
 חתימת המציע:_____________ תאריך:______________

 

 

והפעלת מכונה לממכר מוצרים להיגיינה  להצבת 2018/9מכרז פומבי מס' 
 אוראלית בבניין בית הספר לרפואת שיניים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 

 הזמנה להציע הצעות
 

 רקע: .1
"( שהינה מוסד להשכלה המזמינה" ו/או "האוניברסיטה)להלן: "אוניברסיטת תל אביב  1.1

ים העומדים מציע מזמינה, 1958 –גבוהה, על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 

להצבת והפעלת מכונה לממכר זה, להגיש לה הצעות  הליךבתנאי הסף להשתתפות ב

 וס האוניברסיטה.רפואת שיניים בקמפמוצרים להיגיינה אוראלית בבניין בית הספר ל

ותקנותיו  1992 –הליך זה הינו מכרז פומבי כהגדרתו של זה בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב  1.2

, וחלות עליו כל הוראות נוהל 2010 –)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

, המפורסם באתר האינטרנט של א'( 01-005התקשרויות של האוניברסיטה )מספר הוראה 

 במקרה של סתירה בין החוק והתקנות לבין הנוהל יגברו הוראות הדין.. ההאוניברסיט

לממכר מוצרים רשות שיהיה זכאי להפעיל ולתחזק מכונה -לקבוע ברהמכרז הינה מטרת  1.3

בהתאם למגוון המוצרים אספקת , לרבות בבית הספר לרפואת שיניםלהיגיינה אוראלית 

, הכל שוטף ומתן שירות תיקונים למכונהבאופן המינימלי המפורט בנספח א' המוצרים 

  בהסכם.כמפורט 

מחירי המכירה לצרכן הוועדה המשקית כלכלית קבעה את למען הסר ספק, יובהר כי  

ככל שהזוכה המכרז יבקש למכור  במכונה.שחייבים להימכר המוצרים חמשת של 

 מוצרים נוספים מעבר לחמשת המוצרים האמורים, יפנה בבקשה לוועדה המשקית

תקבע את מחיר תחליט האם לאשר מכירתו של המוצר, ואם כן, כלכלית והוועדה 

 המכירה לצרכן של אותו מוצר. 

"( מהווים חלק בלתי נפרד מסמכי המכרזכל המסמכים המצורפים למכרז זה )להלן: " 1.4

 ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

במכרז במשך כל תקופת ההתקשרות תתבסס על שתשולם על ידי המציע הזוכה התמורה  1.5

כנספח  המצורףההצעה הכספית שתמולא ע"י המציע הזוכה על גבי טופס הצעת המחיר 

מתחייבת כי במכונה תימכר כמות מובהר כי האוניברסיטה אינה  .ב' למסמכי המכרז

 ולא לפדיון מינימלי כלשהוא. מוצריםמסוימת של 

 ההצעה הכספית שתוגש ע"י המציע תהיה ההצעה הטובה ביותר שיכול להגיש. לא 

המציע הזוכה ייבחר על בסיס ינוהל לגביה מו"מ ולא תינתן אפשרות לשיפור ההצעה. 

 ההצעה הכספית שתוגש על ידו במועד האחרון להגשת ההצעות.

, כמו התקשרותהבמימוש על המציעים לבדוק בעצמם ועל חשבונם את כל הכרוך והקשור  1.6

עסקי, הרלוונטי לצורך הגשת  , ולרבות כל נתון משפטי, תפעולי אוהליךגם את מסמכי ה

, והמציע יהיה מנוע מלטעון ההסכםההצעה ולביצוע מלוא התחייבויות המציע עפ"י 

והאוניברסיטה לא תישא באחריות לכל  הליךלהסתמכות על מידע הכלול במסמכי ה

 .מידע כאמורהוצאה ו/או נזק שייגרמו למציע ו/או כל צד ג' בשל הסתמכות על 
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 תאריכים:טבלת ריכוז  .2
 

 הליך

 

 

 מועדים

מועד אחרון להגשת שאלות במסגרת הליך 

 ההבהרות

 12:00עד השעה  16.12.2018

 12:00עד השעה  26.12.2018 ההצעותמועד אחרון להגשת 

 
 

 מהות ההתקשרות והיקפה: .3
בסיס  על )להלן: "הזוכה ו/או "המציע הזוכה"( תהיהעים שיבחרו המצי עם ההתקשרות 3.1

למען הסר ספק  הימנה. נפרד בלתי חלק ומהווה 'חכנספח  זו להזמנה ףהמצור, ההסכם

תוקף בין -על ידי האוניברסיטה, לא יהא קיים חוזה בר ההסכםמובהר כי עד לחתימת 

  הצדדים.

שמורה הזכות להאריך את בלבד תקופת ההתקשרות תהא לשנה אחת. לאוניברסיטה  3.2

לא ההתקשרות תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת. סך כל תקופת 

בכל כל אחד מהצדדים יהא רשאי להביא התקשרות זו לכלל סיום, ה על חמש שנים. עלת

 יום מראש. 30בתנאי כי יודיע על כוונתו זו למשנהו, בכתב, לפחות עת, 

-הרשות יימכרו לפחות חמשת המוצרים המפורטים בנספח א'. כמו-בר במכונה שתוצב ע"י 3.3

לעיל ניתן יהיה לבקש את רשות הוועדה למכירת מוצרים  1.3כן, בהתאם לאמור בסעיף 

נוספים. מודגש ומובהר בזאת כי תנאי לאישור מכירתו של כל מוצר שהוא במכונה, בין אלה 

במכונה היא רשות, הוא הצגה בפני מנהלת שמכירתם מחויבת במכונה ובין אלה שמכירתם 

את כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי , ההתקשרות מטעם ביה"ס לרפואת שיניים

דין למכירתו של המוצר וקבלת אישור בית הספר לרפואת שיניים, באמצעותה של מנהלת 

 ההתקשרות, למכירתו של אותו מוצר.

