
      

 אילן בר טתוניברסיא
הקמת : 17/20' מסמסגרת  מכרז

רשימת קבלני מסגרת לביצוע עבודות 
 םציפושיבנייה ו

 

 חתימת המציע
 חותמת התאגיד( בצירוף ידי מורשי החתימה של המציע  )בתאגיד: על

 

 

 על נספחיה ההצעה חוברת - למכרז' ב נספח

 למילוי חוברת ההצעה:הנחיות 

 .כחלק מההצעה למכרז הולהגישבעט באופן קריא  חוברת ההצעהיש למלא את  ❖

בכל סעיף שבו הושאר מקום למילוי ההצעה, יש במקום שהושאר כדי להעיד על היקף הפירוט המצופה  ❖

 מהמציע.

רשאי המציע להוסיף דף מצולם של הטבלה המרחיב תן מענה למכרז, בטבלאות שבהן חסרות שורות לצורך מ ❖

 את מספר השורות לצורך הפירוט הנוסף. הדף המצולם יוצמד לטופס ההצעה במקום שבו מפורטת הטבלה.

 ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם המציע.  חוברתבכל מקום ב ❖

 

 :התחייבות המציע

__________________ )שם המציע(. בכפוף לזכייתו, המציע מתחייב לבצע ם המציע: ה חתימה בשהריני מורש

 במסמכי המכרז וההסכם. והמתוארות העבודות הנדרשותאת כל 

את כל ההוצאות בין  יםמחיר סופי וכולל שיוצעו בתיחורים מהוויםואחוזי ההנחה במכרז הקבוע  אחוז ההנחה

צועם, על פי תנאי המכרז ומהווה כיסוי מלא להתחייבותנו נשוא מין וסוג הכרוכות בביות ובין כלליות, מכל מיוחד

ההסכם לרבות העסקת עובדים, אספקת ציוד ואמצעים ואחזקתם, וכל אמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין 

נשוא  עבודותלביצוע הנשוא המכרז, ביטוחים, מיסים, היטלים וכל דבר אחר הדרוש  דותעבוומושלם של ה

 מכרז.  ה

 סבור והמציע במידה.  הזוכה ההצעה במסמכי עיון זכות למשתתפים יש,  דין כל להוראות בהתאם,  כי למציע ידוע

  .הוא יפרט אותם כאן  בהם עיון כל אפשרית לא כי מבקש הוא אשר בהצעתו חסויים חלקים ישנם כי

, בנימוק  ___________________________________הסעיפים החסויים בהצעתי הינם: 

 .__________________________________________הבא:

 ידוע לי כי:

בסמכות ועדת המכרזים לאפשר צפייה גם בסעיפים בהצעתי, שהוגדרו כחסויים על ידי, וזאת על פי שיקול  .1

 דעתה הבלעדי.

תם הגדרתי תיאסר עלי צפייה בסעיפים אות המכרזים, זכות עיון על פי תקנות חוב אבקש לממשבמקרה בו  .2

 בהצעה הזוכה.כחסויים בהצעתי, 
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 פרטי המציע  .1

  המציעשם   .א

 

  (מס' תאגיד, מס' ת.זהמס' המזהה ) .ב

 

  (  שותפותחברה, עוסק, ) תאגדותסוג ה .ג

 

  )כולל מיקוד( כתובת מלאה .ד

 

  טלפונים .ה

 

 

  ליהימיפקס . ו

 

  כתובת דואר אלקטרוני .ז

 

  זה למכרזשם איש הקשר  .ח

 

  ש קשרטלפון נייד אי .ט

 

  כתובת דוא"ל איש קשר .י

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד המאשר את נכונות הצהרות המציע בנושאים שלעיל.

   

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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 : ים/הבא לסל/יםהמציע מגיש הצעה  .2

 

 מקצועסל/  #

מקצוע אליו הסל/ העבור  Xסמן )יש ל 
 שני הסלים  אתניתן  -תייחסת( ההצעה מ

יות סדר עדיפו 
מקצועות לזכייה ב

שמגיש הצעה 
 אליהם * 

   בינוי )קבלן ראשי(  1

   תחזוקה ושיפוצים  2

 .סלים /ני המקצועותלשבתנאי שהמציע עומד בתנאי הסף  קצועותמההסלים/ לשני ניתן להגיש הצעה * 

 .במכרז זה אחד מקצוע /בסלזכות ל ולאולם, כל מציע יכ

ות לזכות במקצועות , עליו לרשום את סדר העדיפויקצועותמההסלים/ לשני ע מגיש הצעה אם המצי* 

 ."2", עדיפות שניה תסומן ב"1ות ראשונה לזכות במקצוע תסומן ב"אלו. עדיפ
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 : בינוי/ קבלן ראשי(  - 1)סל  6.2.1להוכחת תנאי סף סעיף   ניסיוןת אוטבל .3

 לן.טבלאות להניסיונו בפרט את י)בינוי/ קבלן ראשי(  1ש הצעה לסל/ מקצוע שמגימציע 

 אשי: בינוי/ קבלן ר1מקצוע  /לסל 1.26.סף סעיף תנאי 

ר )עבודה במבני ציבובינוי ו/או שיפוץ ו/או הקמה  עבודות( 2)שתי לפחות המציע ביצע 

לפחות  ₪ )כולל מע"מ(ף אל 300בהיקף של  (ותףמשאו בבית  יאינה בבית מגורים פרטש

 6יג בסעיף זה )סה"כ נדרש להצ .2020-ו 2019, 2018בכל אחת מהשנים לכל עבודה 

 עבודות(.

