Affiliated to the
Rappaport Faculty of
מסונף לבית הספר
לרפואה ע"ש ברוך רפפורטMedicine, ,
Technion-Haifa, Israel
הטכניון ,חיפה

ל ש כ ת ה הנ ה ל ה
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שירותי בריאות כללית
באמצעות המרכז הרפואי כרמל
(להלן" :המזמין" או "בית החולים")
מכרז מס'  21-06/15למתן שירותי הסעות (להלן" :המכרז" או "ההליך")
פרק א' – מבוא
 .1מוזמנות בזה הצעות להתקשרות למתן שירותי הסעות לעובדי בית החולים כמפורט בהסכם המסגרת
המצוי במסגרת מסמכי ההליך ,על תנאיו (להלן" :ההסכם") ,ובמסמכי הפניה ("השירותים").
 .2הפרטים המופיעים בפניה זו ביחס לדרישות המזמין ,הינם לצורך מיון המציעים ובחירת זוכה ,ורק
חתימת המזמין על ההסכם תחייב בהתקשרות בין הצדדים ,ככל שתתקבל הצעת המציע.
 .3למען הסר ספק ,בכל סתירה ו/או אי התאמה בין ההסכם למסמכי ההליך ,תגברנה הוראות ההסכם.
 .4תקופת ההתקשרות הראשונית הינה ל( 36 -שלושים ושישה) חודשים עם אופציה להארכת ההתקשרות
לתקופה נוספת בת  12חודשים כמפורט בהסכם.
 .5מובהר ,כי המזמין אינו מחויב להזמנת היקף שירותים מינימאלי כלשהו או בכלל ,בין בתקופה מסוימת
ובין בתקופת ההסכם כולה והוא שומר לעצמו את הזכות להקטין ו/או להגדיל את היקף השירותים ,הכל
לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ובהתאם לצרכיו כפי שיהיו מעת לעת.
 .6על כל מציע לצרף להצעתו כל אישור ו/או רישיון ו/או היתר הדרושים עפ"י כל דין לצורך ההתקשרות.
 .7הצעת המחיר תיערך כמפורט בנספח א' למסמכי ההליך .מובהר ,כי ההסעות חולקו ל –  4קווים והמציע
נדרש להגיש הצעה לכל סוג רכב ביחס לכל הקווים ,כמפורט בנספח א'.
 .8הגשת הצעה בהתאם לפנייה זו ,תתפרש כהסכמה של המציע להשתתף בהליך בתנאים המפורטים לעיל
ולבצע את השירותים על פי תנאי ההסכם.
 .9פנייה זו אינה מהווה הצעה מטעם המזמין ואין לראות בה כמטילה על המזמין חבות כלשהי ו/או הסכמה
מצידו להתקשר בהסכם עם מציע כזה או אחר אשר השתתף בהליך .המזמין אינו מתחייב לקבל את
ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא .המזמין ינהג בכל הנוגע להליך זה לפי הנהלים הנוגעים לכך
הקיימים במזמין מבלי לפגוע בהוראות כל דין .המזמין יהא רשאי להתקשר בהסכם לביצוע השירותים עם
כל מי שהמזמין יחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לתנאים הקבועים בהליך זה.
 .11קבלת הצעה על ידי המזמין תשתכלל אך ורק בחתימתו של המזמין על ההסכם שיכרת בין המציע שהצעתו
התקבלה לבין הכללית.
 .11כל האמור בפניה זו ובמסמכי ההליך בזכר  -גם בלשון נקבה במשמע וכן להפך.
פרק ב' – תנאי סף להגשת הצעות
 .12להלן פירוט תנאי הסף להשתתפותו של מציע במכרז:
.12.1

המציע בעל רישיון עסק למשרד להסעות ו/או בעל רישיון מאת המפקח על התעבורה ולפיו הוא
מורשה לספק שרותי הסעות ,בתוקף למועד הגשת ההצעה.
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.12.2

.12.3

מציע שהינו משרד הסעות חייב להיות במועד הגשת הצעתו להליך ,בעל רישיון "להפעלת משרד
להסעות מיוחדות" מאת משרד התחבורה כמשמעו בצו הפיקוח על המצרכים ושירותים (הסעות
סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ"א –  ,1985וכן בעל רישיונות ברי תוקף להסעה
בשכר ,מאת המפקח על התעבורה ,לכל רכב שברשותו.
ברשות המציע לפחות  8כלי רכב משנת ייצור  2111ואילך מהסוגים הבאים לכל קו הסעה,
ובתנאי שברשות המציע לפחות שני כלי רכב מכל סוג או מסוג מדרגה גבוהה יותר (היינו מספר
מקומות רב יותר):
.12.3.1

מידיבוס עד  37נוסעים.

.12.3.2

מיניבוס עד  21נוסעים.

.12.3.3

טרנזיט עד  11נוסעים.

.12.3.4

מונית עד  4נוסעים.

המונח "ברשות" לצורך סעיף זה מתייחס לכלי רכב אשר בחזקת המציע בעצמו ו/או באמצעות
מי מטעמו ו/או באמצעות קבלן משנה ,אשר הינו רשאי לעשות בהם שימוש לצורך מתן
השירותים נשוא ההליך ונכללים במצבת כלי הרכב כמפורט ברישיון להפעלת משרד להסעות
מיוחדות של המציע מטעם משרד התחבורה.
.12.4

המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה (בין כעובד או כספק חיצוני) בעל כתב הסמכה וכתב מינוי
מטעם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה.

.12.5

המציע הינו בעל עסק /חברה הפעילה לפחות  5שנים בתחום ההיסעים.

.12.6

המציע מעסיק לפחות  4נהגים בעלי רישיונות נהיגה מתאימים (בתוקף) לרכבים המצוינים
בסעיף  12.3לעיל ואשר עונים על הדרישות הבאות:
.12.6.1

בעלי ניסיון של חמש שנים בהסעת נוסעים.

