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   לכבוד:
 המכרז משתתפי 

 
 

   בקרה על סליקה פנסיוניתלמתן שירותי  2202/2 הס' מכרז פומבי מס'הנדון: 
 עבור אוניברסיטת תל אביב 

 
 -קובץ הבהרות  -

 
 

הליך   שאלות ההבהרה שנשאלו במסגרתלהלן מפורטות  התשובות לבשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב,   .1
 שבנדון:  מכרזההבהרות, ב

 

 

 תשובת האוניברסיטה  שאלה  נוסח קיים  סעיף עמוד מס"ד

1.  2 4.4. 

"למרות האמור לעיל,  
שמורה לאוניברסיטה  

הזכות הבלעדית לסיים  
את ההתקשרות בעקבות  

מכרז זה, בכל עת, לפי  
שיקול דעתה הבלעדי,  
בהודעה מראש ובכתב  

)שלושים( יום   30של 
למציע הזוכה וכמפורט  

 בהסכם ההתקשרות" 

לאור ההיערכות הנדרשת  
מהספק במקרה של סיום  

ההתקשרות, נבקש  
קופת  להאריך את ת

ההודעה המוקדמת  
 ימים  90לתקופה של 

 מקובל 

2.  3 
תנאי סף  
שבסעיף  

5.2.3 

"למציע ניסיון, בכל אחת  
  -ו 2020,  2019מהשנים 

עם לפחות שלושה    2021
( ארגונים* אשר כל  3)

אחד מהם מונה לפחות  
עובדים אשר נדרש   3,000

עבורם שירותי הבקרה  
 על סליקה פנסיונית 

יובהר כי אין חובה  *
שבין השנים יהיו  

לקוחות )ארגונים(  
שונים. ניתן שאותו לקוח  

יהיה ביותר משנה  
 אחת." 

האם ניתן לשנות כך שכל  
  1,000מעסיק ימנה לפחות 

עובדים    3,000עובדים ולא 
 כפי שנדרש? 

למסמכי  5.2.3אי הסף שבסעיף תנ
 המכרז יעודכן באופן הבא:

 
"למציע ניסיון, בכל אחת מהשנים  

עם לפחות  2021  -ו 2020, 2019
( ארגונים* אשר לפחות 3שלושה )

 לפחות ם מונהארגון אחד מתוכ
עובדים אשר נדרש עבורם  3,000

כל אחד  שירותי סליקה פנסיונית ו
משני הארגונים הנוספים מיתר 

עובדים אשר   1,000מונה לפחות 
נדרש עבורם שירותי סליקה 

 ".פנסיונית
 
יובהר כי אין חובה שבין השנים  *

יהיו לקוחות )ארגונים( שונים. 
ניתן שאותו לקוח יהיה ביותר 

 משנה אחת.
 

נספח  לצרף להצעה המוגשת את יש 
שמצורף למכתב  ' המעודכןו

 הבהרות זה. 
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3.  

20 8.8 

נספח א' )מפרט  
 השירותים(

 
  : אמנת השירות8סעיף 

 SLA ופיצויים מוסכמים

נבקש להחריג מקרים בהם  
ההפרה בגינה יוטל הקנס  

נגרמה עקב מעשה ו/או  
מחדל של האוניברסיטה  

ו/או מי מטעמה ו/או צד ג'  
כלשהו או עקב מעשה  
 שאינו בשליטת הספק 

בהם  מאושר להחריג מקרים 
ההפרה בגינה יוטל הקנס נגרמה  

עקב מעשה ו/או מחדל של  
 האוניברסיטה ו/או מי מטעמה

4.  