ישלם הזוכה  לממכר מוצרים להיגיינה אוראליתלהציב ולהפעיל מכונה ה תמורת ההרשא 3.4

 מבין שתי החלופות להלן:לפי הגבוהה , חודשייםדמי הרשאה 

(, בתוספת ים ש"חי)במילים: אלפ₪  2,000בסך של דמי הרשאה חודשיים קבועים    3.4.1

 מע"מ.

 א    ו

נסות החודשיות שנצברו מסך כל ההכ שיוצעו ע"י המציעדמי הרשאה יחסיים  3.4.2

 ., בתוספת מע"מהממכירות במכונ

 לא יישאו הצמדה כלשהי. קבועים החודשיים ההרשאה הדמי  3.5
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 :הליךתנאים מקדמיים להשתתפות ב .4
רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו במועד הגשת ההצעה בכל התנאים 

 יפסלו. המפורטים להלן. מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים

המציע הנו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה הרשום בישראל כדין, והוא אינו  4.1

 מצוי בהליכי חדלות פירעון. 

, 1976 –המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  4.2

 .והגיש את כל התצהירים המתחייבים מחוק זה

השנים האחרונות הרשעות קודמות  10-לבעלי השליטה בו ו/או למנהליו אין בלמציע ו/או  4.3

וכן לא קיימים במועד הגשת ההצעה הליכים פליליים תלויים  בעבירות מסוג עוון ו/או פשע

ועומדים כנגד המציע ו/או המנהלים ו/או בעלי השליטה בעבירות מסוג עוון או פשע. לוועדת 

עה חרף קיומם של הרשעות קודמות ו/או הליכים תלויים המכרזים שמורה הזכות לקבל הצ

ועומדים כאמור לעיל ולקבוע כי ההרשעה ו/או הליכים התלויים ועומדים אינם רלבנטיים 

 להתקשרות, והכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע אשר לא המציא, עם הצעתו  4.4

ישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת מסמך א

הנ"ל למזמינה, תוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רישיון 

זה הליך או כל נייר אחר כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע ב

 ת.בקשולהגשת ה

תוגש על ידי מציע בקשה ה משותפת של מספר תאגידים או גופים אחדים. הבקש אין להגיש 4.5

אחד ובשמו בלבד. על המציע בעצמו לעמוד באופן מלא בכל הדרישות המקדמיות 

תבחן  הליךעמידת המציע בתנאים המקדמיים להשתתפות ב ההליך.המפורטות במסמכי 

פי נתוני אותו מציע, כאישיות משפטית נפרדת. אין המציע רשאי להסתמך לעניין -אך ורק על

על תכונות, כישורים, ניסיון וכיו"ב רכיבים הליך עמידתו בתנאים המוקדמים להשתתפות ב

המתקיימים בצדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, בעלי מניותיו, מנהליו, תאגידים קשורים 

 ב, זולת המציע עצמו.שלו וכיוצ"

לכל אורך פרק  .34 – 4.1מובהר בזאת, כי המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף שבסעיפים 

ו של המציע וכן למשך כל תקופת ההתקשרות. הפרה של בקשתהזמן המוגדר לתוקף 

 דרישה זו תהווה הפרה יסודית של ההתקשרות כאמור בהסכם.
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 עמידתו להוכיח מנת על הבא המידע את תובקשבצירוף ל לאוניברסיטה יגיש המציע 4.6

 המקדמיים: בתנאים

את נספח ג' וכן תעודת  המציע יגיש 4.1מקדמי  בתנאי עמידתו להוכחת  4.6.1

 .התאגדות/תעודת עוסק מורשה

וכן  ד' כנספח ב"המצ תצהיר המציע יגיש 4.2 מקדמי בתנאי עמידתו להוכחת 4.6.2

 במקור. אישור תקף על ניהול ספרים

 .'הכנספח יגיש המציע תצהיר המצ"ב  4.3לבחינת עמידתו בתנאי מקדמי  4.6.3

 

מציע אשר עבד בעבר עם  על ידיהאוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה  .5

ביצוע האוניברסיטה ו/או עם גוף הקשור לאוניברסיטה, ולא עמד בסטנדרטים של 

או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על  ,יםהציוד או השירותהעבודה, לרבות טיב 

טיב עבודתו. במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. זכות 

 הטיעון יכול ותמומש בכתב או בעל פה וזאת בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים.

 

 ותשלום דמי השתתפות: הליךעיון במסמכי ה .6
 .www.tenders.tau.ac.ilיועמדו לעיון באתר האינטרנט של האוניברסיטה:  הליךמסמכי ה 16.

 .המופיע באתר האינטרנט הליךלשם הגשת ההצעה על המציע להדפיס את כל החומר ה

  .שלום דמי השתתפותמותנית בתאינה  הליךההשתתפות ב 6.2

 

 ה:בקשמקום ואופן הגשת ה .7
ות הינו המועד הרשום ב"טבלת ריכוז התאריכים" בסעיף בקשהמועד האחרון להגשת ה 7.1

 ה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון!בקש. 2

לוודא כי ה תמצא בתיבת המכרזים מוטלת על המציע בלבד ועליו בקשהאחריות לכך שה

 ה תימצא בתיבת המכרזים במועד.בקשה

!( ולא באמצעות הדוארה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד )בקשאת ה 7.2

