משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

מכרז  6/2019לקבלת הצעות להקמת תצוגה לתערוכת
מורשת במשרד מבקר המדינה בירושלים

מסמך זה הוא רכוש משרד מבקר המדינה.
המידע הכלול בו לא יפורסם ,לא ישוכפל ,ולא ייעשה בו שימוש מלא
או חלקי לכל מטרה שהיא ,מלבד הגשת הצעה לאספקת השירותים
ו/או הטובין המפורטים במכרז.
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משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
מכרז  6/2019להקמת תצוגה לתערוכת מורשת במשרד מבקר המדינה בירושלים

פרק מינהלה:
 .1משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור (להלן  -המשרד) מזמין בזה להציע הצעת
מחיר תחרותית לביצוע והקמת תצוגה לתערוכת מורשת ,לפי כל התכניות ,המפרטים,
המסמכים והתנאים המפורטים המצורפים לפנייה זו (ראו להלן) ומהווים חלק בלתי נפרד
ממנה.
 .2התערוכה המתוכננת תוקם במבנה המטה של משרד מבקר המדינה ברח' מבקר המדינה ,2
ירושלים.
 .3באתר ייערך סיור ,שבמהלכו יינתן למציעים הסבר מקיף על מקום התצוגה המתוכננת
ומהותה .על המציע מוטלת החובה להגיע בעצמו וההשתתפות הינה חובה (ראו להלן) ,והיא
תנאי להשתתפות במכרז.
 .4הצעת המציע תוגש בדרך של הצעה תחרותית ,והיא תוצג בפני ועדת המכרזים המשרדית
(להלן  -ועדת המכרזים המשרדית או ועדת המכרזים) ו/או ועדת משנה שתוקם באמצעות
ועדת המכרזים .במעמד ההצגה יגיש המציע לוועדה את הצעתו הכוללת והסופית לגבי
תמחור העלויות לביצוע ,הצעת המחיר תכלול גם את כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים
בביצוע העבודה ,לרבות תשלומים לקבלני משנה ככל שיועסקו על ידו .תשומת לב המציע כי
ההצעה צריכה לכלול גם את נושא התקנת התאורה בתצוגות והתאמתה למוצגים.
 .5המציע שהצעתו תיבחר ע"י המשרד יתחייב לחתום על הסכם התקשרות לביצוע העבודות
תוך  7ימי עבודה מים קבלת ההודעה על הזכייה כמופיע בנספח ח'.
 .6קבלן התצוגות שייבחר והצוות המקצועי לליווי וביצוע הפרויקט והפיקוח עליו יהיה קבוע
וללא שינוי .כל שינוי בצוות המקצועי מחייב אישור והסכמת המשרד בכתב ומראש.
 .7אשת הקשר מטעם המשרד לענייני מכרז זה היא הגב' אתי אלישע ,עוזרת מנהל יח' הרכש,
מס' טלפון הנייד  ;050-6232665וכתובת הדואר אלקטרוני היא:
. eti_elisha@mevaker.gov.il
 .8למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכרז
לתיבת המכרזים בהתאם להוראות סעיף  11להלן מוטלת על המציע בלבד.
 .9המשרד אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא ,והוא רשאי לפצל
את ההתקשרות בין שני מציעים או יותר .ההצעות לגבי תחומי הביצוע ייבדקו בנפרד,
ואפשר שמציע יזכה ,לדוגמה ,בביצוע יחידות התצוגה ומציע אחר בהתאמות הבינוי.
המשרד יהיה רשאי לקבוע מציע המדורג ראשון ומציע המדורג שני מבין המציעים.
 .10הזוכה במכרז לא יוכל להעסיק קבלני משנה מטעמו לצורך ביצוע ההסכם ,אלא אם יקבל
מראש ובכתב את הסכמת המשרד.

