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  למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה
  

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

 
 המוצרים והשירותים המבוקשים .1

 חוק פי על תאגיד היא )"האקדמיה" – (להלן למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה .1.1
 .1961–תשכ"א, הלמדעים הישראלית הלאומית האקדמיה

 בבית יםבפרוזדור שטיח להחלפת הצעות להציע שלבי-דו פומבי מכרז עורכת האקדמיה .1.2
התקנה ו ספקהה ,קיים שטיח קילוף הכוללת ירושלים,ב 43 ז'בוטינסקי ברחוב האקדמיה

 ובנספחיו. בהסכם ,המכרז במסמכי כמפורט לוכה – ")שירותים"ה – (להלן חדש שטיח של

 כמפורט כולה – צרכיהולפי  דעתה שיקול פי על השירותים את לרכוש מבקשת האקדמיה .1.3
 להלן. זה מכרז במסמכי

 התקן, בדרישותשעומדים  שטיחים ייבחרוהראשון  בשלב :שלבים בשני יתנהל המכרז .1.4
 ובשלב מטעמה, האחראי והאדריכל האקדמיה לדרישותהאסתטית  וההתאמה האיכות

 הצעות להגיש ראשוןה בשלב אושרוש שהציגו שטיחים מתאימים הספקיםיתבקשו  השני
 להשתתף יוכלו לא הראשון בשלב בחרויי לא שמוצריהם ספקים השירותים. למתן מחיר
 השני. בשלב

  זה למכרז קובעים מועדים ריכוז .2

  
  תאריך  הנושא

  28.7.2017  האינטרנט ובאתר בעיתונות המודעה פרסום

  10.00בשעה  2.8.2017 נוסף ספקים רוסיו כנס

  3.8.2017  האדריכל שטיחים לאישור תמועד האחרון להגשה

  6.8.2017  הבהרה שאלות קבלת

  9.8.2017  ההבהרה לשאלות מענה

  15.8.2017  הצעהה הגשת

  11.2.2018  ההצעה תוקף

  12.10.2017  התקנת השטיח והשלמת השירותיםסיום מועד אחרון ל

 יקבעו,המכרז בגוף המופיעים אחרים תאריכים לבין אלה תאריכים בין סתירה של במקרה
  .זו בטבלהש התאריכים

  
  הגדרות .3
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הוא האדריכל האחראי מטעם האקדמיה לכל הקשור  אדריכל בני ראובן לוי  :האדריכל
  פיקוח על ביצוע השירותים.לבבחירת השטיחים המתאימים ו

 שהגיש נוסף חומר וכל הבהרה וכל תשובה כל לרבות זה, למכרז מציע של תשובתו  : הצעהה
 החליטה המכרזים ועדתאם  מטעמה, מי או המכרזים ועדת לפניית במענה המציע

  לקבלה.

 והבהרה תיקון וכל ההסכם, לרבות נספחיו, על זה מכרז מסמכי כל  :המכרז מסמכי
 המועד וטרם זה מכרז פרסום לאחר תפרסם,אם  ,האקדמיה שתפרסם

   הצעות. להגשת האחרון

 הסכם נחתםמו ישעו ,זה במכרז זוכהה הצעהל נבחרה ושהצעת המציע :הספק
   זה. מכרז למסמכי ד כנספח המצורף בנוסח

 עם הקשר איש שישמש מי – העניין לפי ,"המציע נציג" גם קראיי   :הספק נציג
   .הספק מטעם האקדמיה

 מכרז תנאי פי על השירותים ביצוע לעניין הספק עם הקשר איש שישמש מי   :האקדמיה נציג
 שיקול לפי לעת, מעת הנציג זהות את לשנות רשאית תהיה האקדמיה זה.

  .הספק לנציג תימסר כך על והודעה דעתה,

  במכרז. להלן 5 בסעיף כהגדרתם   :השירותים

 המכרז מסמכי פרסום .4

ת: בכתוב ,האקדמיהמתפרסמים באתר האינטרנט של על נספחיו,  ,זהמכרז  מסמכי  .א
www.academy.ac.il  

לבצע רישום מוקדם בדרך מציע המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט  על חובה  .ב
 את פרטיו המלאים MICHAEL@academy.ac.ilלכתובת דוא"ל:  שלוחשל מ

המציעים הפוטנציאליים  למסמכי המכרז. כנספח אומסומן  המצורףפרטי המציע טופס ב
 הדוא"למתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת 

 באמצעות "אישור קריאה".

שלא  מציעאולם  .רישום מוקדם כאמור לעיל אינו תנאי מוקדם להגשת הצעה במכרז זה  .ג
 ימסרו למשתתפים האחריםשי ועדכונים הודעות קבלבצע רישום מוקדם כנדרש לא יי

עדר הפרטים הנחוצים, או יבמכרז, בהלפגוע באפשרות שיזכה דבר עלול וה, בר המכרזבד
יידרשו. מציע אם עמידה בתנאים נוספים שיידרשו, -איבשל  –הצעתו  אף להביא לפסילת

שלא ישלח טופס פרטי מציע כנדרש במסמכי מכרז זה לא יוכל להעלות כל טענה נגד 
  האקדמיה בעניין זה.

 השירותיםהמוצרים ו תיאור .5

 :כדלקמן הם מכרזה על פי הזוכהשיספק  השירותים עיקרי  

 בביתש בפרוזדורים שטיח להחלפת לעבודות בהסכם האקדמיה עם יתקשר הזוכה  א
 חדש שטיח של התקנהו ספקהה ,ופינויו קייםה שטיחה קילוף הכוללות ,האקדמיה
 בתנאים ,האקדמיה ידי עלבשלב א של מכרז זה  הדוגמהולפי  ג נספחברט ומפלשיתאים 
 ב נספחכ המצורף בנוסח הזוכה בהצעת הקבועים

פרימה, בפני שחיקה,  ההרכבה עבודותלו השטיח לטיב אחריות לתת יידרש הזוכה   .ב
הרכבת  סיום מיוםלפחות  ) שנים7שבע ( של לתקופה גוני הצבעיםהתפוררות ושמירת 

  .י נספחב כהמצ"  כתב האחריותתנאי לפי , השטיח

 ביטוחים עריכת אישור בנספח כאמור בביטוחים עובדיואת ו עצמו את לבטח יידרש הזוכה  ג.
  .ו נספחכבזה  המצורף
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 המצורף ההסכם נוסח פי על הם זו בתקופה יחולו אשר וההוראות ההסכם תנאי יתר  .ד
 .ד ספחנכ המכרז למסמכי

 השירותים לביצוע םיכללי תנאים .6

 כדלקמן: בזה ומתחייב מצהיר הספק

 בכל יחזיק הוא הפחות) (לכל ההתקשרות הסכםל עה חתימה ממועדהחל  כי ידאג הספק  .א
 ביצועל בקשר דין כל הוראות פי על כאלה שידרשו ככל רישיון כלבו אישור כלב יתר,הֶ 

 נותני או משנה ספקי עם להתקשר שלא ידאג הספק ועוד, זאת זה. מכרזמושא  השירותים
 ברישיון אוחזים אלה כי לבדיקתו בכפוף אלא ,שירותים ליתןשיכולים  אחרים שירותים

  .עמם ההתקשרותמושא  שירותיםל בקשר דין כל תנאי פי על כנדרש היתרב או

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

 הכליםבעלי המלאכה,  הציוד, האמצעים, כל את מלאה, בזמינות וברשותו, בחזקתו יחזיק  .ג
 רצון לשביעות, השירותים כל של ויעיל מיטבי מקצועי, ביצוע לשם הדרושים והמשאבים
 .האקדמיה

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

 כל ביצוע לרבות ,זה במכרז הנדרשים השירותים מכלול לביצוע חשבונו, על אחראי, יהיה  .ה
 על וזהיר, , מדויקקפדני גבוה, מקצועי בסטנדרט והכול לקיומם, הדרוש וכל בהם הקשור

  דין. כל להוראות ובכפוף והמקובלים הנדרשים והביטחון הבטיחות הליונ פי

 סף תנאי .7

 :במצטברהאלה  התנאים בכל העומדים תאגידים או יחידים במכרז להשתתף רשאים

אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס),   .א
(אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות). העתק האישורים יצורף  1976–התשל"ו

 להצעת המציע כהוכחה לעמידתו בדרישות תנאי סף זה. 

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

על התאגיד להיות רשום במרשם המתנהל על פי דין בישראל.  –מציע שהוא תאגיד   .ג
להוכחת עמידתו בתנאי הסף על המציע לצרף להצעתו העתק תעודת ההתאגדות ותדפיס 

 עדכני של נסח התאגיד המראה שהתאגיד פעיל ואינו מפר חוק.