.12.6.2

אינם סובלים מכל בעיה רפואית שיש בה כדי לפגוע ו/או לסכן את הנוסעים ו/או
לגרוע מטיב מתן השירותים.

.12.6.3

לא הורשעו בגין עבירה לפי סעיף  )3(62לפקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן:
"הפקודה") ו/או תקנה  )2(26לתקנות התעבורה ,תשכ"א – ( 1916להלן" :התקנות"),
ו/או בגין עבירה לפי סעיף  64לפקודה ,ו/או בגין עבירה לפי הפקודה ו/או התקנות
אשר גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם ,ו/או רישיונו של הנהג לא נשלל לכל
תקופה שהיא.
מובהר ,כי מציע אשר יזכה במכרז יידרש להחתים את העובדים אשר יתנו את
השירותים על הצהרה המאמתת את האמור ,כשהיא מאומתת ע"י עו"ד ,וכן לצרף
העתק צילומי רישיונות נהיגה של הנהגים ,העתק תעודות זהות ,ואישורים רפואיים
כמפורט בצרופה ;7

.12.7

המציע הינו עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק ובידיו אישור כדין כאמור בסעיף  2לחוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו – .1976

.12.8

על המציע להשתתף בכנס מציעים שיערך ביום  29.7.15בשעה  09:30במרכז הרפואי כרמל –
חדר ישיבות הנהלה.
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.12.9

על המציע לדאוג לקבלת פרוטוקול כנס מציעים מאת המזמין ולצרפו להצעתו כשהוא חתום על
ידו.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית על פי הנוסח המצורף
כצרופה  ,'8ערוכה ומבוילת ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,שתהא תקפה החל ממועד הגשת
ההצעה ולמשך  91ימים מיום הגשתה (להלן" :הערבות הבנקאית") ,בסך של  .₪ 11,111ערבות
זו תוחלף על ידי המציע עימו יבחר המזמין להתקשר בערבות בנקאית בסך של  ,₪ 51,111בנוסח
המצורף כנספח ו' להסכם.
במקרה בו יאריך המזמין ,לפי שיקול דעתו הבלעדי את המועד לגשת ההצעות ו/או תעוכב
החלטתו לאחר קבלת ההצעות מכל סיבה שהיא ,יהיה על המציע להאריך את תוקף הערבות
הבנקאית בהתאם לדרישת המזמין.
ככל שיוארך תוקף הערבות באופן זה מעבר ל 12 -חודשים נוספים ,יהא רשאי המציע לחזור בו
מהצעתו ולקבל לידיו את הערבות הבנקאית.
הערבות הבנקאית תחולט ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,כפיצוי קבוע ומוסכם מראש,
במקרים הבאים:
.1
.2
.3

המציע חזר בו מהצעתו טרם ניתנה החלטת המזמין ביחס להצעות
שהוגשו לו.
המציע לא האריך את ערבותו ,כאמור לעיל.
המציע חזר בו מהצעתו לאחר שניתנה החלטת המזמין להתקשר עם
המציע בהסכם המסגרת ,לרבות אי-קיום התנאים שנדרשו בהסכם.

המציע מוותר מראש על כל טענה בקשר לחילוט הערבות ו/או גובה הפיצוי המוסכם במקרים
המפורטים לעיל ,אשר נקבע ביחס סביר לנזק הצפוי מראש כתוצאה מסתברת של ההפרה.
הערבות תשמש כבטוחה להתקשרות המציע שהצעתו תתקבל ,ותחולט כפיצוי קבוע ומוסכם
מראש ,במקרה בו יחזור המציע מהצעתו ,והמציע מוותר מראש על כל טענה בהקשר זה.
.12.11

על המציע לשלם דמי השתתפות בהליך בסך של  ,₪ 1111כמפורט בסעיף  37להלן.

.12.11

המציע מחזיק באישור מפעל חיוני (צו על פי חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז)1967-
תקף.

.12.12

המציע בעל לפחות  2המלצות חיוביות מגופים להם סיפק את השירותים ב 5-השנים שקדמו
למועד הגשת המכרז.

 .13הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף כמפורט בפרק זה לעיל ,עלולה להיפסל על הסף ולא להיות מובאת לדיון
בפני המזמין.
פרק ג' – מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
 .14על המציע להשלים הפרטים ככל שנדרש בנספחים למסמכי ההליך וכן לצרף את המסמכים והאישורים
כאמור במסמכי ההליך ובהתאם לרשימה שלהלן:
.14.1

אישורים ומסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף:
.14.1.1

העתק נאמן למקור של רישיון כאמור בסעיף  12.1לעיל;

.14.1.2

מציע שהינו משרד הסעות  -העתק של הרישיון להפעלת משרד להסעות מיוחדות וכן
העתק של רישיונות הסעה בשכר.
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.14.2

.14.1.3

העתק  8רישיונות רכב העונים על התנאי הקבוע בסעיף  12.3לעיל;

.14.1.4

טופס פרטים אישיים של קצין בטיחות בנוסח המצורף לפניה זו ,בצירוף צילום
תעודת קצין בטיחות תקפה וכתב הסמכה (צרופה ;)4

.14.1.5

תצהיר המציע לאימות העובדות המפורטות בסעיפים לעיל בנוסח המצורף לפניה זו
(צרופה ;)5

.14.1.6

אישור לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) התשל"ו – ;1976

.14.1.7

העתק נאמן למקור מאושר על ידי עו"ד של תעודת רישום חברה  /עוסק מורשה בת
תוקף על פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו – ;1975

.14.1.8

אישור רואה חשבון בדבר ניסיון המציע בנוסח המצורף לפנייה זו (צרופה ;)6

.14.1.9

פרוטוקול כנס מציעים חתום על ידי המציע;

.14.1.11

ערבות בנקאית במקור בנוסח המצורף לפנייה זו (צרופה ;)'8

.14.1.11

קבלה על רכישת מסמכי הפניה;

.14.1.12

אישור מפעל חיוני (צו על פי חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז )1967-תקף.