על מנת למנוע מצב בו  
הסיכון עולה על הסיכוי  

עבור המציעים, נבקש  
לקבוע כי בכל מקרה סך  

הקנסות במכרז זה לא  
יעלה על סכום מצטבר של  

מסך התמורה אשר   5%
 לספק הזוכה בגינו תשולם 

 אין שינוי במסמכי המכרז 

נספח ב' )טופס ההצעה   14 22  .5
 הכספית( 

לאור היקף השירותים  
הכלולים במכרז זה,  

ובהתאם למחירי השוק  
הנהוגים והמקובלים עבור  

שירותים אלו. נבקש  
לעדכן את המחיר כך  

יעמוד    המקסימוםשמחיר 
₪ ולהוסיף   25,000על 

בסך   מינימוםמחיר 
20,000  .₪ 

כך שהמחיר הריאלי ישקף  
את היקף השירות לספק  

מחד ומאידך יצור חלון  
עלויות ידוע  

לאוניברסיטה. וזאת מבלי  
לגרוע מרמת השירות  

ללקוח עקב שחיקת מחיר  
 כלפי מטה 

מחיר ריטיינר מרבי כולל לחודש 
שניתן להציע למכרז ושהוגדר 

 בוטל. במסמכי המכרז מ
 

למסמכי המכרז  13לאחר סעיף 
 סעיף "אומדן" הבא: יתווסף 

 
האוניברסיטה ערכה  - אומדן" 

ההתקשרות   לגבי שווי אומדן
"(. אומדן  אומדן המכרז)להלן: " 

המכרז, יופקד במעטפה סגורה 
בתיבת המכרזים, טרם המועד 

 האחרון להגשת ההצעות למכרז. 
האוניברסיטה תהיה רשאית  

חריגה  לפסול הצעות שתחרוגנה  
מהאומדן )בין אם  מהותית 

החריגה מעל האומדן ובין אם 
 מתחת לאומדן( לפי שיקול דעתה.  

כל ההצעות   במקרה שבו
חריגה   הכספיות תחרוגנה

מהאומדן, תהיה   מהותית
האוניברסיטה רשאית לפעול בכל  

אחת מהחלופות המפורטות  
 להלן: 

עריכת בירור )פרונטאלי או   (1
בכתב( בקשר עם החריגה  

 מאומדן.  
האוניברסיטה תהא רשאית   (2

לקיים בין המשתתפים  
במכרז שהוגדרו בקבוצת  

מציעים הסופית, הליך  ה
 .  תחרותי נוסף

כרזה על מציע שהצעתו  ה (3
חרגה מהאומדן כמציע זוכה  

חרף קיומה של חריגה  
 "   ר.כאמו

 



 2/2022מכרז פומבי מס'  מכתב הבהרות ל 
   פנסיונית בקרה על סליקה למתן שירותי  

 עבור אוניברסיטת תל אביב 
__________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
 14מתוך  3עמוד 

      __ _______________________ 
                                                                                                                 ם המציע    +   חתימה   + חותמתש                                                                                                                                          

 תשובת האוניברסיטה  שאלה  נוסח קיים  סעיף עמוד מס"ד

 
נספח  לצרף להצעה המוגשת את יש 

שמצורף למכתב  המעודכן' ב
 הבהרות זה. 

יחד עם זאת מובהר שמציע אשר 
צעתו הכספית למכרז על  את היצרף 

הלא מעודכן למסמכי    'בנספח  גבי
כפי שהיה טרם התיקון   המכרז
 .הצעתו לא תיפסל בגין כךהנ"ל,  

 

"תצהיר להוכחת מחזור    – 1נספח ו' 31  .6
 הכנסות של המציע" 

נבקש להוציא אישור  
רואה חשבון בהתאם  

המצורף לקובץ  לנוסח 
השאלות ששלחנו ושהינו  

 מוסכם על לשכת רו"ח 

 מקובל 
 

כתחליף לנוסח תצהיר להוכחת  
מחזור הכנסות של המציע המפורט  

למסמכי המכרז ניתן    1בנספח ו'
להגיש את הנוסח המבוקש בשאלה  
זו ושהינו נמצא כנספח בסוף מכתב  

 זה.
 

נספח  לצרף להצעה המוגשת את יש 
שמצורף למכתב  המעודכן 1'ו

 הבהרות זה. 