חוק  לפי שכר מינימום, כנדרשהעסקת עובדים זרים ותשלום בדבר חתימת המציע   .ד
 .ט נספחכלמכרז זה בנוסח המצ"ב  ,1976–התשל"ו ,ציבוריים עסקאות גופים

 האחרונות השנים משלוש חתא כלב ש"ח 1,000,000-מ הגדול כספי מחזור בעלהוא  מציעה  .ה
על  .המכרז מושא בעבודותלפחות  שנים חמש של מוכח ניסיון בעל, וההצעה לשנת שקדמו

נספח המחזור הכספי ושנות הניסיון בנוסח של המציע לצרף להצעתו אישור המאמת את 
  המצ"ב. ז

מ"ר של שטיח באיכות דומה  300לקוחות לפחות שאצלם התקין לפחות  המציע שלושל  .ו
המצ"ב,  נספח חטי הקשר עמם יפורטו ב, ושפר2014–2010לנדרש במכרז זה בשנים 

 ושאליו יצורפו ההמלצות עצמן. 

 באקדמיה הספקיםוסיור  כנסב נכח מציעה  .ז

 המציע ימלא כנדרש את כל מסמכי המכרז, כולל נספחים, ויחתום על כל דפי המכרז.  .ח

 המופיעות הדרישות ויתר הסף תנאי דרישתעל  כי בזאת ומבהירה מדגישה האקדמיה
 .עצמו במציע להתקיים המכרז במסמכי

 .יותר או נפרדים משפטיים גופים שני במשותף שהגישו הצעות תתקבלנה לא כי יובהר עוד
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 מכרז רבותע .8

 המחאה המכרז למסמכי לצרף המציע על הצעתו מושא התחייבויותיו הבטחת לשם  .א
אלף שקלים  וחמישה (עשרים ש"ח 25,000של  בסך אוטונומית ערבות בנקאית או בנקאית

 .המכרז למסמכי נספח הכ מצורףה בנוסח חדשים) לפחות

 מותנית ובלתי מוגבלת בלתי ותהא ,_ לפחות11.2.18לתאריך עד בתוקף תהא הערבות  .ב
נוספים,  יום 90 למשך להארכה וניתנת תוקפה תקופת כל במשך עת בכל וניתנת לפירעון

 .האקדמיה דרישת על פי

 .המציע לשם זהה להיות הערבות גבי הנערב על שםעל   .ג

תובא  הסף ולא על תיפסללעיל  המצורף כאמור בנוסח ערבות צירוף ללא שתוגש הצעה  .ד
  .לדיון

 ההצעה הזוכה בחירת לאחר סמוך הערבות להם נתקבלה תוחזר לא שהצעתם משתתפים  .ה
 .זבמכר

 אומדן היקף ההתקשרות  .9

מ"ר, אך הספק אחראי למדידה  300-יותקן השטיח ע"ש הזוכה כשבהם  יםשטח הפרוזדור
הספקים וכן לרזרבה וסיור  כנסבמדויקת של השטח ולספק השטיח לכל השטח שיצוין ויוגדר 

  כמפורט במפרט הטכני.

  וסיור ספקים כנס .10

לעיל בבית האקדמיה בהשתתפות  2וסיור הספקים יתקיים במועד הקבוע בסעיף  כנס  .א
האדריכל, ובו יימסרו פרטים נוספים בדבר השטיח והשירותים וציפיות נציגי האקדמיה ו

וסיור  כנסבממציע שלא היה הספקים חובה, והצעה וסיור  כנסבההשתתפות  האקדמיה.
 .תפסל םהספקי

הספקים יפורסם באתר האקדמיה ויהיה אחד ממסמכי המכרז וסיור  כנספרוטוקול   .ב
 שיוגש בחתימת המציע עם יתר מסמכי המכרז.

 אולם. במכרז להשתתפות סף תנאי ומהווה חובה הינה ספקיםוסיור  כנסב ההשתתפות  .ג
 ביקור כל לבקר מציע של מחובתו לגרוע כדי ספקיםוסיור  כנסב ההשתתפות בעצם אין

 בהסכם והתקשרות הצעתו הגשת לצורך לו הנדרשים הנתונים ריכוז לצורך לו הדרוש נוסף
 .שירותים

 הגשת שטיחים לאישור האדריכל .11

הספקים, כל מציע יהיה רשאי להיפגש עם וסיור  כנסבבמועדים שעליהם יודיע האדריכל   .א
השטיחים שבכוונתו להציע במסגרת המכרז, בצירוף  דוגמאות שללפניו האדריכל, להציג 

אישור לכל  וימסר ,מזמיןהבתיאום עם  ,המפרט הטכני של כל שטיח כאמור, והאדריכל
  .שהם יאשרומציע לכל סוג שטיח 

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

 הבהרות ושינויים .12

כתב עד למועד הנקוב כמועד האחרון להגשת שאלות ב הבהרות/שאלות להגיש ניתן  .א
בלבד. יש  michael@academy.ac.il: הדוא"ללעיל לכתובת  2הבהרה בסעיף 

 02-5676200בטלפון  הדוא"ללוודא קבלת 

 כמפורט להלן: ,בלבד במבנה של טבלה wordהשאלות יוגשו בפורמט של קובץ   .ב
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הסעיף  'מס  מס' סידורי
  במכרז

השאלה/בקשת 
  ההבהרה

 
באתר האינטרנט, ללא ציון שמו או תיאורו אך ורק לשאלות/הבהרות יפורסמו  התשובות  .ג

של הפונה. באחריותם הבלעדית של המציעים לעקוב אחר פרסומי התשובות באתר. יובהר 
תהיה רשאית  האקדמיה. האקדמיהכי רק תשובות בכתב שיפורסמו באתר תחייבנה את 

 לפרסם באתר האינטרנט יותר מקובץ הבהרות אחד, אם תראה בכך צורך.

התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז השונים -איבהירויות או סתירות או -אימציע שימצא   .ד
 בכתבהתאמה או פגם אחר בהם, יפרטם -איאו בין הוראות שונות מהוראותיהם או כל 

יהא מנוע מלהעלות בעתיד כל  שאם לא כן –זה במסגרת בקשה למתן הבהרות על פי הליך 
את , ספקהתאמות או כל פגמים אחרים כאמור. למען הסר -איטענה בדבר סתירות או 

התאמות כאמור -איבהירויות או סתירות או -איל באשרהפרשנות הסופית והמחייבת 
 .האקדמיהתקבע 

חלק בלתי נפרד ממסמכי  הןהתשובות לשאלות ההבהרה, שיפורסמו באתר האינטרנט,   .ה
, כשהוא האקדמיהשפרסמה . כל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל קובץ הבהרות המכרז
 בראשי תיבות. ,ידי מורשי החתימה של המציעבחתום 

אחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ה, בכל עת קודם למועד רשאית האקדמיה  .ו
המשתתפים. השינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות 

חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של ו ייהוהתיקונים, כאמור 
 ).א נספחהמשתתפים ששלחו טופס פרטי מציע (

בהרות ההתאמה בין מסמכי המכרז או נספחיו לבין קובץ ה-מקרה של אי בכלכי  ובהרי  .ז
בקובץ ההבהרות/התיקונים סעיפיו, יגבר האמור -תתתיקונים כאמור בסעיף זה על האו 

התאמה, -איויש ביניהם  ,לפי העניין. היה ופורסם יותר מקובץ הבהרות/תיקונים אחד
ייעשה מאמץ לפרש את המסמכים  מכל מקום,יגבר הקובץ שפורסם במועד המאוחר. 

 כמכלול.

 מבנה ההצעה והמסמכים המצורפים לה .13

לכל יו להגיש על, האדריכל בידישאושרו  שטיחים לכמהכי בכל מקרה שמציע מגיש הצעות ובהר י
ההצעות למכרז תוגשנה  .. ההצעות תיבחנה בנפרד(נספח ב)של הצעת מחיר  מעטפה נפרדת שטיח

   :כך

מעטפה אחת שתכיל את כל המסמכים שהגשתם נדרשת במכרז זה, למעט הצעת המחיר 
 ". 1 'מסמעטפה " :רשמנה המיליםיעל גבי מעטפה זו ת (נספח ב).

