללית
סה"כ

 20קודות
 40קודות

ג.

שלב ב :תיבדק הצעת המחיר – ציון המחיר )עד  60קודות( יהיה  60%מהציון הכללי
בגין תמורה מבוקשת להספקת השטיח ,התק תו וכתב האחריות ,וללא מע"מ,
יי ת ו  60קודות להצעה הזולה ביותר ,ויתר ההצעות י וקדו יחסית אליה.

ד.

חישוב הציון הכולל ודירוג ההצעות :יסוכם ה יקוד ש יתן בגין האיכות וה יקוד ש יתן
בגין הצעת המחיר.

ה.

האקדמיה אי ה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

ו.

האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות ל הל מו"מ עם המציע/ים לפי ראות עי יה כדי לקבל
את הת אים הטובים וה וחים ביותר לדעתה .למגיש/י ההצעות אין ולא יהיו בשל כך
טע ות או תביעות מכל סוג שהוא כלפי האקדמיה.
ועדת המכרזים רשאית לקיים הליך של התמחרות בין שתי ההצעות אשר זכו לציו ים
הגבוהים ביותר ולהכריז על ההצעה הזוכה לאחר קבלת ההבהרות כאמור.

ז.
.17

יקוד

חתימת חוזה והשבת ערבות מכרז
א.

עם בחירת הזוכה במכרז תחתום האקדמיה על וסח ההסכם שהוגש חתום בידי הזוכה
עם הצעתו במכרז .על הזוכה להתחיל בביצוע ההסכם לפי ת איו ולוח הזמ ים שבחוזה
ובמסמכי המכרז .לא מילא הזוכה את התחייבויותיו אלו ,תהא האקדמיה רשאית לחלט
את הערבות הב קאית שצירף המציע למסמכי המכרז מטעמו ,כקבוע בסעיף  7לעיל,
ולבטל את זכייתו במכרז ,והמציע יהא מ וע מלהשמיע כל טע ה גד החילוט.
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ב.
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מציע במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז ,בת אים
כדלקמן:
אם פסלו מסמכי המכרז מטעמו ,או לא בחרה הצעתו כזוכה במכרז ,או ש דחו כל
(1
ההצעות לאחר מתן הודעתה של האקדמיה בע יין זה.
אם זכה במכרז ולאחר שהשלים את ביצוע ההסכם לשביעות רצו ה של
(2
האקדמיה.

סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז

א.

ועדת המכרזים תאפשר למשתתף במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי
ההצעה של הזוכה ,לפי הקבוע בתק ה )21ה( לתק ות חובת המכרזים ,התש "ג–1993
ובכפוף לה ,ועל פי ההלכה הפסוקה.

ב.

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן –
"החלקים הסודיים"( ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום
המכרז ,י הג כדלקמן:
יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם בסימון ברור וחד-
(1
משמעי .יובהר כי חלקים שיש בהם כדי להוכיח את עמידתו של המציע בת אי הסף
והצעת המחיר לא ייחשבו כלל לסודיים.
מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראו בו מי שמסכים למסירת ההצעה
(2
לעיון מציעים אחרים ,אם יוכרז כזוכה במכרז .מציע שסימן חלקים בהצעתו
כסודיים – יראו בו מי שמסכים למסירת שאר חלקי הצעתו ,אשר לא סומ ו ,לעיון
מציעים אחרים.
סימון חלקים בהצעה כסודיים הוא הודאה בהיות חלקים אלה בהצעה סודיים גם
(3
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון
בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הוא של ועדת המכרזים
(4
בלבד.
(5
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החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעה הזוכה שהזוכה
הגדירם סודיים ,תיתן על כך ועדת המכרזים התראה בכתב לזוכה.

ת אים כלליים

א.

לא תוגש הצעה אחת משותפת לכמה מציעים .מציע המגיש הצעה עם אחרים יציין
במפורש מי הוא המציע ,ובו בלבד יראו האחראי לכל דבר ה וגע למכרז זה .הצעה שלא
תצביע במפורש על זהות ברורה של המציע – תהיה ועדת המכרזים רשאית לפוסלה מטעם
זה בלבד.

ב.

האקדמיה אי ה מתחייבת לבחור בהצעה בעלת ה יקוד הגבוה ביותר או בכלל בהצעה
כלשהי.

ג.

האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא לא סבירה מבחי ת
המחיר לעומת מהות ההצעה ות איה ,או שהיא חסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי
המכרז ,שלדעת האקדמיה מו ע הערכת ההצעה כדבעי .מבלי לגרוע מהיקף שיקול הדעת
השמור לה ,תהיה האקדמיה רשאית שלא לבחור בהצעה שהמחיר ה קוב בה אי ו סביר
או אי ו תואם את ת אי השוק או את דרישות המכרז ,והכול בין שהמחיר גבוה מדי ובין
שהוא מוך מדי ,לדעת האקדמיה ,באופן שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו המעשית של
המציע לבצע את התחייבויותיו לפי דרישות מכרז זה ,לרבות העמידה בהיקף התקציבי
המאושר.

ד.

האקדמיה שומרת על זכותה לבטל מכרז זה או לוותר על ביצוע חלק מהשירותים
המפורטים בו בכל עת ,לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות .במסגרת שיקול דעתה
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לע יין זה תהיה האקדמיה רשאית להתחשב ,בין היתר ,במספר ההצעות שתוגש ה בפועל,
במידת התאמתן של הצעות אלה לדרישות מכרז זה ובסכומי התשלום ש דרשו בהן.
ה.

האקדמיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפ ות למציע בדרישה להמציא הבהרות או
הסברים או השלמות ב וגע להצעתו ,או לאפשר למציע לעשות כן ,לרבות בע יין המצאת
כל מסמך ,אישור ,היתר או רישיון כ דרש לפי ת אי הליך זה ,ובלבד שכל מסמך ,רישיון,
אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה כון למועד האחרון להגשת ההצעות.