במעטפה סגורה, לתיבת המכרזים הממוקמת בקומה השנייה, בבניין אגף הנדסה ותחזוקה 

הפעלת מכונה להצבת ו 9/2018 מס'מכרז פומבי "באוניברסיטת ת"א, עליה יירשם אך ורק 

לממכר מוצרים להיגיינה אוראלית בבניין בית הספר לרפואת שיניים בקמפוס 

  ה כלשהו על גבי המעטפה!. אין לרשום פרט מזה"אוניברסיטת תל אביב

ת יוגשו לתיבת המכרזים כאשר כל המסמכים יוכנסו למעטפה חיצונית אחת בקשוה 7.3

 . למסמך זה 10בעמ' את כל המסמכים המופיעים ברשימת המסמכים שתכלול 

יש להקפיד על הכנסת כל החומר הנדרש למעטפה, מילוי פרטי המציע, סגירת המעטפה  7.4

החיצונית כראוי, רישום על גבי המעטפה את פרטי ההליך והכנסתה לתיבת המכרזים 

 לעיל.   7.2כאמור בסעיף 

http://www.tenders.tau.ac.il/
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שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון שנקבע  האוניברסיטה רשאית, לפי 7.5

ות בכל עת לפני חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, ובלבד שהודעה על כך בקשלהגשת ה

 תפורסם. 

יש לוודא כי המעטפה החיצונית הסגורה הוחתמה בחותמת האוניברסיטה וצוין על גביה  7.6

 ה, בטרם הפקדתה בתיבת המכרזים.בקשמועד הגשת ה

, מבלי לבצע בניסוחם המודפס כל הליךאך ורק על גבי מסמכי ה בקשתוהמציע יגיש את  7.7

 תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת. 

 במלואם. הליךכל מקרה יש להחזיר את כל מסמכי המובהר בזאת, כי ב 7.8

 אופן מילוי הצעת המחיר: .8
 .נספח ב'בי הצעת המחיר תוגש על ג  8.1

נתגלו בהצעה טעויות סופר או טעויות חשבוניות, תהא האוניברסיטה רשאית לתקן את   8.2

 הטעות. הודעה על תיקון הטעות תימסר למציע.

דמי להציע  אינו רשאימבלי לפגוע באיסור להגיש הצעה תכסיסנית, מודגש כי המציע   3.8

 שלילי.אפס או בשיעור  בשיעורהרשאה יחסיים 

את כל ההוצאות הנלוות תהיה סופית וקבועה ותביא בחשבון ע"י המציע שתינתן ההצעה  8.4

 נשוא מכרז זה. למכירת המוצרים

תהיה באופן הקבוע בהסכם בגין דמי ההרשאה היחסיים והקבועים ההתחשבנות  8.5

 .ההרשאה

 :הליךפניות והבהרות לגבי ה .9
ה. ניתן בקשניתן יהיה לקבל לפני הגשת ה הליךהסברים נוספים והבהרות למסמכי ה 9.1 

לאוניברסיטה, אגף הנדסה ותחזוקה לידי גב' עפרי אלרון, בפקס:  בכתבלהעביר שאלות 

זאת עד למועד כמפורט ב"טבלת ריכוז  lofriel@tauex.tau.ac.i, או במייל 6407923-03

לעיל. האוניברסיטה לא תענה על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד  2תאריכים" בסעיף 

 זה. המציע לבדו יהא אחראי לוודא, כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו עד למועד האמור.

ת לענות האוניברסיטה אינה מתחייבת לענות על שאלות הבהרה שיופנו אליה והיא רשאי 9.2

 על חלק מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות.

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי האוניברסיטה  9.3

, יפורסמו רק באתר הליך, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים בהליךבקשר עם ה

המציע חלה האחריות המלאה להתעדכן בכל  האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה ועל

, לפני המועד הליךשינוי ו/או תיקון המפורסם באתר האינטרנט. כל שינוי או תוספת ל

האחרון להגשת ההצעות, בין ביוזמת האוניברסיטה ובין בעקבות שאלות הבהרה של 

 מציעים, ייעשה על ידי האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה, ויחייב את המציעים.

 תם, כשהן חתומות על ידם,בקשיצורפו על ידי המציעים לתשובות, הבהרות והודעות שינוי  9.4

וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם, הובנו ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות. 

 ת המציע.בקשתשובות, הבהרות והודעות שינוי כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מ

mailto:ofriel@tauex.tau.ac.il
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יה תוקף לכל הבהרה של האוניברסיטה, אלא אם ניתנה למען הסר ספק מובהר, כי לא יה 9.5

 ועדת המכרזים. תבכתב/בדוא"ל על ידי מזכיר

 הצהרות המציע: .10
, ובנוסף לכל הצהרה או התחייבות אחרת הכלולים במסמכי הליךלעם הגשת הצעתו  10.1

. עצם הגשת הליךבדרישות ה וד, מצהיר המציע ו/או מתחייב בהתאם לאמור לעמהליךה

, בין ח' –בנספחים  א' ההצעה על ידי מציע, כמוה כאישור והתחייבות מצדו לכל המפורט 

 אם חתם על נספח זה ובין אם לאו. 

התברר לאוניברסיטה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע  10.2

ם נכונים, מלאים או או מצג אחר שהציג המציע כלפי המזמינה במסגרת הצעתו, אינ

לבטל את  –מדויקים, רשאית המזמינה לפסול את ההצעה, ואם בחרה בה כהצעה הזוכה 

 הזכייה.

לעיל, יישא המציע באחריות לכל נזק שייגרם  10.2במקרה כאמור בסעיף קטן  10.3

 כתוצאה מכך.  ,אם ייגרם ,לאוניברסיטה

 :מכרזהתחייבות מציע שיוכרז כזוכה ב .11
למכרז  'חכנספח הודעת הזכייה, יתבקש הזוכה לחתום על ההסכם המצורף  לאחר קבלת 11.1

)שבעה( ימי עבודה מקבלת  7בארבעה העתקים נוספים, כמקובל באוניברסיטה, וזאת תוך 

ההודעה על זכייה במכרז ולהמציא לאוניברסיטה אישור עריכת ביטוח, בנוסח המצורף 

להסכם חתום ע"י חברת הביטוח. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהיו חלק בלתי נפרד 

ימסור המציע הזוכה החתימה על ההסכם,  מהסכם ההתקשרות שייחתם. במעמד

הכל לאוניברסיטה ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה לביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם, 

  לא יתקבל צילום של הערבות. .כמפורט בהסכם

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות האוניברסיטה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה  11.2

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להסכם ובהסכם עצמו. כאמור בנספח הביטוח 

להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא 

 תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.