רשמנה יבלבד. על גבי מעטפה זו ת ב נספח –שנייה שתכיל את נספח הצעת המחיר  מעטפה
 ".המחיר הצעת – 2 '"מעטפה מס :המילים

 מידע או מסמך כל 1 'מס במעטפה המוגש לחומר לצרף אין כי בזה ומודגש מובהר
 כאמור והצעה, עליה המצביע) או 2 'מס מעטפה, ב(נספח  המחיר להצעת הקשור
 .תיפסל
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מכרז " :רשםיועליה י ,2 'ואת מעטפה מס 1 'מעטפה אחת גדולה שתכיל את מעטפה מס
להחלפת שטיח בעבור האקדמיה הלאומית הישראלית  04/2017שלבי מס' -פומבי דו
  ."מעטפת ההצעה") – (להלן ללא שום סימני זיהוי של המציע "למדעים

  :עותקיםמעטפת ההצעה תכלול את כל המסמכים האלה במקור ועוד שני 

כל הנספחים למכרז זה, לאחר שמולאו בהם כל הפרטים הנדרשים וצורפו להם   .א
ידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו, בהאסמכתאות הנדרשות, כשהם חתומים 

 יש דרישה לכך.אם  ,דין או רואה חשבון ידי עורךבכדין, וכשהם מאומתים 

 הנדרשים במכרז.כל האסמכתאות להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף   .ב

ועמידתו המוצר  ) לעיל, לצורך קביעת איכותב(16כל האסמכתאות הנדרשות בסעיף   .ג
 .בתקנים

(בכל כשהוא חתום  ,על נספחיו נספח דנוסח ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה המסומן   .ד
 בחתימה מלאה. י מורשי החתימה של המציע ידבשלושת העותקים בחתימה מקורית) 

 .לעיל 8ערבות המכרז כאמור בסעיף   .ה

אם  ,התשובות לשאלות הבהרההספקים, וסיור  כנספרוטוקול , כל מסמכי המכרז  .ו
 כשהם חתומים בראשי תיבות על כל עמוד ועמוד. ,ואישור האדריכל לשטיח ,פורסמו

 ולא ימחק לא המציע. דרישות מכרז זה, במדויק לפיההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות   .ז
 הכלולים אחרים כלשהם פרטים או התשלום תנאימ ההסכם, מתנאי פרט כל ישנה

 שינוי כלב לראות רשאית המכרזים ועדת .במכרז והקשורים לעיונו שהועברו במסמכים
 את לפסול כדי בהם שיהיה המכרז מפרטי הסתייגות עקרונית משום תיקון או מחיקה או

 .המציע הצעת
 

 ההצעה ומועדי ההגשהאופן הגשת  .14

לעיל, כשהיא סגורה, יש להכניס לתוך  13את מעטפת ההצעה אשר הוכנה כאמור בסעיף   .א
חדרו של ( 1מחלקת הכספים, חדר מס' בהממוקמת תיבת המכרזים של האקדמיה, 

ברחוב שבקומה הראשונה במשרדי האקדמיה , )סמנכ"ל הכספים והמנהל מר גדי לוין
 2בסעיף מפורט כירושלים, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות ב 43ז'בוטינסקי 

לעיל. הימצאות ההצעה בתוך תיבת המכרזים נכון למועד זה היא באחריות המציע בלבד. 
תיפסל ולא  –מצא במועד הנקוב לעיל בתוך תיבת המכרזים של מכרז זה יהצעה שלא ת

  תידון.

המועד האחרון להגשת הצעות, בימים א' עד ה' בשעות  ניתן להכניס הצעות לתיבה, לפני  .ב
 (למעט ימי שבתון, ערבי חג, חגים וימי חול המועד). 16:00עד  08:00

 ןכמוה ,במכרז והשתתפותו ,אליה המצורפים הטפסים על ,ההצעההמציע את  הגשת  .ג
המכרז  פרטי , שכלותנאי את ובדק עיין ,בחן בשטח, סייר המציע כי ואישור כהצהרה
והסגולות המקצועיות  והכישורים המידע, הידע כל לו לו, יש ונהירים ידועים וההסכם

כל  אתבמלואן  למלא מסוגל הוא וכי ,זה מכרז מושא השירותים לביצוע הדרושים
 .דין כל ל פיע ובהסכם במכרז המפורטות ההתחייבויות

 תוקף ההצעה .15

יום מהמועד האחרון להגשת  180שהוגשה במסגרת מכרז זה תעמוד בתוקף למשך  הצעה 
יאריך המציע את תוקף הצעתו עד לקבלת החלטה סופית  –היה ותבקש זאת האקדמיה  הצעות.

בסעיף  לאמור בכפוף ,סופי הוא הצעתו בטופס המציע שינקוב המחיר כי בזאת מובהר במכרז זה.
  להלן.(ו) 16

 המציע הזוכה בחירתתהליך  .16
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ראשון האדריכל והאקדמיה כשטיחים הבשלב  שאישרומבין ההצעות ההצעה הזוכה תיבחר 
 ,שטיח, איכות הספקה איכותבהתחשב באמות מידה של  ,האקדמיה רכיולצשמתאימים 

התקין המציע על המלצות ובדיקות של נציגי ועדת המכרזים באתרים שבהם  תססהמתב
  : כךההצעות והערכתן ייעשה תהליך בחינת  .שטיחים, ומחיר

 כפי הסף בתנאי עומדת ההצעה אם תבדוק, מטעמה לכך שימונה מי או, המכרזים ועדת  .א
 תעבור ולא תיפסל הסף מתנאי באיזה תעמוד שלא הצעה. המכרז במסמכי שהוגדרו
  . הבאים לשלבים

מהציון  40%ה ייהציון האיכות  –האיכות  ציוני וחישוב ההצעות איכות בדיקת: א שלב  .ב
 נציגי וביקור המציע הצהרות לפי יבוצעו הניקוד ומתן ההצעות איכות בדיקת .הכללי

רק מציעים שקיבלו ציון  .נספח חבמפורט ה לפי ,המציע של המוצעים אתריםב האקדמיה
") יעברו לשלב מינימלי איכות ציון" –(להלן  נקודות 40מתוך  נקודות ומעלה 20 לפחות של

ועדת המכרזים רשאית תהיה הצעות כשרות,  מארבע. בכל מקרה שבו תתקבלנה פחות ב
 שיקול דעתה. לפי(אך לא חייבת) להפחית את ציון האיכות המינימלי 

  

  

 

 :להלן מפורטה לפי יבחנוילעיל,  , כמפורטבחינת תנאי הסף את בהצלחה שעברו הצעות

  ניקוד  המידה אמת  מס'

  נקודות 20  שלושל המציע וניסיון קודם עבודתו ההמלצות על   1

המכרזים מעבודות ועדת טיב השטיח המוצע, התרשמות   2
  המציע והתרשמות כללית שביצעאחרות 

  נקודות 20

  נקודות 40  "כסה  

  

 מהציון הכללי %06ה ייהנקודות)  06ציון המחיר (עד  –תיבדק הצעת המחיר : ב שלב  .ג

 ,, וללא מע"מלהספקת השטיח, התקנתו וכתב האחריות בגין תמורה מבוקשת
 .אליה תנקודות להצעה הזולה ביותר, ויתר ההצעות ינוקדו יחסי 60 יינתנו

כם הניקוד שניתן בגין האיכות והניקוד שניתן ויס :ההצעות ודירוג הכולל הציון חישוב  .ד
 . המחיר בגין הצעת

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

לקבל  כדי עיניה ראות לפי ים/המציע עם מ"מו לנהל הזכות את לעצמה שומרת האקדמיה  .ו
 כך בשל יהיו ולא אין ההצעות י/למגיש .לדעתה ביותר והנוחים הטובים התנאים את

 .האקדמיה כלפי שהוא סוג מכל או תביעות טענות

לציונים  זכו אשר ההצעות שתי בין התמחרות של הליך לקיים רשאית המכרזים ועדת  .ז
 .כאמור ההבהרות קבלת לאחר הזוכה ההצעה על ולהכריז ביותר הגבוהים

 מכרז ערבות והשבת חוזה חתימת .17

הזוכה  בידיעם בחירת הזוכה במכרז תחתום האקדמיה על נוסח ההסכם שהוגש חתום    .א
תנאיו ולוח הזמנים שבחוזה לפי על הזוכה להתחיל בביצוע ההסכם  עם הצעתו במכרז.
 לחלט רשאית אקדמיהה תהא ,אלו תיויוהתחייבו את הזוכה מילא לא ובמסמכי המכרז.

 ,לעיל 7 בסעיף כקבוע ,מטעמו המכרז למסמכי המציע שצירף הבנקאית הערבות את
 .החילוט נגד טענה כל מלהשמיע מנוע יהא והמציע ,במכרז זכייתו את ולבטל
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 בתנאים ,המכרז למסמכי שצורפה המכרז ערבות להשבת זכאי יהיה במכרז מציע   .ב
 :כדלקמן

 כל שנדחו או ,במכרז כזוכה הצעתו נבחרה לא או ,מטעמו המכרז מסמכי נפסלו אם  )1
 .זה בעניין אקדמיהה של הודעתה מתן לאחר ההצעות

של רצונה ביצוע ההסכם לשביעות  ולאחר שהשלים את  אם זכה במכרז   )2
  .האקדמיה

 סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז .18

ועדת המכרזים תאפשר למשתתף במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי   .א
 1993–(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21קבוע בתקנה ה לפי, ההזוכשל ההצעה 

 הלכה הפסוקה.ה ובכפוף לה, ועל פי

 –כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים (להלן  הסבורמציע   .ב
), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום "סודייםה החלקים"

 ינהג כדלקמן: ,המכרז

-ברור וחד בסימוןיציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם  )1
כי חלקים שיש בהם כדי להוכיח את עמידתו של המציע בתנאי הסף  ובהרימשמעי. 

 . סודייםלכלל  והצעת המחיר לא ייחשבו

מי שמסכים למסירת ההצעה  בו יראומציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים  )2
לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז. מציע שסימן חלקים בהצעתו 

מי שמסכים למסירת שאר חלקי הצעתו, אשר לא סומנו, לעיון  בויראו  –כסודיים 
 מציעים אחרים.

חלקים אלה בהצעה סודיים גם  בהיותהודאה  הואסימון חלקים בהצעה כסודיים  )3
בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון 

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

של ועדת המכרזים  הואשיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים  כי יודגש )4
 בלבד.