.14.1.13

לפחות  2המלצות בכתב מבעלי תפקיד בכיר ,בגופים שונים ,שהיו לקוחותיו של
המציע במהלך  5השנים האחרונות ,בנוסח המצורף לפניה זו (צרופה  .)9במקרה של
גוף ממשלתי/ציבורי ניתן כתחליף להמלצה כתובה לצרף את פרטי הממליץ בציון
תפקידו ומספר הטלפון ליצירת קשר.

אישורים ומסמכים  -כללי:
.14.2.1

נוסח פנייה זו כשהיא חתומה בתחתית כל עמוד על ידי המציע.

.14.2.2

"הצעת המחיר" – נספח התמורה וקווי ההסעות (צרופה .)1

.14.2.3

פירוט נתוני המציע בנוסח המצורף לפניה זו (צרופה )2

.14.2.4

אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימה בשם המציע בנוסח המצורף לפנייה זו
(צרופה )3

.14.2.5

הצהרת נהג (צרופה  .)7רק המציע הזוכה יידרש לצרף הצהרה של כל אחד מהנהגים
המועסקים על ידו במתן השירותים בצירוף העתק צילומי רישיונות נהיגה של
הנהגים ,העתק תעודות זהות ,ואישורים רפואיים.

.14.2.6

תצהיר שמירת זכויות עובדים (צרופה .)10

.14.2.7

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז (צרופה .)11

.14.2.8

הצהרת המציע (צרופה .)12
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.14.2.9

הסכם המסגרת כשהוא חתום על ידי המציע בכל עמוד מעמודי ההסכם ונספחיו
ומאושר על ידי עוה"ד  /רו"ח מטעם המציע (למעט נספחים לגביהם מצויין במפורש,
כי אין למלאם ו/או לצרפם):
 .14.2.9.1נספח התמורה וקווי ההסעות (צרופה  1לפניה  -נספח א' להסכם)
 .14.2.9.2אישור רו"ח לקיום התחייבויות המציע בעניין זכויות עבודה (נספח ב'
להסכם)  -האישור יידרש רק מהזוכה ,אין צורך למלא אישור זה בשלב
הגשת ההצעות.
 .14.2.9.3אישור קיום ביטוחים (נספח ג' להסכם)  -האישור יידרש רק מהזוכה,
אין צורך למלא אישור זה בשלב הגשת ההצעות.
 .14.2.9.4כתב התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע – (נספח ד' להסכם).
 .14.2.9.5התחייבות עובד ספק חיצוני לשמירת סודיות ואבטחת מידע (נספח ה'
להסכם) – אין להחתים בשלב זה.
 .14.2.9.6ערבות בנקאית במקור (נספח ו' להסכם) .אין לצרף ערבות זו בשלב
הגשת ההצעות.
 .14.2.9.7נוסח פנייה זו ,כשהיא חתומה על ידי המציע בכל עמוד ,על כל צרופותיה
והמסמכים שיש להגיש – נספח ז' להסכם.

 .15המציע יהיה אחראי לבדיקת מסמכי ההליך ותנאיו ,לרבות תנאי הסכם המסגרת וההתקשרות עפ"י
ההליך ,הדין וכל מידע רלבנטי אחר הקשור להליך ,ובהגשת הצעתו מסכים המציע לתנאים ולפרטים
כאמור והוא מוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.
 .16המזמין יהא רשאי לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנזכרים לעיל.
 .17על אף האמור לעיל ,המזמין יהא רשאי ,אך לא חייב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לאפשר למציע אשר לא
צירף להצעתו מסמך כלשהו ,להשלים את המצאת המסמך הנ"ל למזמין ,תוך פרק זמן שיקבע על ידו .לא
צירף המציע מסמך כשלהו על אף שנתבקש לעשות כן על ידי המזמין לשלם השלמת הצעתו ,יהא המזמין
רשאי לפסול את הצעתו.
פרק ד' – עריכת ההצעה והגשתה:
 .18ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי מכרז זה ,מלבד המקומות בהם המציע נדרש במפורש לצרף מסמכים
או אישורים נוספים.
 .19המציע ימלא בדייקנות כל חלק הטעון השלמה במסמכי המכרז ,בהתאם להוראות ולתנאים שבכל חלק.
 .21ה מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף עליהם או למחוק מהם ,להסתייג או לשנות מן
האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת
שהיא.
 .21כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב
לוואי או בכל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה (ואם ההצעה תזכה  -בהתקשרות בין
הצדדים) ,כאילו לא נכתבו ,ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה עפ"י שיקול דעת המזמין.
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 .22על המציע להגיש את הצעתו בשני עותקים ,הכוללים את כל מסמכי ההליך לרבות נוסח פניה זו וכל
המסמכים הנדרשים על פי תנאי ההליך ,חתומים ,בכל עמוד ,עם חותמת וחתימת מורשי חתימה מטעם
המציע באופן הקבוע במסמך הרלוונטי ,יערכו בשפה העברית ויוכנסו במעטפה סגורה לתיבה בכתובת
הנהלת בי"ח ,עד השעה  12:00ביום שני  .24.8.15על המעטפה ירשם" :מכרז מספר  - 21-06/15למתן
שירותי הסעות" .אין לשלוח הודעות בדואר .הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון
שנקבע להגשה לא תבחן.
 .23המזמין רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת לפני
פתיחת ההצעות.
 .24הצעת המציע תעמוד בעינה עד להודעה על תוצאות המכרז והודעה על בחירתה של ההצעה הזוכה.
פרק ה' – אמות המידה לבחירת ההצעה:
 .25ההצעות תדורגנה בציון כולל בין  1-111נקודות בהתאם לרכיבים הבאים:
.25.1

רכיב המחיר – דירוג בין  1ל 71-נקודות ,באופן שההצעה הזולה ביותר תקבל את הדירוג
המקסימאלי.

