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 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  תן מענה למכרז,  בטבלאות שבהן חסרות שורות לצורך מ ❖

יוצמד   המצולם  הדף  הנוסף.  הפירוט  לצורך  השורות  מספר  את  המרחיב  הטבלה  של 

 לטופס ההצעה במקום שבו מפורטת הטבלה.

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

 מטעם המציע.  

 : התחייבות המציע

__________________ )שם המציע(. בכפוף לזכייתו,  ם המציע:  חתימה בש  ההריני מורש

 במסמכי המכרז וההסכם. והמתוארות העבודות הנדרשותהמציע מתחייב לבצע את כל 

את   יםי וכוללמחיר סופ  שיוצעו בתיחורים מהוויםואחוזי ההנחה  במכרז  הקבוע    אחוז ההנחה

ובין כלליות, מכל  כל ההוצאות בין מיוחד וסוג הכרוכות בביימות  צועם, על פי תנאי המכרז ן 

ומהווה כיסוי מלא להתחייבותנו נשוא ההסכם לרבות העסקת עובדים, אספקת ציוד ואמצעים  

ה של  ומושלם  תקין  לביצוע  שיידרש  אחר  אמצעי  וכל  המכרז,    דותעבוואחזקתם,  נשוא 

 רז.  כמנשוא ה עבודותלביצוע האחר הדרוש מיסים, היטלים וכל דבר ביטוחים, 

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

 עיון  כל אפשרית לא כי מבקש הוא אשר בהצעתו חסויים  חלקים  ישנם כי  סבור והמציע  במידה

  . הוא יפרט אותם כאן  בהם

,  ___________________________________ הינם:  ויים בהצעתי הסעיפים החס

 . __________________________________________בנימוק הבא:

 ידוע לי כי: 

על  .1 כחסויים  שהוגדרו  בהצעתי,  בסעיפים  גם  צפייה  לאפשר  המכרזים  ועדת  בסמכות 

 ידי, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בו   .2 עיון   אבקש לממשבמקרה  פי תקנ  זכות  חובעל  צפייה  ת המכרזים,  ות  עלי  תיאסר 

 בהצעה הזוכה.הגדרתי כחסויים בהצעתי,  םתבסעיפים או
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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

 

  וניאר אלקטרכתובת דו .ז

 

  זה  למכרזשם איש הקשר  .ח

 

  קשר שטלפון 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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 : לסל הבאהמציע מגיש הצעה  .2

 

# 
 מקצוע סל/  

מקצוע אליו  הסל/ ה עבור    Xסמן  )יש ל
 תייחסת( צעה מהה

 חשמל תחזוקה  1
 

 חשמל  2
 

 פיתוח  3
 

 ג אוויר וזמי 4
 

 צבע 5
 

 מסגרות אלומיניום 6
 

 מסגרות  7
 

 איטום  8
 

   )חשמל תחזוקה(. 1אשי להגיש הצעה לסל )חשמל( לא ר 2לסל  המציע שמגיש הצע* 

 .תש גליוכל המציע  אליהם האחריםהמקצועות /הסליםמספר על  נוספת הגבלה אין *
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  )עבור כלל הסלים   7.3  וסעיף  7.2סעיף    איכות  יאנות  6.2להוכחת תנאי סף סעיף    ניסיוןת  אוטבל .3

 : ( החשמל - 2סל  רבותל

  7.3וסעיף  (  1-3)ס"ק    7.2בסעיף  בתנאי האיכות ש ו  6.2י הסף שבסעיף  בתנא  עמידההוכחת  ך  ורלצ    

  .כמפורט בטבלה להלן הנתוניםבמכרז לעיל, המציע ימלא את ( 1-3)ס"ק 

 6.2סף סעיף תנאי      

לפחות   וםרש  ןלבכקציע ביצע  מה  ד האחרון להגשת הצעותלמוע  שקדמו  השנים  (3)שלוש    במהלך    

צבמבנ  עבודות(  3)וש  של שאינהיי  )עבודה  פרט ית  בב  בור  משותף  ימגורים  בבית    ום תחב  ,(או 

 . 6.2שבסעיף מליים המוגדרים בטבלה המיני םהיקפיב, הצעה  מגיש המקצועי אליו הוא 

העבודה   מועד דש )חו  ביצוע 
 :  ושנה(

 

__ ___ ________ 

1 . 

 : תיאור העבודה

___________________ ____ __ _ 

_________________________ _ 

 :  העבודהשם מזמין 

 

____________ _____ 

   :דהוע העבואתר ביצ

 

 _______________ 

 טלפון נייד  י טלפון קוו תפקיד  איש הקשר 

    

כ )בש"ח  העבודה  של  כספי  ולל היקף 
 : מ(מע"

 חש" ____________

 __ _____ ___________________ :ימושוהציבור"/ שסוג "מבנה 

   ?בקמפוס כלשהוהאם העבודה בוצעה 

 3ס"ק  7.3-ו 7.2 אותבטבלכהגדרתו 
 שם  כן :  סהקמפו, 

____ __ _______ 
  לא 

 : עבודהה פירוט על
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העבודה   מועד דש )חו  ביצוע 
 :  ושנה(

 
 _____ ________ 

2 . 