ו.

כל שי וי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז והפ ייה המצורפים בזה או כל הסתייגות
בע יי ם ,בין בתוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יובאו
בחשבון בעת הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.

ז.

ב וסף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה ,הוראות כל דין והלכה פסוקה ,ועדת המכרזים
רשאית – מ ימוקים שיירשמו – להורות על תיקון כל פגם ש פל בהצעה או להבליג על
הפגם ,אם מצאה כי החלטה זו משרתת את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה שירות
מרבי.

ח.

האקדמיה רשאית בכל עת ,בהודעה שתפורסם ,להקדים או לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות וכן לש ות מועדים ות אים אחרים ה וגעים לפ ייה זו ,על פי שיקול דעתה.

ט.

המציעים יישאו בהוצאות השתתפותם במכרז ,ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת
האקדמיה בגין הוצאות אלו ,לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.
הזוכה מתחייב שלא להעביר לאחר כל זכות מזכויותיו לפי ההסכם שייחתם עמו ,ולא
להוסיף או לצרף שותף או ליצור תאגיד אחר לשם שימוש בזכויותיו לפי ההסכם ,אלא
בהסכמת האקדמיה בכתב ומראש.

יא.

למען הסר ספק יובהר כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה כדי לסיים את הליכי
הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין האקדמיה למציע הזוכה ,וכי בטרם חתימת
מורשי החתימה מטעם האקדמיה על חוזה ההתקשרות בין הצדדים האקדמיה רשאית
לבטל את החלטתה או לש ותה על פי שיקול דעתה.

יב.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות האקדמיה על פי כל דין או על פי חוק חובת מכרזים,
התש "ב– 1992או התק ות על פיו.

יג.

האקדמיה רשאית לדרוש מהמציע ראיות ומסמכים וספים לה חת דעתה גם לאחר
פתיחת ההצעות ,והכול על פי שיקול דעתה.

יד.

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ה וגע למכרז זה תהא תו ה לבית המשפט
המוסמך לדון בו ,מבחי ת הע יין ,בירושלים.

י.
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ספח א – טופס פרטי המציע
לכבוד
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
להלן הצעת ו במסגרת מכרז פומבי דו-שלבי מס'  04/2017להחלפת שטיח בעבור האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים:
שם המציע___________________________________ :
מס' תאגיד  /עוסק מורשה ______________
כתובת המציע ____________________________________
פרטי ציג המציע )אשר ישמש גם איש קשר לצורכי מכרז זה(:
שם פרטי______________ :
שם משפחה_____________ :
תפקיד________________ :
כתובת_____________________________________:
טלפון _______________ :ייד_______________ :
פקס_________________ :
דואר אלקטרו י__________________________ :
מורשי החתימה של המציע הם )יש לפרט שם ,מס' תעודת זהות ותפקיד לכל מורשה חתימה(:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
 .1הצעת ו זו ית ת לאחר שקרא ו בעיון את תוכן מסמכי המכרז ות איו ואת ההסכם המצורף ,בח ו
אותם והב ו אותם ,ולאחר ש יתן ל ו זמן מספיק לבדוק את ושא המכרז ,ולאחר שקיבל ו את כל
הפרטים שהיו חוצים ל ו לשם הגשת הצעה .א ו מצהירים כי א ו מקבלים את כל הת אים
המפורטים במסמכי המכרז ,על ספחיו ,ללא סייג.
 .2התמורה שא ו מבקשים מפורטת בהצעת המחיר המוגשת במסגרת הצעת ו זו ,במעטפה פרדת,
על פי דרישות המכרז .אם א ו מגישים למכרז כמה סוגי שטיחים ,גיש הצעת מחיר לכל שטיח
) ספח ב( במעטפה פרדת.
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 .3הצעה זו ,על כל פרטיה ,מרכיביה ,חלקיה ו ספחיה ,תעמוד בתוקף ממועד מסירתה ועד תום 180
יום מן המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז כקבוע בת אי המכרז.
 .4א ו מצרפים בזה את כל המסמכים ה דרשים המפורטים במסמכי המכרז ,לרבות ההסכם כשהוא
חתום בידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו ,וקובץ מסמכי המכרז כשכל אחד מעמודיו
חתום בידי ה "ל בראשי תיבות.
 .5א ו מצהירים בזה כי ידוע ל ו ,וא ו מסכימים ,כי לא היה רשאים להעביר לאחר את חובותי ו או
את זכויותי ו על פי ההסכם שייחתם עימ ו אם יבחר למציע זוכה ,כולן או מקצתן.
 .6א ו מגישים הצעה זו מבלי שערכ ו תיאום כלשהו ,במישרין או בעקיפין ,מלא או חלקי ,עם
המשתתפים האחרים או עם משתתפים פוט ציאליים או מי מטעמם במכרז זה לגבי איזה מן
הפרטים המפורטים בו ואשר מוצעים על ידי ו.
 .7א ו מצרפים בזה את כל המסמכים והאישורים ה דרשים במסמכי המכרז ,ובמיוחד את אלה
ה דרשים לשם הוכחת עמידת ו בדרישות הסף.
א ו החתומים מטה ,לאחר שקרא ו בעיון את כל מסמכי המכרז ובח ו אותם בקפידה ,ולאחר
שהוזהר ו כי עלי ו להצהיר את האמת ,ואם לא עשה כן היה צפויים לעו שים הקבועים
בחוק ,מצהירים בזאת כי כל האמור לעיל כון לפי מיטב ידיעת ו.

תאריך

שם מורשה
חתימה

חתימה

תאריך

שם מורשה
חתימה

חתימה

אישור עורך דין בעל רישיון עריכת דין בישראל
א י הח"מ ,עו"ד ___________________ מרחוב _______________________ ,מאשר בזאת כי
ביום _________ הופיע/ה לפ יי מר/גב' _________________ ,שזיהה/תה עצמו/ה לפ יי בתעודת
זהות שמספרה ___________ ,/המוכר/ת לי אישית ,וחתם/מה על הצהרתו/ה לעיל לאחר שהזהרתי
אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל העו שים הקבועים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן.