7.  47+59 6 

נספח ח' )הסכם  
ההתקשרות( + נספח  

)התחייבות לשמירת  י"ב 
 סודיות(:

 
 "סודיות" 

בהתאם למקובל, נבקש  
לסייג את חובת הסודיות  

( מידע שכבר  1) -ביחס ל 
היה ידוע לספק במועד  

קבלת המידע הסודי שלא  
מאת האוניברסיטה ו/או  

מידע המצוי בנחלת הכלל;  
( מידע שהגיע ו/או יגיע  2)

לידיעת הספק מגורמים  
אחרים וללא הפרת  

התחייבותו על פי מכרז  
( מידע שפותח ו/או  3זה; )

ותח באופן עצמאי על  יפ
ידי הספק ו/או כל מי  

מטעמו ושאינו מבוסס או  
כולל את המידע הסודי של  

( ידע  4האוניברסיטה; )
,  know-howמקצועי, 

מתודולוגיה, רעיונות  
ושיטות עבודה שאינם  

ייחודיים לאוניברסיטה;  
( מידע אשר גילויו נדרש  5)

על פי צו של רשות  
 מוסמכת 

 מקובל 
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8.  

50 12 

ח' )הסכם  נספח  
 ההתקשרות(: 

 
"אחריות לנזקים  

 ושיפוי" 

נבקש לקבוע כי אחריותו  
של הספק תהיה על פי  

 הדין 
 אין שינוי במסמכי המכרז 

9.  

על מנת למנוע מצב בו  
הסיכון של הספק במכרז  

זה עולה על הסיכוי  
מבחינתו, נבקש להגביל  

את תקרת אחריות הספק  
לנזקים ישירים בלבד  

ובאופן בו אחריותו לא  
תעלה על סך התמורה  

ששולמה לו בפועל מכח  
החודשים   12 -מכרז זה ב

אשר קדמו למועד  
 היווצרות עילת התביעה 

 רז אין שינוי במסמכי המכ

10.  

נבקש להחריג את  
אחריותו של הספק ביחס  

לנזקים אשר נגרמו עקב  
מעשה ו/או מחדל של  

האוניברסיטה ו/או מי  
מטעמה ו/או צד ג' כלשהו  

או עקב מעשה שאינו  
 בשליטת הספק 

בהם  מאושר להחריג מקרים 
ההפרה בגינה יוטל הקנס נגרמה  

עקב מעשה ו/או מחדל של  
 האוניברסיטה ו/או מי מטעמה

11.  50 13 

נספח ח' )הסכם  
 ההתקשרות(: 

 : "ביטוח"
 

"מבלי לגרוע מאחריות  
הספק על פי הסכם זה  

ו/או על פי דין, מתחייב  
 הספק לערוך ולקיים.." 

מבוקש כי המילים "  
 מקובל לא  הסכם זה ו/או" תמחקנה 

12.  50-51 13.3 

נספח ח' )הסכם  
 ההתקשרות(: 

 "ביטוח": 
 

"ביטוח אחריות  
מקצועית משולב בביטוח  

לענפי   חבות המוצר
טק, בגבול אחריות  -ההיי 
למקרה   $  5,000,000של 

ובמצטבר לתקופת  
 ביטוח שנתית.." 

 מבוקש כי: 
המילה "שנתית"   א.

 תמחקנה.  
המילים "נזק ו/או   ב.

אבדן עקב שירותי  
תוכנה או חומרה"  

 תמחקנה. 
ימחק   304קוד  ג.

 . 321ובמקומו יצוין קוד 
תקופת ההודעה בקוד   ד.

  6תעמוד על  332
 חודשים כמקובל. 

 

   א.  מקובל
 לא מקובל  ב.
 מקובל  ג.
 מקובל  ד.
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13.  

האם ניתן להפחית את  
מיליון    4 -סכום הכיסוי ל

?₪ 
 לא מקובל 

14.  51 13.8 

נספח ח' )הסכם  
 ההתקשרות(: 

 "ביטוח": 
 

כי גבולות  "מובהר 
האחריות הנדרשים  

במסגרת ביטוחי הספק  
כמפורט באישור עריכת  

הביטוח הינם בבחינת  
דרישה מזערית המוטלת  
על הספק. הספק מצהיר  

ומאשר כי יהיה מנוע  
מלהעלות כל טענה כלפי  

האוניברסיטה ו/או מי  
מטעם האוניברסיטה  
בכל הקשור לגבולות  

 " אמורהאחריות כ

האם ניתן להגביל את  
האחריות לגובה התמורה  

ששולמה בפועל ע"י  
 הלקוח? 