 : תיאור העבודה

________ ______________ __ 

_______ _________________ 

 :  העבודהשם מזמין 
 

____________ _____ 

   :דהוע העבואתר ביצ
 

 _______________ 

 טלפון נייד  י טלפון קוו תפקיד  איש הקשר 

    

כ )בש"ח  העבודה  של  כספי  ולל היקף 
 : מע"מ(

 ש"ח ____________

 _____ __ ___________________ :ימושוהציבור"/ שמבנה סוג "

   ?בקמפוס כלשהובוצעה ה האם העבוד 
 3ס"ק  7.3-ו 7.2 אותבטבלכהגדרתו 

 שם  כן :  סהקמפו, 
____ __ _______ 

  לא 

 : עבודהה פירוט על
 
 
 
 
 

 
 

העבודה   מועד דש )חו  ביצוע 
 :  ושנה(

 
 _____ ________ 

3 . 

 : תיאור העבודה

___________________ _____ 

_______ ____ _____________ 

   :העבודהין מזמשם 
 

 ____________ _____ 

   :דהוע העבואתר ביצ
 

 _______________ 

 טלפון נייד  י טלפון קוו תפקיד  ש הקשר יא

    

כ )בש"ח  העבודה  של  כספי  ולל היקף 
 : מע"מ(

 ש"ח ____________

 _______ __________ _________  :סוג "מבנה הציבור"/ שימושו

   ?בקמפוס כלשהוהאם העבודה בוצעה 
 3ס"ק  7.3-ו 7.2 אותלבטבכהגדרתו 

 שם  כן :  סהקמפו, 
____ __ _______ 

  לא 

 : דהעבוה פירוט על
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העבודה   מועד דש )חו  ביצוע 
 :  ושנה(

 
 _____ ________ 

4 . 

 : תיאור העבודה

_ __________________ _____ 

_______ _________________ 

 :  העבודהשם מזמין 
 

____________ _____ 

   :דהובוע העאתר ביצ
 

_____ _ _________ 

 טלפון נייד  י טלפון קוו תפקיד  איש הקשר 

    

כ )בש"ח  העבודה  של  כספי  ולל היקף 
 : מע"מ(

 ש"ח ____________

 _____ __ ___________________ :ימושוהציבור"/ שמבנה סוג "

   ?בקמפוס כלשהובוצעה ה האם העבוד 
 3ס"ק  7.3-ו 7.2 אותבטבלכהגדרתו 

 שם  כן :  סוהקמפ, 
____ __ ____ ___ 

  לא 

 : עבודהה פירוט על
 
 
 
 
 

 
 

העבודה   מועד דש )חו  ביצוע 
 :  ושנה(

 
 _____ ________ 

5 . 

 : תיאור העבודה

___________________ _____ 

_______ ____ _____________ 

   :העבודהשם מזמין 
 

 ____________ _____ 

   :דהוע העבואתר ביצ
 

 _______________ 

יד ניטלפון  י וקו ןטלפו תפקיד  ש הקשר יא  

    

כ )בש"ח  העבודה  של  כספי  ולל היקף 
 : מע"מ(

 ש"ח ____________

 _______ __________ _________  :סוג "מבנה הציבור"/ שימושו

   ?בקמפוס כלשהוהאם העבודה בוצעה 
 3ס"ק  7.3-ו 7.2 אותבטבלכהגדרתו 

 שם  כן :  סהקמפו, 
____ __ _______ 

  לא 

 : דהעבוה פירוט על
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ה  עדומ דש )חו  עבודה ביצוע 
 :  ושנה(

 
 _____ ________ 

6 . 

 : תיאור העבודה

_ __________________ _____ 

_______ _________________ 

 :  העבודהשם מזמין 
 

____________ _____ 

   :דהוע העבואתר ביצ
 

 _______________ 

 טלפון נייד  י טלפון קוו תפקיד  איש הקשר 

    

( העבודה  של  כספי  ולל כ  "חבש היקף 
 : מ(מע"

 ש"ח ____________

 _____ __ ___________________ :ימושוהציבור"/ שמבנה סוג "

   ?בקמפוס כלשהובוצעה ה האם העבוד 
 3ס"ק  7.3-ו 7.2 אותבטבלכהגדרתו 

 שם  כן :  סהקמפו, 
____ __ _______ 

  לא 

 : עבודהה פירוט על
 
 
 
 
 

 
 

העבודה   מועד דש )חו  ביצוע 
 :  ושנה(

 
 _____ ______ __ 

7 . 

 : עבודההתיאור  

___________________ _____ 

_______ ____ _____________ 

   :העבודהשם מזמין 
 

 ____________ _____ 

   :דהוע העבואתר ביצ
 

 _______________ 

 טלפון נייד  י טלפון קוו תפקיד  ש הקשר יא

    

כ )בש"ח  העבודה  של  כספי  ולל היקף 
 : מע"מ(

 ש"ח ____________

 _______ __________ _________  :וש ימוור"/ שיבהצסוג "מבנה 

   ?בקמפוס כלשהוהאם העבודה בוצעה 
 3ס"ק  7.3-ו 7.2 אותבטבלכהגדרתו 

 שם  כן :  סהקמפו, 
____ __ _______ 

  לא 

 : דהעבוה פירוט על
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העבודה   מועד דש )חו  ביצוע 
 :  ושנה(

 
 _____ ________ 

8 . 