תאריך

שם עו''ד

חתימה
וחותמת
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ספח ב – טופס הגשת הצעה
)יוגש במעטפה פרדת – מעטפה מס' (2
מציע שמגיש כמה שטיחים יגיש כל אחד מהם במעטפה פרדת

תאריך______________:
לכבוד
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
להלן הצעת ו במסגרת מכרז פומבי דו-שלבי מספר  04/2017להחלפת שטיח בבית האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים:
שם המציע __________________________ :מספר תאגיד/עוסק מורשה _____________
כתובת _________________________________ טלפון/טלפון ייד _____________
פקסימיליה _____________________ כתובת דוא"ל ___________________________
ההצעה
השירות המבוקש

התמורה
המבוקשת בגין
ביצוע העבודה
כולה בש''ח
)ללא מע"מ( *

החלפת שטיח בפרוזדורים בבית האקדמיה הכוללות קילוף שטיח קיים,
הספקה והרכבה של שטיח חדש שיתאים למפורט ב ספח ג למכרז ולפי דוגמה
שתאושר בשלב א' של מכרז זה ע"י האקדמיה בת אים הקבועים בהצעת
הזוכה.
אחריות לטיב השטיח ועבודות ההרכבה בפ י שחיקה ,התפוררות ושמירת גו י
הצבעים לתקופה של שבע ) (7ש ים לפחות מיום סיום ההרכבה של השטיח,
לפי ת אי כתב האחריות המצ"ב כ ספח י.
 את התמורה המבוקשת יש ל קוב בסכום כולל)קומפלט(

הצהרות המציע:
 .1א י מצהיר בזה כי לא אהיה זכאי לתשלום וסף כלשהו על התמורה המבוקשת ,כהגדרתה לעיל,
ולפי הוראות סעיף  4להסכם.

13

 .2סכום התמורה הוא סופי ומוחלט וכולל את כל ההוצאות ה לוות בקשר לביצוע השירותים
המפורטים במסמכי המכרז על כל סעיפיו.
החותם____________________:

תפקידו____________________:

חתימה וחותמת המציע____________ :
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ספח ג – מפרט טכ י לשטיח בפרוזדורי האקדמיה
שטיחים מקיר לקיר

(1

תיאור העבודה
 1.01על ההצעות שהמציע מגיש לכיסויי רצפה להיות לפי התוכ יות ,המפרטים והלו"ז ולכלול
את כל הפריטים של היקפי העבודה הרלוו טיים למלאכה זו.
 1.02על המציע לספק פועלים ,חומרים ושירותים הדרושים להספקתם ולהתק תם של
שטיחים ,וכל פרטי שטיח תואמים ומתאימים ,כולל שוליים תפורים ואביזרים דרשים.
 1.03על מציע לספק מחיר כולל לביצוע כל העבודה ,לכל הפריטים השו ים.
 1.04על כל העבודה להתבצע בהתאם לשיטות התק ה המומלצות של היצרן.

(2

הגשות
 2.01דוגמאות ואישורי אדריכל האקדמיה
שטיח חסין אש לפי תקן מב י ציבור ,בעל העמידות הגבוהה ביותר בפ י שחיקה ובלייה,
על פי דוגמה שיאשרו האדריכל והאקדמיה בכתב ולפי ה חיות האדריכל בכ ס וסיור
הספקים .העבודה כוללת התק ה לפי ה חיות היצרן.
 2.02תוכ יות עבודה ותחזוקה
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

על המציע להגיש תוכ ית ביצוע ,כולל פרטי ספים וכל ת אי אתר טיפוסי אחר,
ותוכ יות עבודה סט דרטיות – לצורך בדיקתו של האדריכל.
לציין בבירור מיקומם של חיבורים אורכיים ורוחביים וכל פרט רלו טי אחר
הדרוש להבהרת העבודה.
על המציע להעביר מידע על תחזוקתו של כל סוג שטיח שיותקן וה חיות ל יקיון
כל אחד מהסוגים.
להגן על המשטחים הסמוכים מפ י לכלוך ולתקן פגמים שייגרמו למב ה האקדמיה
מהרכבת השטיח.
על המציע להגן על השטיח ועל העבודות מ זק ביריעות פלסטיק פוליאתילן על
חשבו ו ,ולשמור על המוצר עד למסירתו.

 2.03רזרבה
על המציע לספק  5%תוספת של כל סוג וצבע של שטיח לשימוש האקדמיה בעתיד
לתחזוקה שוטפת .יש לארוז במסודר את הכמות הדרושה ,לסמ ה בבירור ולאחס ה
במקום שהאדריכל והמזמין יורו עליו .עבור כמות הרזרבה לא ישולם ב פרד ,והספקתה
כלולה במחיר ההצעה במכרז.

(3

שיטת ה חת השטיחים
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לפי ה חיות האדריכל ולפי המלצות היצרן.

(4

דרישות ריצוף
 4.01סוג ,מיקום ות אי הרצפה הקיימת ייבח ו בידי המציע לפ י ביצוע העבודה ,והוא יהיה
אחראי להתאים את משטחי הרצפה לקבלת השטיח.
 4.02המציע יבצע תיקו ים של כל פגמי המשטחים בהחלקה ובפילוס ובמילוי בחומר מילוי,
 latex-basedשאי ו מתכווץ.

(5

מיומ ות
 5.01העבודה כולה תתבצע בידי בעלי מלאכה מקצועיים ,בעלי יסיון רב בכל היבטי ההרכבה
המפורטת.
 5.02העבודה כולה תתבצע בהתאמה מלאה לדרישותיו ולהמלצותיו של היצרן ולפי סוג
עבודה זו ואופייה.
 5.03יש להרכיב את השטיח לפי ה חיות האדריכל.