 2018ביצוע העבודה:  תנש

1. 

 ___________________: תיאור העבודה

_______________________________ 
: העבודהשם מזמין 

___________________ 
 היכן העבודה בוצעה:

________________________ 

 טלפון נייד טלפון קווי  תפקיד איש הקשר

    

 ש"ח ____________ :היקף כספי של העבודה )בש"ח כולל מע"מ(

 שלרטובות במעבדות בוצעה האם העבודה 
יולוגיה, כימיה או מחקר/ הוראה בתחומי ב

הכוללות מערכות שאיבה  ,ןביניהלוב שי
 ?םבאמצעות מנדפי

 כן   לא 

 לא  כן  באודיטוריום?האם העבודה בוצעה 

 :עבודהה פירוט על
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 8201העבודה:  יצוענת בש

2. 

 ___________________: תיאור העבודה

_______________________________ 
: העבודהשם מזמין 

___________________ 
 היכן העבודה בוצעה:

________________________ 

 טלפון נייד טלפון קווי  תפקיד איש הקשר

    

 ש"ח ____________ :היקף כספי של העבודה )בש"ח כולל מע"מ(

 שלת בורטובמעבדות בוצעה האם העבודה 
יולוגיה, כימיה או מחקר/ הוראה בתחומי ב

הכוללות מערכות שאיבה  ,ןביניהלוב שי
 ?םבאמצעות מנדפי

 כן   לא 

 לא  כן  האם העבודה בוצעה באודיטוריום?

 :פירוט על העבודה

 

 

 2019העבודה: נת ביצוע ש

1. 

 ___________________: תיאור העבודה

_______________________________ 
: העבודהין זמשם מ

___________________ 
 היכן העבודה בוצעה:

________________________ 

 טלפון נייד טלפון קווי  תפקיד איש הקשר

    

 ש"ח ____________ :היקף כספי של העבודה )בש"ח כולל מע"מ(

 שלרטובות במעבדות בוצעה האם העבודה 
יולוגיה, כימיה או מחקר/ הוראה בתחומי ב

הכוללות מערכות שאיבה  ,ןביניהב לושי
 ?םבאמצעות מנדפי

 כן   לא 

 לא  כן  האם העבודה בוצעה באודיטוריום?

 :פירוט על העבודה
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 2019נת ביצוע העבודה: ש

2. 

 ___________________: תיאור העבודה

_______________________________ 
: העבודהמין שם מז

___________________ 
 :עההיכן העבודה בוצ

________________________ 

 טלפון נייד טלפון קווי  תפקיד איש הקשר

    

 ש"ח ____________ :היקף כספי של העבודה )בש"ח כולל מע"מ(

 שלרטובות במעבדות בוצעה האם העבודה 
יולוגיה, כימיה או הוראה בתחומי בר/ מחק

הכוללות מערכות שאיבה  ,ןביניה לובשי
 ?םבאמצעות מנדפי

 ןכ   לא 

 לא  כן  האם העבודה בוצעה באודיטוריום?

 :פירוט על העבודה

 

 

 2020נת ביצוע העבודה: ש

1. 

 ___________________: תיאור העבודה

_______________________________ 
: ההעבודשם מזמין 

___________________ 
 עה:היכן העבודה בוצ

________________________ 

 טלפון נייד קווי  וןטלפ תפקיד איש הקשר

    

 ש"ח ____________ :היקף כספי של העבודה )בש"ח כולל מע"מ(

 שלרטובות במעבדות בוצעה האם העבודה 
יולוגיה, כימיה או מחקר/ הוראה בתחומי ב

הכוללות מערכות שאיבה  ,ןביניהלוב שי
 ?םבאמצעות מנדפי

 ןכ   לא 

 לא  כן  האם העבודה בוצעה באודיטוריום?

 :פירוט על העבודה
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 2020נת ביצוע העבודה: ש

1. 

 ___________________: תיאור העבודה

_______________________________ 
: העבודהשם מזמין 

___________________ 
 היכן העבודה בוצעה:

________________________ 

 טלפון נייד טלפון קווי  תפקיד איש הקשר

    

 ש"ח ____________ :ח כולל מע"מ(ש"היקף כספי של העבודה )ב

 שלרטובות במעבדות בוצעה האם העבודה 
יולוגיה, כימיה או מחקר/ הוראה בתחומי ב

הכוללות מערכות שאיבה  ,ןביניהלוב שי
 ?םבאמצעות מנדפי

 כן   לא 

 לא  כן  בודה בוצעה באודיטוריום?הע האם

 :ט על העבודהרופי
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בינוי/ - 1)סל    2.17.סעיף ב  איכות כמפורטניקוד צבירת  ל ניסיוןת אוטבל .4

 :  קבלן ראשי(

 1720נת ביצוע העבודה: ש

1. 