 : תיאור העבודה

_ __________________ _____ 

 ____________ __ __________ 

 :  העבודהשם מזמין 
 

____________ _____ 

   :דהוע העבואתר ביצ
 

 _______________ 

 טלפון נייד  י טלפון קוו תפקיד  איש הקשר 

    

כ )בש"ח  העבודה  של  כספי  ולל היקף 
 : מע"מ(

 ש"ח ____________

 _____ __ ___________________ :ימושוהציבור"/ שמבנה סוג "

   ?בקמפוס כלשהוה צעבוה בוד העם אה
 3ס"ק  7.3-ו 7.2 אותבטבלכהגדרתו 

 שם  כן :  סהקמפו, 
____ __ _______ 

  לא 

 : עבודהה פירוט על
 
 
 
 
 

 

 תלאות ניסיון נוספולהדפיס דף זה ולמלא טב  רשאי המציע *
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ש  בתחום הסל אליו מגי  ות)עבודעבודות    -  (4  ס"ק)  7.2סעיף    תנאי איכותלהוכחת    וןניסי  תלבט .4

הצעתוה ש יקבה (  מציע  מע"מ(  ₪  10,000  דע  לף  שקלעבודה    )כולל  השנתיים  דמו  במהלך 

 ת הצעות ד האחרון להגש למוע

 טבלה נפרדת לכל תחום סל אליו מגיש הצעתוהמציע יציג 

 :נא לסמן את התחום אליו מתייחסת הטבלה

 חשמל תחזוקה 

 פיתוח 

  מיזוג אוויר 

  צבע 

  מסגרות אלומיניום 

  מסגרות 

 איטום 
 

  מועד ביצוע  העבודה  ר אותי #

)חודש   העבודה 

 ושנה( 

של עד  כספי  היקף

)בש"ח   ₪  10,000

 כולל מע"מ( 

 שם מזמין העבודה 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 פותנוס לאות ניסיון להדפיס דף זה ולמלא טב  רשאי המציע *
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 - ()חשמל 2מקצוע /למילוי ע"י מציע המגיש הצעתו לסל  -      

 

 )חשמל( 2צוע לסל/מק (4ס"ק ) 37.תנאי איכות להוכחת  צהרת המציעה

_____________ י  אנ _   ________הח"מ  ל_____________ ת.ז.  עלי  אחר  __   כי  שהוזהרתי 

 כדלקמן:ה כן, מצהיר/ה בזה אעשלא לעונשים הקבועים בחוק אם  ה/פויצר את האמת וכי אהיה לומ

יחיד[ של  תצהיר    ]במקרה  נותן/נת  הצעה  הנני  הגשת  לצורך  אוניבזה  של  אילן למכרז  בר  רסיטת 

 להלן: "המכרז"(.  ) 21/21שמספרו 

של]במק  נותןנה  גיד[תא  רה  ________________זיר  תצה  נת/ני  בשם    –להלן  )________,  ה 

כי  תפקיד[, המבקש להתקשר במכרז  מלא]ל  _______נני משמש/ת __ו ה, בף"("הגו . אני מצהיר 

 זה בשם הגוף. הנני מוסמך/ת לתת תצהיר 

מעסיק   .1 )והמציע  באמצאצלו  משנהקבלנעות  לא  הצ  וןנכ  (י  להגשת  האחרון  במכרלמועד    זעות 

חשמהנדס  ___ __ מצל)מל  י  מהנדסיין  החס'  נדר  שמל(י  את  )המציע  להציג   יונותשירש 

 . כאמור( המהנדסים

 

 , להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.             שמיזה 

 ________________ 

                                ]שם וחתימה[       

 

 אישור

ב  בפני במשרדי ברחו  הפיע/וה_______  ___   ביום   ת כי/"ד מאשרהח"מ, ____________, עוי  אנ

______ בישוב/עי___   _______________ מרר  _גב/___   שזיהה/תה ___'   _________

ה כי עליו/ה  עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת   לי  באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/

וכיל אמת  הק  הצהיר  לעונשים  צפוי/ה  בת/יהיה  אבועים  כן,  ת/יעלא    םחוק  את  יאשה  נכונות שר 

 בפני. עליה ה ם/חתצהרתו וה

 

 ת עוה"ד ימחת  ן רך דישיון עומספר רי חותמת ו  אריך ת
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 מכים מס   ימתרש .5

לצר היש  את  הנף  נפרדים  מסמכים  בחוצצים  שבטבלה  דרשים  הסדר  לפי  ההצעה  מטופס 

 :המופיע במכרזכים המסמהמלא של  תיאורתאם לשלהלן, ובה

 