-3-

 .11תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:
א .על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בבניית לפחות  5תצוגות מוזיאליות במוזיאונים
מוכרים על ידי מועצת המוזיאונים שנפתחו לקהל במהלך  15שנים אחרונות או מרכזי
מבקרים ,בהיקף עלות של מינימום  ₪ 200,000כולל מע"מ לכל תצוגה עבור עבודת
קבלן תצוגה ,כאשר שטח התצוגה אינו קטן מ 60-מטר רבוע.
ב .המציע יצרף להצעתו :קורות חיים ,המלצות (מגופים ציבוריים וממלכתיים,
מוזיאונים) ,פירוט עבודות ופרויקטים במהלך  5השנים האחרונות.
ג .כדי להוכיח את ניסיונו כנדרש על המציע לצרף תיק עבודות עם הפרטים האלה :תיאור
העבודה ,שטח התצוגה ,היקף העבודות וסכומיהן ,מועדיהן ,שם הלקוח ,שם איש
הקשר אצל הלקוח ומספר הטלפון שלו.
ד .על המציע למלא את הרשימה שבטבלה בנספח א' למכרז באופן מלא ומדויק .המצאת
הטבלה כאמור גם היא תנאי סף להשתתפות במכרז.
ב .על המציע לצרף את כל התצהירים והאישורים כנדרש לפי סעיף 2ב (א) לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל" .1976-נוסח התצהיר מצורף כנספח ב' .על האישורים
שנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-להיות בני תוקף בשנת
המס הנוכחית.
ג .על המציע לצרף תצהיר בכתב שלו בדבר קיום חובותיו וחובות בעלי השליטה בו בעניין
זכויות העובדים על פי חוקי העבודה ,על פי צווי ההרחבה ועל פי ההסכמים הקיבוציים
הרלוונטיים לענף החלים על המציע כמעסיק לצורך הספקת השירותים ובדבר
התחייבותו שלא להעסיק עובדים זרים לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם ,כנדרש
בהוראות החשב הכללי (הוראה  7.11.3לתכ"ם החדש כפי שנוסחה מעת לעת) .נוסח
התצהיר מצורף כנספח ג' .התצהיר יתייחס להרשעות בעברות בגין הפרה של חוקי
העבודה של המציע ,של בעלי שליטה בו ושל חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה
(אם קיימות) בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות או להעדרן של
הרשעות כאמור ,וכן לכל הקנסות שהושתו על כל הנ"ל בידי מינהל ההסדרה והאכיפה
במשרד התמ"ת בגין הפרה של חוקי העבודה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת
הצעות או היעדרם.
ד .על המציע לצרף אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות
כאמור בסעיף ג' לעיל ,בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ובדבר
קנסות כאמור לעיל בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות או היעדרם .נוהל
קבלת האישור מפורט בהודעת החשב הכללי במשרד האוצר (התכ"ם החדש ,מס'
הודעה :ה 7.11.3.1.שמצורפת כנספח ד').
ה .אם המציע או מישהו מבעלי השליטה בו נקנסו בידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד
התמ"ת בשני קנסות או יותר בגין עברות על חוקי העבודה המפורטים בנספח ג' בשנה
שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות  -תיפסל הצעתו על הסף .מובהר בזאת כי כמה
קנסות בגין אותה עברה יימנו כקנסות שונים.
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ו .אם המציע או מישהו מבעלי השליטה בו הורשעו בעברה פלילית אחת או יותר על פי
חוקי העבודה המפורטים בנספח ג' בשלוש השנים האחרונות שלפני המועד להגשת
ההצעות  -תיפסל הצעתו על הסף.
ז .המציע יחתום על נספח ה'  -תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלויות וכן על כל
הנספחים כנדרש במכרז זה.
ח .סיור קבלנים .על המציע להשתתף בסיור קבלנים להכרת המבנה שלגביו הוא מעוניין
להגיש הצעה ולקבלת הבהרות .השתתפות חובה.
ט .הסיור יתקיים:
 )1ביום ראשון תאריך  1/12/19בשעה  11:00במשרד מבקר המדינה שברח' מבקר
המדינה  2בירושלים ,התכנסות ברחבת המבואה למשרד.
 )2על מציע המעוניין להשתתף במכרז לשלוח טופס רישום למכרז ,המצורף כנספח
י"א ,לדואר האלקטרוני של איש הקשר .את טופס הרישום יש לשלוח לא יאוחר
מיום  26/11/19בשעה  .14:00מציע שלא ישלח טופס כאמור ,לא יוכל להשתתף
במכרז .על המציע לוודא בטלפון עם איש הקשר שהטופס אכן התקבל .פרטי
ההתקשרות שימסור המציע ייחשבו לפרטי ההתקשרות עמו לצורך המכרז.
מסמך ששלח המשרד למספר הפקס או לכתובת הדואר אלקטרוני של המציע
ייחשב כאילו התקבל בידי המציע.
 )3ההשתתפות בסיור הקבלנים כאמור היא חובה ותנאי מוקדם להגשת ההצעה.
הצעת מציע שנציגו לא השתתף בכנס הקבלנים תיפסל.
 .12שאלות ובקשות להבהרות יש להפנות בכתב בלבד לפקס שמספרו  03-6846550עד ליום
חמישי תאריך  5/12/19בשעה .12:00
 .13בעת סיור הקבלנים יוכלו הקבלנים לברר כל אי בהירות שבתנאי המכרז וכל נושא הקשור
אליו .התשובות לשאלות שנשאלו בכתב כאמור ובכנס הספקים יימסרו בכתב לכל הקבלנים
שהשתתפו בסיור הקבלנים לא יאוחר מיום ראשון תאריך  26/12/19ויהיו חלק בלתי נפרד
מתנאי המכרז.
 .14על המציע לצרף להצעתו את המסמכים האלה:
א .אם הוא תאגיד ,עליו לצרף אישור עדכני על רישום במרשם המתנהל על פי כל דין לגבי
תאגידים מסוגו ,ואישור עורך דין או רואה חשבון על היות החותמים בשמו על
מסמכי המכרז רשאים לחייב את התאגיד בחתימתם.
ב.

אם המציע הינו שותפות לא רשומה ,עליו לצרף את ההסכם בין השותפים.

ג.

אם המציע הינו עמותה רשומה עליו לצרף אישור ניהול תקין מרשם העמותות.

ד .אם העסק בשליטת אישה ,על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים לפי
חוק חובת המכרזים ,תשנ"ב( 1992-סעיף 2ב).
ה .כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז.
ו .המציע יצרף להצעתו את נוסח ההסכם ,נספח ח' ,כשהוא חתום בכל עמוד בחתימה
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מלאה באמצעות מורשי החתימה מטעמו .אם המציע תאגיד יש לצרף גם את חותמת
התאגיד.
ז .המציע יצרף להצעתו את יתר המסמכים הנדרשים במכרז זה על נספחיו כשהם חתומים
כנדרש.
 .15ועדת המכרזים רשאית לאשר מטעמים מיוחדים למציע שלא מילא באופן דווקני אחר כל
התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ,להשלים פרטים חסרים.
 .16אופן הגשת ההצעות
א.

טופס הצעת המחיר (נספח ז') יוגש בשני עותקים ,במעטפה נפרדת אשר עליה יירשם:
"מכרז מס'  - 6/2019הקמת תצוגת חדר מורשת  -הצעת מחיר".

ב.

יתר מסמכי המכרז יוגשו בשני עותקים ,במעטפה נפרדת אשר עליה יירשם" :מכרז
מס'  - 6/2019הקמת תצוגת חדר מורשת (לא כולל הצעת מחיר)".

ג.