 ___________________: תיאור העבודה

_______________________________ 
: העבודהשם מזמין 

___________________ 
 עה:היכן העבודה בוצ

________________________ 

 טלפון נייד ווי טלפון ק תפקיד איש הקשר

    

 ש"ח ____________ :ח כולל מע"מ(היקף כספי של העבודה )בש"

 שלרטובות במעבדות בוצעה האם העבודה 
יולוגיה, כימיה או מחקר/ הוראה בתחומי ב

ערכות שאיבה לות מהכול ,ןביניהלוב שי
 ?םבאמצעות מנדפי

 ןכ   לא 

 לא  כן  האם העבודה בוצעה באודיטוריום?

 :פירוט על העבודה

 

 1720נת ביצוע העבודה: ש

2. 

 ___________________: תיאור העבודה

_______________________________ 
: העבודהשם מזמין 

___________________ 
 היכן העבודה בוצעה:

________________________ 

 טלפון נייד ן קווי פוטל תפקיד איש הקשר

    

 ש"ח ____________ :ע"מ(לל מח כוהיקף כספי של העבודה )בש"

 שלרטובות במעבדות בוצעה האם העבודה 
יולוגיה, כימיה או מחקר/ הוראה בתחומי ב

הכוללות מערכות שאיבה  ,ןביניהלוב שי
 ?םבאמצעות מנדפי

 כן   לא 

 לא  כן  אודיטוריום?ה בוצעה בהאם העבוד

 :העבודה ט עלפירו
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 6120נת ביצוע העבודה: ש

1. 

 ___________________: תיאור העבודה

_______________________________ 
: העבודהשם מזמין 

___________________ 
 היכן העבודה בוצעה:

________________________ 

ידטלפון ני טלפון קווי  תפקיד איש הקשר  

    

 ש"ח ____________ :ח כולל מע"מ()בש"היקף כספי של העבודה 

 שלרטובות דות במעבבוצעה האם העבודה 
יולוגיה, כימיה או מחקר/ הוראה בתחומי ב

הכוללות מערכות שאיבה  ,ןביניהלוב שי
 ?םבאמצעות מנדפי

 כן   לא 

 לא  כן  האם העבודה בוצעה באודיטוריום?

 :פירוט על העבודה

 

 6120וע העבודה: ביצנת ש

2. 

 ___________________: דההעבו תיאור

_______________________________ 
: העבודהשם מזמין 

___________________ 
 היכן העבודה בוצעה:

________________________ 

 טלפון נייד טלפון קווי  תפקיד איש הקשר

    

 ש"ח ____________ :ח כולל מע"מ(היקף כספי של העבודה )בש"

 שלרטובות במעבדות צעה ובהאם העבודה 
ו יולוגיה, כימיה אמחקר/ הוראה בתחומי ב

הכוללות מערכות שאיבה  ,ןביניהלוב שי
 ?םבאמצעות מנדפי

 כן   לא 

 לא  כן  האם העבודה בוצעה באודיטוריום?

 :הפירוט על העבוד
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 :  (ם ושיפוציתחזוקה  - 2)סל    .36.2להוכחת תנאי סף סעיף  ניסיוןטבלת  .5

כי הוא ביצע לפחות בזאת מצהיר ( תחזוקה ושיפוצים) 2סל/ מקצוע עה לש הצמציע שמגי

 מ(₪ )כולל מע" 500,000-צטבר לא פחת מפן המשהיק עבודות תחזוקה ו/או שיפוצים 10

 .2020-ו 2019, 2018בכל אחת מהשנים שנתי 

  .לקוחות לפחות 3עבור בוצעו עבודות ה

 

יצע ורם בבלקוחות לפחות( שע 3) פרטי הלקוחותבטבלה להלן את  המציע נדרש לפרט

 עבודות תחזוקה ו/או שיפוצים כנדרש לעיל.

 

 ות/ מזמיני העבודותלקוחפרטי ה #

 איש קשר טל' נייד אצל הלקוח איש קשרשם  הלקוחשם 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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 /םשיפוצי  - 2)סל    13.7.סעיף ב  איכות כמפורטניקוד צבירת  ל ניסיוןת אוטבל .6

 :(תחזוקה 

 ת האיכות:בטבל 2 מדד איכות מס'

לעבודה שבוצעו לפחות )כולל מע"מ(  ₪ 150,000עבודות שיפוצים/ תחזוקה בהיקף של 
 :ת הצעותון להגשאחרד המועבמהלך השנתיים שקדמו ל

 מוצגות. עבודות 5ר נקודות עבו 10ת. ניתן לצבור עד נקודו 2ודה יקבל המציע ל עבעל כ           

 מועד ביצוע ר העבודהאותי #
 )חודש ושנה(

כספי  היקף
)בש"ח כולל 

 מע"מ(

שם איש 
 קשר

טלפון איש 
 קשר

1      

2      

3      

4      

5      

 