הזוכה שהזוכה  הבהצעטים החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפור )5
 ועדת המכרזים התראה בכתב לזוכה. הגדירם סודיים, תיתן על כך

  יםכלליתנאים  .19

מציעים. מציע המגיש הצעה עם אחרים יציין  לכמהמשותפת אחת הצעה  תוגש לא  .א
ובו בלבד יראו האחראי לכל דבר הנוגע למכרז זה. הצעה שלא  ,מי הוא המציע במפורש

סלה מטעם ותהיה ועדת המכרזים רשאית לפ –תצביע במפורש על זהות ברורה של המציע 
 זה בלבד. 

בהצעה  בכלל בעלת הניקוד הגבוה ביותר אולבחור בהצעה  תמתחייב האינ האקדמיה  .ב
 .כלשהי

סבירה מבחינת  לאשומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא  האקדמיה  .ג
תנאיה, או שהיא חסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי והמחיר לעומת מהות ההצעה 

מונע הערכת ההצעה כדבעי. מבלי לגרוע מהיקף שיקול הדעת  האקדמיההמכרז, שלדעת 
המחיר הנקוב בה אינו סביר רשאית שלא לבחור בהצעה ש האקדמיההשמור לה, תהיה 

ובין המחיר גבוה מדי של בין ואו אינו תואם את תנאי השוק או את דרישות המכרז, והכ
באופן שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו המעשית של  ,האקדמיהנמוך מדי, לדעת  שהוא

דרישות מכרז זה, לרבות העמידה בהיקף התקציבי  לפיהמציע לבצע את התחייבויותיו 
 .המאושר

שומרת על זכותה לבטל מכרז זה או לוותר על ביצוע חלק מהשירותים  האקדמיה  .ד
המפורטים בו בכל עת, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. במסגרת שיקול דעתה 



9
 

רשאית להתחשב, בין היתר, במספר ההצעות שתוגשנה בפועל,  האקדמיהלעניין זה תהיה 
 רז זה ובסכומי התשלום שנדרשו בהן.במידת התאמתן של הצעות אלה לדרישות מכ

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה להמציא הבהרות או  האקדמיה  .ה
להצעתו, או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת  בנוגעהסברים או השלמות 

, ןכנדרש לפי תנאי הליך זה, ובלבד שכל מסמך, רישיו ןשיויכל מסמך, אישור, היתר או ר
 אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז והפנייה המצורפים בזה או כל הסתייגות   .ו
, לא יובאו תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרתבבין  בעניינם,

 בחשבון בעת הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.

נוסף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת המכרזים ב  .ז
להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על  –מנימוקים שיירשמו  –רשאית 

שירות  ור ואת תכליתו של מכרז זההפגם, אם מצאה כי החלטה זו משרתת את טובת הציב
 .מרבי

רשאית בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון  האקדמיה  .ח
 להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו, על פי שיקול דעתה.

וי מאת המציעים יישאו בהוצאות השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפ  .ט
 .שהיא בגין הוצאות אלו, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה האקדמיה

ולא  ,עמו שייחתם הסכםה לפי מזכויותיו זכות כל לאחר להעביר שלא מתחייב הזוכה  .י
אלא  ,הסכםה לפי בזכויותיו שימוש לשם אחר תאגיד ליצור או שותף לצרף או להוסיף

 .ומראש בכתב האקדמיה בהסכמת

כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה כדי לסיים את הליכי  ובהרי ספק למען הסר  .יא
וכי בטרם חתימת  ,הזוכהמציע ל האקדמיההבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין 

רשאית  האקדמיהעל חוזה ההתקשרות בין הצדדים  האקדמיהמורשי החתימה מטעם 
 על פי שיקול דעתה. האו לשנותלבטל את החלטתה 

על פי כל דין או על פי חוק חובת מכרזים,  האקדמיהלעיל כדי לגרוע מזכויות אין באמור   .יב
 או התקנות על פיו. 1992–התשנ"ב

גם לאחר  הנחת דעתהלדרוש מהמציע ראיות ומסמכים נוספים ל תרשאיהאקדמיה   .יג
 ה.שיקול דעת פי לעל ווהכ ,פתיחת ההצעות

הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך   .יד
 בירושלים. ,מבחינת העניין ,בו המוסמך לדון

 

 רשימת הנספחים: .20

 פרטי המציע טופס –נספח א   .א

 טופס הגשת הצעה – ב נספח  .ב

  מפרט טכני לשטיח – ג נספח  .ג

  נספחיו על ,ההסכם נוסח – ד נספח  .ד

  ביצוע ערבות – ה נספח  .ה

  אישור עריכת ביטוחים – ו נספח  .ו

 סיוןין מחזור ושנות ניהצהרה בעני – ז נספח  .ז

 רשימת ממליצים  –ח ח ספנ  .ח

 עובדים זכויות שמירת לעניין הצהרה - נספח ט  .ט
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   כתב אחריות –נספח י  .י
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  פרטי המציע טופס –א נספח 

  לכבוד

  האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

האקדמיה להחלפת שטיח בעבור  04/2017שלבי מס' -מכרז פומבי דולהלן הצעתנו במסגרת 
  :הלאומית הישראלית למדעים

 שם המציע: ___________________________________

  ______________ עוסק מורשה / תאגיד 'מס

  כתובת המציע ____________________________________

 פרטי נציג המציע (אשר ישמש גם איש קשר לצורכי מכרז זה):

 שם פרטי: ______________

 _____________שם משפחה: 

 תפקיד: ________________

 כתובת:_____________________________________

 טלפון: _______________ נייד: _______________

 פקס: _________________

 דואר אלקטרוני: __________________________

 מורשה חתימה):מורשי החתימה של המציע הם (יש לפרט שם, מס' תעודת זהות ותפקיד לכל 

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________ 

 נוההסכם המצורף, בחאת ו ותנאיובעיון את תוכן מסמכי המכרז  נולאחר שקראהצעתנו זו ניתנת  .1
את כל  נוזמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר שקיבל נושניתן ל, ולאחר אותם נווהבאותם 

אנו מצהירים כי אנו מקבלים את כל התנאים  .לשם הגשת הצעה נוהפרטים שהיו נחוצים ל
 המפורטים במסמכי המכרז, על נספחיו, ללא סייג.

, נפרדת במעטפההתמורה שאנו מבקשים מפורטת בהצעת המחיר המוגשת במסגרת הצעתנו זו,  .2
לכל שטיח הצעת מחיר נגיש סוגי שטיחים, כמה אנו מגישים למכרז אם  על פי דרישות המכרז.

 במעטפה נפרדת. נספח ב)(
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 180 תום ועד ממועד מסירתה בתוקף תעמוד ונספחיה, חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .3
 בתנאי המכרז. כקבוע למכרז ההצעה להגשת האחרון המועד מן יום

, לרבות ההסכם כשהוא במסמכי המכרז המפורטיםאת כל המסמכים הנדרשים  זהמצרפים באנו  .4
חתום בידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו, וקובץ מסמכי המכרז כשכל אחד מעמודיו 

 חתום בידי הנ"ל בראשי תיבות.

או  בותינוחו את לאחר להעביר אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו, ואנו מסכימים, כי לא נהיה רשאים .5
 מקצתן. או כולן מנו אם ניבחר למציע זוכה,ישייחתם ע ההסכם על פי זכויותינו את

אנו מגישים הצעה זו מבלי שערכנו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, מלא או חלקי, עם  .6
המשתתפים האחרים או עם משתתפים פוטנציאליים או מי מטעמם במכרז זה לגבי איזה מן 

 בו ואשר מוצעים על ידינו.הפרטים המפורטים 

ובמיוחד את אלה  ,את כל המסמכים והאישורים הנדרשים במסמכי המכרז זהאנו מצרפים ב .7
 הנדרשים לשם הוכחת עמידתנו בדרישות הסף.

ולאחר , בקפידהאותם לאחר שקראנו בעיון את כל מסמכי המכרז ובחנו  אנו החתומים מטה,
לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, ואם 

  בחוק, מצהירים בזאת כי כל האמור לעיל נכון לפי מיטב ידיעתנו.

     

שם מורשה    תאריך
 חתימה

 חתימה  

  

     

שם מורשה    תאריך
 חתימה

 חתימה  

  

  עורך דין בעל רישיון עריכת דין בישראל אישור

מאשר בזאת כי ___________________ מרחוב _______________________, אני הח"מ, עו"ד 
, שזיהה/תה עצמו/ה לפניי בתעודת _________________ביום _________ הופיע/ה לפניי מר/גב' 

הצהרתו/ה לעיל לאחר שהזהרתי על  ם/מהחתהמוכר/ת לי אישית, ו ,/___________ זהות שמספרה
האמת, וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא  אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את

  יעשה/תעשה כן.