 לא צורף  / ףצור המסמך  "ד מס

 ( צורף  םא ✓)סמן 

1  
המכרז א'    ללכו  , חתומים  מסמכי  ב'  פחיונסו  )הסכם(נספח  נספח   ,

  ה' להסכם. נספח ,נספח ד', ח ג'פחיו, נספונס עה(הצה תובר)ח
 

2  

של    העתק של    או,  בדבר  הנוגע  ברשם  תאגיד  רישום  תעודתצילומי 
תעודת   סיםיהמ  תמרשו  מורשה  עוסק  דתתעו   :הבהרה.  זהות  וצילום 

תאגיד   שהוא  להמציא  מציע  נדרש  תעודת ילצ  העתקרשום  של  ומי 
התאגי ברשם  מורשהעת  אתבהמצ  די  ולאדים,  הרישום  עוסק  .  ודת 

הינו  במידה  ל ניהו  ראישו  העתק  בנוסף  להעביר  יש  ,תהעמו  והמציע 
 .העמותות מרשם בתוקף ןתקי

 

3  
  חוק  ילפ  ורשומות  חשבונות  יפנקס  ניהול  על  תקף  אישור  תקהע

 .1976-ו" שלתה , ציבוריים גופים ותאקסע
 

4  
  ן תינ.  סיםימה  רשות  י יד  על  שניתן  כפי,  מס  ניכוי  בדבר  ףתק  רשואי
  או   וןחשב  מרואה  , דין  פי   על"  מורשה  פקיד" מ  ל" כנ  אישור  מציאהל

 .מס מיועץ

 

5  
  פי הכס  ובהיקף   בסיווג  , בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלן   רישיון   של  וםציל

 . ל(דרש לכל ס)בהתאם לנ הנדרשים
 

6  
ב  2הדבר בסעיף    ותעמשכמשה,  ת איהינו בשליט  יע אם עסקו של המצ

המ חובת  תזכרלחוק  כיא  –  1992-שנ"בים,  ותצהיר  שור  בחוק  נדרש 
 את.המאשר ז

 



 21/21': מכרז מס 

 מקצועות ב  עבודות ביצועלני מסגרת ל קב   ת רשימתהקמל

 תפעול ה  אגף 

 

 חתימת המציע 
 חותמת התאגיד( בצירוף יע צהמחתימה של הי מורשי : על יד)בתאגיד

 

12 

 המציע   תצהיר  .6

______   ניא שמספרה_______ הח"מ  ת.ז.  נושא   ______________________  ______

ח _________ תמורשה  מטעם  ____ ____ימה  שמספרו  )לה______________    –לן  _ 

 לקמן:כד  תבזאהיר ( מצ" המציע" 

 .סייג אללזה מכרז ות לדריש יםאני מסכהבנתי וקראתי,  .1

 נכונים ומדויקים. ותם ת היואני מאשר אידי  -בדקו עלנ יעכל הנתונים שפורטו בהצעת המצ .2

  ת וספח אחר, ידועם, התוכניות וכל נהמפרטיכרז, לרבות  למ  ורףהוראות המכרז והחוזה המצ .3

ו,  נספחיזה על  חועל פי המכרז, הותיו  התחייבויאת    סייגלא  ם לייע, והוא יקימקובלות על המצו

 ציע ועל פי דין. מהת הצע

  ומחייבת   בתוקף  ועומדת  תיקון  או/ו  וישינ,  לביטול  ת תנני  ואינה  חוזרת  יבלת  היא  זו  הצעתנו .4

 .יםבמסמכ כמפורט, ופהלתק אותנו

  מס  את   ישלם  מיןהמז,  מוסף  ךרע  מס  כוללים  אינם  הבחוז  הנקובים  המחירים  כי  לנו  ידוע .5

 .םהתשלו עדבמו הקיים וריעבש המוסף הערך

מציעים  נשלא    םיבייתחמ  ואנ .6 עם  מחירים/הצעות  בהתמחרו ריאחתאם  בוא נ  ולאת,  ם 

וכל כיוצ"ב. ם בהתמחרות  פותשתתם פוטנציאליים כאמור בנוגע למניעת הם עם מציעיבהסדרי

לית עברה פלי  תהווה לעלולעיל  יגוד לאמור ללכך שכל פעולה בנ  םי מודע  אנוכי    יםמצהירנו  א

וחלט המה סיטה תהיה רשאית על פי שיקול דעתברינאוה .ובלסדר כה בגדר הין היתר בהיותב

ור האמות  חשש לתאום פסול כאמור. מבלי לגרוע מכללילדעתה  קיים    רות בה תמחל הלפסו

יים  כי קיים חשש לתאום פסול בהתק  עו לקביבת  אית אך לא חייה האוניברסיטה רשלעיל, תה

מ הבאומי  מצתן  הימנעות  כשי:   מלהשתתףע  אובהתמחרות  ר  אשר   תומנע הי  ,  כשר  מציע 

בו;ולה  השתתף בהתמחרות להמשיך פע  שתתף  חריגים  קיום  בינן  רים  לבין  בין ההצעות או 

ציעים ם של מהתמחרויות; קיומ וכה בסוג מסוים שלאופן קבוע זאשר ב אמדן סביר; קיום מציע

קבוא באופן  משתתפים  אינשר  אך  זוכיםע  הצעם  משותפ;  מצוות  של  את  מסויעים  גלים שר 

יהיה רשאיפרבנ  ציעלה כי ספק לא  יודגש עם זאת   וניברסיטה להפעיל אתלחייב את הא  ד. 