 בלת האיכות:בט 3מדד איכות מס' 

במהלך לעבודה  )כולל מע"מ( ₪ 10,000 עד תחזוקה בהיקף של /עבודות שיפוצים
 ת הצעות:גשד האחרון לההשנתיים שקדמו למוע

 דות.נקו 5עבודות יקבל  5 לפחותמציע שיציג  -

 נקודות. 10ל יקבעבודות  6-9ציג מציע שי -

 נקודות. 15בל קי עבודות 10-14מציע שיציג  -

 נקודות. 20יקבל  עבודות 15 חותלפ מציע שיציג -

 מועד ביצוע תיאור העבודה #
 )חודש ושנה(

כספי  היקף
)בש"ח כולל 

 מע"מ(

שם איש 
 קשר

יש טלפון א
 קשר

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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 מועד ביצוע תיאור העבודה #
 )חודש ושנה(

כספי  היקף
)בש"ח כולל 

 מע"מ(

שם איש 
 קשר

טלפון איש 
 קשר

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

 :בלת האיכותבט 4מדד איכות מס' 

שבוצעו במהלך  ,לפחות לעבודה)כולל מע"מ(  ₪ 25,000עבודות אינסטלציה בהיקף של 
 הצעות:שנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת ה

 ודות מוצגות.עב 5ר ועבת נקודו 15עד  . ניתן לצבורנקודות 3יקבל המציע  בודהכל עעל 

 מועד ביצוע תיאור העבודה #
 )חודש ושנה(

כספי  היקף
)בש"ח כולל 

 "מ(מע

שם איש 
 קשר

טלפון איש 
 קשר

1      

2      

3      

4      

5      
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 בלת האיכות:בט 5מדד איכות מס' 

של מצטבר בהיקף  ,בורבמבני צישבוצעו  ,ניםבהיקפים שותחזוקה פוצים/ שיעבודות 
 בשנה:לפחות )כולל מע"מ( ₪  100,000

 נקודות. 5יקבל  2018מציע שיציג עבודות בשנת 

 .נקודות 5 יקבל 2019בשנת דות יג עבושיצ מציע

 נקודות. 5יקבל  2020מציע שיציג עבודות בשנת 

 נקודות. 15בסעיף זה עד  ניתן לצבור

 

 2018ת שנ

כספי  היקף מועד ביצוע תיאור העבודה #
)בש"ח כולל 

 מע"מ(

שם איש 
 קשר

טלפון איש 
 קשר

1      

2      

3      

4      

5      

   לשנה כספי מצטברסה"כ היקף 

 

 2019ת שנ

כספי  היקף מועד ביצוע תיאור העבודה #
)בש"ח כולל 

 מע"מ(

שם איש 
 קשר

טלפון איש 
 קשר

1      

2      

3      

4      

5      

   סה"כ היקף כספי מצטבר לשנה

 

 

 

 



      

 אילן בר אוניברסיטת
הקמת : 17/20' מסמסגרת  מכרז

יצוע עבודות רשימת קבלני מסגרת לב
 םציפושיבנייה ו

 

 חתימת המציע
 חותמת התאגיד( בצירוף י מורשי החתימה של המציע )בתאגיד: על יד

 

 

14 

 

 2020ת שנ

כספי  היקף מועד ביצוע תיאור העבודה #
)בש"ח כולל 

 מע"מ(

שם איש 
 קשר

טלפון איש 
 קשר

1      

2      

3      

4      

5      

   סה"כ היקף כספי מצטבר לשנה
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 ימת מסמכים רש .7

יש לצרף את המסמכים הנדרשים בחוצצים נפרדים מטופס ההצעה לפי הסדר שבטבלה שלהלן, 

 :המופיע במכרזובהתאם לתיאור המלא של המסמכים 

 

 צורף / לא צורף המסמך מס"ד
 ( צורףם א  ✓)סמן 

1  
וברת , נספח ב' )חונספחיו כולל נספח א' )הסכם( ,חתומיםמסמכי המכרז 

  ה' להסכם. , נספחנספח ד', פחיו, נספח ג'ונס ההצעה(
 

2  
 מורשה עוסק תעודת או, בדבר הנוגע ברשם תאגיד רישום תעודת העתק

 העתק בנוסף להעביר יש ,עמותה והמציע הינו במידה. המסים מרשות
 .העמותות מרשם בתוקף תקין לניהו אישור

 

3  
 קאותסע חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על תקף אישור העתק
 .1976-ו"התשל, ציבוריים גופים

 

4  
 להמציא ניתן. המסים רשות ידי על שניתן כפי, מס ניכוי בדבר תקף אישור
 .מס מיועץ או חשבון מרואה ,דין פי על" מורשה פקיד"מ ל"כנ אישור

 