את שתי המעטפות האמורות יש להכניס למעטפה שלישית שעליה יירשם מכרז מס'
 6/2019להקמת תצוגת חדר מורשת .את המעטפה השלישית כשהיא חתומה ,מלאה
ושלמה על כל צרופותיה ,יש להכניס לאחת מתיבות המכרזים של המשרד המצויות
במקומות האלה :במשרד מבקר המדינה בתל-אביב ,ברח' הארבעה  ,19מגדל התיכון,
קומה  ,13ובמשרד מבקר המדינה בירושלים ,ברח' מבקר המדינה  2לא יאוחר מיום
 7.1.20בשעה .14:00

ד.

על הזוכה במכרז להיות מוכן להתחלת ביצוע העבודות בתוך  14ימים מתאריך קבלת
ההודעה על זכייתו .ייתכן עיכוב במועד התחלת העבודה עקב בדיקות ביטחוניות של
נותני השירותים מטעם הספק הזוכה.

 .17יובהר כי מסמכי המכרז המלאים יכללו גם את תשובות לשאלות המציעים ,וכן כל תיקון
ו/או שינוי ,אם יתבצע במהלך פרסום המכרז.

ביטוח
 .18המציע מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ,ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לפי העניין:
ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח רכוש ,ביטוח אחריות
מקצועית ,ביטוח חבות מוצר ,ביטוח עבודות קבלניות ,ביטוח משולב אחריות מקצועית/
מוצר ,ביטוחי כלי רכב) ,בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים
המבוצעים על ידו .ככל שיועסקו על ידי הספק/קבלן/נותן השירותים קבלני משנה ,עליו
לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.
 .19המציע יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג
עבודות קבלניות/הקמה) תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל – משרד מבקר המדינה
בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק.
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 .20המציע יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה ,המתייחס לשירותים נשוא
ההתקשרות ,יכללו מדינת ישראל – משרד מבקר המדינה כמבוטחים נוספים.
 .21המציע יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור
על זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל– משרד מבקר המדינה עובדיה והפועלים
מטעמה (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).
 .22המ דינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי
פוליסות ,לפי דרישה.
 .23אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.
 .24על המציע לחתום על נספח י"ב  -התחייבות ביטוח.

כללי
 .25ההתקשרות עם הספק הזוכה כפופה ומותנית בקבלת אישור מטעם ממונה הביטחון
הארצי של המשרד ,הן לגבי הזוכה והן לגבי האנשים שיפעלו מטעמו בקשר עם ביצוע
העבודות על פי המכרז .תנאי להכנסה של ההתקשרות לתוקפה ,היא חתימת הספק
הזוכה ועובדיו על טופסי הצהרת סודיות בנוסח שבנספח ט' 1ו-ט' .2אם מיעוט
מהאנשים המוצעים לא יעברו את האישור הביטחוני ,ועדת המכרזים רשאית לאשר
במקומם אנשים אחרים שיוצעו מטעם המציע ,ובלבד שהם ממלאים אחר תנאי מכרז
זה.
 .26על המציע למלא את כל הפרטים הנדרשים בתשקיף המשתתף  -נספח י' באופן מדויק
ומלא .אם חסר מקום באותו דף יושלמו הפרטים בדף נוסף שיש לצרפו לתשקיף
המשתתף.
 .27למחיר בהצעת הזוכה ייתוסף מס ערך מוסף כדין .תשלום התמורה בעד העבודות יבוצע
אחת לחודש עבור החודש החולף .כל תשלום יבוצע תוך  45יום מהיום שבו נתקבלה
במשרד חשבונית מס כחוק ובהתאם להוראות תכ"ם בעניין מועדי התשלום ,בתנאי
שהממונה מטעם המשרד אישר את התשלום.
 .28המציע מתחייב בזאת כי יש לו את כל הידע המקצועי ,הניסיון ,היכולת ,האפשרות
הפיננסית וכן כל הרישיונות ,ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין לשם אספקת
הטובין ו/או השירותים ו/או העבודות על פי מסמכי המכרז.
 .29אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה .בשקלול הציון של כל הצעה משקלו של רכיב
המחיר יהיה  80%ומשקלו של רכיב האיכות יהיה  .20%מציע יוכל לצרף כל חומר
הנראה לו רלבנטי לנושא איכות השירות ,וזאת בנוסף לפרטים שבתשקיף המשתתף.
מבחני משנה של מרכיב האיכות ומשקלם היחסי
מידת שביעות הרצון של לקוחות המציע מהקמת תצוגה,
לרבות איכות הביצוע ,עמידה בלו"ז ויישום אחריות על
רג'קטים

הציון

90
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(עד  90נקודות)
מס' התצוגות המוזיאליות במוזיאונים מוכרים על ידי מועצת
המוזיאונים שנפתחו לקהל במהלך  5שנים אחרונות או מרכזי
מבקרים ,בהיקף של מינימום  ₪ 200,000כולל מע"מ לכל
תצוגה עבור עבודת קבלן תצוגה ,כאשר שטח התצוגה אינו
קטן מ 60-מטר רבוע.