.25.2

רכיב האיכות – דירוג בין  1ל 31-נקודות.

 .26מובהר בזאת כי אופן דירוג רכיב האיכות של כל הצעה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ,או
מי שימונה על ידה ,לרבות קביעת הקריטריונים ושימת הדגשים לצורך הערכתו ומתן הניקוד לכל הצעה,
והיא או מי שימונה לכך מטעמה בלבד יעריך את רכיב האיכות כאמור בכל הצעה.
 .27מבלי לגרוע מכלליות האמור ומשיקול דעתו העצמאי והבלעדי של המזמין ,יצוין כי רכיב האיכות יוערך,
בין היתר ,על בסיס ניסיונו של המציע ,ההמלצות שצורפו ,התרשמות בראיון אישי ככל שיחול ועוד.
 .28המזמין רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לפנות ללקוחות המציע ,כולם או חלקם.
 .29המזמין ,או מי שימונה על ידו ,שומר לעצמו את הזכות לערוך ראיון עם המציעים או חלקם בכדי
להתרשם מהם ולברר פרטים על הצעתם.
 .31לשם קביעת הזוכה במכרז יערך שקלול של רכיב המחיר ורכיב האיכות .ההצעה אשר תקבל את הציון
הגבוה ביותר ,העומדת בכל תנאי המכרז ,תהא זו הזוכה במכרז ,אלא אם החליט המזמין  -בכפוף
להוראות כל דין ובהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים ,אשר גם תנמק החלטתה  -לפסול ההצעה הזולה
ביותר ו/או להעדיף הצעה אחרת על פניה ו/או לפצל את מתן השירותים בין מספר זוכים ו/או לבטל את
המכרז.
 .31על אף האמור לעיל ,יהיה רשאי המזמין ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול הצעה בהסתמך על ניסיון עבר
שלילי בעבודה מול המזמין.
פרק ו' – תנאים כללים:
 .32המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לאחר קבלת ההצעות ,לדרוש הסברים ו/או הבהרות ו/או השלמות ו/או
מסמכים מן המציעים כולם או אחד/ים מהם.
 .33המזמין יהא רשאי רשאית להתקשר בהסכם למתן השירותים ,עם כל מציע שיבחר לפי שיקול דעתו
הבלעדי והבלתי מסויג ובתנאים הקבועים במכרז זה .המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה
ביותר או כל הצעה שהיא.
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 .34מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג שלא
לקבל הצעה כלשהי בכפוף לאמור בתנאי מכרז זה ,או שלא לקבל אף הצעה ,או לקבל חלקים מהצעה ,או
לממשה בשלבים ,או לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים או לבטל הליך מכרזי זה ,והכול בהתאם
להוראות הליך מכרזי זה ובכפוף להוראות כל דין.
 .35המציע יהיה אחראי לבדיקת מסמכי ההליך ותנאיו ,לרבות תנאי ההסכם וההתקשרות עפ"י ההליך ,הדין
וכל מידע רלבנטי אחר הקשור להליך ,ובהגשת הצעתו מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור והוא
מוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.
 .36מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,פניית המציע אל המזמין בכל עניין הנוגע להליך זה ,תעשה אך ורק בכתב
לועדת המכרזים באמצעות פקס  04-8257212או דואר אלקטרוני לכתובת torem_nili@clalit.org.il
זאת עד ליום  ,11.8.2115אולם ,מובהר ,כי אין בכך כדי להטיל על המזמין חובה כלשהי בהקשר זה.
 .37דמי ההשתתפות במכרז ישולמו בקופת בית החולים ,בין השעות  19:11ל 14:11 -עד יום  ,3.8.2115בעלות
של  1111ש"ח (שלא תוחזר).
 .38המזמין יהא רשאי להתקשר בהסכם למתן השירותים ,עם כל מציע כפי שיבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי
והבלתי מסויג ובתנאים הקבועים במכרז זה.
 .39מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג ,לבטל מכרז זה,
כולו או חלקו ,או לצאת במכרז חדש ,וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או פיצוי/שיפוי.
 .41המציע מצהיר ומתחייב בזאת ,כי הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמקצועיות הדרושים לצורך
מתן השירותים וקיום מלוא מחויבויותיו על פי מסמכי המכרז ,באיכות וטיב מעולים.
פרק ז' – הודעה למציע שהצעתו זכתה והשלמת ההתקשרות:
 .41המזמין יודיע בכתב לזוכה על זכייתו ,בצירוף דרישה להחליף את הערבות הבנקאית שנמסרה על ידי
הזוכה עם הצעתו בערבות בנקאית שתשמש כערובה לקיום כל התחייבויות הזוכה כמפורט במסמכי
המכרז ובהסכם ההתקשרות .הזוכה יהיה חייב למסור למזמין ,בתוך ( 7שבעה) ימי עסקים ממועד קבלת
הודעה על זכייתו כאמור ,ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לפקודת שירותי בריאות כללית,
שהוצאה על ידי תאגיד בנקאי הרשום בישראל ,על סך של ( ₪ 51,111חמישים אלף שקלים חדשים) צמודה
למדד המחירים לצרכן .הערבות תהא בנוסח המצורף להסכם (להלן" :ערבות הביצוע") .כנגד מסירת
ערבות הביצוע תוחזר לזוכה הערבות שהגיש עם הצעתו.
 .42ערבות הביצוע תהא בתוקף החל ממועד הודעת המזמין לזוכה על זכייתו ועד  91יום מתום תקופת ההסכם
ו/או האופציה ככל שתמומש ,כמפורט בהסכם המצורף למסמכי המכרז .ערבות הביצוע תוצא לבקשת
הזוכה עצמו ,באופן שעל גבי הערבות הבנקאית יירשם כי הוא המבקש על פיה .לא תתקבל ערבות צד ג'
כלשהו .ערבות הביצוע תשמש כבטוחה למילוי כל התחייבויות הזוכה על פי תנאי המכרז וההסכם.
 .43המציע יקבל בחזרה את הערבות הבנקאית אשר הופקדה על ידו עם הגשת ההצעה בתנאים הבאים:
.43.1