 לא מקובל 

15.  50 13.9 

נספח ח' )הסכם  
 ההתקשרות(: 

 "ביטוח": 
 

"לאוניברסיטה תהא  
הזכות, אך לא החובה,  

לבדוק את אישור עריכת  
הביטוח שיומצא על ידי  

הספק כאמור לעיל,  
במפורש לרבות סכומי  

גבולות  הביטוח, 
האחריות, ההרחבות  

והסייגים המפורטים בו.  
המצאת אישור עריכת  

הביטוח בהתאם  
להוראות ההסכם הינה  

תנאי לתחילת ביצוע  
השירותים ועל הספק  

לבצע כל שינוי, תיקון,  
התאמה או הרחבה  

שיידרשו על מנת  
להתאים את הביטוחים  
להתחייבויות הספק על  

 פי הסכם זה" 
 

ייכתב  מבוקש כי בסיפא  
"בכפוף להוראות הפיקוח  

על הביטוח, בנוגע לאישורי  
 ביטוח אחידים" 

 מקובל 
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16.  51 13.10 

נספח ח' )הסכם  
 ההתקשרות(: 

 "ביטוח": 
 

"הספק פוטר את  
האוניברסיטה ו/או מי  
מטעם האוניברסיטה  
מאחריות לכל אובדן  

ו/או נזק לרכוש המובא  
לחצרי האוניברסיטה  

ו/או המשמש לצורך מתן  
השירותים, וכן בגין כל  
אובדן תוצאתי שייגרם  

עקב אובדן ו/או נזק  
לרכוש כאמור, ולא  

תהיה לספק כל טענה  
ו/או דרישה ו/או תביעה  
כלפי האוניברסיטה ו/או  
מי מטעם האוניברסיטה  

בגין אובדן ו/או נזק  
כאמור. האמור לעיל  

בדבר פטור מאחריות לא  
יחול לטובת אדם שגרם  

 לנזק בזדון" 

כי המילים "וכן   מבוקש
בגין כל אובדן... לרכוש  

 כאמור" תמחקנה 
 לא מקובל 

17.  51 13.12 

נספח ח' )הסכם  
 ההתקשרות(: 

 "ביטוח": 
 

"מובהר בזאת, כי  
"מבקש האישור",  

כהגדרתו באישור עריכת  
הביטוח, יהא  

האוניברסיטה ו/או  
חברות בנות ו/או כל  

חברה ו/או ישות  
משפטית קשורה  

 לאוניברסיטה" 

מבוקש כי המילים "ו/או  
ישות משפטית קשורה  

 לאוניברסיטה" תמחקנה 
 לא מקובל 

18.  52 14 

נספח ח' )הסכם  
 ההתקשרות(: 

 
"זכויות יוצרים, מסירת  

 מסמכים ושמירתם" 

בהתאם למקובל, נבקש  
הבהרתכם כי זכויות  

הקניין הרוחני המבוקשות  
בסעיף לא יחלו לגבי כל  

יצירה מוקדמת של הספק  
ו/או צדדים שלישיים  

הכוללת, בין השאר, כל  
תוצרים קיימים שימסרו  

או יסופקו טרם תחילת  
ההסכם ובכלל זה ידע  
ומיומנויות של הספק,  
שפותחו על ידיו שלא  

ו שאינם  במסגרת המכרז א 
ייחודיים עבור  

האוניברסיטה, לרבות  
שיטות עבודה, ידע  

  know howמקצועי, 
 מתודולוגיות ורעיונות 

 מקובל 
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 .  בתנאי המכרז האחריםאין שינוי  .2

  בדיוק. 12:00עד השעה  2.20240.10 הינו תוצע ההמועד האחרון להגשת ה, להזכירכם .3

 הבאים: המעודכנים במסגרת ההצעה שתוגש, יש להגיש את הנספחים  .2

 מעודכן  – ההצעה הכספיתטופס   –' בנספח 

 מעודכן – 5.2.1-5.2.4סעיפים   –תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  -' ונספח 