10

סה"כ  100נקודות
 .30הצעה שיינתן לה במרכיב האיכות ציון נמוך מ 80-תיפסל.
 .31ערבות ביצוע .על המציע שהצעתו תזכה להמציא בתוך  10ימים מקבלת הודעת
המשרד על הזכייה ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן (המדד
הבסיסי יהא המדד האחרון הידוע ביום קבלת ההודעה על הזכייה) להבטחת ביצוע
התחייבויותיו על פי המכרז .סכום הערבות יהיה  5%מסכום ההתקשרות (כולל מע"מ)
(עבור  12חודשים של עבודות) הערבות תהא בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות
בתוספת  3חודשים מתום תקופת ההתקשרות .נוסח דוגמת הערבות מצ"ב ומסומן
כנספח ו'.
 .32המשרד רשאי לקבוע נוסף על הזוכה מציע מדורג שני ומציע מדורג שלישי .אם מסיבה
כלשהי ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ,בין שהדבר יקרה לפני תחילת
ההתקשרות ובין שיקרה במהלכה בפרק זמן של  10חודשים מיום ההודעה על הזכייה,
יהיה המשרד רשאי בהודעה מוקדמת של  14יום להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה
במקום שני ,על פי הצעתו ,ובאותה דרך גם עם המציע שהצעתו דורגה במקום שלישי.
מציע שדורג שני או שלישי  -יהיה מחויב לבצע את העבודות בהתאם להצעתו ולדרישות
מכרז זה.
 .33האמור במסמכי המכרז ובנספחיו בלשון זכר ,גם לשון נקבה במשמע.

 .34מ פ ר ט ה ע ב ו ד ה
מבוא:
להלן תיאור של מתחם העבודה המיועד לתערוכה במבנה משרד מבקר המדינה ברחוב
מבקר המדינה  2בירושלים :המתחם המיועד לתערוכת מורשת בבניין מבקר המדינה ממוקם
בקומה  , )-(1לצד אולם הספרייה מצד אחד ,קפטריה מצד שני ולפני הכניסה לאולם הרצאות.
שטח האולם הוא  47מ"ר .באולם כיום רצפת אבן ,תקרה אקוסטית פריקה ותאורה שקועה.
תחומי העבודות הדרושות לביצוע במסגרת הכנת החלל לתצוגה והפקת התצוגה הן :פרוקים,
בנייה ,חשמל ,תאורה ,בטחון ובטיחות ,ציפוי רצפה ,נגרות ,צבע ,מסגרות וזכוכית .יידרש שיתוף
פעולה ותאומים עם קבלן מולטימדיה ועם מעצב גרפי ,כמו כן שיתוף פעולה ותאום עם מחלקת
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בינוי ואחזקה של המבנה.
להלן מיפרט העבודות הדרושות:
מס'

תיאור העבודה

1

עבודות פרוק

א.

פרוק ופינוי כנף של דלת כניסה ,הבנויה מפרופילים
אלומיניום צבוע בתנור וזכוכית .גודל הכנף 250X130
ס"מ

ב.

פרוק והעברה של ארון שירות עשוי מ MDF-ולוח אבן

יח'

כמות

מחיר יח'
סה"כ

קיסר מעליו ,גודל הארון  w294/d60/h90ס"מ
ג.

פרוק ופינוי הפסולת של תקרת אריחים אקוסטית
והקונסטרוקציה שלה.
העבודה כוללת:
א .פרוק גופי תאורה שקועים
ב .פרוק נקודות קצה של ספרינקלרים
ג .גלאי עשן
ד .תאורת חירום LED
ה .נצנץ כיבוי אש
ו .שלטי יציאת חירום

.4

עבודות בנייה

א.

בניית תקרת גבס חדשה כולל שפכטל וצבע אקרילי לבן
עד לכיסוי מלא
התקנת ארון שירות שפורק במיקום חלופי (גודל
הארון  w294/d60/h90ס"מ ,עשוי מ MDF-ולוח אבן
קיסר מעליו)

.3
א.

עבודות חשמל ביטחון ובטיחות
עבודות בתחום ביטחון ובטיחות
 .1החזרת כל אביזרי הביטחון ובטיחות לתקרת גבס
חדשה
ב .נקודות קצה של ספרינקלרים
ג .גלאי עשן
ד .תאורת חירום LED
ה .נצנץ כיבוי אש
ו .שלטי יציאת חירום
הגבהת אינדיקטורים ש גלאי עשן הנמצאים מעל ארון
חשמל בכ 40-ס"מ

ב.

ב.

קומפלט

1

קומפלט

1

מר

47

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

20
8
2
2
1

מר

47

קומפלט

1

יח'
יח'
יח'
יח'

יח'

8
2
2
1

4
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מס'

תיאור העבודה

יח'

כמות

ג.
ד.
ג.
ה.

העברת טלפון אדום לקיר שמימין לארון חשמל
העברת אזעקת כיבוי אש לקיר שמימין לארון חשמל
הזזת אזעקת גלי נפח שמעל דלת יציאת חירום בכ 50-ס"מ
הזזת לחצנים:
 E1433מפסק מחלף,

יח'
יח'

1
1

יח'

1

ו'

 1E432מפסק מחלף,
לקיר שמיין לארון חשמל
הזזת שקע  1E508בכ 70-ס"מ

יח'
יח'

2
2

העברת שלטי זכוכית קיימים (בגודל  28X20ס"מ) למיקום
אחר באולם
הכנת הזנות חשמל לתאורה ומולטימדיה
 .1בתקרה למקרן וחיישן של "ספר חי"
 .2הזנה ליחידת תצוגה ב'
 .3הזנה ליחידת תצוגה ד'
 .4הזנה ליחידת תצוגה ו'
 .5הזנות לפסי צבירה בתקרה

יח'
יח'

1
2

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

2
2
2
2
4

.5
א.

תאורה כללית
הספקה והתקנה של פס צבירה אוניברסלי תלת פזי ,שקוע
בתקרת גבס עם שוליים ,כולל הזנה וסופים לכל מקטע,
בהתאם לתכנית ,כולל מחברי זווית.

מטר רץ

ב.