     

חתימה    שם עו''ד   תאריך
 וחותמת
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  טופס הגשת הצעה –ב נספח 

  )2מעטפה מס'  – (יוגש במעטפה נפרדת

  מציע שמגיש כמה שטיחים יגיש כל אחד מהם במעטפה נפרדת

  

______ ____:____תאריך  

  לכבוד

  הלאומית הישראלית למדעיםהאקדמיה 

שטיח בבית האקדמיה  להחלפת 04/2017שלבי מספר -במסגרת מכרז פומבי דולהלן הצעתנו 
  הלאומית הישראלית למדעים:

 _____________ תאגיד/עוסק מורשהמספר  __________________________ שם המציע:

  _____________  /טלפון ניידטלפון   _________________________________ כתובת

  כתובת דוא"ל ___________________________  __________________פקסימיליה ___

  ההצעה

התמורה  השירות המבוקש
בגין המבוקשת 

ביצוע העבודה 
        בש''ח כולה

  * ללא מע"מ)(

קיים,  שטיח קילוף הכוללות האקדמיה בפרוזדורים בבית שטיח החלפת
 דוגמה ולפילמכרז  ג נספחבלמפורט חדש שיתאים  שטיח של והרכבה ספקהה
בתנאים הקבועים בהצעת   בשלב א' של מכרז זה ע"י האקדמיהאושר תש

 הזוכה.

גוני אחריות לטיב השטיח ועבודות ההרכבה בפני שחיקה, התפוררות ושמירת 
מיום סיום ההרכבה של השטיח, לפחות ) שנים 7לתקופה של שבע ( הצבעים

  .י נספחכתנאי כתב האחריות המצ"ב  לפי

 

 כולל(קומפלט) בסכוםהמבוקשת יש לנקוב  תמורהאת ה 

 

 הצהרות המציע:

 ,, כהגדרתה לעילאני מצהיר בזה כי לא אהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו על התמורה המבוקשת .1
 . להסכם 4 סעיף הוראות ולפי
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סכום התמורה הוא סופי ומוחלט וכולל את כל ההוצאות הנלוות בקשר לביצוע השירותים   .2
  .המפורטים במסמכי המכרז על כל סעיפיו

____________________תפקידו: ____________________:החותם  
 

  ____________המציע:  חתימה וחותמת
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  מפרט טכני לשטיח בפרוזדורי האקדמיה –נספח ג 

  

  שטיחים מקיר לקיר

   עבודההתיאור  )1

 "ז ולכלוללוהמפרטים והכניות, ותה לפירצפה להיות  כיסוייל מגיש המציעשעל ההצעות  1.01
  נטיים למלאכה זו. והיקפי העבודה הרלו הפריטים שלכל  את

 ם  שלהתקנתלו םספקתהלרותים הדרושים ילספק פועלים, חומרים וש המציעעל  1.02
  שוליים תפורים ואביזרים נדרשים. כולל , ומתאימים שטיח תואמיםוכל פרטי  ,שטיחים

  לכל הפריטים השונים.  כולל לביצוע כל העבודה,לספק מחיר  מציעעל  1.03

  על כל העבודה להתבצע בהתאם לשיטות התקנה המומלצות של היצרן.  1.04

  הגשות  )2

   אדריכל האקדמיהדוגמאות ואישורי  2.01

ובלייה, שחיקה בפני בעל העמידות הגבוהה ביותר , תקן מבני ציבור לפישטיח חסין אש 
סיור ו כנסהנחיות האדריכל ב ולפיבכתב על פי דוגמה שיאשרו האדריכל והאקדמיה 

  .העבודה כוללת התקנה לפי הנחיות היצרן הספקים.

   ותחזוקהכניות עבודה ות 2.02

ספים וכל תנאי אתר טיפוסי אחר, כולל פרטי , ביצועכנית ולהגיש ת מציעהעל  א.
  . האדריכל של תובדיקלצורך  –ותוכניות עבודה סטנדרטיות 

אורכיים ורוחביים וכל פרט רלונטי אחר  חיבוריםלציין בבירור מיקומם של  ב.
  הדרוש להבהרת העבודה. 

 קיוןינלוהנחיות  תחזוקתו של כל סוג שטיח שיותקןלהעביר מידע על  המציעעל  ג.
  . כל אחד מהסוגים

 למבנה האקדמיה שייגרמולתקן פגמים ולהגן על המשטחים הסמוכים מפני לכלוך  ד.
  . השטיחהרכבת מ

ועל העבודות מנזק ביריעות פלסטיק פוליאתילן על  השטיחעל המציע להגן על   ה.
  מסירתו. לולשמור על המוצר עד  ,חשבונו

   רזרבה 2.03

בעתיד  האקדמיהלשימוש  שטיחתוספת של כל סוג וצבע של  5%על המציע לספק 
 נהולאחסבבירור  נהלסממסודר את הכמות הדרושה, בלארוז יש  .שוטפת לתחזוקה

ספקתה הו ,עבור כמות הרזרבה לא ישולם בנפרד. עליו ויור האדריכל והמזמיןשבמקום 
  כלולה במחיר ההצעה במכרז.

   שיטת הנחת השטיחים )3
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  . היצרןת ולפי המלצהאדריכל והנחיות  לפי

  

  

  

   דרישות ריצוף )4

יהיה  והוא ,ביצוע העבודההמציע לפני  בידיייבחנו  הרצפה הקיימתוג, מיקום ותנאי ס 4.01
  . השטיחלקבלת את משטחי הרצפה אחראי להתאים 

  חומר מילוי,בובמילוי  ובפילוסבהחלקה  המשטחיםהמציע יבצע תיקונים של כל פגמי  4.02
latex-based  .שאינו מתכווץ  

  מיומנות )5

סיון רב בכל היבטי ההרכבה ינ בעלי ,בעלי מלאכה מקצועיים בידי כולה תתבצעהעבודה  5.01
  המפורטת. 

 ולפי סוגהיצרן  יו שלהמלצותלו יודרישותל המלא העבודה כולה תתבצע בהתאמה 5.02
  . ואופייה זו עבודה

  לפי הנחיות האדריכל. השטיח יש להרכיב את  5.03

  הגמורההגנה על העבודה  )6

כולל הגנה  ,, תחול על המציעהאדריכל בידי, משלב הגימור עד לקבלתו לשטיחהאחריות הכללית 
  יריעות פוליאתילן על כל השטיחים.בפריסת 
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  נספח ד

  הסכם

  2017 __ שנת________בחודש_ שנעשה ונחתם בירושלים, ביום ___

  
  האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  :בין

  , ירושלים43מרחוב ז'בוטינסקי   
  ")האקדמיה" - (להלן  

  מצד אחד

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

  מצד שני 

  

הוראות הסכם  לפיהכול ו, בבית האקדמיהלהחליף שטיח בפרוזדורים נת והאקדמיה מעוניי   הואיל
  ;, ובכפוף להןעל נספחיו ,זה

 שטיח החלפתל 04/2017 'מסשלבי -מכרז פומבי דובמסגרת הצעה  הספק הגישו   והואיל
 חדש שטיח של והרכבה ספקההקיים,  שטיח קילוף כולל ,האקדמיה בפרוזדורים בבית

  ;2נספח כמצורפת להסכם זה ומסומנת והצעתו  ,)1נספח (המכרז מצ"ב כ כולל אחריותו

למכרז)  5(כהגדרתו של מונח זה בסעיף הסכים לקבל על עצמו את מתן השירותים הספק ו   והואיל
  ובכפוף לתנאי הסכם זה; להסכם זה 2, המצורפת כנספח הצעה שהגישה לפי

המכרזים במכרז בישיבת ועדת זוכה להצעה הועדת המכרזים על ידי  הוהצעת הספק נבחר   והואיל
  ביום ____________;

וא בעל כל הכלים, המיומנות, הניסיון והיכולת לבצע את כל ההתחייבויות מצהיר כי ההספק ו והואיל
  בהסכם זה על נספחיו. שקיבל עליו

  מוסכם, מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן: ןכאשר על 

 הגדרות .1

 גם לצורכי הסכם זה.למסמך תנאי המכרז תשמשנה  3ההגדרות הכלולות בסעיף   

  ווהתחייבויותי הספקהצהרות  .2

הכלים, הידע המקצועי, כל הנכסים, כוח האדם, האמצעים, המשאבים,  יוהספק מצהיר כי ביד .4
  .על נספחיהם הסכם זההמכרז ו לפיכל ההתחייבויות שנטל על עצמו הניסיון והיכולת לביצוע 
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 על פילבצע את כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה על נספחיו  הספק מתחייב .5
והכול ברמה  ,, ועל פי הנחיות האקדמיה כפי שימסרו לו מעת לעתובכפוף להן הוראות ההסכם
 הקפדה על שמירת כל הוראות הדין וכללי הבטיחות והזהירות הנדרשים.ובמקצועית גבוהה 

או  ואת חובותי מחות או להקנות לאחר, בכל דרך שהיא,או לההיה רשאי להעביר יהספק לא  .6
 על פי הסכם זה, כולן או מקצתן. וזכויותי

הספק מתחייב להחזיק בידו כל אישור או רישיון הנדרשים על פי כל דין לשם ביצוע  .7
ביצוע המחויבויות האמורות לההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה, ולהתקשר בקשר 

לבצע את המטלות  ,כנדרש על פי כל דין ,וחז בידו רישיון או היתר מתאיםאך ורק עם מי שא
אשר לשמן התקשר עמו. הוראה זו אינה גורעת מהתחייבויות הספק על פי תנאי המכרז והסכם 

 זה אלא מוסיפה עליהן.