חתימת האוניברסיטה על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות הנדרשות מהזוכה. אם  11.3

כל הדרישות הנ"ל או לא יחתום על הסכם ההתקשרות כנדרש,  הזוכה לא ימלא את

 האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לחתום על הסכם ההתקשרות עם הזוכה. 

במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע ע"י  11.4

ע"י חברת  האוניברסיטה ו/או לא ימציא לידי האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח חתום

 ערבות לביצוע התחייבויותיו להנחת דעתה,הביטוח ו/או לא ימציא לידי האוניברסיטה 

תהא האוניברסיטה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, ולבטל לאלתר את זכייתו 

  בהליך.
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 ות:בקשתוקף ה .12
)מאה ושמונים( יום מהמועד האחרון להגשת  180המציע תהיה בתוקף לפחות במשך  בקשת 12.1

ת. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, יהיה כל מציע רשאי בקשוה

ועדת  תתו. הודעה כאמור תשלח על ידו לידי מזכירבקשלהודיע לאוניברסיטה על ביטול 

 א"ל.  המכרזים באוניברסיטה בכתב ו/או בדו

ועדת המכרזים  תלהודעת הביטול יהיה תוקף החל ממועד מתן אישור בכתב על ידי מזכיר 12.2

ה וקבלה כאמור הבקשעל קבלתה, ועד למועד זה תהא רשאית האוניברסיטה לקבל את 

תו עפ"י האמור לעיל, לא תהא לו כל טענה או בקשתחייב את המציע. ביטל המציע את 

  תביעה כלפי האוניברסיטה.

 :הליךביטול ה .13
ות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי בקש, או בקבלת ההליךלא יהיה בעצם פרסום ה 13.1

מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם ע"י האוניברסיטה והמציע/ים הזוכה/ים הסכם 

 ההתקשרות.

או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת  הליךהאוניברסיטה רשאית לצמצם את היקף ה 13.2

חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או יך הלל

שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב 

 וכיוצא באלה. 

נוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל  13.3

 ם בכל אחד מהמקרים האלה:ג הליךאת ה

ות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן בקשה 13.3.1

המקצועי שנערך ו/או מהמחיר שנראה לאוניברסיטה כמחיר הוגן וסביר 

הניתנים, וזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת  לשירותים ו/או העבודה 

זה, ו/או  הליךותים והעבודות, נשוא האוניברסיטה לשלם עבור רכישת השיר

 המסגרת התקציבית שאושרה לקבלת השירותים/ביצוע העבודות.

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו  13.3.2

 בניסיון יצור הסדר כובל.

כל תביעה ו/או  הליך, לא תהא למי מן המציעים בהליךהחליטה האוניברסיטה על ביטול ה 13.4

 דרישה ו/או טענה כלפי האוניברסיטה ו/או כלפי מי מטעמה.

 כללי: .14
ובכלל זה הסכם ההתקשרות, להוסיף עליהם  מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי ההליךה 14.1

או להתנות עליהם, בין  הליךאו למחוק מהם, להסתייג או לשנות מן האמור במסמכי ה

ייחתם  הליךובין בכל דרך אחרת שהיא. עם הזוכה בבגוף המסמכים ובין במכתב לוואי 

 הסכם בנוסח המצורף, ללא הסתייגות.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי כל השמטה, מחיקה, שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכי  14.2

או באיזה מהם, או כל הסתייגות, או התניה מסוג כלשהו, בין על ידי תוספת  הליךה

וואי, או בכל דרך אחרת, וכל מילוי שלא בהתאם לכללים או במכתב ל הליךבמסמכי ה
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המפורטים בסעיף זה לעיל, עלולים לגרום לפסילת ההצעה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי 

של ועדת המכרזים. הועדה תהא רשאית להתעלם מכל אחד מאלה, ולהודיע על כך למציע, 

תוספת, השמטה, שינוי, ואם עשתה כן, יראו את הצעת המציע כאילו אינה כוללת כל 

 הסתייגות, ו/או התניה כלשהי.

ה שמולאה בסטייה , ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול בקשעל אף האמור בסעיף זה לעיל 14.3

מההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל, אם שוכנעה, כי על אף הסטייה, ההצעה תואמת את 

 נעשתה בתום לב. , היא ברורה וחד משמעית וכי הסטייה כאמורהליךדרישות ה

כל מחיקה של פרטים שמולאו ע"י המציע, בשגגה, תיעשה ע"י מחיקת קו על פני הפרט  14.4

הפרט הנכון בצדו, וליד התיקון, תוטבע חותמת התאגיד וחותמת מוסמכי  ורישום  השגוי, 

 החתימה בו. אין לבצע מחיקות באמצעות "טיפקס". 

המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע התברר לאוניברסיטה, בין באמצעות   14.5

תו, אינם נכונים, מלאים או בקשאו מצג אחר שהציג המציע כלפי המזמינה במסגרת 

ה, לחלט את הערבות שבידה, ואם בחרה הבקשמדויקים, רשאית המזמינה לפסול את 

 לבטל את הזכייה. –בהצעה כהצעה הזוכה 

 איסור הסבה: .15
חל איסור על המחאת חובות ו/או זכויות של כל אחד מהמציעים, לרבות הזוכה, לאחר,   15.1

בשום צורה ו/או אופן, במישרין ו/או בעקיפין כל זכות מזכויותיו לפי מסמכי ההליך, ולא 

להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות ו/או חובה על פי 

-, לרבות איסור הכנסת ברמהאוניברסיטה מראש ובכתבור מסמכי ההליך ללא קבלת איש

. האוניברסיטה אינה מראש ובכתב מהאוניברסיטהרשות משנה ללא קבלת אישור 

מתחייבת לאשר כל סוג שהוא של המחאת זכויות ו/או חובות וכן היא רשאית לקבוע תנאים 

לית של לכך, והכל על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של הוועדה המשקית כלכ

 האוניברסיטה. 

כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה כאמור, שלא תקבל את אישורה של האוניברסיטה,  15.2

יא תהווה הפרה יסודית של תהיה בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף, וה

הרשות במכרז וביטול הסכם -אשר תביא לביטול זכייתו של ברוההתקשרות  תנאי ההליך

 ההרשאה.

 ות:שונ .16
השונים או בין הוראות שונות בתוך אותו  ל סתירה או אי התאמה בין מסמכי ההליךכ 16.1

 מסמך, תפורש באופן מרחיב את חובות המציע או את זכויות האוניברסיטה. 

הינו הסכם כללי של האוניברסיטה ובכל הליך יודגש כי נוסח ההסכם המצורף למסמכי ה 16.2

לבין ההסכם יגבר האמור במסמכי ין מסמכי ההליך ל סתירה או אי התאמה במקרה ש

 .הליךה

הם רכושה של אוניברסיטה והם נמסרים למציע לשם  הליךמובהר בזאת, כי כל מסמכי ה 16.3

 ה.בקששאינו לצורך הגשת  הליך. אין לעשות שימוש במסמכי הבקשתוהכנת 



  

 
להצבת והפעלת מכונה לממכר מוצרים להיגיינה אוראלית בבניין בית הספר  9/2018מכרז פומבי מס' 

 לרפואת שיניים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

9 
 חתימת המציע:_____________ תאריך:______________

 

יהיה מסור לסמכותם המקומית והבלעדית של בתי המשפט בתל  הליךכל סכסוך נושא ה 16.4

 אביב, ולשום בית משפט אחר לא תהא סמכות שיפוט בעניינים אלה. 

 כתובות והודעות: .17
ואת שמו, מספר  הליךיציין את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור ב הליךמציע ב 17.1

של נציג המציע לעניין מכרז זה.  טלפון קבוע ונייד, מספר הפקסימיליה, וכתובת הדוא"ל

 .ו'על גבי נספח מידע זה יימסר 

זה עם הנציג שיצוין על ידי המציע. על הנציג  הליךהאוניברסיטה תנהל את המגעים בקשר ל 17.2

זה. ועד  המקובלות, החל ממועד פרסומו של הליך להיות זמין להשגה, בשעות העבודה

היה נציג המציע זמין כאמור, תהא  לתום תקופת תוקפה של ההצעה על פיו. לא

האוניברסיטה פטורה מחובת ההודעה והאחריות המלאה במקרה של אי מסירת הודעה 

 למציע תהא של המציע בלבד. 

כל מקום בו נאמר כי תשלח הודעה בדרך מסוימת יכולה האוניברסיטה לשלוח אותה גם  17.3

חותה של האוניברסיטה. הודעה בדואר או בפקסימיליה או בדוא"ל, לפי שיקול דעתה ונו

שנשלחה בדואר תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך שני ימי עבודה ממועד המשלוח. הודעה 

תיחשב כאילו הגיעה ליעדה ביום  16:00שנשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל עד השעה 

ביום העבודה הראשון שלאחר יום  –משלוחה )ואם נשלחה ביום שאינו יום עבודה 

 משלוחה(.

 
 

 ר כ ה, ב ב
          

 עפרי אלרון             
 ועדת המכרזים תמזכיר      

 אוניברסיטת תל אביב                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
להצבת והפעלת מכונה לממכר מוצרים להיגיינה אוראלית בבניין בית הספר  9/2018מכרז פומבי מס' 

 לרפואת שיניים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

10 
 חתימת המציע:_____________ תאריך:______________

 

 רשימת מסמכים
יש לצרף את המסמכים שלהלן כשהם חתומים  מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת במסמכי המכרז

 כנדרש:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 צורף/לא צורף חתום על ידי המסמך נספח

אם  )סמן  
 צורף(

 המוצריםמחירון קבוע של  ' א
 במכונההנמכרים 

  מורשה חתימה    

  מורשה חתימה    הצעת המחירטופס  ב'

זיהוי בעלים, זכויות חתימה  ג' 
 ואי חדלות פירעון

  עו"ד/רו"ח       

תצהיר העדר הרשעות בגין  ד'
העסקת עובדים זרים ותשלום 

 שכר מינימום

  מורשה חתימה + עו"ד

 המציע  להוכחת עמידתתצהיר  ה'
  4.3 בתנאי מקדמי 

  מורשה חתימה + עו"ד

  מורשה חתימה + עו"ד טופס הצהרת מציע ו'

  מורשה חתימה + עו"ד תצהיר היעדר ניגוד עניינים ז'

   מורשה חתימה הסכם הרשאה על נספחיו 'ח

   מסמכים נוספים 

אישור תקף בדבר ניהול  
ספרים כדין לפי חוק עסקאות 

 -גופים ציבוריים, תשל"ו
1976. 