אם לא נבחר כזוכה במכרז.

.43.2

אם נבחר כזוכה במכרז והמיר את הערבות שהגיש בערבות הביצוע כאמור לעיל.

 .44מובהר ,כי אין המציע זכאי לקבל בגין מתן הערבות או החזרתה כאמור ,כתוספת ,פיצוי ,שיפוי ,ריבית או
הפרשי הצמדה כלשהם.
 .45כמו כן מובהר ,כי עד לחתימת ההסכם בפועל על ידי המזמין ,לא יהא קיים חוזה בר-תוקף בין הצדדים.
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פרק ח' – פרסום פרטי ההצעה הזוכה
 .46מציע שיבקש לעשות כן יהא רשאי לפנות למזמין בכתב בתוך  31יום ממועד קביעת ההצעה הזוכה ולבקש
לעיין במסמכי המכרז כמתחייב מכל דין ,למעט בחלקים של המסמכים ו/או ההחלטה ו/או ההצעה אשר
העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי של המזמין או של המציע
שהצעתו נבחרה .לבקשת עיון כאמור יצורף שיק בנקאי לפקודת שירותי בריאות כללית בסך ₪ 1,511
לכיסוי הוצאות המזמין בקשר עם מתן זכות כאמור.
 .47המזמין עשוי להתחיל ביישום ההתקשרות נשוא המכרז מיד בסמוך לחתימת ההסכם ועל כן לא תשמע
טענה ,כי לא ניתנה למציע שהצעתו לא נבחרה שהות מספקת לעיין במסמכים בהם ביקש לעיין בקשר עם
המכרז.
 .48הצעת המציע תיחשב ככזו שאין בה כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי אם יקבע כזוכה
הצעתו עשויה לעמוד לעיונם של כל המשתתפים במכרז.
 .49רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי ,יציין בדף נפרד את
החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו זו.
 .51ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי
נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של המזמין והחלטתה תהא סופית ומחייבת את
המציע ואת יתר המשתתפים במכרז ,לכל דבר ועניין.
 .51מחירי ההצעה ,בכל מקרה ,לא יחשבו כסוד מסחרי או כסוד מקצועי.

___________________

שירותי בריאות כללית
מרכז רפואי כרמל
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צרופה 1

הצעת מחיר
קו הסעה (בהתאם
לקווים המצורפים להלן)

כמות נסיעות חודשית משוערת
מונית

טרנזיט

מיניבוס

מידיבוס

קריות – בית חולים

---

2

16

9

בית חולים – קריות

4

9

14

---

קרית אתא – בית חולים

13

11

3

---

בית חולים – קרית אתא

18

9

---

---

מחיר מוצע
מונית

טרנזיט

מיניבוס

מידיבוס

בטרם קביעת המחירים מופנה המציע לעיין בהסכם במלואו ,אשר תנאיו הם שיחייבו בין הצדדים ,וכן
להערות המפורטות להלן:
א .מספר הנוסעים (ללא הנהג) לכל אחד מהרכבים הינו כדלקמן:
מונית – עד  4נוסעים
טרנזיט – עד  11נוסעים
מיניבוס – עד  21נוסעים
מידיבוס – עד  37נוסעים
למען הסר ספק ,המציע הזוכה יכול לבצע את השירותים באמצעות רכב מדרגה גבוהה יותר מהסוג
שהוזמן (היינו ,מספר מקומות רב יותר) ,אך התשלום יתבצע בהתאם לתעריף הרכב שהוזמן.
ב .יש להציע את המחירים בש"ח ,ללא מע"מ ,לכל קו ושורה בטבלה .על המחיר שיוצע יתווסף מע"מ כחוק
(ככל שלא חל מע"מ יש לציין בהצעה).
ג .המחיר הינו לנסיעה בקו לכיוון אחד ,ללא קשר למספר הנוסעים בפועל .עלות הנסיעה קבועה לכל ימות
השבוע.
ד .הסעת עובדי בית החולים מתבצעת במשמרת בוקר שישה ימים בשבוע (א' – ו') .הגעה לבית החולים עד
 ,16:51פיזור מבית החולים בשעה .15:31
ה .הנתונים בעמודת "כמות נסיעות חודשית משוערת" ,הינם כאמור משוערים בלבד ,והמזמין אינו מתחייב
לכמות נסיעות/רכבים כלשהי ו/או בכלל לרבות ליעדים המפורטים לעיל ,הכל כמפורט בהסכם ובפניה.
למען הסר ספק ,אין בהערכות אלה משום הצהרה ו/או מצג כלשהו של המזמין.
ו.

תשומת לב מיוחדת מופנית להוראות ההסכם הנוגעות למתן השירותים לרבות מועדיהם ואופן הזמנת
השירותים על ידי המזמין.

ז.

תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם.