 מעודכן   - מחזור הכנסות של המציעתצהיר להוכחת   - 1'ונספח 

 . בטבלה לעיללשאלות שמכתב הבהרות זה, כאמור בתשובה ל

להצעה שתוגש במסגרת .3 זה  לצרף מכתב הבהרות  ידי המציעהמכרז  יש  על  עמוד  כל  ,  , כשהוא חתום בתחתית 

  המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.וזאת לאישור כי המכתב התקבל על ידי  

 

 
 
 
 
 

 העתק: 
 חברי ועדת המכרזים

 

 תשובת האוניברסיטה  שאלה  נוסח קיים  סעיף עמוד מס"ד

19.  52 15.2 

נספח ח' )הסכם  
 ההתקשרות(: 

 "קיזוז ועיכבון" 
 

"בטרם תעשה  
האוניברסיטה שימוש  

בזכותה לקיזוז לפי סעיף  
זה, תיתן לספק התראה  

ימים בכתב, בדבר   7של 
כוונתה לערוך קיזוז  

 " כאמור

נבקש להבהיר כי קיזוז   .א
יבוצע בכפוף למתן  

הודעה בכתב לספק של  
יום מראש ומתן   14

הזדמנות להשמיע  
 . טענותיו

  נבקש להבהיר כי ניתן .ב
יהיה לקזז סכומים בגין  
נזקים קצובים שהוכחו  

 בלבד

 . מקובל .א
 לא מקובל  .ב

20.  55 

 נספח ט' )אישור עריכת ביטוח(:
 

"חבות המוצר משולב באחריות  
 מקצועית"  

 מבוקש כי: 

 ימחק.  302קוד  א. 

ימחק ובמקומו   304קוד  ב. 

 . 321יצוין קוד 

תקופת הגילוי   -332קוד  ג. 

חודשים,   -6תפחת ל

 כמקובל. 

 לא מקובל א. 
 ב. מקובל 
 ג. מקובל 

21.  56 
 נספח ט' )אישור עריכת ביטוח(:

 
 "פירוט השירותים" 

 מקובל  ימחק   098מבוקש כי קוד 

 בברכה,            
 

 משה איטח       
 מזכיר ועדת המכרזים
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 2/2022מכרז  פומבי מס' הס' 

 עבור אוניברסיטת תל אביב פנסיוניתסליקה בקרה על למתן שירותי  

 מעודכן  - 'בנספח 

   טופס ההצעה הכספית 

 

אני החתום מטה נושא ת.ז. ________________, מורשה חתימה מטעם _________________ )להלן: "המציע"(, לאחר   .1

פנסיונית עבור אוניברסיטת  סליקה בקרה על למתן שירותי  2/2022מכרז פומבי מס' הס' שקראתי בעיון, בחנתי והבנתי את 

אביב "   תל  כל  המכרז )להלן:  על  במכרז  כמפורט  הכל  המכרז,  נשוא  השירותים  את  לבצע  לאוניברסיטה  בזה  מציע  הנני   ,)"

 נספחיו.  

 

הנני מודיע כי בקשת המציע על כל נספחיה ערוכה על פי הנחיות המכרז, וכי המציע קיבל ו/או הועמדו לרשותו כל המסמכים   .2

 מכרז.  הקשורים ל 

 

לו   .3 והנספחים  המכרז  תנאי  לכל  בהתאם  השירותים  כל  את  המציע  יבצע  המציע,  בקשת  תתקבל  אם  כי  ומתחייב  מצהיר  הנני 

 ולשביעות רצונה המלאה של האוניברסיטה וזאת במתכונת המחיר )לא כולל מע"מ( המפורטת להלן. 

 

יום מהמועד האחרון להגשת  90תקפה למשך תשעים )הצעת המציע היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא   .4  )

 ההצעות.  