  

תעודת התאגדות של  
 התאגיד/תעודת עוסק מורשה

  

מסמכי הבהרה ותשובות,  
וכל  סיור מציעיםסיכום 

מסמך שנשלח ע"י 
 האוניברסיטה

  חתימה מורשה

על  מכרזכל מסמכי ה 
 נספחיהם חתומים

  מורשה חתימה
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 מחירון קבוע של המוצרים הנמכרים במכונה -'נספח א

 
 
 

מס' 
 סידורי

מחיר מקסימום בש"ח,  תיאור המוצר
 כולל מע"מ

בגודל מינימלי של  –רגילה  משחת שיניים  .1

 מ"ג 75לפחות 

 

10 

2.  
בגודל  –שיניים רגישות לבעלי  משחת שיניים 

 מ"ג 75מינימלי של לפחות 

 

10 

 יח' 1  -מברשת שיניים רכה  .3

 

5 

 מ' אורך 50 –חוט דנטלי  .4

 

10 

 מ"ל 500מי פה  .5

 

10 

  שיני -לניקוי בן מברשות קטנות  .6

 

10 
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 חתימת המציע:_____________ תאריך:______________

 

 

 מחירהת טופס הצע –' בנספח 
 

 לתשומת לב המציע:

  הצעת המחיר באופן קריא ולהגישה כחלק מההצעה במכרז.יש למלא את 

 .את הצעת המחיר יש לנקוב באחוזים, ללא מע"מ 

 

להצבת והפעלת מכונה לממכר מוצרים להיגיינה אוראלית בבניין בתי הצעה לדמי הרשאה  .1

 הספר לרפואת שיניים

 מבין שתי החלופות שלהלן: הגבוהההצעתנו לדמי ההרשאה היא לפי  

ש"ח(,  אלפיים: במילים)  ש"ח 2,000 בסך שלדמי הרשאה חודשיים קבועים  (    1.1)                

 בתוספת מע"מ *

 א    ו

 

( מסך ________ אחוזים)במילים: בשיעור של  %___ דמי הרשאה יחסיים  (1.2)                

 ממכירות במכונה )בתוספת מע"מ(.כל ההכנסות החודשיות שנצברו 

 
 .1.2ידך בסעיף -*   יש למלא את גובה דמי ההרשאה היחסיים המוצעים על

 

 צמודים למדד או שער כלשהו.דמי ההרשאה הקבועים לא יהיו  .2

 ההתחשבנות תהיה באופן הקבוע בהסכם ההרשאה המצ"ב. .3

 

 _______________     ________________ ________________________________ 

 חתימה וחותמת        שם החותם            תאריך
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 חתימת המציע:_____________ תאריך:______________

 

 
 אישור זיהוי בעלים, זכויות חתימה ואי חדלות פירעון -נספח ג'  

 
הח"מ_________________________עו"ד/רו"ח_________________________מרחוב 

 ______________________________, מאשר בזאת כדלהלן:
 

כעו"ד/רו"ח של התאגיד/ עוסק מורשה  _________________________ מס' הנני משמש  .1
 תאגיד/ עוסק מורשה _____________.

 
 מורשי חתימה בשם התאגיד/ עוסק מורשה הינם: .2
 

 ___________________________ א.
 ___________________________ ב.
 ___________________________ ג.

 
 מהם מחייבת את התאגיד/ עוסק מורשה. חתימת _____________

 
 הערה: 

במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י 
 עוה"ד או רוה"ח.

 
 בעלי התאגיד הינם: .3

 

 ___________________________ א.
 ___________________________ ב.
 ___________________________ ג.

 
 הערות:

 ( במקרה שהמקום אינו מספיק, יש לצרף אישור מפורט חתום ע"י עוה"ד או רוה"ח.1)
 ( במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד, יש לפרט את מבנה הבעלות בו, וחוזר חלילה.2)

 
 (9/2018 מס' קול קורא)הנני מאשר בזאת, כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה  .4

 :המכרזעל מסמכי  מתוך מורשי החתימה המפורטים לעיל הינם, וכי הם חתמו בפני
 

 ___________________________ א.
 ___________________________ ב.
 ___________________________ ג.

 
אני מאשר בזאת, כי למציע לא מונה כונס נכסים ו/או מפרק ו/או מנהל מיוחד ו/או כל מינוי  .5

אשר יש בו כדי להעיד על חשש חדלות פירעון של המציע, וכן לא הוטלו עיקולים על נכסי  אחר
המציע ולא ננקטו נגדו הליכים משפטיים ולא כל נסיבות כגון דא אשר יש בהן להעיד על חשש 

 להמשך קיומו של המציע כעסק חי.
 

 הערות נוספות:
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
_______________ 

 עו"ד/רו"ח
 
יתייחס האישור  –** הערה: במקרה של מציע שאינו תאגיד אלא אדם שהינו עוסק מורשה 

 בלבד. 5 -ו 1לסעיפים 
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 חתימת המציע:_____________ תאריך:______________

 

תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר  -נספח ד'  
 מינימום

 
אני הח"מ __________________ ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  .1

את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 
 כדלהלן:

 
הנני נותן תצהיר זה בשם ____________________, שהוא המציע המבקש להתקשר עם  .2

 "(."המציעעורך הבקשה )להלן: 
 
 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. .3
 
, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים בעל זיקהבתצהיר זה, משמעותו של המונח  .4

(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי עסקאות גופים ציבוריים" "חוק)להלן:  1976-התשל"ו
 משמעותו של מונח זה, וכי אני מבין/ה אותו.

 
 . )מחק את המיותר( תאגיד הרשום בישראלעוסק מורשה בישראל/המציע הינו  .5
 

 במשבצת המתאימה( X)סמן קיום דיני העבודה  .6
 

ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים  לא הורשעהמציע ובעל זיקה אליו  
"מועד מינימום עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן:  ו/או חוק שכר  
 ל___________________________. ( מטעם המציע בבקשה להגשה" 

 
בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים הורשע המציע או בעל זיקה אליו  

לפחות ממועד ההרשעה וחלפה שנה אחת נימום זרים ו/או חוק שכר מי 
 האחרונה ועד למועד ההגשה.