הספקה והתקנה של גופי תאורה מוזיאליים בצבע לבן ,לפס
צבירה תלת פזי ,הכולל לד בעוצמה של עד  20ואט ,צבע אור
 3000קלווין CRI ,גדול מ, 90%-כולל עדשה או רפלקטור
בזווית של  15-36מעלות הניתנים החלפה ,כולל דימר שכלול
בגוף התאורה ,כדוגמת גוף תאורה מדגם פיקו  20תוצרת
 TECHNOLITEאו דגם  LYCOמתוצרת  LYKהיבואן
חברת אמ.סי.אס - .או שווה ערך.
כל הגופים מאושרים על ידי מכון התקנים כנדרש

.6

ציפוי הרצפה
יציקה על כל שטח הרצפה של לינולאום צבעוני מעורב עם
שעם מסוג  corques liquid linoמתוצרת DURACRIL
 INTERNATIONALהעומד בתקנים למקומות ציבוריים,
או שווה ערך
(נציגות בארץ חברת )MAGENLI

.7

יחידות תצוגה -עבודות נגרות צבע ,זכוכית ותאורת

א.

יחידת תצוגה א' – שולחן תצוגה המיועד ל"ספר חי" ,עשוי
מ 17MDF -מ"מ ,גמר צבע אפוקסי בתנור
ראה תכנית מס' 6

ב.

יחידת תצוגה ב'  -בנויה מ17 MDF -מ"מ ,גמר צבע אפוקסי
בתנור .היחידה כוללת ויטרינה שקועה .הוויטרינה סגורה
בזכוכית מחוסמת  8מ"מ עובי .הזכוכית בעלת מסגרת
צבועה מבפנים בצבע אפוקסי דו –קומפוננתי אטום לתאורה
למניעת סנוור ,ומסגרת אלומיניום מודבקת בדבק דו צדדי
מתאים מתוצרת  3Mלאחר פריימר מיוחד לפי הוראות

מחיר יח'
סה"כ

ז'
ח'
ו'

יח'

מר

יח'

10.5

30

45

1
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היצרן .כל אלה לצורך יצירת סגירה לויטרינה .נעילה על ידי
ברגים.
פנים הוויטרינה מצופה בפח אלומיניום  1מ"מ עובי צבוע
בתנור בגוון שונה .תאורת הוויטרינה על ידי פס  SMDעליון
לכל האורך ופסים מאחורי פנלים תצוגה פנימיים.
חיזוק על ידי גופי ג'יירו שקועים בתקרת הויטרינה.
בוויטרינה אלמנטים לתצוגת מוצגים ארכיאולוגים ,בנויים
מ 17 MDF-מ"מ צבוע בצבע אפוקסי בתנור.

מס'

תיאור העבודה

קומפלט

1

יח'

כמות

מחיר יח'
סה"כ

תאורת תצוגה – פסי  SMDכולל חיווט
 .1תאורה עליונה :פרופיל אלומיניום בגודל  17X11מ"מ עם
כיסוי חלבי המכיל פס לד  24SMDוולט בעוצמה של 14.4
ואט למטר
 ,צבע אור  2800קלווין  CRIמעל  ,90%כולל אפשרות לעדשה
לינארית  60מעלות.
הפרופיל מסופק בהתאם למידות הוויטרינות וכולל חוט
יציאה באורך  3מר לפחות.
א .ספק כוח  24וולט 6.5 ,אמפר מתוצרת חברת MW
ב .דימר לפס הנ"ל
 .2פסי  24SMD SMDוולט בעוצמה של  14.4ואט למ' ,צבע

מטר רץ
יח'
יח'

2
2
2

מטר רץ

2.4

אור  2800קלווין  CRIמעל  ,90%כולל
ראה תכנית מס' 2
ג.

יחידת תצוגה ג' -יחידת תצוגה מורכבת מ 5-פנלים בנויים
מ 17 MDF -מ"מ ממוקמים לפני ארון חשמל מרכזי של
הקומה וניתנים לפתיחה או גרירה.
הפנלים מיועדים להדפסת אינפו-גרפיקה והעבודה כוללת
הובלתם להדפסה ומההדפסה לבניין מבקר המדינה לצורך
הרכבה .הפנלים מורכבים על קורת ברזל מרובע 50/100
מ"מ שמעוגנת בקירות הצדדיים דרך הגבס לבטון (ותמיכות
במרכז לפי הצורך).
 3פנלים מרכזיים נעים על הקורה בעזרת מנגנון כמקובל
בשימוש בדלתות נגררות.
הפנלים נשענים בחלקם התחתון על קורה תחתונה ברזל
מרובע  50/100מ"מ שכוללת מוביל גרירה.
שני פנלים צדדיים יושבים על משקוף צדדי מ MDF -צבוע
שמחבר בין הקורה העליונה לתחתונה .הפנלים נפתחים
פתיחת כנף על צירים סמויים.
גמר הפנלים לפני ההדפסה יהיה צבע אפוקסי בתנור
ראה תכנית מס'3

ד.

יחידת תצוגה ד' בנויה מ17 MDF -מ"מ ,גמר צבע אפוקסי
בתנור .היחידה כוללת ויטרינה שקועה ,ונישות שקועות.
הוויטרינה סגורה בזכוכית מחוסמת  8מ"מ .הזכוכית בעלת
מסגרת צבועה מבפנים ומסגרת אלומיניום מודבקת בדבק
דו צדדי מתאים מתוצרת  3Mלאחר פריימר מיוחד לפי