 

כי   .5 למציע הח"מ,  וברור  כל  ידוע  את  וקבועים, הכוללים  סופיים  ע"י המציע הינם מחירים  שיינתנו  מחירי ההצעה 
הוצאות המשרד, הרווח, העובדים, הדלק, המיסים )למעט מע"מ(, וכל הוצאה אחרת. המציע לא יהיה זכאי לדרוש 

יק המחיר  ולא  בהצעת  שהציע  המחירים  בסיס  על  שתשולם  התמורה  מלבד  השירותים  עבור  אחרת  תמורה  כל  בל 
 לבדה. 

 

היה והצעת המציע תתקבל, אני מתחייב לחתום על העתקי הסכם ההתקשרות כנדרש ולפעול להמצאת כל מסמך נוסף הנדרש על   .6

 ( ימי עבודה. 7פי תנאי המכרז בתוך שבעה )

 

 כולל מע"מ.   יהיה בשקלים חדשים )₪( בלבד ואינו המחיר המוצע ידוע וברור למציע הח"מ, כי  .7

 

 . 80%הצעה הכספית בדרוג ההצעות הינו משקלה של ה .8

 

שבונית מאת  בתום השנה הקלנדרית ובכפוף להוצאת הח  מיום קבלת החשבון ע"י האוניברסיטהיום    30שוטף +    תנאי תשלום: .9

 .  הספק 

 

 . לא סופקו על ידו בפועלספק, מובהר בזאת כי הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין שירותים שלמען הסר כל   .10

 

יש להקפיד ולמלא באופן ברור את כל הנדרש. במקרה בו המציע לא ימלא את כל הנדרש, רשאית ועדת המכרזים לפסול את   .11

 והבלעדי של ועדת המכרזים. ההצעה כולה ו/או חלקים ממנה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המוחלט 

 

  סליקה פנסיונית בקרה על  במסגרת הוראות המכרז, הצעת המחיר, חוזה השירותים ונספחיהם, על המציע יהיה לספק שירותי   .12

סליקה, טיוב נתונים שוטף, קליטת  בקרה על קליטה וטיוב נתונים ראשוני, תצוגת קידוד לקופות הפנסיה, שירותי לרבות שירותי 

חוז טיפול בשגויים וחריגים היזונים  ליווי חודשי שוטף הכולל ממשקים למס"ב ותמיכה שוטפת לרבות  וטיפול בחריגים,  ,  רים 

דריש  עפ"י  האוניברסיטה  ווהכל  ידת  על  לצרכי  השיוגדרו  במערכות    האוניברסיטה  בהתאם  הנמצאים  נתונים  מתוך  וזאת 

 האוניברסיטה. 
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 כמפורט בטבלה שלהלן:   והמוצע על ידי המציע הינ המחיר .13

 

 שירות הנדרשתיאור ה מס"ד

אומדן כמות העובדים 

עבורם  החודשית)ת"ז( 

בממוצע  נדרש השירות 

 שנתי 

ריטיינר כולל לחודש  מחיר  

 מוצע ה

 לא כולל מע"מ(בש"ח )

1. 

סליקה פנסיונית בקרה על  שירותי קבלת

ועבור כל  לעיל 12 הנדרשים בסעיף

השירותים המפורטים בנספח א' למסמכי  

 המכרז 

 

10,000 _₪ _______ 

 

 

 אישור המציע 

הכספית   .14 ההצעה  טופס  ואת  נספחיו  כל  על  המכרז  מסמכי  את  והבנו  שקראנו  מאשרים  הח"מ  ואנו   -אנו  ב',  נספח 

 באמור במסמכי המכרז ובנספחיו ובהצעה כספית זו המוגשת בזה על ידינו. מתחייבים לעמוד 

 

הצעה   .15 להגיש  רשאי  מאוגדת  משפטית  ישות  שהוא  שמציע  לי  ידוע  כי  מצהיר  הנני  מטה  בלבדבחתימתי  בין   אחת 

 בעצמו, בין באמצעות תאגיד ובין כשותף ב"קבוצה מציעה" )ככל שמסמכי המכרז מתירים זאת(.