5  
 הכספי ובהיקף בסיווג, בנאיות הנדסה לעבודות קבלן רישיון של וםציל

 .)בהתאם לנדרש לכל סל( הנדרשים
 

6  
 2017-2019ים חזור כספי בשנלמלחוברת ההצעה(  5)נספח אישור רו"ח 

 .קבלן ראשי( בינוי/ – 1ק לסל )נדרש ר במכרז 6.2.2כנדרש בסעיף 
 

7  
ב לחוק 2ות הדבר בסעיף עמת אישה, כמשהינו בשליט אם עסקו של המציע

 אישור כנדרש בחוק ותצהיר המאשר זאת. – 1992-ים, תשנ"בחובת המכרז
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 המציע   תצהיר  .8

_________ מורשה _______ נושא ת.ז. שמספרה ____________ני הח"מ _____________א

( מצהיר "המציע" –____ שמספרו __________________ )להלן חתימה מטעם __________

 כדלקמן: בזאת

 אני מסכים לדרישות מכרז זה ללא סייג.הבנתי וקראתי,  .1

 ידי ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים.-כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע נבדקו על .2

ם, התוכניות וכל נספח אחר, ידועות ורף למכרז, לרבות המפרטיהוראות המכרז והחוזה המצ .3

על פי המכרז, החוזה על ותיו את התחייבוים ללא סייג יומקובלות על המציע, והוא יקי

 ו, הצעת המציע ועל פי דין.נספחי

 ומחייבת בתוקף ועומדת תיקון או/ו שינוי, לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי היא זו הצעתנו .4

 .במסמכים כמפורט, ופהלתק אותנו

 מס את ישלם מיןהמז, מוסף ערך מס כוללים אינם בחוזה הנקובים המחירים כי לנו ידוע .5

 .התשלום במועד הקיים וריעבש המוסף הערך

בוא נת, ולא תאם מחירים/הצעות עם מציעים אחרים בהתמחרונשלא  יםמתחייב אנו .6

שתתפותם בהתמחרות וכל בהסדרים עם מציעים פוטנציאליים כאמור בנוגע למניעת ה

עיל עלולה להוות עברה לכך שכל פעולה בניגוד לאמור ל יםמודע אנוכי  יםמצהירנו אכיוצ"ב. 

ין היתר בהיותה בגדר הסדר כובל. האוניברסיטה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה בלית פלי

ות קיים לדעתה חשש לתאום פסול כאמור. מבלי לגרוע מכללי ל התמחרות בההמוחלט לפסו

לקבוע כי קיים חשש לתאום פסול האמור לעיל, תהיה האוניברסיטה רשאית אך לא חייבת 

מציע כשר  תר מלהשתתף בהתמחרות, או הימנעויע כשיים מי מן הבאות:  הימנעות מצבהתק

קיום פערים חריגים בין ההצעות או בינן  אשר השתתף בהתמחרות להמשיך ולהשתתף בו;

אשר באופן קבוע זוכה בסוג מסוים של התמחרויות; קיומם של  לבין אמדן סביר; קיום מציע

יעים אשר ות של מצות משותפע אך אינם זוכים; הצעשר משתתפים באופן קבומציעים א

וניברסיטה מסוגלים להציע בנפרד. יודגש עם זאת כי ספק לא יהיה רשאי לחייב את הא

דעתה המוחלט של  להפעיל את הסנקציה האמורה, אשר, כאמור, תהיה בגדר שיקול

 האוניברסיטה.

ים, הרישיונות והאמצעים, המציע הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישור .7

המצורף  לביצוע השירותים הנדרשים על פי החוזה ת כוח האדם והציוד, הדרושיםלרבו

ת ניגוד ן למועד הגשת הצעת המציע לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבולמכרז, ונכו

ה, הצעת פי המכרז, החוז-ו עלעניינים, שיש בה כדי להפריע למציע לקיים איזו מהתחייבויותי

 פי דין.-המציע או על
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 שיון שימוש בתכנת "דקל"יר .8

רישיון על חשבוננו ישירות מחברת דקל על  אנו מתחייבים שבמידה ונזכה במכרז נרכוש .א

עוד הסכם ההתקשרות בתוקף. אנו נציג  פי המחיר שיקבע לכך, ונחזיק ברישיון כנ"ל  כל

 על הסכם ההתקשרות. כתנאי לחתימת המציעלמזמין הוכחה על רכישת הרישיון 

 נפרד בלתי חלק הינו אך, המכרז למסמכי מצורף אינו ל"הנ דקל שמחירוןידוע לנו  .ב

 .זה מכרז ממסמכי

 יםחירובמ ,דקל תוכנת גבי על הזוכה י"ע יוגשו חלקיים חשבונותאנו מסכימים ש .ג

ההנחה שנקבעה במכרז וההנחה הנוספת )אם  ולאחרבר אילן  דקל במחירון הנקובים

 תיחור(. יתקיים

 .דקל של יוצרים זכויותאנו מתחייבים לשמור על  .ד

 :הבאים המסמכים בשני מופיע, דקל של היוצרים זכויות נושא 

 החברה: "המציין בתוכנה הזכויות 1 סעיף – דקל בתוכנת שימוש רשות בעניין הסכם •

 ..."וגרסאותיה מרכיביה, חלקיה כל על דקל בתוכנת היוצרים זכויות בעלת הינה

 של הפתיחה בדפי שמופיע כפי – מ"בע להנדסה מחשב שרותי לדקל תשמורו יותהזכו •

 באיזה זו מחוברת שהוא חלק כל להעתיק אין"  :השאר בין נאמר ובו המאגר חוברות

 ."אלקטרוני או מגנטי אמצעי או/ו צילום, ההדפס ידי על לרבות שהם צורה או אופן

 