 
בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק הורשעו המציע או בעל זיקה אליו  

לפחות ממועד ולא חלפה שנה אחת עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום  
 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

 
  במשבצת המתאימה(  Xייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות )סמן  .7

 
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9המציע לא מחויב בדרישות שבהוראות סעיף  

 1998 –מוגבלות, התשנ"ח 
 

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9המציע לא עומד בכל דרישות הוראות סעיף  
 .1998 –מוגבלות, התשנ"ח 

 
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9בכל דרישות הוראות סעיף  המציע עומד 

  . 1998 –מוגבלות, התשנ"ח 
 

עובדים לפחות, הוא  מתחייב בזאת לפנות למנהל הכללי של משרד  100אם המציע מעסיק  .8
לחוק  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;  –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 
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לי של משרד העבודה הרווחה והשירותים ככל שהתחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכל .9

החברתיים כאמור לעיל ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת 
המציע מצהיר בזאת כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי  –משנה 
 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; 9סעיף 

 
ביר העתק מתצהירו זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה המציע מתחייב בזאת להע .10

 ימים ממועד ההתקשרות, ככל שיקבע כזוכה. 30והשירותים החברתיים, בתוך 
 

 זה שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .11
 
 
 

____________ _____________________ ______________________ 
 חתימה וחותמת שם תאריך

 
 

 אישור עורך הדין
 

אני הח"מ _______________________________, עו"ד מאשר/ת, כי ביום 

_______________ הופיע/ה ב_______________________ מר/גב' 

___________________ שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. _____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, עליו/ה להצהיר אמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

___________ ______________________ ______________________ 

 חתימה וחותמת מס' רישיון תאריך
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  .34להוכחת עמידת המציע בתנאי מקדמי תצהיר  - ה'נספח 

 
אני הח"מ .............................. ת.ז.......................................  מרחוב ..............................., 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן: 

במכרז לקבלת הרשאה  [המיותר את למחוק נא]הנני המציע/בעל שליטה במציע/מנהל במציע  .1

להצבת והפעלת מכונה לממכר מוצרים להיגיינה אוראלית בבניין בית הספר לרפואת שיניים 

 .בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

 -התשמ"א כמשמעותו של מונח זה בחוק הבנקאות )רישוי(  -)* בעל שליטה לעניין תצהיר זה 

1981.) 

שנים שקדמו לחתימת תצהירי זה, לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג  10הנני מאשר, כי ב  .2

)פרט מהות העבירה( יש לצרף  [המיותר את למחוק נא]פשע/ * הורשעתי בעבירה מסוג פשע 

 את פסק הדין.

.............................................................................................................................. 

שנים שקדמו לחתימת תצהירי זה, לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג  10 -הנני מאשר, כי ב .3

)פרט מהות העבירה( )יש לצרף  [המיותר את למחוק נא]עוון/ * הורשעתי בעבירה מסוג עוון 

 את פסק הדין(

.............................................................................................................................. 

הנני מאשר, כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עבירה מסוג עוון  .4

 את למחוק נא] ג עוון* תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עבירה מסו/

 . [המיותר

 .אם קיים כתב אישום כאמור נא פרט מהות העבירה וצרף את כתב האישום

.............................................................................................................................. 

 

____________________ _____________________ ______________________ 
 חתימה וחותמת שם תאריך

 
 אישור עורך דין

אני הח"מ............................., עו"ד מאשר/ת, כי ביום ..............................הופיע/ה 

מר/גב'...................................... שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. ב............................ 

.............................., ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו להצהיר אמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא ייעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על תצהיר דלעיל.

_____________________ ______________________ ____________________ 
 חתימה וחותמת שיוןימס' ר תאריך
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 טופס הצהרת מציע –'ו נספח
 

 מורשה_____________________  שמספרה. ז.ת נושא____________________  מ"הח אני

 מצהיר"( המציע" :להלן__________________ ) ח.פ./ע.מ.______________ מטעם חתימה

 :כדלקמן בזאת

 .סייג ללא זה מכרז לדרישות מסכים ואני הבנתי, קראתי .1

 בתום ידו על וגובשה עצמאי באופן המציע ידי על מוגשת ,ההצעה הכספית לרבות, המציע תבקש .2

 ו/או הסכם זה הליךל פוטנציאלים מציעים או אחרים מציעים לבין המציע בין היה ולא אין. לב

 אחר מציע עם מחירים תיאם לא והמציע הליךה עם בקשר כלשהו פעולה שיתוף אוו/ הבנות

 .כלשהו אחר גורם עם או הליךב

להצבת והפעלת מכונה לממכר מוצרים להיגיינה  הקשורים והנתונים התנאים את בדק המציע .3

 לכך ובהתאם, אוראלית בבניין בית הספר לרפואת שיניים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

 .ובקשת את ביסס

 .ומדויקים נכונים היותם את מאשר ואני ידי-על נבדקו המציע תבקשב שפורטו הנתונים כל .4

כי , מתחייב והמציע, זה הליךב הקבועים בתנאים יםעומד המציע ידי על יםהמוצע מוצריםה .5

 .בו הנקובים המחירים על יעלו שלא במחירים המוצרים את למכירה להציע, הליךב יזכה אם

 ללא יקיים והוא, המציע על ומקובלות ידועות הליךל המצורף רשאההסכם הוה הליךה הוראות .6

 .דין פי ועל המציע הצעת, נספחיו על הסכם ההרשאה, המכרז פי על התחייבויותיו את סייג

 כוח, האישורים, הרישיונות, הכישורים, המומחיות, הניסיון, המקצועי הידע בעל הינו המציע .7

 המציע הצעת הגשת למועד ונכון, המזוןעגלת  של והפעלה להקמה הדרושים והאמצעים האדם

 לקיים למציע להפריע כדי בה שיש, עניינים ניגוד לרבות, כלשהי מניעה של קיומה על לי ידוע לא