ח .השוואת ההצעות הינה על בסיס שקלול המחירים (בהתאם לכמות הרכבים המשוערת כמפורט בטבלה)
תאריך

שם מלא

תפקיד

חתימה וחותמת
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קווי ההסעות

 .1קו קריות – בי"ח כרמל:
מיקום
קריית חיים
חוף קאן עד הסוף
קריית ים
קריית ים
קריית ים
פרסה עולה על גשר קריות
קריית מוצקין
קריית מוצקין
קריית חיים
גשר פז
בי"ח כרמל

הערות
רחוב דגניה לאורך הרחוב עד הסוף
רחוב הפלמח
רחוב פנחס לבון
שד' י"ם עד אחרי ניצן
חשמונאים
פרסה ימינה שד' בן גוריון
צ.צבר עד הצריף
דרך נווה שאנן

 .2קו בי"ח כרמל – קריות:
מיקום
בי"ח כרמל
גשר פז
קריית חיים
קריית מוצקין
קריית מוצקין
גשר קריות
קריית ים
קריית ים
קריית ים
חוף קאן
קריית חיים

הערות
דרך נווה שאנן
מהצריף עד צ.צבר
שד' בן גוריון
חשמונאים
שד' י"ם
רחוב פנחס לבון
רחוב הפלמח
רחוב דגניה לאורך הרחוב עד הסוף
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 .3קו קרית אתא – בי"ח כרמל:
מיקום
רח' כצנלסון עד הסוף
פנייה ימינה רח' הדר
פנייה שמאלה עד שביט
רח' הרצל
יורד ימינה עד הרמזור
ימינה עד צ.קריית אתא
ישיר דרך צ'ק פוסט
יד לבנים
יורד לגרנד קניון
בי"ח כרמל
 .4קו בי"ח כרמל – קרית אתא:
מיקום
בי"ח כרמל
יורד לגרנד קניון
יד לבנים
ישיר דרך צ'ק פוסט
צ.קריית אתא
רח' הרצל
שביט
רח' הדר
רח' כצנלסון
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צרופה 2

נתוני הגורם המציע
ההתייחסות בנספח זה הינה ל"חברה" ,לפיכך ,יש למלא הפרטים בנספח זה בהתאם לסוג האישיות
המשפטית של המציע (חברה  /שותפות  /עוסק  /אחר) בשינויים המחויבים.

*
א.

נתונים כלליים:
סוג האישיות המשפטית:

_____________________________

שם החברה:
מס' חברה:
מועד יסוד:
כתובת:
מס' טלפון:
מס' פקס:
כתובת דואר אלקטרוני:
ב.

פירוט בעלי השליטה במציע ושיעור אחזקותיהם
מס' תעודת זהות

ג.

שם משפחה

שם פרטי

מנהלים ובעלי זכויות חתימה:
תפקיד

מס' תעודת זהות

שם משפחה

שם פרטי

12

Affiliated to the
Rappaport Faculty of
מסונף לבית הספר
לרפואה ע"ש ברוך רפפורטMedicine, ,
Technion-Haifa, Israel
הטכניון ,חיפה

ל ש כ ת ה הנ ה ל ה

ד.
ה.

מספר עובדי החברה.____________ :
צי הרכבים
כמות

סוג הרכב
מידיבוס  37נוסעים
מיניבוס  20נוסעים
טרנזיט  100נוסעים
מונית  4נוסעים
ו.

מוניטין ולקוחות ממליצים
רשימת שלושת הלקוחות הגדולים של החברה:
.1

לקוח:

_________________________________________

איש קשר_____________ :טלפונים___________________ :
.2

לקוח:

_________________________________________

איש קשר_____________ :טלפונים___________________ :
.3

לקוח:

_________________________________________

איש קשר_____________ :טלפונים___________________ :
ז.

ותק וניסיון במתן השירותים
שנת ייסוד______________________________ :
מס' שנות התמחות__________________________:

ח .הערות_________________________________________________________ :
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

_________
תאריך

_____________
שם מלא

__________
תפקיד

_____________
חתימה וחותמת
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צרופה 3

אישור בדבר מורשי חתימה

אני ,הח"מ ,_____________________ ,עו"ד/רו"ח ,מרח' ______________________ ,רשיון
מס' ________ מאשר בזאת כי החתומים על ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת הליך מס' ____ ,
המפורטים להלן:

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

מורשים מטעם__________________ (להלן" :המציע") לחתום על מסמכים אלה בשם המציע,
מכוח החלטת המציע שנתקבלה כדין ,וחתימתם כאמור ,בצירוף חותמת המציע ,מחייבת את המציע
לכל דבר ועניין.

תאריך

שם מלא

תפקיד

חתימה
וחותמת
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צרופה '4

פרטים אישיים של קצין בטיחות בתעבורה
במידה ואזכה בהליך ,הנני מתחייב להעסיק קצין בטיחות אשר פרטיו האישיים הינם כמפורט להלן:
שם_____________ :

מס' ת.ז_______________ :.

כתובת___________________________________ :
מספר כתב הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה__________ :
 מצ"ב צילום תעודת קצין בטיחות תעבורה בתוקף.
 מצ"ב צילום כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה.

שם החברה__________________ :

חתימה וחותמת החברה______________ :

שם קצין הבטיחות________________ :

חתימה וחותמת קצין בטיחות__________ :
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צרופה '5

הצהרת המציע לאימות העובדות בתנאי הסף:

אני הח"מ( ________________________ ,שם המצהיר) ,ת.ז ,______________________ .מורשה
חתימה של ______________________ (שם המציע) לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:
.1

המציע בעל רישיון עסק ל ________________

.2

המציע פעיל לפחות  5שנים בתחום ההיסעים.