(6

הג ה על העבודה הגמורה
האחריות הכללית לשטיח ,משלב הגימור עד לקבלתו בידי האדריכל ,תחול על המציע ,כולל הג ה
בפריסת יריעות פוליאתילן על כל השטיחים.
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ספח ד
הסכם
ש עשה ו חתם בירושלים ,ביום ___ בחודש___________ ש ת 2017
בין:

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
מרחוב ז'בוטי סקי  ,43ירושלים
)להלן " -האקדמיה"(

לבין:

_____________________
מספר תאגיד/עוסק מורשה _________________
כתובת ______________________________________________
)להלן " -הספק"(

מצד אחד

מצד ש י

הואיל

והאקדמיה מעו יי ת להחליף שטיח בפרוזדורים בבית האקדמיה ,והכול לפי הוראות הסכם
זה ,על ספחיו ,ובכפוף להן;

והואיל

והספק הגיש הצעה במסגרת מכרז פומבי דו-שלבי מס'  04/2017להחלפת שטיח
בפרוזדורים בבית האקדמיה ,כולל קילוף שטיח קיים ,הספקה והרכבה של שטיח חדש
וכולל אחריות )המכרז מצ"ב כ ספח  ,(1והצעתו מצורפת להסכם זה ומסומ ת כ ספח ;2

והואיל

והספק הסכים לקבל על עצמו את מתן השירותים )כהגדרתו של מו ח זה בסעיף  5למכרז(
לפי ההצעה שהגיש ,המצורפת כ ספח  2להסכם זה ובכפוף לת אי הסכם זה;

והואיל

והצעת הספק בחרה על ידי ועדת המכרזים להצעה הזוכה במכרז בישיבת ועדת המכרזים
ביום ____________;

והואיל והספק מצהיר כי הוא בעל כל הכלים ,המיומ ות ,ה יסיון והיכולת לבצע את כל ההתחייבויות
שקיבל עליו בהסכם זה על ספחיו.
אשר על כן מוסכם ,מוצהר ומות ה בזה בין הצדדים כלהלן:
 .1הגדרות
ההגדרות הכלולות בסעיף  3למסמך ת אי המכרז תשמש ה גם לצורכי הסכם זה.
 .2הצהרות הספק והתחייבויותיו
.4

הספק מצהיר כי בידיו כל ה כסים ,כוח האדם ,האמצעים ,המשאבים ,הידע המקצועי ,הכלים,
ה יסיון והיכולת לביצוע כל ההתחייבויות ש טל על עצמו לפי המכרז והסכם זה על ספחיהם.
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.5

הספק מתחייב לבצע את כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה על ספחיו על פי
הוראות ההסכם ובכפוף להן ,ועל פי ה חיות האקדמיה כפי שימסרו לו מעת לעת ,והכול ברמה
מקצועית גבוהה ובהקפדה על שמירת כל הוראות הדין וכללי הבטיחות והזהירות ה דרשים.

.6

הספק לא יהיה רשאי להעביר או להמחות או להק ות לאחר ,בכל דרך שהיא ,את חובותיו או
זכויותיו על פי הסכם זה ,כולן או מקצתן.

.7

הספק מתחייב להחזיק בידו כל אישור או רישיון ה דרשים על פי כל דין לשם ביצוע
ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה ,ולהתקשר בקשר לביצוע המחויבויות האמורות
אך ורק עם מי שאוחז בידו רישיון או היתר מתאים ,כ דרש על פי כל דין ,לבצע את המטלות
אשר לשמן התקשר עמו .הוראה זו אי ה גורעת מהתחייבויות הספק על פי ת אי המכרז והסכם
זה אלא מוסיפה עליהן.

.8

הספק מתחייב להודיע לאקדמיה מיד ובכתב על כל שי וי שחל במצבו מעת הגשת ההצעה
במכרז ,ובכלל זה גם על כל שי וי מתוכ ן ,שיש בהם כדי לגרוע ממתן השירותים לפי הסכם זה
או לפגוע בהם בכל דרך שהיא .מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ,האקדמיה תהיה רשאית
לשקול הפסקת ההתקשרות עם הספק בשל הודעת השי ויים כאמור בסעיף זה ,ולספק לא תהא
כל טע ה בע יין זה.

 .3תקופת ההסכם
א .תחילתו של ההסכם ביום חתימתו על ידי האקדמיה ,וסיומו בתום תקופת האחריות על פי כתב
האחריות ,ספח י למכרז )להלן – "תקופת ההתקשרות"(.
ב .האקדמיה תהיה רשאית להביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממ ו בתוך תקופת
ההסכם אם לא יעמוד הספק בהוצאות הסכם זה או בלוח הזמ ים למתן השירותים.
ג .בכל מקרה של ביטול האקדמיה את ההסכם ,בין מכוח האמור בסעיף זה לעיל ובין מכל סיבה
שהיא ,לא תהיה חובה על האקדמיה לפצות את הספק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין ,למעט
התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק בפועל עד למועד ההודעה בדבר ביטול
ההסכם ,בקיזוז ה זקים ש גרמו לה מן ההפרה של הספק.
 .4התמורה ות אי תשלומיה
א .התמורה לתשלום תהיה על פי המפורט בהצעת הספק ב ספח  2להסכם זה.
ב .האקדמיה תהיה רשאית לעכב ביצועו של כל תשלום במקרה שבו לא בוצעו השירותים או כל
חלק מהם כ דרש .לחלופין ,תהיה האקדמיה רשאית לוותר על השירותים שלא בוצעו ולהפחית
את ערכם מהתשלום לספק.
ג .התשלום יבוצע כ גד חשבו ית שתומצא לאקדמיה בתוך שוטף  30 +ימים מהמועד שבו אושרה
החשבו ית בידי ציג האקדמיה ,לאחר אישור האדריכל על השלמת ביצוע העבודה בידי הספק.
ד .למען הסר ספק ,כל תשלום אחר או וסף על התשלום לפי סעיף זה לעיל ,לא ישולם על ידי
האקדמיה לספק.
ה .הספק יהיה זכאי למקדמה בשיעור של  15%מהצעתו עם חתימה על ההסכם עם האקדמיה.