הגשת ההצעה מעת הספק מתחייב להודיע לאקדמיה מיד ובכתב על כל שינוי שחל במצבו  .8
 ממתן השירותים לפי הסכם זהגם על כל שינוי מתוכנן, שיש בהם כדי לגרוע  במכרז, ובכלל זה

. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, האקדמיה תהיה רשאית שהיא בכל דרךבהם או לפגוע 
ולספק לא תהא  ,הודעת השינויים כאמור בסעיף זה בשללשקול הפסקת ההתקשרות עם הספק 

 טענה בעניין זה. לכ

  תקופת ההסכם .3

כתב  על פיוסיומו בתום תקופת האחריות  ,חתימתו על ידי האקדמיה יוםבתחילתו של ההסכם   .א
 "). ההתקשרות תקופת" –למכרז (להלן  י נספח ,האחריות

תוך תקופת בלהביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו האקדמיה תהיה רשאית   .ב
 הזמנים למתן השירותים.לא יעמוד הספק בהוצאות הסכם זה או בלוח ם אההסכם 

מכל סיבה  , בין מכוח האמור בסעיף זה לעיל וביןההסכםהאקדמיה את בכל מקרה של ביטול   .ג
או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט  הספקלפצות את חובה על האקדמיה לא תהיה שהיא, 

ביטול מועד ההודעה בדבר עד לבפועל התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק 
 ההפרה של הספק. מן, בקיזוז הנזקים שנגרמו לה סכםהה

 התמורה ותנאי תשלומיה .4

 להסכם זה. 2על פי המפורט בהצעת הספק בנספח  תהיה לתשלוםהתמורה   .א

בו לא בוצעו השירותים או כל שהאקדמיה תהיה רשאית לעכב ביצועו של כל תשלום במקרה   .ב
חלק מהם כנדרש. לחלופין, תהיה האקדמיה רשאית לוותר על השירותים שלא בוצעו ולהפחית 

 את ערכם מהתשלום לספק. 

בו אושרה שימים מהמועד  30+  התשלום יבוצע כנגד חשבונית שתומצא לאקדמיה בתוך שוטף  .ג
 הספק. בידיהשלמת ביצוע העבודה  ידי נציג האקדמיה, לאחר אישור האדריכל עלבהחשבונית 

סעיף זה לעיל, לא ישולם על ידי  לפיתשלום ה עללמען הסר ספק, כל תשלום אחר או נוסף   .ד
 האקדמיה לספק.

 האקדמיה.  עםמהצעתו עם חתימה על ההסכם  15%הספק יהיה זכאי למקדמה בשיעור של   .ה

  

  

  קבלן עצמאי –  הספק .5
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הצדדים מצהירים ומאשרים בזאת כי מעמד הספק ועובדיו או מי מטעמו כלפי האקדמיה בכל   .א
כשל קבלן עצמאי, ואין בהסכם זה כדי ליצור בין הצדדים או בין מי  הואהקשור להסכם זה 
מעסיק או כל יחסים משפטיים אחרים למעט כאלו של קבלן עצמאי –מטעמם יחסי עובד

 ומזמין.
 

כי ערכאה משפטית כלשהי בלמען הסר ספק, היה וחרף כוונת הצדדים כאמור ייפסק   .ב
או כי  ,מעסיק בין האקדמיה או מי מטעמה לבין הספק או מי מטעמו–עובדקיימים יחסי מת

תמורה בהספק או מי מעובדיו זכאי לתשלומים סוציאליים כלשהם מהאקדמיה, כי אז יראו 
עלות מעסיק, הכוללים גם את כל התנאים הסוציאליים  המשולמת לספק לפי הסכם זה סכומי

הספק את האקדמיה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין ישפה המגיעים לעובדים, ובמקרה כזה 
דין של ערכאה מוסמכת, ללא כל הגבלה  כל תשלום שהיא (האקדמיה) תחויב בו כאמור בפסק

 בסכום.
 

  הפרות ותרופות .6

באוקטובר  12ם לוח הזמנים וסיום ביצוע השירותים עד ליו לפיביצוע השירותים כי  מוסכם  .א
 מזכות לגרוע מבלי, יסודית הפרה תיחשב והפרתם בהסכם, ויסודיים עיקריים תנאים 2017

 . דין כל פי על אחרים ותרופה סעד לכל האקדמיה

 כנדרש הפעילות את הספק יבצע לא שבו מקרה בכל, בהסכם זה ובמכרז מהאמור לגרוע מבלי  .ב
 את לדרוש רשאית האקדמיה, המכרז מסמכי הוראות את הספק יפר או ,הנדרשת ובאיכות

 בתשלום. מחויב יהיה והספק לכל יום של איחור, ש"ח 2,000מוסכם בשיעור של ה פיצויה

 שיגיע תשלום מכל הנקובים המוסכמים הפיצויים סכום את לנכות זכאית תהיה האקדמיה  .ג
 .אחרת חוקית דרך בכל לגבותם או לספק

, זכאית האקדמיה תהיה ,יסודית הפרה ההסכם את הספק הפר אם, מהאמור לגרוע מבלי  .ד
 הפרת בשל תרופות( החוזים חוק פי על משפטיים ותרופה סעד לכל, המוסכם על הפיצוי נוסף

 מוסכם פיצוי( שיוכחו כפי נזקיו בגין פיצוי לרבות, דין כל פי ועל 1970–א"התשל), הסכם
 תוכל כן ).שיוכח הנזק בגין הפיצוי חשבון על מקדמה ייחשב זה סעיף לפי האקדמיה שגבתה

 דרך בכל או זו בדרך הפיצוי סכום את ממנה ולגבות הבנקאית הערבות את לחלט האקדמיה
 אחרת. חוקית

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

 .האקדמיה

, קיבל אם, שקיבל התמורה את הספק יחזיר, לעיל האמור לפי ההסכם ביטלה האקדמיה את  .ו
 כל השבת מהספק לדרוש האקדמיה רשאית וכן , הכללי החשבוריבית  הצמדה הפרשי בצירוף

 .דין כל לפי לאקדמיה שיעמדו סעד או זכות על כל נוסף מההפרה, לה שנגרמו הוצאה או נזק

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

  

  אחריות וביטוח .7

 ,בין במישרין ובין בעקיפין ה,לאורחיאו  לאקדמיהגרם יהספק אחראי לכל נזק או הפסד שי  .א
 מתן השירותים או כל חלק מהם. לביצוע הסכם זה או ל הקשור
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במקרה או  ,בכל מקרה שנגרם לה נזק הולשפות אות האקדמיהבזאת לפצות את  מתחייבהספק   .ב
או  ומעובדי שהספק או מי חויב בגין נזק או בהוצאות או בתשלום פיצוייםתשהאקדמיה 

מחדל של במעשה או באו בעקיפין,  , במישריןאו לצד שלישי לאקדמיה גרמו והפועלים מטעמ
 ,.השימוש בשירות לפי הסכם זה (על נספחיו)מי מהם או במהלך 

להתגונן בפני כל תביעה או דרישת פיצוי שתוגש נגד האקדמיה ואשר  ספקאפשר לתהאקדמיה   .ג
 האקדמיה שיפוי מהספק. תבגינה דורש

להחזיק בכל תקופת הספק אחריות הספק, מתחייב את מבלי לגרוע מן האמור או לסייג   .ד
ין ביטוח אחריות מוצר יולענ ,למסמכי המכרז ו בנספחנדרש ה לפיההתקשרות פוליסת ביטוח 

חודשים לפחות לאחר סיום  12הביטוח להיות בתוקף לתקופה של על ואחריות מקצועית 
 הפרויקט ומסירתו לאקדמיה.