 אוניברסיטה.דעתה המוחלט של ה ר, כאמור, תהיה בגדר שיקולהסנקציה האמורה, אש

ה   המציע .7 הידע  בעל  הכישורהינו  המומחיות,  הניסיון,  הרישמקצועי,  וים,  האמצעים,  יונות 

הא  תלרבו והצכוח  הדרושים דם  החוזהה  צוע לבי  יוד,  פי  על  הנדרשים  המצורף    שירותים 

ת ניגוד  ומה של מניעה כלשהי, לרבוציע לא ידוע לי על קילמועד הגשת הצעת המ  ןנכולמכרז, ו

ה, הצעת  פי המכרז, החוז-ו עלו מהתחייבויותי למציע לקיים איז  שיש בה כדי להפריעעניינים,  

 פי דין. -ו עלהמציע א
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 בתכנת "דקל" שימוש שיון  יר .7

ישירות מחברת דקל וננו  על חשב  רישיון  ים שבמידה ונזכה במכרז נרכושיבימתחנו  א .א

בתוקף.    תעוד הסכם ההתקשרו  זיק ברישיון כנ"ל  כלעל פי המחיר שיקבע לכך, ונח

נציג על    אנו  הוכחה  הרישיון  למזמין  המציע רכישת  לחתימת  הסכם   כתנאי  על 

 ות. ההתקשר

 נפרד בלתי חלק הינו אך,  מכרזה סמכילמ מצורף אינו ל" הנ דקל מחירוןשידוע לנו   .ב

 .הז מכרז ממסמכי

שאנ .ג מסכימים   יםירחובמ ,דקל תוכנת  גבי על הזוכה י " ע יוגשו חלקיים חשבונותו 

אילן    דקל ןרובמחי הנקובים שנקבע ולאחרבר  הנוספת ההנחה  וההנחה  במכרז  ה 

 תיחור(.  )אם יתקיים

 . דקל של יםיוצר תזכויול חייבים לשמור עאנו מת .ד

 :םהבאי יםהמסמכ בשני מופיע, דקל של היוצרים תיוזכו ושאנ 

 "המציין  בתוכנה הזכויות 1 סעיף – דקל בתוכנת שימוש רשות בעניין כםהס •

 מרכיביה,  לקיהח כל על דקל תוכנתב היוצרים  זכויות עלתב הינה החברה:

 ..."וגרסאותיה

 יבדפ  שמופיע פיכ – מ"בע נדסהלה מחשב שרותי לדקל תשמורו יותהזכו •

 שהוא  חלק כל העתיקל אין"  :השאר בין נאמר ובו  המאגר חוברות של הפתיחה

 יאמצע או/ו  צילום,  ההדפס ידי על לרבות שהם צורה או  אופן באיזה זו מחוברת

 ." וניאלקטר או מגנטי

 רי אמת.יכי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהמצהיר  נניה

 _____ __ ____:___________ מזהה מספר ______________: _____ המציע םש

 _____________ :______המציע אצל תפקיד__________ :________ המצהיר שם

 

 אישור 

___אנ הח"מ,  __עו"ד    _____________,י  ביום  כי  הופיע/_____מאשר/ת  בפני  _____  ה 

בר _________ במשרדי  בישוב/חוב   _________ מר_ ________עיר  גב'  /____ 

אופן אישי,  לי ב  המוכר/ת_____________ /.  ת.זה עצמו/ה על ידי  שזיהה/ת_____________  

וכי להצהיר אמת  עליו/ה  כי  צפו  ואחרי שהזהרתיו/ה  הקת/יהיה  לעונשים  לא בועים  י/ה  אם  בחוק 

 ל התצהיר דלעיל. חתם/ה בפני ע ן, כ ת/יעשה

 
 

 ימת עוה"ד חת  ן די רךשיון עוחותמת ומספר רי   אריך ת
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 לחוברת ההצעה  1 נספח 
 1976 – ו" התשל, ציבוריים ופים ג עסקאות וקלח ב2 לסעיף אםהיר בהתתצ

 
 __ ת.ז.    _____________________ הח"מ  עלי    שהוזהרתילאחר    ______________  אני  כי 

 ן:כדלקמ ה בזה/רכן, מצהים בחוק אם לא אעשה לעונשים הקבועי ה/היה צפוימת וכי אהאלומר את 

יחיד] של  תצהיר[במקרה  נותן/נת  לצו  הנני  הזה  הגשת  אונל  הצערך  של  אילן  מכרז  בר  יברסיטת 

 )להלן: "המכרז"(.   21/21שמספרו 

תאגיד]  של  _______ ת  נת/נותן  הנני   [במקרה  בשם  זה    –הלן  ל)  _,_______________ _צהיר 