 .5הספק – קבלן עצמאי
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א .הצדדים מצהירים ומאשרים בזאת כי מעמד הספק ועובדיו או מי מטעמו כלפי האקדמיה בכל
הקשור להסכם זה הוא כשל קבלן עצמאי ,ואין בהסכם זה כדי ליצור בין הצדדים או בין מי
מטעמם יחסי עובד–מעסיק או כל יחסים משפטיים אחרים למעט כאלו של קבלן עצמאי
ומזמין.
ב .למען הסר ספק ,היה וחרף כוו ת הצדדים כאמור ייפסק בערכאה משפטית כלשהי כי
מתקיימים יחסי עובד–מעסיק בין האקדמיה או מי מטעמה לבין הספק או מי מטעמו ,או כי
הספק או מי מעובדיו זכאי לתשלומים סוציאליים כלשהם מהאקדמיה ,כי אז יראו בתמורה
המשולמת לספק לפי הסכם זה סכומי עלות מעסיק ,הכוללים גם את כל הת אים הסוציאליים
המגיעים לעובדים ,ובמקרה כזה ישפה הספק את האקדמיה ,מיד עם דרישתה הראשו ה ,בגין
כל תשלום שהיא )האקדמיה( תחויב בו כאמור בפסק דין של ערכאה מוסמכת ,ללא כל הגבלה
בסכום.
 .6הפרות ותרופות
א .מוסכם כי ביצוע השירותים לפי לוח הזמ ים וסיום ביצוע השירותים עד ליום  12באוקטובר
 2017ת אים עיקריים ויסודיים בהסכם ,והפרתם תיחשב הפרה יסודית ,מבלי לגרוע מזכות
האקדמיה לכל סעד ותרופה אחרים על פי כל דין.
ב.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובמכרז ,בכל מקרה שבו לא יבצע הספק את הפעילות כ דרש
ובאיכות ה דרשת ,או יפר הספק את הוראות מסמכי המכרז ,האקדמיה רשאית לדרוש את
הפיצוי המוסכם בשיעור של  2,000ש"ח לכל יום של איחור ,והספק יהיה מחויב בתשלום.

ג.

האקדמיה תהיה זכאית ל כות את סכום הפיצויים המוסכמים ה קובים מכל תשלום שיגיע
לספק או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

ד.

מבלי לגרוע מהאמור ,אם הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית ,תהיה האקדמיה זכאית,
וסף על הפיצוי המוסכם ,לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת
הסכם( ,התשל"א– 1970ועל פי כל דין ,לרבות פיצוי בגין זקיו כפי שיוכחו )פיצוי מוסכם
שגבתה האקדמיה לפי סעיף זה ייחשב מקדמה על חשבון הפיצוי בגין ה זק שיוכח( .כן תוכל
האקדמיה לחלט את הערבות הב קאית ולגבות ממ ה את סכום הפיצוי בדרך זו או בכל דרך
חוקית אחרת.

ה .האקדמיה רשאית להפסיק את ההתקשרות אם הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית או
הפרה לא יסודית ,ולא תיקן את הטעון תיקון בזמן סביר על אף התראה בכתב מטעם
האקדמיה.
ו.

ביטלה האקדמיה את ההסכם לפי האמור לעיל ,יחזיר הספק את התמורה שקיבל ,אם קיבל,
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית החשב הכללי  ,וכן רשאית האקדמיה לדרוש מהספק השבת כל
זק או הוצאה ש גרמו לה מההפרה ,וסף על כל זכות או סעד שיעמדו לאקדמיה לפי כל דין.

ז.

ביטלה האקדמיה את ההסכם על פי הוראות כל דין ,תהיה האקדמיה רשאית ,מבלי לגרוע
מהזכויות העומדות לרשותה לפי דין ,לבצע את הפרויקט בעצמה או באמצעות מי מטעמה.

 .7אחריות וביטוח
א .הספק אחראי לכל זק או הפסד שייגרם לאקדמיה או לאורחיה ,בין במישרין ובין בעקיפין,
הקשור לביצוע הסכם זה או למתן השירותים או כל חלק מהם.
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ב .הספק מתחייב בזאת לפצות את האקדמיה ולשפות אותה בכל מקרה ש גרם לה זק ,או במקרה
שהאקדמיה תחויב בגין זק או בהוצאות או בתשלום פיצויים שהספק או מי מעובדיו או
הפועלים מטעמו גרמו לאקדמיה או לצד שלישי ,במישרין או בעקיפין ,במעשה או במחדל של
מי מהם או במהלך השימוש בשירות לפי הסכם זה )על ספחיו(.,
ג .האקדמיה תאפשר לספק להתגו ן בפ י כל תביעה או דרישת פיצוי שתוגש גד האקדמיה ואשר
בגי ה דורשת האקדמיה שיפוי מהספק.
ד .מבלי לגרוע מן האמור או לסייג את אחריות הספק ,מתחייב הספק להחזיק בכל תקופת
ההתקשרות פוליסת ביטוח לפי ה דרש ב ספח ו למסמכי המכרז ,ולע יין ביטוח אחריות מוצר
ואחריות מקצועית על הביטוח להיות בתוקף לתקופה של  12חודשים לפחות לאחר סיום
הפרויקט ומסירתו לאקדמיה.