 ירי אמת.מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצה נניה .9

 : ___________________________  מספר מזהה:______________________מציעשם ה

 המציע:______________________ אצלפקיד שם המצהיר:_____________________ת

 
 
 

 אישור
_____ הופיע/ה בפני במשרדי ___י הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____אנ

________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה ברחוב _________
אופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי ב

חתם/ה בפני על התצהיר ן, ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כ להצהיר אמת וכי
 דלעיל. 

 
 

___________        ______________________       ___________ 
חתימת עוה"ד         ן חותמת ומספר רישיון עורך די       תאריך                      
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 לחוברת ההצעה   1 נספח
 1976 –  ו"התשל ,  ציבוריים  גופים  עסקאות לחוק ב2  לסעיף אם תצהיר בהת

 
שהוזהרתי כי עלי לומר את ______________  לאחר אני הח"מ _____________________  ת.ז. __

 ר/ה בזה כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהי ה/האמת וכי אהיה צפוי

רך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו הנני נותן/נת תצהיר זה לצו[במקרה של יחיד]

 )להלן: "המכרז"(.  17/20

, בו "הגוף"( –להלן )תצהיר זה בשם ________________________,  נת/נותן הנני [במקרה של תאגיד] 

. אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת ש להגיש הצעה למכרזהמבקהנני משמש/ת _______ ]למלא תפקיד[, 

 זה בשם הגוף.תצהיר 

ב 2יף "תושב ישראל" כהגדרתם בסע-"הורשע" ו"עבירה", , בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה"

. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה 1976-וק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ולח

 ה אותם.וכי אני מבין/

 . הגוף הינו "תושב ישראל"

 31רו אחרי יום ביותר משתי עבירות אשר נעבבפסק דין חלוט לא הורשעו הגוף ו"בעל הזיקה" אליו 

חוק עובדים  ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זמהחוקים הבאים:  אחד או יותרלפי , 2002באוקטובר 

 . 1991-תשנ"אזרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 

 או

אחד לפי  ,2002באוקטובר  31עבירות אשר נעברו אחרי יום  הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  ;1987-תשמ"זמינימום, ה חוק שכראו יותר מהחוקים הבאים: 

 הייתה בשנה שקדמה למועדאך ההרשעה האחרונה לא  - 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 .האחרון להגשת הצעות במכרז

 להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.             זה שמי,

________________ 

                               וחתימה[]שם 

 

 אישור 

אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
_ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.  ______________  בישוב/עיר _________  מר/גב' ________________

עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה   י,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כיכר/ת   לי  באופן  איש_____________ / המו
 בפני. יה עלחתם/ה אישר את נכונות הצהרתו ולעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 

______________________    ____________________________________                 ______ 

 תאריך               רך דין                     ותמת ומספר רישיון עו ח"ד                      חתימת עוה



      

 אילן בר אוניברסיטת
הקמת : 17/20' מסמסגרת  מכרז

יצוע עבודות רשימת קבלני מסגרת לב
 םציפושיבנייה ו

 

 חתימת המציע
 חותמת התאגיד( בצירוף י מורשי החתימה של המציע )בתאגיד: על יד
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 נספח 2  לחוברת ההצעה 

 גופים ציבוריים ( לחוק עסקאות 1ב)2תצהיר לפי סעיף 

________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________
 , מצהיר/ה בזה כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ה/כי אהיה צפויהאמת ו

שמספרו  לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילןהנני נותן/נת תצהיר זה [במקרה של יחיד]
 "(. המכרז)להלן: " 17/20

, בו "הגוף"( –לן לה)תצהיר זה בשם ________________________,  נת/הנני נותן [במקרה של תאגיד] 
. אני מצהיר כי הנני המבקש להגיש הצעה למכרזתפקיד[, ]למלא  ______הנני משמש/ת _______

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

  –הנני מצהיר כי 

 חוק שוויון זכויות(  –)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9ות סעיף הורא (1)
 ;חלות על הגוף )במקרה של תאגיד(אינן קרה של יחיד( / חלות עלי )במאינן 

 לחילופין

 אותן;לחוק שוויון זכויות חלות עלי / חלות על הגוף, ואני/הגוף מקיים  9הוראות סעיף    )א( (2)

מי )במקרה של יחיד( / עובדים לפחות אצלי/אצל הגוף: אני מצהיר בש 100במקרה שמועסקים    )ב(