. אני מצהיר כי כרזלמהצעה    להגיש  שהמבקתפקיד[,    _______ ]למלאבו הנני משמש/ת    ,"הגוף"(

 .וףזה בשם הגתצהיר  הנני מוסמך/ת לתת

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

ל מונחים ברה לי משמעותם שמאשר/ת כי הוס אני. 1976-ים, התשל"ויעסקאות גופים ציבור וקב לח2

 אותם.  הוכי אני מבין/אלה 

 . נו "תושב ישראל" היהגוף 

  31רו אחרי יום  ביותר משתי עבירות אשר נעבלוט  דין ח  סקפב  לא הורשעו" אליו  הגוף ו"בעל הזיקה

יותר לפי  ,  2002באוקטובר   או  ה  אחד  מינימבאים:  מהחוקים  שכר  התשמ"זוחוק  וק  ח  ; 1987-ם, 

 .  1991-שנ"אתאים הוגנים(, דין והבטחת תניסור העסקה שלא כעובדים זרים )א

 או

  , 2002באוקטובר    31רי יום  ברו אחנע  שרעבירות א  תר משתיהגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביו

הבאים:  לפי   יותר מהחוקים  או  ה  חוק שכראחד  )  ;1987-תשמ"זמינימום,  זרים  עובדים  יסור  אחוק 

נה  שייתה בהה האחרונה לא  אך ההרשע  -  1991-וגנים(, תשנ"א והבטחת תנאים הין  כדהעסקה שלא  

 .האחרון להגשת הצעות במכרז ה למועדדמשק

 צהירי דלעיל אמת.             תוכן תו ימתלהלן חתי זה שמי,

 ________________ 

                                 וחתימה[]שם        

 אישור 
די ברחוב  הופיע/ה בפני במשר  __________  ביום   מאשר/ת כי_, עו"ד  ____, _______הח"מאני  

מר/גב'  __ _______ _____   _________ בישוב/עיר  שז________________   ה ת/יהה_ 
עליו/ה    י,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כיכר/ת   לי  באופן  אישידי ת.ז. _____________ / המו  עצמו/ה על

ת/לה וכי  אמת  ל  יהיהצהיר  הקבועעונשצפוי/ה  אים  בחוק  לא  ים  כן,  ם  נכונות ת/יעשה  את  אישר 
 י. בפנ  היעלחתם/ה רתו והצה

   

 חתימת עוה"ד   ן ירך דשיון עוחותמת ומספר רי   אריך ת
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 הצעה חוברת ה ל 2 פח סנ
 ים רי ציבו  גופיםק עסקאות ( לחו 1ב)2תצהיר לפי סעיף 

_______ ת.ז.    _____________________ הח"מ  ל_ אני  עלי  הוזהאחר ש________   כי  רתי 

 בזה כדלקמן:, מצהיר/ה ה כןלא אעש לעונשים הקבועים בחוק אם ה/היה צפויכי אמר את האמת ולו

נותן/ה[יחיד  שלבמקרה  ] זה  ת  נתנני  אוניברסיט  לצורך צהיר  של  למכרז  הצעה  אילןהגשת  בר    ת 

 "(.  המכרז)להלן: "  21/21רו שמספ

תאגיד]  של  נותן  [במקרה  זה  נת/הנני    –לן  לה)_______,  _________________   בשם   תצהיר 

_______"הגוף"( הנני משמש/ת  בו  למכר[,  תפקידמלא  ]ל  ______ ,  הצעה  להגיש  אני   .זהמבקש 

 היר זה בשם הגוף.וסמך/ת לתת תצמ ניהנהיר כי מצ

 )האיממת בצת הבמש X סמן( –היר כי הנני מצ

זכ  9ות סעיף  הורא   שוויון  מוג ולחוק  עם  לאנשים  שוויון    חוק  –)להלן    1998-בלות, התשנ"ח יות 

 ;(ידל תאגרה שוף )במקחלות על הגאינן רה של יחיד( / קי )במ חלות עלאינן זכויות( 

 לחילופין

 ; אותןוף מקיים שוויון זכויות חלות עלי / חלות על הגוף, ואני/הג  וקלח 9 הוראות סעיף   )א( 

לפח   100ם  במקרה שמועסקי   ()ב בשעובדים  מצהיר  אני  הגוף:  אצלי/אצל  )ות  ל  במקרה שמי 

של משרד העבודה   מנהל הכלליל  ותת לפנייבועל התח  (( / בשם הגוף )במקרה של תאגידיחיד

לחוק שוויון    9ישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף  י  חינתבהשירותים החברתיים לשם  ווחה והר

שיש  ן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור  חיות בקשר ליישומלשם קבלת הנ  –  ורךת הצבמידזכויות, ו

 ; ותוי ון זכשווי( לחוק ה)8נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף  להטיל בה כדי 

הגוף התקשרות שלגביה  ם  תי/עימשנה )ב( לעיל ונעשתה אפסקת    כל שפנה לפי הוראותכ    )ג(

משנ  פסקת  באותה  כאמור  מ  –ה  התחייב  )בשמ  צהיראני  יחיד(י  של  הגוף    במקרה  /בשם 

כנד)במקר פנייה  נעשתה  כי  תאגיד(  של  מה  ליישום  הגוף,  מני/מן  רש  הנחיות  התקבלו  ואם 

 ; פעלתי/הגוף פעל ליישומןי שגם שוויון זכויות, הר לחוק 9עיף ס  פיגוף לות התיי/חובוחוב

פסקה זו    לפימסר  ר שנתק מהתצהיאני מצהיר על התחייבותי/התחייבות הגוף להעביר הע   )ד(

ה  למנהל משרד  של  החברתייהכללי  והשירותים  הרווחה  בעבודה  מ  30תוך  ם,  מועד  ימים 

 ההתקשרות. 