( ו/או מנהל 1988-ליטה בתאגיד )"שליטה" כמשמעותה בחוק התחרות הכלכלית, תשמ"חמציע שהוא בעל ש .16.1

הצעה  מלהגיש  מנוע  יהיה  המציע  של  שותף  ו/או  בתאגיד  חתימה  מורשה  ו/או  משרה  נושא  ו/או  בתאגיד 

בין בעצמו, בין באמצעות תאגיד אחר ובין כשותף ב"קבוצה מציעה" )ככל שמסמכי המכרז מתירים    -נוספת  

 .זאת(

 החזקה של יותר ממחצית באחד מאמצעי השליטה הבאים:  –" שליטה" .16.2
 זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;  (1)

 הזכות למנות דירקטורים של התאגיד;  (2)

 

 כולל מע"מ.   ואינעל ידינו בטופס ההצעה הכספית,  םשנרש אנו מודעים לכך כי המחיר .17
 

 

 

 _______________ 

 

 _________________________________ 

 

 _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע        תאריך 

 ____________________  ____________________________ _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע        תאריך 
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 2/2022מכרז  פומבי מס' הס' 

 עבור אוניברסיטת תל אביב סליקה פנסיוניתבקרה על למתן שירותי  

 מעודכן  - 'ונספח 

 5.2.1-5.2.4  פיםסעי  -תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף 

 

 אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי  

 לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

"( לחתום על המציע)להלן: "  ואני הוסמכתי כדין ע"י __________________                      אני משמש בתפקיד   .1

המציע   להצעת  בתמיכה  זה  הס'  לתצהיר  מס'  פומבי  שירותי    2/2022מכרז  על  למתן  פנסיוניתבקרה  עבור   סליקה 

 . "(המכרז)להלן: "  אוניברסיטת תל אביב

 הריני להצהיר כדלקמן: 

 . סליקה פנסיונית )מבוססת תוכנה( המוצעת על ידו בקרה על הינו יצרן מערכתהמציע  .2

( השנים המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות למכרז 5במהלך חמש )  ברציפות( שנים  3ניסיון של שלוש )למציע   .3

 2המסופקת על ידו כאמור בסעיף  סליקה פנסיונית  הבקרה על  זה בהתקנה, הטמעה, ועבודה ותפעול שוטפים במערכת  

 לעיל. 

מהשנים  מציע  ל .4 אחת  בכל  )  2021  -ו   2020,  2019ניסיון,  שלושה  לפחות  אחד 3עם  ארגון  לפחות  אשר  ארגונים*   )

מונהמתוכ ו   3,000  לפחות  ם  פנסיונית  סליקה  שירותי  עבורם  נדרש  אשר  מיתר  עובדים  אחד  הארגונים כל  משני 

 : עובדים אשר נדרש עבורם שירותי סליקה פנסיונית 1,000מונה לפחות הנוספים 

 שנה מס"ד 

  שם הארגון )הלקוח( 

בקרה  עבורו ניתנו שירותי 

 סליקה פנסיונית על 

האם בארגון  

מועסקים לפחות  

עובדים אשר   1,000

נדרש עבורם  

בקרה על  שירותי 

 סליקה פנסיונית?  

האם בארגון  

מועסקים לפחות  

עובדים אשר   3,000

נדרש עבורם  

בקרה על  שירותי 

 סליקה פנסיונית? 

 פרטי איש קשר ומס' טלפון נייד 

1. 

2019 

 
 כן 

 

 לא 

 כן 

 

 לא 

 

2. 

 
 כן 

 

 לא 

 כן 

 

 לא 

 

3. 

 
 כן 

 

 לא 

 כן 

 

 לא 
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 שנה מס"ד 

  שם הארגון )הלקוח( 

בקרה  עבורו ניתנו שירותי 

 סליקה פנסיונית על 

האם בארגון  

מועסקים לפחות  

עובדים אשר   1,000

נדרש עבורם  

בקרה על  שירותי 

 סליקה פנסיונית?  

האם בארגון  

מועסקים לפחות  

עובדים אשר   3,000

נדרש עבורם  

בקרה על  שירותי 

 סליקה פנסיונית? 

 פרטי איש קשר ומס' טלפון נייד 

4. 