ווחה ( על התחייבות לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרבשם הגוף )במקרה של תאגיד

לחוק שוויון זכויות,  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף 

שיש בה כדי לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור  – במידת הצורךו

 ה( לחוק שוויון זכויות;)8להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 

פסקת משנה )ב( לעיל ונעשתה איתי/עם הגוף התקשרות שלגביה התחייב  ככל שפנה לפי הוראות    )ג(

במקרה של יחיד( /בשם הגוף )במקרה של תאגיד( כי צהיר בשמי )אני מ –כאמור באותה פסקת משנה 

 9ותיי/חובות הגוף לפי סעיף רש ממני/מן הגוף, ואם התקבלו הנחיות ליישום חובנעשתה פנייה כנד

 י שגם פעלתי/הגוף פעל ליישומן;לחוק שוויון זכויות, הר

פסקה זו למנהל  ר שנמסר לפיאני מצהיר על התחייבותי/התחייבות הגוף להעביר העתק מהתצהי   )ד(

 ימים ממועד ההתקשרות. 30ם, בתוך הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיי

 

 חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.             זה שמי, להלן

________________ 

                               ]שם וחתימה[      

 אישור

 משרדי כי ביום __________ הופיע/ה בפני בבזה מאשר/ת  עו"ד, , __________________אני הח"מ, 
מר/גב' _____________   ,בישוב _________    __________________________בכתובת 

. _____________ / המוכר/ת  לי באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז
אישר את נכונות עונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, יר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעליו/ה להצה

 בפני.עליה חתם/ה הצהרתו ו
        ____________________                     ____________________________      ________________ 

תאריך                                                ותמת            ח                                                          עו"ד  



      

 אילן בר אוניברסיטת
הקמת : 17/20' מסמסגרת  מכרז

יצוע עבודות רשימת קבלני מסגרת לב
 םציפושיבנייה ו

 

 חתימת המציע
 חותמת התאגיד( בצירוף י מורשי החתימה של המציע )בתאגיד: על יד
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 נספח 3  לחוברת ההצעה 
   םהצהרה על אי קיום ניגוד ענייני

 לתאגיד:נוסח 
 

מצהיר בזה מטעם הספק ובשמו, כי למיטב ידיעתי הספק, בעלי אני, ________, מ.ז.____________, 

בעל שליטה בו, נושא משרה בו, או כל אדם או  מניות בו )אם הוא חברה(, שותפיו )אם הוא שותפות(,

 אינם/  קשורים: ברה אחותמישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, חתאגיד הקשור אליו, ב

מועסק או בכל קשר אחר, -( בקשר עסקי, קשר משפחתי, קשרי מעסיקנא למחוק את המיותר) קשורים

  ליצור  שנותן שירותים לאוניברסיטה, באופן שעלול במישרין או בעקיפין, עם האוניברסיטה או עם מי

   פי דין.ה או על בקשר לקיום איזו מהתחייבויות הספק על פי החוז ניגוד עניינים

ין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים כאמור. במקרה כזה הספק יודיע לאוניברסיטה על כל עני

 בהתאם להחלטתה. יוכרע הדבר על ידי  האוניברסיטה והספק יפעל

 במהלך כל תקופת ההתקשרות עם האוניברסיטה.זו תהיה תקפה ותחייב את הספק   הצהרה והתחייבות

 

 לאדם פרטי:ח נוס

)נא למחוק את המיותר( בקשר  קשור איני/  קשורר כי אני אני, ________, מ.ז.____________, מצהי

ישרין או בעקיפין, עם האוניברסיטה או עם מועסק או בכל קשר אחר, במ-עסקי, משפחתי, קשרי מעסיק

שר לקיום איזו מהתחייבויותי על ניגוד עניינים בק  ליצור  ברסיטה, באופן שעלולמי שנותן שירותים לאוני

   ן.פי החוזה או על פי די

מצהיר ומתחייב  שאני לא נמצא ולא אמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין מתן השירות כמו כן, אני 

עניין העלול להעמיד אותי  ברסיטה, ובין מתן השירות לגופים אחרים ואודיע לאוניברסיטה על כללאוני

 תי.והחלטתה תחייב או ים כאמור. במקרה כזה יוכרע הדבר על ידי  האוניברסיטהבמצב של ניגוד עניינ

 זו תהיה תקפה ותחייב במהלך כל ההתקשרות החוזית.  הצהרה והתחייבות

 אים בקשרים עם האוניברסיטה )במידה וישנם(:פירוט הגופים הנמצ

 

 שם החברה ח.פ.
השירות מקבל 

 באוניברסיטה
תיאור הפעילות 

 המבוצעת

    

    

    

   



      

 אילן בר אוניברסיטת
הקמת : 17/20' מסמסגרת  מכרז

יצוע עבודות רשימת קבלני מסגרת לב
 םציפושיבנייה ו

 

 חתימת המציע
 חותמת התאגיד( בצירוף י מורשי החתימה של המציע )בתאגיד: על יד
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 לגופים אחרים העלולים להעמיד במצב של ניגוד עניינים :רותים נכון למועד הצהרה זו הספק נותן שי

 

 תיאור הפעילות המבוצעת שם הגוף ח.פ.