.3

ברשות המציע לפחות  8כלי רכב משנת ייצור  2111ואילך מהסוגים הבאים לכל קו הסעה (לפחות שני כלי
רכב מכל סוג או מסוג מדרגה גבוהה יותר ,היינו מספר מקומות רב יותר ):
2.1

מידיבוס עד  37נוסעים

2.2

מיניבוס עד  21נוסעים

2.3

טרנזיט עד  11נוסעים

2.4

מונית עד  4נוסעים.

המונח "ברשות" לצורך סעיף זה מתייחס לכלי רכב אשר בחזקת המציע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו,
אשר הינו רשאי לעשות בהם שימוש לצורך מתן השירותים נשוא ההליך ונכללים במצבת כלי הרכב כמפורט
ברישיון להפעלת משרד להסעות מיוחדות של המציע מטעם משרד התחבורה.
.4

המציע מעסיק וימשיך להעסיק לצורך מתן השירותים נשוא פניה זו ,לפחות  4נהגים בעלי רישיונות
נהיגה מתאימים (בתוקף) ואשר עומדים בכל הדרישות לגבי הנהגים ,כנדרש בתנאי הסף.
שם הנהג

__________
תאריך

מס .רשיון נהיגה

מס .ת.ז.

__________________
שם

סוג
הרשיון

סוג הרכב בו
נוהג הנהג

___________________
חתימה וחותמת

אישור
אני החתום מטה ,עו"ד _________ ,רישיון מס _______ .מאשר בזה כי ביום _______ הופיע/ה בפני
____________  ,שזיהיתי על פי תעודת זהות מס' ____________  ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר
את האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות
הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפני.
_______________
תאריך

חתימה וחותמת עו"ד

16

Affiliated to the
Rappaport Faculty of
מסונף לבית הספר
לרפואה ע"ש ברוך רפפורטMedicine, ,
Technion-Haifa, Israel
הטכניון ,חיפה

ל ש כ ת ה הנ ה ל ה

צרופה '6

אישור רו"ח לאימות העובדות המפורטות בסעיף 12.5

אני הח"מ _____________ רו"ח ,מאשר בזאת כי לפי בדיקה שערכתי ביחס למציע
__________________________________ח"פ ________________ (להלן" :המציע") ,הרי
המציע הינו בעל ניסיון בתחום ההיסעים משנת ___________ ,ברציפות.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך__________ :

_________________
חתימה וחותמת רוה"ח
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צרופה '7

הצהרת נהג:
אני הח"מ ___________ ,ת.ז ,____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני בעל רישיון נהיגה לרכב מסוג _______ ,משנת _____________ וכי הנני בעל ניסיון של
_______ שנים בהסעת נוסעים ברכב מסוג ____________.
 .2איני סובל מבעיה רפואית שיש בה כדי לפגוע ו/או לסכן את הנוסעים ו/או לגרוע מטיב מתן
השירותים.
 .3לא הורשעתי בגין עבירה לפי סעיף  )3(62לפקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן" :הפקודה") ו/או תקנה
 )2(26לתקנות התעבורה ,תשכ"א – ( 1916להלן" :התקנות") ,ו/או בגין עבירה לפי סעיף  64לפקודה,
ו/או בגין עבירה לפי הפקודה ו/או התקנות אשר גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם.
 .4בכל שלב ,לא נשלל רישיוני לכל תקופה שהיא.

_________________
תאריך



__________________
שם וחתימה

יש לצרף העתקים של תעודות הזהות ,רישיונות נהיגה של הנהגים.
יש לצרף אישור רפואי ביחס לכל נהג כי הינו כשיר למתן השירותים.
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צרופה '8
נוסח ערבות בנקאית
(ערבות הליך)
(צמודה למדד המחירים לצרכן)
לכבוד
שירותי בריאות כללית
הנדון :ערבות מס' ____________
.1

לבקשת ____________________ (שם המציע) ,ח.פ( _____________ .להלן" :החייב")
אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות אוטונומית ובלתי מותנית לסילוק כל סכום עד לסך של
( 11,111עשרת אלפים) ש"ח ,שיוצמד למדד ,כמפורט להלן ,מתאריך __________ ,אשר
תדרשו מאת החייב בקשר עם הסכם ו/או הליך לאספקת שירותי הסעות במסגרת מכרז מס'
___________.

.2

לצרכי ערבות זו המונח "מדד" משמעו :מדד המחירים לצרכן ,הכולל פירות וירקות ,כפי
שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו ,יהא מדד חודש _____ ,שנת _____ ,שהתפרסם ב 15 -לחודש
שלאחריו (או בסמוך למועד זה) ,בשיעור ______נקודות.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי
ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:
.2.1

היה ויתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,אזי יחושב סכום
הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד
היסודי (להלן" :סכום הערבות המוגדל").

.2.2

היה ויתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו ,לא יחול
שינוי בסכום הערבות.

.3

אנו נשלם לכם מפעם לפעם כל סכום ,בגבול סכום הערבות המוגדל ,תוך ( 7שבעה) ימים
מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק ו/או לבסס את דרישתכם
ומבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב
כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב או להימנע בכל דרך מביצוע
התשלום ע"פ ערבות זו .

.4

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום________ועד בכלל ואנו לא נהיה רשאים לבטלה מכל
עילה שהיא .בנוסף לאמור לעיל ,ערבות זו הינה עצמאית ,בלתי תלויה ובלתי מותנית.