 .8כללי
א .המבוא להסכם זה הוא חלק בלתי פרד ממ ו ובסיס להתקשרות הצדדים לפיו.
ב .שום ויתור ,ה חה ,הימ עות או שיהוי של האקדמיה במימוש זכויותיה על פי הסכם זה לא
יתפרשו כוויתור או מ יעה אלא אם עשו במפורש ובכתב.
ג .הספק מוותר בזאת על כל זכות לעיכבון כלשהו על כסים או על מסמכים או על מידע ש מסר
לו מטעם האקדמיה בקשר להסכם זה.
ד .לספק אין זכות קיזוז עם כל הקשור להסכם זה.
ה .לאקדמיה יש במפורש זכות קיזוז של כל סכום שמגיע לספק ממ ה עם כל סכום אחר שמגיע
לה מהספק ,בקשר להסכם זה או לכל הסכם אחר בי יהם.
ו .מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מצד אחד למש הו אישית או בדואר רשום לפי
כתובות הצדדים ה קובות במבוא להסכם זה ,ומש מסרה כך – תיחשב ש תקבלה לאחר עשרה
ימים מיום המסירה לבית הדואר .קבלה ה ושאת חותמת הדואר תשמש ראיה לתאריך
המסירה .אפשר שההודעה תימסר באמצעות מכשיר הפקסימיליה ,ומש מסרה כך –תיחשב
ש תקבלה עם קבלת אישור מכשיר הפקסימיליה כי המסמכים אכן עברו ועם קבלת אישור
טלפו י בעל פה מהצד המקבל.
ז.

ציג הספק לצורך ביצוע הסכם זה הוא ____________________________.

ח .ציג האקדמיה לצורך ביצוע הסכם זה הוא ________________________.
ט .סמכות השיפוט הייחודית בכל ע יין ה ובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט בירושלים .סמכות
זו היא ייחודית ובלעדית ,ולא ית הל הליך כלשהו שלא על פי הסמכות הקבועה בסעיף זה.
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ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:

___________________________
האקדמיה

_____________________
הספק
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ספח ה – ערבות ביצוע
שם הב ק:
מס' הטלפון:
מס' הפקס:

________________________
________________________
________________________
כתב ערבות

לכבוד
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
ה דון :ערבות מס'_______________
א ו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  25,000ש"ח )במילים :עשרים וחמישה אלף
שקלים חדשים( ,צמודים למדד המחירים לצרכן )להלן" :המדד"( ,מהמדד הידוע ביום
________________ ועד המדד שיהא ידוע במועד התשלום בפועל )להלן" :סכום הערבות"( ,מתאריך
________________ )תאריך תחילת תוקף הערבות(.
אשר תדרשו מאת) _______________________________________ :להלן "החייב"( בקשר
להסכם ש חתם עימו במסגרת מכרז פומבי דו-שלבי מס'  4/2017להחלפת שטיח בבית האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים.
א ו שלם לכם את הסכום הזה בתוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשו ה שתישלח אלי ו במכתב
בדואר רשום ,מבלי שתהיו חייבים ל מק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טע ת הג ה כל שהיא
שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________ עד תאריך ________________.
דרישה על פי ערבות זו יש להפ ות לס יף הב ק ,שכתובתו היא _________________________.
מספר הב ק ומספר הס יף הם ,בהתאמה.____________________ :
ערבות זו אי ה ית ת להעברה.

תאריך

שם מלא

חתימה וחותמת
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ספח ו
אישור עריכת ביטוחים
לכבוד
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
)להלן" :האקדמיה" או "המזמין"(
ה דון :אישור על קיום ביטוחים של ___________
מספר תאגיד _____________ )להלן "הספק"(
בקשר להסכם להחלפת שטיח בבית האקדמיה
א ו החתומים מטה  ,....................חברה לביטוח בע"מ )להלן "המבטח"( ,מאשרים בזה כי לבקשת
הספק ערכ ו עבורו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר להחלפת שטיח בפרוזדור בבית האקדמיה
ברחוב ז'בוטי סקי  43בירושלים ,כולל קילוף שטיח קיים ,הספקה והרכבה של שטיח חדש )להלן –
"העבודות"(.
פרטי הכיסוי הביטוחי
 .1ביטוח אחריות מקצועית ,פוליסה מס' .............................
ביטוח חבות על פי דין של הספק בגין תביעה או דרישה שתוגש לראשו ה גדו
במשך תקופת הביטוח בגין מעשה או מחדל מקצועי שלו או של עובדיו או של כל
מי מהבאים מטעמו ,בכל הקשור לביצוע העבודות המצוי ות למעלה ב"פוליסה לביטוח אחריות
מקצועית" בגבולות אחריות של  2,000,000ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
הפוליסה לא תכלול כל הגבלה בדבר אובדן מסמכים ,אי-יושר עובדים ,אובדן שימוש
ועיכוב שמקורו במקרה ביטוח.
הביטוח כולל תקופת גילוי בת שישה חודשים לאחר תום תקופת הביטוח ,בת אי שלא
ערך בידי הספק ביטוח חלופי המע יק כיסוי מקביל למתחייב באמור לעיל בסעיף
זה.
הביטוח יכלול תאריך למפרע )רטרואקטיבי( ממועד תחילת ביצוע העבודות.
 .2ביטוח חבות )אחריות( המוצר ,פוליסה מס' ........................
ביטוח חבות על פי דין של הספק בגין תביעה או דרישה שתוגש לראשו ה גדו במשך
תקופת הביטוח עקב זקים לגוף או לרכוש צד שלישי בגבולות אחריות של  2,000,000ש"ח מן
המוצרים הקשורים לפרויקט )כמפורט להלן(.
"מוצר" לע יין ביטוח זה הוא פריט/רכיב/מתקן/ציוד וכו' מושא הסכם זה ,שהותקן/
הורכב/טופל/תוקן/תוחזק או ש יתן לו שירות כלשהו עבור המזמין.
הביטוח כולל תקופת גילוי בת  12חודשים לאחר תום תקופת הביטוח ,בת אי שלא ערך
בידי הספק ביטוח חלופי המע יק כיסוי מקביל למתחייב באמור לעיל בסעיף זה.
הביטוח יכלול תאריך למפרע )רטרואקטיבי( ממועד תחילת ביצוע העבודות.
 .3ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,פוליסה מס' .............................
ביטוח אחריות של הספק כלפי צד שלישי בגבול אחריות של  5,000,000ש"ח לאירוע ,ובסך
הכול לתקופת הביטוח ,בהקשר של ביצוע העבודות המצוי ות למעלה.
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ביטוח זה מכסה זקים בגין פגיעה גופ ית או זק לרכוש.