              לעיל אמת.ד רין תצהיתוכתימתי וח זה שמי, להלן
_____ ______ _____ 

                                 ]שם וחתימה[       
 אישור 

די ברחוב  במשר  ___ הופיע/ה בפני_______  ת כי ביום מאשר/_____, עו"ד  , _______אני הח"מ
____________בישוב/ע______   ____________ מר/גב'    _________ שזיהה/תה _  יר 

עליו/ה    י,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כיכר/ת   לי  באופן  אישדי ת.ז. _____________ / המוי  עלעצמו/ה  
ת/יהיהלה וכי  אמת  ל  צהיר  הקבועצפוי/ה  בחעונשים  לא  ים  אם  כוק  נכונון,  ת/יעשה  את  ת אישר 

 י. בפנ ה יעלחתם/ה רתו והצה
 
 

 "ד חתימת עוה   ן רך דישיון עוומספר רי  חותמת  יך ארת



 21/21': מכרז מס 

 מקצועות ב  עבודות ביצועלני מסגרת ל קב   ת רשימתהקמל

 תפעול ה  אגף 

 

 חתימת המציע 
 חותמת התאגיד( בצירוף יע צהמחתימה של הי מורשי : על יד)בתאגיד
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 עה צהרת ה חוב ל 3 נספח 

 ם הצהרה על אי ניגוד עניינים במכרז ובהסכ

  נוסח לתאגיד:

ו  הספק  מטעם  בזה  מצהיר  מ.ז.____________,   ,________ כיאני,  למיטב   בשמו, 

בו, נושא  על שליטה  חברה(, שותפיו )אם הוא שותפות(, במניות בו )אם הוא    יהספק, בעל יעתייד

ן או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם,  ריבמיש בו, או כל אדם או תאגיד הקשור אליו,    משרה

תי, קשרי בקשר עסקי, קשר משפח (נא למחוק את המיותר) אינם קשורים /קשורים רה אחות: חב

קשרמו-מעסיק בכל  או  בע  עסק  או  במישרין  שאחר,  מי  עם  או  האוניברסיטה  עם  נותן  קיפין, 

לקיום איזו מהתחייבויות הספק    שרם בקטה, באופן שעלול  ליצור  ניגוד ענייניתים לאוניברסישירו

   או על פי דין.   על פי החוזה

קרה מיינים כאמור. בבמצב של ניגוד ענ הספק יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותו

  לטתה.בהתאם להחהאוניברסיטה והספק יפעל   על ידי  כזה יוכרע הדבר

  אדם פרטי:נוסח ל

מ.ז.______  ,________ אני  ______אני,  כי  מצהיר  קשור ,  איני   / למחו  קשור  את )נא  ק 

  ין או בעקיפין, עם מועסק או בכל קשר אחר, במישר -ר עסקי, משפחתי, קשרי מעסיקבקש  המיותר(

ניגודים לאוניברסיטה, באופן שעלול  ליצעם מי שנותן שירות  והאוניברסיטה א   עניינים בקשר   ור  

   פי דין.  עלאו  על פי החוזה בויותיימהתחי לקיום איזו

  במידה וישנם(:עם האוניברסיטה )פירוט הגופים הנמצאים בקשרים 

  

   פרטי הגורם בספק / גורם קשור

  כו'(ורה / בעל תפקיד ו)חב' קש

 ורם  ם מקבל השירות / הגרפרטי הגו

  הקשור באוניברסיטה 

  אישי וכו'(  ר )עסקי /אופי הקש

      

      

      

  

כן, אני   ולא אמצא במצב של חש    ומתחייבר  מצהיכמו  בין מתן  שאני לא נמצא  עניינים  לניגוד  ש 

ובין מתן השירות לגופים א ואודיע לאוניהשירות לאוניברסיטה,  יין העלול ברסיטה על כל ענחרים 

א כאמור.להעמיד  עניינים  ניגוד  של  במצב  כז  ותי  עבמקרה  הדבר  יוכרע  ידיה  האוניברסיטה     ל 

  תי.טתה תחייב אווהחל

 



 21/21': מכרז מס 

 מקצועות ב  עבודות ביצועלני מסגרת ל קב   ת רשימתהקמל

 תפעול ה  אגף 

 

 חתימת המציע 
 חותמת התאגיד( בצירוף יע צהמחתימה של הי מורשי : על יד)בתאגיד

 

17 

גופים אחרים העלולים להעמיד במצב של ניגוד הספק נותן שירותים ל הצהרה זו נכון למועד

  :עניינים

  תק' ההתקשרות  ירותים המסופקים תיאור הש  שם הלקוח   

1.         