 

  כללי .8

 .ובסיס להתקשרות הצדדים לפיו חלק בלתי נפרד ממנו הואהמבוא להסכם זה   .א

 על פי הסכם זה לא השום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של האקדמיה במימוש זכויותי  .ב
 בכתב.במפורש וויתור או מניעה אלא אם נעשו ויתפרשו כ

מידע שנמסר על מסמכים או על הספק מוותר בזאת על כל זכות לעיכבון כלשהו על נכסים או   .ג
 הסכם זה.להאקדמיה בקשר  מטעםלו 

 .אין זכות קיזוז עם כל הקשור להסכם זהלספק   .ד

יש במפורש זכות קיזוז של כל סכום שמגיע לספק ממנה עם כל סכום אחר שמגיע  לאקדמיה  .ה
  .לה מהספק, בקשר להסכם זה או לכל הסכם אחר ביניהם

 לפיאו בדואר רשום  אישיתתימסר מצד אחד למשנהו  מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה  .ו
 עשרהשנתקבלה לאחר  חשבית –הסכם זה, ומשנמסרה כך מבוא לב ותכתובות הצדדים הנקוב

תשמש ראיה לתאריך  קבלה הנושאת חותמת הדואר .ימים מיום המסירה לבית הדואר
חשב ית–באמצעות מכשיר הפקסימיליה, ומשנמסרה כך  אפשר שההודעה תימסר .המסירה

קבלת אישור עם שנתקבלה עם קבלת אישור מכשיר הפקסימיליה כי המסמכים אכן עברו ו
  מהצד המקבל. בעל פהטלפוני 

 __________.__________________ הוא נציג הספק לצורך ביצוע הסכם זה  .ז

  

  

  

 

 ________________________. הוא נציג האקדמיה לצורך ביצוע הסכם זה  .ח

 סמכות. בירושלים המשפט לבתי תהיה זה מהסכם הנובע עניין כלב חודיתיהי השיפוט סמכות  .ט
  .זה בסעיף הקבועה הסמכות פי על שלא כלשהו הליך יתנהל ולא ,ובלעדית יחודיתי היא זו
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  באמצעות מורשי החתימה שלהם: על החתום הצדדים ולראיה באו

  

   _____________________                        ___________________________  

  הספק                   האקדמיה                
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 ביצוע ערבות – נספח ה

 ________________________  :הבנק שם

 ________________________  :הטלפון' מס

 ________________________  :הפקס' מס

 ערבות כתב

 לכבוד

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 ____'___________מס ערבות: הנדון

עשרים וחמישה אלף  :במילים( ש"ח 25,000 של לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו

 ביום הידוע מהמדד), "המדד: "להלן( לצרכן המחירים למדד צמודים), שקלים חדשים

 מתאריך"), הערבות סכום: "להלן( בפועל התשלום במועד ידוע שיהא המדד ועד________ ________

 ).הערבות תוקף תחילת תאריך___________ (_____

 בקשר") החייב" להלן(___ : ____________________________________מאת תדרשו אשר

 האקדמיה בביתשטיח  להחלפת 4/2017 שלבי מס'-מכרז פומבי דו במסגרת מויע שנחתם הסכםל

 .הלאומית הישראלית למדעים

 במכתב אלינו שתישלח הראשונה דרישתכם מתאריך יום 15 תוךב הזה הסכום את לכם נשלם אנו

 שהיא כל הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק חייבים שתהיו מבלי ,רשום בדואר

 .החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או, כלפיכם לחיוב בקשר לחייב לעמוד שיכולה

   .________________ תאריך עד ________________ מתאריך בתוקף תהיה זו ערבות

 ._________________________היא  שכתובתו ,הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 ____________________.הם, בהתאמה: ומספר הסניף מספר הבנק 

 .להעברה ניתנת אינה זו ערבות

          

  חתימה וחותמת    שם מלא    תאריך
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   ו נספח

  אישור עריכת ביטוחים 
  

  לכבוד

   האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
   )או "המזמין" "האקדמיה" (להלן: 

  

  ___________  אישור על קיום ביטוחים שלהנדון: 
  (להלן "הספק")  מספר תאגיד _____________

   האקדמיהלהחלפת שטיח בבית בקשר להסכם 
  

מאשרים בזה כי לבקשת  חברה לביטוח בע"מ (להלן "המבטח"),, החתומים מטה .................... אנו
החלפת שטיח בפרוזדור בבית האקדמיה להספק ערכנו עבורו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר 

 –חדש (להלן  של שטיח והרכבה ספקההקיים,  שטיח קילוף כולל ירושלים,ב 43ברחוב ז'בוטינסקי 
  ."העבודות")

  
  הביטוחי הכיסוי פרטי

  
 ' .............................מס פוליסה, מקצועית אחריות ביטוח .1

  
  ונגד לראשונה שתוגש דרישה או תביעה בגין הספק של דין פי על חבותביטוח            
   כל של או ועובדי של אוו של מקצועי מחדל או מעשה בגין הביטוח תקופת במשך           

   אחריות לביטוח פוליסה"ב המצוינות למעלה העבודות ביצועל הקשור בכל, ומטעמ מהבאים מי           
  . הביטוח לתקופת ובמצטבר למקרה ש"ח 2,000,000 של אחריות בגבולות" מקצועית           
   שימוש אובדן, עובדים יושר-אי, מסמכים אובדן בדבר הגבלה כל תכלול לאהפוליסה            
  .ביטוח במקרה שמקורוועיכוב            
             
   לאש בתנאי, הביטוח תקופת תום לאחר חודשים שישה בת גילוי תקופת כוללהביטוח            
   בסעיף לעיל באמור למתחייב מקביל כיסוי המעניק חלופי ביטוח הספק ידיבנערך            
  זה.           
  .העבודות ביצוע תחילת ממועד) רטרואקטיבי( למפרע תאריך יכלולהביטוח            

  
 ' ........................מס פוליסה, המוצר(אחריות)  חבות ביטוח .2

  
  במשך ונגד לראשונה שתוגש דרישה או תביעה גיןב הספק של דין פי עלביטוח חבות            
   מן ש"ח 2,000,000עקב נזקים לגוף או לרכוש צד שלישי בגבולות אחריות של  הביטוח תקופת           

  ).להלן(כמפורט  לפרויקט הקשורים המוצרים           
  /שהותקן הסכם זה, מושאפריט/רכיב/מתקן/ציוד וכו'  הוא"מוצר" לעניין ביטוח זה            
  .המזמין עבור כלשהו שירות לו שניתןאו  תוחזק/תוקן/טופל/הורכב           
              
   נערך לאש בתנאי, הביטוח תקופת תום לאחר חודשים 12 בת גילוי תקופת כוללהביטוח             
  .זה בסעיף לעיל באמור למתחייב מקביל כיסוי המעניק חלופי ביטוח הספק ידיב            

  
  .העבודות ביצוע תחילת ממועד) רטרואקטיבי( למפרע תאריך יכלול הביטוח            

  
 ' .............................מס פוליסה ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .3

  
ובסך  ,לאירוע ש"ח 5,000,000כלפי צד שלישי בגבול אחריות של  ספקביטוח אחריות של ה

  .המצוינות למעלה העבודות ביצועשל  בהקשרלתקופת הביטוח,  הכול
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  בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש.ביטוח זה מכסה נזקים 
  
  
  

  אש, התפוצצות, בהלה, קבלנים, אלה: ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ            
    כל דברמקבלני משנה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה             
  השבתות ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. ,ותמשקה, שביתבמזיק במאכל או             

  
  

 ' .............................מס פוליסה ,ביטוח אחריות מעבידים .4
  

כלפי עובדיו. ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה  ספקביטוח אחריות מעבידים בגין אחריות ה
  נוער.בני ובדבר העסקת עומק בובדבר עבודות בגובה 

  לתקופת הביטוח. ובסך הכול ,לנפגע, לאירוע ש"ח 20,000,000 הואגבול האחריות 
  

  .מעסיקםל יחשבי אם הספק עובדי כלפי המזמין של חבותו את לכלול תורחב הפוליסה
  

  
  כללי. 5

  
  יהיו לפי מהדורת פוליסות  4-ו 3,  2נוסחי הפוליסות לביטוחים הנדרשים לעיל בסעיפים   5.1

   ,)מעבידים חבות, שלישי צד, מוצר חבות( הנדרשים הביטוח ענפי לפי" 2013 ביט"              
  בהתאמה.                               
  

  , מקצועית אחריות ביטוח נוסח לפי יהיה 1 בסעיף לעיל הנדרש לביטוח הפוליסה נוסח              
  ).המבטחת שתציע דומה נוסח או" (2000 ביט" מהדורה              
         

    ועד_________     מתאריך דהיינו ,ההסכם לתקופת הללו היא בפוליסות הביטוח תקופת 5.2
  ).כלולים התאריכים שניתאריך  __________  (              

  
      

   להיות עלולה אשר חבות בגין המזמין שם את ויכלול יורחב הללו בפוליסות המבוטח שם   5.3
   מבלי, מטעמו מהבאים מי של או הספק של מחדל או מעשה בשל עליומוטלת         
  . המזמין כלפי המבוטח חבות מביטוחלגרוע         
  ביטוח כאילו נערך בנפרד לכל אחד בלפיה יראו שכלולנה סעיף אחריות צולבת תהפוליסות         
  מיחידי המבוטח.          

  
   המזמין כלפי המבטח של) subrogation( התחלוף זכות על ויתור סעיף יכללו הספק ביטוחי    5.4

   לביצוע הקשורים והיועצים המתכננים, המשנה קבלני וכל המפקח או מטעמו מי או 
   מקרה קרות טרם בכתב המזמין התחייב שכלפיו מי כל וכלפי מכוחם ולבאים העבודות 
  .בזדון לנזק שגרם אדם כלפי יחול לא לעילהאמור  הוויתור. הביטוח 

  
   הפרתה או הפוליסה מתנאי תנאי קיום-אי פיו עלש סעיף כלליי המבוטח בפוליסות    5.5

  .הפוליסות פי על המזמין של מזכויותיו ויגרע לא, מטעמו מי או הספק בידי לב בתום
  

   נזקים( גרר נזקי בגין הספק של לחבותו כיסוי כלליי דלעיל הביטוחים ,ספק הסר למען    5.6
  .כאמור ביטוח מקרהמתוצאתיים)                  

  
   ערךש ביטוח לכל קודמים יהיו הם פיו עלש סעיף כלליי לעיל המפורטים הספק בביטוחי    5.7

   ביטוחי לשיתוף דרישה או תביעה כל על מראש מוותרת והמבטחת, ועבורו המזמין                 
  המזמין .                 
  