2020 

 
 כן 

 

 לא 

 כן 

 

 לא 

 

5. 

 
 כן 

 

 לא 

 כן 

 

 לא 

 

6. 

 
 כן 

 

 לא 

 כן 

 

 לא 

 

7. 

2021 

 
 כן 

 

 לא 

 כן 

 

 לא 

 

8. 

 
 כן 

 

 לא 

 כן 

 

 לא 

 

9. 

 
 כן 

 

 לא 

 כן 

 

 לא 

 

 

 שונים. ניתן שאותו לקוח יהיה ביותר משנה אחת. )ארגונים( יובהר כי אין חובה שבין השנים יהיו לקוחות *

 .  לעיל ינו בטבלהלקוחות שצוחלק מהציון האיכות תפנה האוניברסיטה לקביעת לשם כמו כן, 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.הנני מצהיר כי  .5

 

 

_____________________ 

 חתימת המצהיר/ה           



 2/2022מכרז פומבי מס'  מכתב הבהרות ל 
   פנסיונית בקרה על סליקה למתן שירותי  

 עבור אוניברסיטת תל אביב 
__________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
 14מתוך  12עמוד 

      __ _______________________ 
                                                                                                                 ם המציע    +   חתימה   + חותמתש                                                                                                                                          

 

 

 אישור עו"ד

 

 

הופיע   ________ ביום  כי  בזה,  מאשר  ברחוב    ה/ הנני  במשרדי   ,__________ עו"ד  בפני, 

מספר   זהות  תעודת  ע"י  עצמו/ה  שזיהה/תה  מר/גב'______________,   ,__________________

כי   שהזהרתיו/ה  ואחרי  המציע,  בשם  זה  תצהיר  ועל  למכרז  ההצעה  על  לחתום  המוסמך/ת   ,___________

את    ה/ועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקב

 עליה בפני.  ה/דלעיל וחתם ה /נכונות הצהרתו

 

 

 ________________________   _________________________ 

 ומס' רישיון  חתימה וחותמת עוה"ד   תאריך 

 

 
 : ההער

 . יש להקפיד ולמלא את מלוא הפרטים בטבלה לעיל בכתב יד ברור וקריא
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 2/2022מכרז  פומבי מס' הס' 

 עבור אוניברסיטת תל אביב  סליקה פנסיוניתבקרה על למתן שירותי  

 מעודכן - 1'ונספח 

 תצהיר להוכחת מחזור הכנסות של המציע 

 

 תאריך:_______________

 לכבוד 

 חברת  ______________ 

אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום  הנדון : 
 ( 1)  31.12.2021וביום  31.12.2020 וביום 31.12.2019

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:  

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.   . א
 

(   1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ )או לחילופין ליום____ וליום ____( ) . ב
 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. 

 

 לחילופין:

( ליום/ימים  חברתכם  של  המבוקרים/סקורים  הכספיים  חשבון  1הדוחות  רואי  ידי  על  בוקרו    ______  )
 אחרים.  

) . ג ליום/ימים  )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדוחות  שניתנה  הסקירה  הדעת/דוח  (  1חוות 
 (. 2האחיד )_________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח 

 

 לחילופין:

( ליום/ימים  )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדוחות  שניתנה  הסקירה  דוח   / הדעת  (  1חוות 
 _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 

 לחילופין:

המב הכספיים  לדוחות  שניתנה  הסקירה  דוח   / הדעת  )חוות  ליום/ימים  )בהתאמה(  (  1וקרים/סקורים 
_________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד'  

 להלן. 

) . ד ליום/ימים  המבוקרים/סקורים  האמורים  הכספיים  לדוחות  _________  1בהתאם  של  (  הכספי  המחזור 
 .₪ כולל מע"מ  500,000 -( הינו גבוה מ / שווה ל1) 2021  -ו 2020, 2019בכל אחת מהשנים חברתכם 

 

 בכבוד רב,  

 ______________________  

 רואי חשבון                   
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 יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.  .1
יראו אותן  ,  99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר   .2

 כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד. 
 

 הערות:  

נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל   •
 .  2009אוגוסט  –

  יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.   •
 