2.         

3.         

  

זו  והתחייבות   תקפה    הצהרה  הסתהיה  את  עם ותחייב  ההתקשרות  תקופת  כל  במהלך  פק 

  .ברסיטההאוני

  

  מיידי שינויי בהצהרתי זו, באופןאני מתחייב להודיע לאוניברסיטה על כל 

  

      

 מה וחותמת המציע חתי פרטי החותם בשם המציע  תאריך 

  

 



 21/21': מכרז מס 

 מקצועות ב  עבודות ביצועלני מסגרת ל קב   ת רשימתהקמל

 תפעול ה  אגף 

 

 חתימת המציע 
 חותמת התאגיד( בצירוף יע צהמחתימה של הי מורשי : על יד)בתאגיד

 

18 

 חוברת ההצעה ל 4נספח 

 ( 2016תשע"ו  25)תיקון מס'  9219-ו "התשנ  ם,י כרזמה חובת ג לחוק2 לסעיף אםבהתר תצהי 

 וניבינ טן או עסק זעיר, ק

י לומר  י עלזהרתי כלאחר שהו  הח"מ _____________________  ת.ז. ________________    ניא
 מן:, מצהיר/ה בזה כדלקןם לא אעשה כועים בחוק אהקבעונשים ל ה /את האמת וכי אהיה צפוי

רו שמספ  רך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילןוהיר זה לצתצ  נת/ןהנני נות [  מקרה של יחידב]
 : "המכרז"(.  לןהל) 21/21

תאגיד]  של  נותן  [במקרה  __  תצהיר  נת/הנני  בשם    –להלן  )____________,  __________זה 
_______משמהנני    בו  ,"הגוף"( ]למלש/ת  לה  א______  המבקש  למכרזהצעיש  גתפקיד[,  אני  ה   .

 תצהיר זה בשם הגוף. לתת סמך/תמו נניהמצהיר כי 

לחוק   1מס'    בסעיף  כהגדרתם  "בינוני  או   קטן  ,זעיר   עסק"     םהמונחי  תמשמעו   זה  בתצהירי    בת חו  "הגדרות" 
 . אותם   ה/מבין אני  וכי   אלה  חיםמונ של תם משמעו לי   הוסברה כי  ת/ מאשר  אני  . 1992-ב "תשנ, המכרזים

 ( במקום המיועד Xיש לסמן )   –י כהנני מצהיר 

  מיליון   2  על   עולה   ו נאי  שלי   נתי הש  העסקאות   שמחזור  או   עובדים   חמישה   עד  מעסיק   אני   –  " זעיר   סק ע"

 ; חדשים שקלים 

 לחילופין 

  2  על  ולהע  ישל  נתיהש  העסקאות  שמחזור  או   עובדים  20-ל  שישה  בין  קמעסי  אני  –  "קטן  עסק"
 התנאים   דאח  ילגב  םייקמת  אול,  חדשים  שקלים  מיליון  20  על  עולה  אינו  אך  דשיםח  שקלים  ליוןמי

 "; זעיר עסק"  שבהגדרה

 ין לחילופ

  20  עולה על   ליששמחזור העסקאות השנתי    או עובדים    100-ל  21מעסיק בין    יאנ  –  נוני"בי"עסק  
גבי אחד התנאים לולא מתקיים  לים חדשים,  שק  מיליון   100אינו עולה על  שקלים חדשים אך    ליוןמי

 ;עסק זעיר" או "עסק קטן" ה " גדרהשב

 פין לוי לח

  100  על   עולה  שלי  יהשנת  סקאותהע  שמחזור  או   עובדים  100מעל    מעסיק   אני  –  "גדול  עסק"
"עסק קטן" או  "עסק זעיר" או  דרה  ם שבהגאחד התנאי  ולא מתקיים לגביחדשים,    שקלים  מיליון 

 ; ינוני" "עסק ב
   

               מת.אוכן תצהירי דלעיל תלן חתימתי וזה שמי, לה

 _____________         

              ]שם וחתימה[  
 אישור 

די ברחוב  __________ הופיע/ה בפני במשר  ת כי ביום /שרמא_, עו"ד  ____, _______אני הח"מ
 ____________  ______  ____________ מר/גב'    _________ שזיהה/תה _  בישוב/עיר 

עליו/ה    ה כיי  שהזהרתיו/י,  ואחרת   לי  באופן  אישכר/. _____________ / המוידי ת.ז  ה עלעצמו/
ת/יהיהלה וכי  אמת  ל  צהיר  הקבועעונשצפוי/ה  לא  ב  יםים  אם  כן,  חוק  נכונות ת/יעשה  את  אישר 

   י.בפנ ה ילעחתם/ה רתו והצה
 
 

 "ד חתימת עוה   ן רך דישיון עוחותמת ומספר רי   יך ארת
 