  .העצמיות וההשתתפויות הפרמיות לתשלום אחראי לבדו הספק   5.8
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   לצמצם או הביטוח את לבטל רשאי המבטחאין  פיו עלש מפורש תנאי יכללו הספק ביטוחי 5.10
   לא, כן לעשות כוונתו על רשום בדואר הודעה למזמין המבטח מסר כן אם אלא ,היקפו את        
  .כאמור הצמצום או הביטול לפני מראש יום 30-מ פחות        

  
  
  
  

  .לעיל האמור מן במפורש שונו לאאם  ,וסייגיהן המקוריות הפוליסות לתנאי כפוף זה אישור
  
  
  

   ,רב בכבוד
  מ"בע לביטוח חברה_______________ 

  
  
  

______    __________________     _________________       _________________  
  תאריך                   החותם תפקיד                      החותם שם                        וחותמת חתימה

  הביטוח חברת
  
  
 

  :הביטוחים תקופת הארכת לצורך אישור
  

  אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה כדלקמן:
  
  

  רשימת הפוליסות:  מתאריך  עד תאריך  'מס פוליסה
 לביטוח ביטוח      

  מעבידים אחריות
אחריות  ביטוח      

  מקצועית 
  
  
  

   ,בכבוד רב
  _______________ חברה לביטוח בע"מ

  
  
  

______    __________________     _________________       _________________  
  תאריך       חתימה וחותמת                        שם החותם                      תפקיד החותם            

  חברת הביטוח
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  זנספח 

  סיוןיהצהרה בעניין מחזור ושנות נ
  

  

  (ה)7בדבר עמידת המציע בתנאי סף הקבוע בסעיף  רואה חשבוןהצהרת המשתתף ואישור 

  שם המשתתף: ______________________________________ תאריך:______________

  הח"מ (המשתתף) להצהיר כדלקמן:י הרינ

  

 2016-ו 2015, 2014אחת משלוש השנים  בכל ש"ח 1,000,000-הגדול מ כספי מחזור בעל אני  

שטיח בבית האקדמיה  להחלפת 4/2017 שלבי מס'-פומבי דו מכרז שבבביצוע עבודות כגון זו 

  המכרז. מושא בעבודות שנים חמש של ניסיון הלאומית הישראלית למדעים, ובעל

  חתימת המשתתף: 

___________________  

  

========================================================  

  אישור רואה חשבון

  

וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את  ,")המשתתףלבקשת _______________________ (להלן: "

באחריות הנהלת המשתתף.  היאכמדווח לעיל. ההצהרה  יוהצהרת המשתתף בדבר היקף עבודות

  ביקורתנו. סמך תנו היא לחוות דעה על הצהרה זו על אחריו

ראיות התומכות בסכומים  תתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיק על פיערכנו את ביקורתנו 

הצגה מטעה מהותית. אנו  זוטחון שאין בהצהרה ילהשיג מידה סבירה של ב כדיובמידע שבהצהרה 

  .דעתנוסבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות 

את  ,מכל הבחינות המהותיות ,נאות שיקוףהצהרה זו משקפת  ,בהתבסס על ביקורתנו ,לדעתנו

  עבודות כאמור לעיל.ההצהרת המשתתף בדבר היקף 

  תאריך: __________

                                                                                      

  ,בכבוד רב
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  נספח ח

  

 רשימת הממליצים

  

מ"ר של שטיח באיכות  300לפחות  לקוחות לפחות שאצלם התקנתי המצ"ב פריטי הקשר עם שלוש
 ושהמלצותיהם בכתב מצ"ב., 2014–2010דומה לנדרש במכרז זה, בשנים 

  

 שם הממליץ: __________________________  שם איש קשר___________________  .1

       __  _______________________________כתובת  

  ______ ____________ /טלפון ניידטלפון           

   __________________פקסימיליה ___מס'   

  כתובת דוא"ל ___________________________          

  

 שם הממליץ: __________________________  שם איש קשר___________________  .2

       __  _______________________________כתובת  

  ______ ____________ /טלפון ניידטלפון           

   __________________פקסימיליה ___מס'   

  וא"ל __________________________כתובת ד          

  
 שם הממליץ: __________________________  שם איש קשר___________________  .3

       __  _______________________________כתובת  

  ______ ____________ /טלפון ניידטלפון           

   __________________פקסימיליה ___מס'   

  כתובת דוא"ל ___________________________          
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 שם הממליץ: __________________________  שם איש קשר___________________  .4

       __  _______________________________כתובת  

  ______ ____________ /טלפון ניידטלפון           

   __________________פקסימיליה ___מס'   

  כתובת דוא"ל ___________________________          

  

 שם הממליץ: __________________________  שם איש קשר___________________  .5

       __  _______________________________כתובת  

  ______ ____________ /טלפון ניידטלפון           

   __________________פקסימיליה ___מס'   

  כתובת דוא"ל ___________________________          

  
              _______________________  
  חתימת המציע              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



29
 

 נספח ט – תצהיר בדבר זכויות עובדים
 
 

י ילאחר שהוזהרתי כי על ,_________ נושא תעודת זהות שמספרה ,אני הח"מ ___________

וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב  ,להצהיר אמת

 כדלקמן:

 

 בביתשטיח  להחלפת 4/2017 שלבי מס'-מכרז פומבי דו במסגרת הנני עושה תצהירי לצורך הגשתו .1

  .הלאומית הישראלית למדעים האקדמיה

  לעשות תצהיר זה. ______,________________ הספק,אני מורשה חתימה ומוסמך מטעם  .2

  התקיים אחד מאלה:אני מצהיר כי  .3

לסמן  יש X   

מציע ובעלי השליטה בו ובעלי זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עברות לפי חוק עובדים זרים ה

ולא לפי חוק שכר מינימום,  1991–(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשמ"א

.1987–התשמ"ז  

 המציע ובעלי השליטה בו ובעלי זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עברות לפי חוק עובדים 

או לפי חוק הגנת  1991–זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשמ"א

, אולם חלפה שנה ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת 1987–השכר, התשמ"ז

 הצעות במכרז.

–כי הגדרות "בעל שליטה" ו"בעל זיקה" הן על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו יובהר

1976.  

  

לעיל, מוצהר עוד כי המציע וכל בעלי השליטה בו  3מבלי לגרוע מכלליות ההצהרה בסעיף  .4

; חוק הגנת השכר, 1987–מקיימים את הוראות החוקים האלה: חוק שכר המינימום, התשמ"ז

; חוק פיצויי פיטורין, 1995–תשנ"ההחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], ; 1958–התשי"ח

; חוק שעות 1950–; חוק חופשה שנתית, התש"י1976–; חוק דמי מחלה, התשל"ו1963–התשכ"ג

; חוק עבודת נשים, 1959–; חוק שירות התעסוקה, התשי"ט1951–עבודה ומנוחה, התשי"א

; פקודת תאונות ומחלות משלוח 1965–ת, התשכ"ו; חוק שכר שווה לעובד ולעובד1954–התשי"ד

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה  ;1946; פקודת הבטיחות בעבודה, 1945יד (הודעה), 

; חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), 1977–תשנ"זהבטוהר המידות או במינהל התקין), 

; חוק ארגון 1953–תשי"גהחוק עבודת הנוער, ; 1953–; חוק החניכות, התשי"ג1949–התש"ט

; חוק שירות עבודה 1959–; חוק שירות התעסוקה, התשי"ט1954–הפיקוח על העבודה, התשי"ד

; חוק הסכמים 2006–תשס"והחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, ; 1967–בשעת חירום, התשכ"ז

לחוק מידע  29סעיף ; 1988–; חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח1957–קיבוציים, התשי"ז

; חוק העסקת 1991–; חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א2000–תשס"אהגנטי, 
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; פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 1996–עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו

; חוק הודעה מוקדמת 1998–לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 8; סעיף 1998–התשנ"ח

; חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה 2000–לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א

; החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, 2002–והודעה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב

 .2011–התשע"ב

  תוכן תצהירי אמת.כי ו ,זו חתימתי ,אני מצהיר כי זה שמי .5

 

 אישור

מאשר  ,מ"ר ______________ ,עורך דין מרחוב _________________ ,אני הח"מ __________

המוכר לי אישית / שהזדהה לפניי באמצעות  ,י ____________יפנלבזאת כי ביום _______ התייצב 

לאחר  לפניי עליו וחתם דלעיל התצהיר נכונות אישר תעודת זהות שמספרה ____________, 

. יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק כן לא שאםשהוזהר כי עליו להצהיר אמת,   

            
 ___________________  

עורך הדין וחותמת חתימת     
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  כתב אחריות –' י נספח

  

  

  

  

  