קומפלט
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הוראות היצרן לצורך יצירת סגירתה.
נעילה על ידי ברגים.
פנים הוויטרינה והנישות העליונות מצופה בפח אלומיניום
 1מ"מ עובי צבוע בתנור בגוון שונה .הוויטרינות והנישה
כוללות תאורת פסי  .SMDנישות תחתונות צבועות בגוון
זהה לשאר .MDF
בתוך היחידה נמצאות  6מגירת :מתוכן  2מגירות העליונות
כ"א כוללת מסך שקוע בשכיבה .פתיחת המגירה תפעיל
הקרנת סרט על המסך בלופ.
 3מגירת התחתונות ואחת עליונה הן מגירות-וויטרינה .הן
סגורות מלמעלה בלוח פרספקס  6מ"מ עובי .הפרספקס
מוכנס בשיטת "קלמר" .לפרספקס מסגרת צבועה מבפנים
בצבע אטום המונע סנוור.
כל מגירה כוללות תאורת  SMDקדמית הנדלקת עם פתיחת
המגירה .מסגרת צבוע בצבע דו קומפוננטי על פרספקס
מבפנים  ,אטום לתאורה למניעת הסנוור.
ביחידה מותקן מסך  "42מסוג  TOUCH SCREENבפורמט
אנכי כשהוא שקוע בתוך נישה.
ראה תכנית מס' 4

מס'

תיאור העבודה

קומפלט

יח'

כמות

מחיר יח'
סה"כ

תאורת תצוגה – פסי  SMDכולל חיווט
 .1פרופיל אלומיניום בגודל  17X11מ"מ עם כיסוי חלבי
המכיל פס לד  24SMDוולט בעוצמה של  14.4ואט למטר,
צבע אור  2800קלווין  CRIמעל  ,90%כולל אפשרות לעדשה
לינארית  60מעלות.
הפרופיל מסופק בהתאם למידות הוויטרינה והמגירות וכולל
חוט יציאה באורך  3מר לפחות.
 .2ספק כוח  24וולט 6.5 ,אמפר מתוצרת חברת
 .3דימר לפס הנ"ל
 .4לחצן לכל מגירה המאפשר הדלקת האור עם פתיחתה

ה.

יחידת תצוגה ו'
בנויה מ17 MDF -מ"מ ,גמר צבע אפוקסי בתנור .היחידה
כוללת  12נישות שקועות ו 12-מגירות.
פנים  6הנישות העליונות מצופה בפח אלומיניום  1מ"מ עובי
צבוע בתנור בגוון שונה .נישות תחתונות צבועות בגוון זהה
לשאר  .MDFבתוך היחידה נמצאות  12מגירת :מתוכן 6
מגירות העליונות כ"א כוללת מסך  "17שקוע בשכיבה.
פתיחת המגירה תפעיל הקרנת סרט על המסך בלופ.
 6מגירת התחתונות הן מגירות-וויטרינה .הן סגורות
מלמעלה בלוח פרספקס  6מ"מ עובי .הפרספקס מוכנס
בשיטת "קלמר" .לפרספקס מסגרת צבועה מבפנים בצבע
אטום המונע סנוור.
 6המגירות והנישות העליונות כוללות תאורת .LED
במגירות התאורה נדלקת עם פתיחת המגירה .על פרספקס
של המגירות מסגרת צבוע בצבע דו קומפוננטי מבפנים ,
אטום לתאורה למניעת סנוור.
ראה תכנית מס' 5

מטר רץ
יח'
יח'
יח'

קומפלט

 3.5מ'
4
4
4

1
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תאורת תצוגה – פסי  SMDכולל חיווט
 .1פרופיל אלומיניום בגודל  17X11מ"מ עם כיסוי חלבי
המכיל פס לד  24SMDוולט בעוצמה של  14.4ואט למטר.
צבע אור  2800קלווין  CRIמעל  ,90%כולל אפשרות לעדשה
לינארית  60מעלות.
הפרופיל מסופק בהתאם למידות הוויטרינות וכולל חוט
יציאה באורך  3מר לפחות.
 .2ספק כוח  24וולט 6.5 ,אמפר מתוצרת חברת
 .3דימר לפס הנ"ל
 .4לחצן לכל מגירה המאפשר הדלקת האור עם פתיחתה

8

מטר רץ
יח'
יח'
יח'

13.5
6
6
6

יחידת תצוגה ה'
יחידת תצוגה ה' היא פנל חופשי העומד בחלל.
היחידה בנויה על מבנה מפרופיל ברזל  50/50מ"מ צבוע
בתנור ,מורכב משני עמודי מתיחה תקרה-רצפה וקושרות
אופקיות .על העמודים מורכבים שני פנלים מ MDF-צבועים
בצבע דו קומפוננטי בתנור בגודל  231X70ס"מ ,עם סגירה
בצדדים ב MDF-צבוע.

9

צמצום כניסת אור לחלל
על דלת הכניסה לחדר הרצאות ימתח באופן קבוע וילון רשת
גלילה מתוצרת חברת אורגון ,המאפשר לראות דרכו אך
מוריד משמעותית את כמות האור .הווילון יימתח על מסגרת
היקפית מפרופיל מרובע מאלומיניום  20/20מ"מ ,צבועה
בתנור שיוברג למשקוף הדלת מסביב לזכוכית.

מר

5

מובהר בזאת כי אי ביצוע של אחד מסעיפי מפרט העבודה בפרק זה ,או ביצועו שלא במועדו,
יהווה הפרה יסודית של ההתקשרות.
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נספח א'
רשימת עבודות
פירוט רשימת המבנים שבהם ביצעתי את העבודות .יש לציין ברשימה את :תיאור העבודה ,ההיקף הכמותי והכספי,
מועד הביצוע ,מקום הביצוע ,שם הלקוח ושם איש הקשר אצל הלקוח ומספר הטלפון שלו .על המציע למלא את
הנתונים הנ"ל בטבלה באופן מלא ומדויק.
שם מקום

פרטי איש הקשר
+טלפון

סוג העבודה

היקף
העבודה
במ"ר

הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים .

תאריך _______________ :שם המציע _________________
חתימת וחותמת המציע __________

היקף
כספי

מועד
התחלה

מועד
סיום
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נספח ב'
תצהיר לעניין סעיף 2ב( .ב) לחוק עסקאות גופים ציבורייםתשל"ו1976-
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין (להלן:
"הגוף") .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
( .2סמן  Xבמשבצת הנכונה)
 הגוף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן:
"בעל זיקה")) לא הורשעו בפסק דין חלוט בעברה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א( 1991-להלן  -חוק עובדים זרים) או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
( 1987להלן  -חוק שכר מינימום).
 הגוף או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין חלוט בעברה אחת או בשתי עברות בלבד לפי חוק עובדים
זריםאו חוק שכר מינימום.
 הגוף או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עברות לפי חוק עובדים זרים או חוק
שכר מינימום.
(סמן  Xבמשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עברות לפי חוק
עובדים זרים או חוק שכר מינימום:
 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק (להלן" :מועד
ההתקשרות").
 הרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.
 .3ידוע לי כי לצורכי החוק ,הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעברה שנעברה אחרי יום כ"ה
בחשוון התשס"ג ( 31באוקטובר .)2002
 .4אני מצהיר כי ידוע לי ,כי בתצהירי זה "בעל זיקה" משמעו כאמור בחוק וידוע לי שהוא:
 .1מי שנשלט על ידי החברה;
 .2בעל השליטה בחברה;
 .3חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב החברה,
ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותה של החברה;
 .4מי שאחראי מטעם החברה על תשלום שכר העבודה;
 .5אם החברה נשלטת שליטה מהותית  -חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט
בחברה .ידוע לי ,כי בתצהירי זה המונח "שליטה" מתייחס לשליטה כמשמעותה בחוק הבנקאות
(רישוי) ,התשמ"א 1981-והמונח "שליטה מהותית" משמעו החזקה של שלושה רבעים או יותר
בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברה.

- 15 -

 .5זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
______________
_____________
שם המצהיר
תאריך

__________
חתימה חותמת

אישור

אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ _____________.המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
כמו כן אני מאשר שהנ"ל אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן.

___________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

___________
חתימת עוה"ד
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נספח ג'
תצהיר בעניין קיום חוקי העבודה
אני הח"מ ______________ נושא ת.ז .מס' _________________ ,מורשה חתימה מטעם
____________________ שמספרו ________________________ (להלן :המציע) לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין (להלן
המציע) .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2הנני מצהיר כי התקיים במציע ובבעלי השליטה במציע האמור להלן:
המציע ובעל/י השליטה בו מקיימים את חובותיהם בעניין זכויות העובדים על פי חוקי העבודה ועל פי צווי
ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים בענף הניקיון.
 .3הנני

מצהיר

כי

התקיים

במציע

ובבעל/י

השליטה

במציע

אחד

מאלה:

[יש להקיף בעיגול את הסעיף הרלוונטי]
(א) המציע ובעל/י השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה (אם קיימות) לא הורשעו בפסק
דין חלוט בעברה אחת או יותר מבין העברות המנויות בחוקי העבודה ולא הושתו על מי מהם ע"י מינהל
ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת קנסות ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה של
חוקי העבודה וכל זאת בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה.
(ב) המציע או בעל/י השליטה במציע וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה הורשעו בפסק דין חלוט
בעברה אחת או יותר מבין העברות המנויות בחוקי העבודה ו/או הושתו עליהם שני קנסות או יותר בגין
הפרה של חוקי העבודה ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה של חוקי העבודה וכל זאת
במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה.
 .4מצ"ב העתק אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד בתמ"ת על הרשעות וקנסות כאמור או על
העדרם של הרשעות וקנסות כאלה לגבי המציע ,בעלי השליטה במציע וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי
השליטה (אם קיימות).
 .5אם הצעתו של המציע תיבחר בידי המזמין כהצעה הזוכה במכרז וייחתם בין הצדדים הסכם התקשרות,
מתחייב המציע שבמהלך תקופת ההסכם (לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת) יקיים כלפי המועסקים
מטעמו בביצוע העבודות נשוא המכרז ,את האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף הניקיון ,את
האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואת האמור בכל חוקי העבודה .עוד מתחייב המציע כי לא יעסיק
עובדים זרים לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם.
 .6לעניין תצהיר זה:
"בעל שליטה" – כמשמעות המונח שליטה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
"חוקי העבודה" בתצהיר זה הם החוקים האלה:
פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה)1945 ,
פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,תש"ל1970-
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד1954-
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חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו1996-חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט;1959-
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א;1951-
חוק דמי מחלה ,תשל"ו;1976-
חוק חופשה שנתית ,תשי"א;1950-
חוק עבודת נשים ,תשי"ד;1954-
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשנ"ו;1996-
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג;1953-
חוק החניכות ,תשי"ג;1953-
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) ,תשי"א;1951-
חוק הגנת השכר ,תשי"ח;1958-
חוק פיצויי פטורין ,תשכ"ג;1963-
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א2001-
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה;1995-
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,תשמ"ח1988-
חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) ,תשנ"א1991-
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב2002-
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום ,תשס"ו2006-
סעיף  29לחוק מידע גנטי ,תשס"א2000-
חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז1957-
סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) ,תשנ"ז1997-
צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957-
הנני מצהיר כי שמי הוא ________________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי
תוכן הצהרתי אמת.
________________
תאריך

______________________
שם המצהיר  +חתימה

אימות חתימה
אני הח"מ ,עו"ד _________ ,מאשר בזאת כי ____________ ביום _______ הופיע/ה בפני
מר/גב' שזיהה עצמו על ידי ת.ז /________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה
בפני על התצהיר דלעיל .כמו כן הנני מאשר כי הנ"ל אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות
כן בשם המציע.
_______________
________________
________________
תאריך
חותמת וחתימה
שם
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נספח ד'
נוהל קבלת אישור בדבר הרשעות וקנסות בגין הפרת חוקי העבודה
שם ההודעה :נוהל קבלת אישור בדבר הרשעות וקנסות בגין הפרת חוקי העבודה
פרק ראשי :התקשרויות ורכישות
מספר הוראה7.11.3 :

פרק משני :התקשרויות מיוחדות
מספר הודעה :ה7.11.3.1 .