.5

כל דרישה* על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניף הבנק שמספרו,_____________ :
ושכתובתו.__________________ :
בכבוד רב,
בנק ______________________
_________________________
חתימה וחותמת

* דרישה כאמור בערבות זו – תעשה בכתב ו/או באופן שיקבע בהוראות הבנק כפי שיפורטו בגוף הערבות.
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נוסח המלצה*

שם הממליץ _______________
תפקיד הממליץ אצל הגורם המזמין ופרטי התקשרות _________________________
_______________________________________________________________
מועד מתן השירותים לממליץ __________________________________________
סכום ההתקשרות (הערכה)____________________________________________
_______________________________________________________________
שביעות רצון הממליץ מהמציע תוך התייחסות לנקודות הבאות:
איכות  /טיב מתן השירותים ___________________________________________
עמידה בלוח זמנים _________________________________________________
התנהגות הנהגים ושמירתם על כלל התעבורה _______________________________
יחס כללי ________________________________________________________
הערות כלליות ____________________________________________________

___________________
תאריך

_______________________
חתימת הממליץ

* במקרה של גוף ממשלתי/ציבורי ניתן כתחליף להמלצה כתובה לצרף את פרטי הממליץ בציון
תפקידו ומספר הטלפון ליצירת קשר.
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תצהיר שמירת זכויות עובדים
אנו
שם
שם

מס' _____________
ת .ז .
הח"מ :המציע ______________________ :ח.פ/
______________________
מס'
ת.ז.
נושא/ת
_________________________
______________________
מס'
ת.ז.
נושא/ת
_________________________

לאחר שהוזהרנו ,כי עלינו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן,
מצהירים בזאת  ,בשם המציע _____________ ,וכבעלי השליטה במציע ,כדלקמן:
.1
.2

מורשי החתימה מטעם המציע בפניה לקבלת הצעות הינם______________ ,___________ :
בעלי השליטה במציע הינם _____________ ,_____________ :והרינו עושים תצהירנו זה בהתאם
לתקנות חובת המכרזים.
אנו מצהירים ,כי ________________ מקיימת חובותיה בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני
העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים עליה כמעסיק.
המציע _____________________ או מי מבעלי השליטה במציע ,לא הורשע בשל הפרת דיני העבודה,
בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות לפניה להציע הצעות.
המציע _____________________ או מי מבעלי השליטה במציע ,לא נקנס ע"י מפקח עבודה שמונה
לפי סעיף  5לחוק העבירות המנהליות ,התשמ"ו ,1985 -ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה,
בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות להליך.

.6

במקרה של קיום הרשעות /קנסות -להלן פירוט :

.7

הרינו לאשר כי אלו חתימותינו ,וכי תוכן תצהירנו אמת.

.3
.4
.5

________________
חתימה+חותמת המציע

__________
חתימה

___________
חתימה

__________
חתימה
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תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

אני הח"מ _________________________ מס ת"ז ____________  ,המציע*  /העובד אצל המציע*
_____________ /בתאגיד* ____________________ (להלן" :המציע") מצהיר בזה כי:
.1

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם המציע.

.2

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או
קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

.3

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות בפניה זו זה או
מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות בפניה לקבלת הצעות זו.

.4

המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות בפניה לקבלת הצעות זו.

.5

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

.6

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

.7

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה
פוטנציאלי אחר בהליך זה.

יש לסמן  Vבמקום המתאים



המציע*  /אם המציע הינו תאגיד  -המצהיר ו/או מי מנושאי המשרה בתאגיד המציע ,אינו נמצא כרגע תחת
חקירה בחשד לתיאום מכרז ,אם כן ,אנא פרט:

____________________________________________________________
* מחק את המיותר



המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות של תיאומי
מכרזים ,אם כן ,נא פרט:

______________________________________________________________________


_________
תאריך

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

_________________________
________________
שם המציע  /התאגיד חתימת המציע  /חתימת התאגיד
אישור

אני הח"מ ,עו"ד ____________ ,מ"ר____________ ,מרח' ____________ מאשר בזאת כי ביום
____________ הופיע בפני ____________ שזיהה את עצמו ע"י ת"ז  /המוכר לי באופן אישי ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן ,אישר בפני
את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.
_____________
שם מלא וחותמת
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הצהרת המציע
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי הבקשה לקבלת הצעות שבנדון (להלן" :המכרז" או
"ההליך") ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
 .1הבנו את כל האמור במסמכי הפניה והגשנו את הצעתנו בהתאם ,אנו מסכימים לכל האמור במסמכי הפניה ולא
נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 .2אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי ההליך ,ואנו
מצהירים כי ברשותנו הידע ,הניסיון ,המומחיות והיכולות המקצועיות הנדרשים על מנת לספק את השירותים
המפורטים במסמכי הפניה ברמה איכותית מעולה.
 .3המידע והנתונים שמולאו על ידינו במסמכי ההצעה הם נכונים ושלמים.
 .4הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי (למעט שיפור ההצעה בעקבות מו"מ עם המזמין ,ככל
שקיים) ,ותהא תקפה במשך  181יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 .5אנו מצהירים ,כי אין בהצעתנו זו ובמתן כל השירותים על פיה (אם נזכה בהליך) משום ניגוד אינטרסים עסקי או
אישי ,שלנו או של עובדינו ,של ספקי המשנה שלנו או של חברות צד שלישי המעורבים בהצעה זו או בביצועה.
 .6אנו מסכימים ,כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם.
 .7להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית אוטונומית על סך  .₪ 11,111היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד
בהתחייבותנו ,אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידינו תחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים
מראש כמפורט במסמכי הפניה.
 .8במידה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד ,אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי
התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או
הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
_________
תאריך

_______________
שם המציע  /התאגיד

_________________________
חתימת המציע  /חתימת התאגיד

אישור עורך-דין
אני הח"מ ,עו"ד ____________ ,מ"ר____________ ,מרח' ____________ מאשר בזאת כי ביום
____________ הופיע/ו בפני ____________ שזיהה את עצמו ע"י ת"ז __________________ /המוכר לי
באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא
יעשה כן ,אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו .כמו כן הנני מאשר את דבר הסמכת החותם/מים לחתום
בשם התאגיד.
__________________
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