ביטוח זה אי ו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות ה ובעת מאלה :אש ,התפוצצות ,בהלה ,קבל ים,
קבל י מש ה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעי ה ,מתק ים ס יטריים פגומים ,הרעלה מכל דבר
מזיק במאכל או במשקה ,שביתות ,השבתות ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
 .4ביטוח אחריות מעבידים ,פוליסה מס' .............................
ביטוח אחריות מעבידים בגין אחריות הספק כלפי עובדיו .ביטוח זה אי ו כולל כל הגבלה
בדבר עבודות בגובה ובעומק ובדבר העסקת ב י וער.
גבול האחריות הוא  20,000,000ש"ח ל פגע ,לאירוע ,ובסך הכול לתקופת הביטוח.
הפוליסה תורחב לכלול את חבותו של המזמין כלפי עובדי הספק אם ייחשב למעסיקם.
 .5כללי
 5.1וסחי הפוליסות לביטוחים ה דרשים לעיל בסעיפים  3 , 2ו 4-יהיו לפי מהדורת פוליסות
"ביט  "2013לפי ע פי הביטוח ה דרשים )חבות מוצר ,צד שלישי ,חבות מעבידים(,
בהתאמה.
וסח הפוליסה לביטוח ה דרש לעיל בסעיף  1יהיה לפי וסח ביטוח אחריות מקצועית,
מהדורה "ביט ) "2000או וסח דומה שתציע המבטחת(.
 5.2תקופת הביטוח בפוליסות הללו היא לתקופת ההסכם ,דהיי ו מתאריך _________ ועד
תאריך __________ )ש י התאריכים כלולים(.
 5.3שם המבוטח בפוליסות הללו יורחב ויכלול את שם המזמין בגין חבות אשר עלולה להיות
מוטלת עליו בשל מעשה או מחדל של הספק או של מי מהבאים מטעמו ,מבלי
לגרוע מביטוח חבות המבוטח כלפי המזמין.
הפוליסות תכלול ה סעיף אחריות צולבת שלפיה יראו בביטוח כאילו ערך ב פרד לכל אחד
מיחידי המבוטח.
 5.4ביטוחי הספק יכללו סעיף ויתור על זכות התחלוף ) (subrogationשל המבטח כלפי המזמין
או מי מטעמו או המפקח וכל קבל י המש ה ,המתכ ים והיועצים הקשורים לביצוע
העבודות ולבאים מכוחם וכלפי כל מי שכלפיו התחייב המזמין בכתב טרם קרות מקרה
הביטוח .הוויתור האמור לעיל לא יחול כלפי אדם שגרם ל זק בזדון.
 5.5בפוליסות המבוטח ייכלל סעיף שעל פיו אי-קיום ת אי מת אי הפוליסה או הפרתה
בתום לב בידי הספק או מי מטעמו ,לא יגרעו מזכויותיו של המזמין על פי הפוליסות.
 5.6למען הסר ספק ,הביטוחים דלעיל ייכלל כיסוי לחבותו של הספק בגין זקי גרר ) זקים
תוצאתיים( ממקרה ביטוח כאמור.
 5.7בביטוחי הספק המפורטים לעיל ייכלל סעיף שעל פיו הם יהיו קודמים לכל ביטוח שערך
המזמין ועבורו ,והמבטחת מוותרת מראש על כל תביעה או דרישה לשיתוף ביטוחי
המזמין .
 5.8הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות.
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 5.10ביטוחי הספק יכללו ת אי מפורש שעל פיו אין המבטח רשאי לבטל את הביטוח או לצמצם
את היקפו ,אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוו תו לעשות כן ,לא
פחות מ 30-יום מראש לפ י הביטול או הצמצום כאמור.

אישור זה כפוף לת אי הפוליסות המקוריות וסייגיהן ,אם לא שו ו במפורש מן האמור לעיל.

בכבוד רב,
_______________ חברה לביטוח בע"מ

_________________
חתימה וחותמת
חברת הביטוח

_________________
שם החותם

__________________ ______
תאריך
תפקיד החותם

אישור לצורך הארכת תקופת הביטוחים:
א ו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה כדלקמן:
רשימת הפוליסות:
ביטוח לביטוח
אחריות מעבידים
ביטוח אחריות
מקצועית

מתאריך

עד תאריך

פוליסה מס'

בכבוד רב,
_______________ חברה לביטוח בע"מ

_________________
חתימה וחותמת
חברת הביטוח

_________________
שם החותם

__________________ ______
תאריך
תפקיד החותם
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ספח ז
הצהרה בע יין מחזור וש ות יסיון

הצהרת המשתתף ואישור רואה חשבון בדבר עמידת המציע בת אי סף הקבוע בסעיף )7ה(
שם המשתתף ______________________________________ :תאריך______________:
הרי י הח"מ )המשתתף( להצהיר כדלקמן:
א י בעל מחזור כספי הגדול מ 1,000,000-ש"ח בכל אחת משלוש הש ים  2015 ,2014ו2016-
בביצוע עבודות כגון זו שבמכרז פומבי דו-שלבי מס'  4/2017להחלפת שטיח בבית האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים ,ובעל יסיון של חמש ש ים בעבודות מושא המכרז.
חתימת המשתתף:
___________________

========================================================
אישור רואה חשבון

לבקשת _______________________ )להלן" :המשתתף"( ,וכרואי החשבון שלו ,ביקר ו את
הצהרת המשתתף בדבר היקף עבודותיו כמדווח לעיל .ההצהרה היא באחריות ה הלת המשתתף.
אחריות ו היא לחוות דעה על הצהרה זו על סמך ביקורת ו.
ערכ ו את ביקורת ו על פי תק י ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקת ראיות התומכות בסכומים
ובמידע שבהצהרה כדי להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה זו הצגה מטעה מהותית .א ו
סבורים שביקורת ו מספקת בסיס אות לחוות דעת ו.
לדעת ו ,בהתבסס על ביקורת ו ,הצהרה זו משקפת שיקוף אות ,מכל הבחי ות המהותיות ,את
הצהרת המשתתף בדבר היקף העבודות כאמור לעיל.
תאריך__________ :
בכבוד רב,
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ספח ח
רשימת הממליצים

מצ"ב פריטי הקשר עם שלושה לקוחות לפחות שאצלם התק תי לפחות  300מ"ר של שטיח באיכות
דומה ל דרש במכרז זה ,בש ים  ,2014–2010ושהמלצותיהם בכתב מצ"ב.