 .דין פי-על או המציע הצעת, החוזה, המכרז פי-על מהתחייבויותיו איזו

 או הליכים הקפאת, מחיקה, פירוק, רגל פשיטת הליכי המציע כנגד מתנהלים לא, זה בכלל

 את למלא ביכולתו לפגוע העשויים אחרים משפטיים הליכים נגדו מתנהלים ולא נכסים כינוס

 .התחייבויותיו
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 .בלבד מורשות מחשב בתוכנות משתמש המציע .8

 פלילי עבר היעדר

 אינם בו משרה נושא וכל מנהליו, בעליו, שהמציע הוא במכרז להשתתפות מקדמי תנאי כי מובהר]

 ההתיישנות תקופת לגביה חלפה לא ואשר קלון עמה שיש עוון או פשע מסוג בעבירה, פלילי עבר בעלי

 ([קלון עמה שיש עבירה היא עבירה אם דעתה שיקול לפי תקבע המכרזים ועדת)

 [המיותר את למחוק נא] הורשעו/  הורשעו לא, בו משרה נושא וכל מנהליו, בעליו, המציע .9

 הפלילי המרשם חוק לפי ההתיישנות תקופת לגביה חלפה לא אשר ,עוון או פשע מסוג בעבירה

 .1981-א"תשמ, השבים ותקנת

 :רלוונטים מסמכים ולצרף[ ההרשעה מועד, העבירה, הורשע מי] לפרט נא – הורשעו אם

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 כתב [המיותר את למחוק נא] הוגש/  הוגש לא, בו משרה נושא וכל מנהליו, בעליו, המציע נגד .10

 .(נסתיים לא הפלילי ההליך עוד כל) עוון או פשע מסוג בעבירה אישום

 :רלוונטיים מסמכים ולצרף[ העבירה, מי נגד] לפרט נא – הוגש אם

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 נגד, כלשהי חוקרת רשות ידי על, חקירה קיום על לי [המיותר את למחוק נא] ידוע/  ידוע לא .11

 .עוון או פשע מסוג לעבירה בקשר, בו משרה נושא וכל מנהליו, בעליו, המציע

 מסמכים ולצרף[ העבירה מהות, החקירה נושא] לפרט נא – חקירה קיום על ידוע אם

 :רלוונטיים

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 העבודה דיני על שמירה

-א"תשנ(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים לחוק בהתאם פועל המציע .12

 בקביעות לעובדיו עבודה שכר ומשלם, 1987-ז"תשמ, מינימום שכר לחוק ובהתאם 1991
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 החלים האישיים וההסכמים הקיבוציים ההסכמים, ההרחבה צווי, העבודה מחוקי כמתחייב

 .עליו

 31.10.02 יום לאחר שנעברה בעבירה, חלוט דין בפסק – הורשעו לא אליו זיקה בעל או המציע .13

 כאמור הורשעו ואם; ל"הנ מינימום שכר חוק או זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר  –

", זיקה בעל, "זה סעיף לעניין. זה תצהיר למועד שקדמה בשנה היתה לא האחרונה ההרשעה –

 .1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כמשמעותו

 יהיה:  הליךאיש הקשר מטעמינו ל .14

  מר/גב' ......................................................................., 

 בכתובת ..................................................................... 

 מס' טלפון __________________סלולארי...........................................

 מס' פקס ___________________

 .........דוא"ל .................................................................

 יש למלא את כל השדות הנדרשים כולל כתובת דוא"ל      
 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .15

____________________ _____________________ ______________________ 
 חתימה וחותמת שם תאריך

 
 אישור עורך דין

 

הח"מ............................., עו"ד מאשר/ת, כי ביום ..............................הופיע/ה אני 

ב............................ מר/גב'...................................... שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. 

ר אמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים .............................., ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו להצהי

 הקבועים בחוק אם לא ייעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על תצהיר דלעיל.

 

___________________ ______________________ ______________________ 
 חתימה וחותמת שיוןימס' ר תאריך
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 תצהיר העדר ניגוד עניינים -' זנספח 

 
__________________ ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את אני הח"מ 

 האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלהלן:
 
הנני נותן תצהיר זה בשם ____________________, שהוא המציע המבקש להתקשר עם  .1

 עורך הבקשה )להלן: "המציע"(.

 היר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.אני מצ .2

המציע מצהיר כי במועד הגשת ההצעה להליך, אין הוא או מי מטעמו מצוי בחשש לניגוד  .3

 עניינים במתן השירותים נשוא ההליך דנן לבין עניין אחר שלו או של מי מטעמו. 

 מציעיינים ידווח על כך ההמציע מצהיר כי במקרה של ספק בדבר קיומו של חשש לניגוד ענ .4

 עדת המכרזים, מראש ובכתב, ויפעל על פי הנחייתה.ולו

לתצהיר זה ייושמו על ידו, אם יזכה בהליך, לאורך  4-ו 3המציע מתחייב כי הוראות סעיפים  .5

 כל תקופת מתן השירותים.

ותים המציע מתחייב להביא הוראות אלה לידיעת כל מי מטעמו המועסק על ידו במתן השיר .6

 נשוא הסכם זה, ולחייב אותו לפעול על פיהן.

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

 
______________________ _____________________ ____________________ 

 חתימה וחותמת שם תאריך
 

 אישור עורך הדין
 

מאשר/ת, כי ביום אני הח"מ _______________________________, עו"ד 

_______________ הופיע/ה ב_______________________ מר/גב' 

___________________ שזיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. _____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

עליו/ה להצהיר אמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 עיל.חתם/ה בפני על התצהיר דל

 
______________________ _____________________ ______________________ 

 חתימה וחותמת מס' רישיון תאריך
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 הסכם הרשאה על נספחיו )מצורף בנפרד( - 'נספח ח

 