   

   

 

 
 .ופן מיידיאני מתחייב להודיע לאוניברסיטה על כל שינויי בהצהרתי זו, בא

 

   

 חתימה וחותמת המציע ציעשם מלא של החותם בשם המ תאריך

 



      

 אילן בר אוניברסיטת
הקמת : 17/20' מסמסגרת  מכרז

יצוע עבודות רשימת קבלני מסגרת לב
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 נספח 4  לחוברת ההצעה 

 ( 2016תשע"ו   25)תיקון מס'  1992-ו" התשנ  חובת המכרזים,  ג לחוק2  לסעיף בהתאם ר  תצהי

 עסק זעיר, קטן או בינוני 

 

זהרתי כי עלי לומר את ני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוא
 מן:עונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקל ה/האמת וכי אהיה צפוי

 17/20הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו [ במקרה של יחיד]
 הלן: "המכרז"(. )ל

 בו ,"הגוף"( –להלן )______________________, תצהיר זה בשם __ נת/הנני נותן [במקרה של תאגיד] 
. אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת יש הצעה למכרזהנני משמש/ת _____________ ]למלא תפקיד[, המבקש להג

 לתת תצהיר זה בשם הגוף.

, המכרזים חובת "הגדרות" לחוק 1מס'  בסעיף כהגדרתם "בינוני או קטן ,זעיר עסק"  המונחים משמעות זה בתצהירי
 .אותם ה/מבין אני וכי אלה מונחים של תםמשמעו לי הוסברה כי ת/מאשר אני .1992-ב"תשנ

 במקום המיועד( X)יש לסמן   –י הנני מצהיר כ

  שקלים  מיליון 2 על עולה ואינ שלי השנתי העסקאות שמחזור או עובדים  חמישה עד מעסיק אני – "זעיר  עסק"
 ; חדשים

 לחילופין 

 מיליון 2 על עולה שלי נתיהש העסקאות שמחזור או עובדים 20-ל שישה בין קמעסי אני – "קטן עסק"
 שבהגדרה התנאים אחד לגבי מתקיים ולא, חדשים שקלים מיליון 20 על עולה אינו אך חדשים שקלים

 ";זעיר עסק"

 לחילופין 

מיליון  20 עולה על שלישמחזור העסקאות השנתי  אועובדים  100-ל 21מעסיק בין  אני – "עסק בינוני"
גדרה מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגבי אחד התנאים שבה 100אינו עולה על שקלים חדשים אך 

 ;"עסק זעיר" או "עסק קטן"

 לחילופין 

 מיליון 100 על עולה שלי השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 100מעל  מעסיק אני – "גדול עסק"
"עסק קטן" או "עסק ם שבהגדרה "עסק זעיר" או ולא מתקיים לגבי אחד התנאיחדשים,  שקלים

 ;ינוני"ב
  

 מת.            זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל א

______________ 

       ]שם וחתימה[      

 

 אישור

__________ הופיע/ה בפני :כי ביוםבזה ר/ת מאשעו"ד, , ______אני הח"מ, ____________
 משרדי ב

_____________ :מר/גב', _________:בישוב __________________________בכתובת:
______ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  _______ :שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז

עים בחוק אם לא ת/יעשה שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבו
 ני.בפעליה חתם/ה אישר את נכונות הצהרתו וכן, 

 

 



      

 אילן בר אוניברסיטת
הקמת : 17/20' מסמסגרת  מכרז

יצוע עבודות רשימת קבלני מסגרת לב
 םציפושיבנייה ו

 

 חתימת המציע
 חותמת התאגיד( בצירוף י מורשי החתימה של המציע )בתאגיד: על יד
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 נספח 5  לחוברת ההצעה 
 אישור רו"ח או יועץ מס מורשה למחזור כספי של המציע 

  )נדרש רק לסל 1 –  בינוי/ קבלן ראשי( 
 

של _____________________, ח.פ /  יועץ מס מורשה /אני הח"מ __________________ רו"ח

הכספים השנתי של מס' מזהה _____________ )להלן: "המציע"(, מאשר בזאת כי היקף מחזור 

 ₪ )כולל מע"מ(. 5,000,000 -לא פחת מ 2019-ו 2018, 2017המציע בכל אחת מהשנים 

וליום  31.12.2018ליום , 31.12.2017 ליום המבוקריםהמסוקרים או אם לדוחות הכספיים בהת

 , הינו:)כולל מע"מ( המציעהמחזור הכספי השנתי של  31.12.2019

 

 כספיסה"כ מחזור  שנה

2017 ₪ 

2018  ₪ 

2019 ₪ 

 

 בכבוד רב,

        
 תאריך

 
 יועץ מס /של רו"ח שם מלא

 
 חתימה וחותמת

     

         
 כתובת

 
 טלפון 

 