.1

שם הממליץ __________________________ :שם איש קשר___________________
כתובת_________________________________
טלפון/טלפון ייד __________________
מס' פקסימיליה _____________________
כתובת דוא"ל ___________________________

.2

שם הממליץ __________________________ :שם איש קשר___________________
כתובת_________________________________
טלפון/טלפון ייד __________________
מס' פקסימיליה _____________________
כתובת דוא"ל __________________________

.3

שם הממליץ __________________________ :שם איש קשר___________________
כתובת_________________________________
טלפון/טלפון ייד __________________
מס' פקסימיליה _____________________
כתובת דוא"ל ___________________________
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.4

שם הממליץ __________________________ :שם איש קשר___________________
כתובת_________________________________
טלפון/טלפון ייד __________________
מס' פקסימיליה _____________________
כתובת דוא"ל ___________________________

.5

שם הממליץ __________________________ :שם איש קשר___________________
כתובת_________________________________
טלפון/טלפון ייד __________________
מס' פקסימיליה _____________________
כתובת דוא"ל ___________________________
_______________________
חתימת המציע
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ספח ט – תצהיר בדבר זכויות עובדים
א י הח"מ ___________ ,ושא תעודת זהות שמספרה _________ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי
להצהיר אמת ,וכי אהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב
כדלקמן:

 .1ה י עושה תצהירי לצורך הגשתו במסגרת מכרז פומבי דו-שלבי מס'  4/2017להחלפת שטיח בבית
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
 .2א י מורשה חתימה ומוסמך מטעם הספק ,______________________ ,לעשות תצהיר זה.
 .3א י מצהיר כי התקיים אחד מאלה:
X יש לסמן
המציע ובעלי השליטה בו ובעלי זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עברות לפי חוק עובדים זרים
)איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים( ,התשמ"א– 1991ולא לפי חוק שכר מי ימום,
התשמ"ז–.1987
המציע ובעלי השליטה בו ובעלי זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עברות לפי חוק עובדים



זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים( ,התשמ"א– 1991או לפי חוק הג ת
השכר ,התשמ"ז– ,1987אולם חלפה ש ה ממועד ההרשעה האחרו ה ועד למועד האחרון להגשת
הצעות במכרז.
יובהר כי הגדרות "בעל שליטה" ו"בעל זיקה" הן על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו–
.1976

 .4מבלי לגרוע מכלליות ההצהרה בסעיף  3לעיל ,מוצהר עוד כי המציע וכל בעלי השליטה בו
מקיימים את הוראות החוקים האלה :חוק שכר המי ימום ,התשמ"ז– ;1987חוק הג ת השכר,
התשי"ח– ;1958חוק הביטוח הלאומי ] וסח משולב[ ,התש "ה– ;1995חוק פיצויי פיטורין,
התשכ"ג– ;1963חוק דמי מחלה ,התשל"ו– ;1976חוק חופשה ש תית ,התש"י– ;1950חוק שעות
עבודה ומ וחה ,התשי"א– ;1951חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט– ;1959חוק עבודת שים,
התשי"ד– ;1954חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,התשכ"ו– ;1965פקודת תאו ות ומחלות משלוח
יד )הודעה( ;1945 ,פקודת הבטיחות בעבודה ;1946 ,חוק הג ה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה
בטוהר המידות או במי הל התקין( ,התש "ז– ;1977חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(,
התש"ט– ;1949חוק הח יכות ,התשי"ג– ;1953חוק עבודת ה וער ,התשי"ג– ;1953חוק ארגון
הפיקוח על העבודה ,התשי"ד– ;1954חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט– ;1959חוק שירות עבודה
בשעת חירום ,התשכ"ז– ;1967חוק הג ה על עובדים בשעת חירום ,התשס"ו– ;2006חוק הסכמים
קיבוציים ,התשי"ז– ;1957חוק שוויון הזדמ ויות בעבודה ,התשמ"ח– ;1988סעיף  29לחוק מידע
ג טי ,התשס"א– ;2000חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין( ,התש "א– ;1991חוק העסקת
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עובדים על ידי קבל י כוח אדם ,התש "ו– ;1996פרק ד' לחוק שוויון זכויות לא שים עם מוגבלות,
התש "ח– ;1998סעיף  8לחוק למ יעת הטרדה מי ית ,התש "ח– ;1998חוק הודעה מוקדמת
לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א– ;2000חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )ת אי עבודה
והודעה והליכי מיון וקבלה לעבודה( ,התשס"ב– ;2002החוק להגברת האכיפה של די י העבודה,
התשע"ב–.2011
 .5א י מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ,וכי תוכן תצהירי אמת.

אישור
א י הח"מ __________ ,עורך דין מרחוב _________________ ,מ"ר ______________ ,מאשר
בזאת כי ביום _______ התייצב לפ יי ____________ ,המוכר לי אישית  /שהזדהה לפ יי באמצעות
תעודת זהות שמספרה ____________ ,אישר כו ות התצהיר דלעיל וחתם עליו לפ יי לאחר
שהוזהר כי עליו להצהיר אמת ,שאם לא כן יהא צפוי לעו שים הקבועים בחוק.
___________________
חתימת וחותמת עורך הדין
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ספח י' – כתב אחריות
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