מהדורה02 :

.1

על פי סעיף  4.2.1להוראת תכ"ם" ,הגנה על זכויות עובדים המועסקים בידי קבלני שירותים
בתחומי השמירה האבטחה והניקיון" ,מס'  7.11.3על כל חברה להציג אישור של מינהל
ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות ו/או קנסות בגין הפרת חוקי העבודה.

.2

את האישורים הללו ניתן לקבל בכתובת הבאה:
רחוב סלמה  53תל אביב
טלפון03-6223116 :
פקס03-6828690 :

.3

הפקת האישורים אורכת זמן ולכן יש לפנות למינהל ההסדרה מספר ימים לפני המועד בו
זקוקה החברה לאישור .ניתן לקבל את האישור גם באמצעות הפקס.

.4

על החברה להפנות את בקשתה על נייר לוגו של החברה עם חתימה של החברה על הבקשה.
יש לציין את מספר ח.פ של החברה .פנייה שלא על-פי כללים אלה לא תענה.

.5

על המשרד להקפיד כי חברה שאינה מגישה אישור כאמור תיפסל .כמו כן ,יש להקפיד כי
מספר הח.פ של מגישי ההצעה תואם את מספר הח.פ שלגביו התקבל האישור ממינהל
ההסדרה והאכיפה.
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נספח ה'
תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלויות -ט 7.4.1.2.6.לתכ"ם
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש
להתקשר עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת
____________________ עבור __________________ .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת
לתת תצהיר זה בשם המציע.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998לא חלות על
המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על
המציע והוא מקיים אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על
המציע נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה):
 המציע מעסיק פחות מ 100 -עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  ,1998ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,התשנ"ח  , 1998הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל
ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה
נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
_________________
שם

_________________
תאריך

_________________
חתימה
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אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה
בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב'
______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי,
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
________________
________________
_______________
חתימה
חותמת ומספר רישיון
תאריך
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נספח ו'
כתב ערבות ביצוע

לכבוד
מדינת ישראל-משרד מבקר המדינה
הנדון :ערבות מס'____________________________________________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ____________ ש"ח (במילים____________ :שקלים
חדשים) צמוד למדד אשר תדרשו מאת:
_________________________________________________ (להלן "החייב") בקשר עם מכרז לביצוע
הקמת תצוגה לתערוכת מורשת במשרד מבקר המדינה בירושלים.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק
את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש
תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________עד תאריך _______.
דרישה על  -פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק _______________________[שם הבנק]:
מס' הבנק ומס ' הסניף___________________________________ כתובת סניף הבנק _______
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_________
תאריך

_________________
שם מלא

______________
חתימה וחותמת
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נספח ז'
טופס הגשת הצעה
לכבוד
משרד מבקר המדינה
א.נ,.

הנדון :הזמנה לקבלת הצעות מחיר להקמת תצוגה לתערוכת מורשת במשרד
מבקר המדינה בירושלים

 .1אני הח"מ מצהיר בזה שקראתי בעיון רב את כל מסמכי המכרז על נספחיו ,הבנתי את התנאים ואת
דרישות המשרד ,ואני מסכים להם ומודיע בזה שהצעתי ערוכה לפיהם ומבוססת על ביקורי בבניין
המשרד ברחוב מבקר המדינה  ,2ירושלים ,בסיור הקבלנים שנערך ביום _____________.
 .2הנני מצהיר שקיבלתי ,אם ביקשתי ,את כל ההסברים הקשורים למכרז.
 .3אם תזכה הצעתי ,הנני מתחייב לבצע את כל עבודות ההקמה של התצוגה כאמור במכרז ובכל
הנספחים לשביעות רצונה המלא של הנהלת המשרד ונציגיה המוסמכים וזאת תמורת הסכומים
המפורטים להלן (לא כולל מע"מ):
עבור הקמת התצוגה ברחוב מבקר המדינה  ,2ירושלים ויתר התחייבויות הקבלן בהתאם להסכם
ולמפרט  -סך של___________ ( ₪במילים.)₪______________________ :
הסכומים יעודכנו בגין התייקרויות בהתאם לתנאי ההסכם המצורף כנספח ח'.
 .4אני מצהיר כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומשלימים
זה את זה.
 .5ידוע לי שאם תתקבל הצעתי תיכנס ההתקשרות לתוקפה לאחר שהמשרד יחתום על ההסכם שנחתם
כבר בידי ולאחר המצאת הערבות הבנקאית (ערבות ביצוע) ופוליסות הביטוח שנדרשות במכרז.
 .6אני מצרף להצעתי זו את כל הנדרש בהתאם לאמור במכרז.
שם המציע____________ :

מס' ת.ז .או מספר החברה__________________ :

כתובת_______________________ :מס' טלפון___________________ :
תאריך_______________________ :
חתימת וחותמת המציע_________________ :
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נספח ח'
הסכם
שנערך ונחתם ביום ___________ לחודש _________לשנת__________

משרד מבקר המדינה (להלן – המשרד)

בין
 מצד אחדלבין

________________ח.פ/.ת.ז_____________.אשר כתובתו_________________
על ידי ה"ה __________________ת.ז_______________ .כתובת ____________
והמורשים לחתום בשמה (להלן  -הקבלן)  -מצד שני
הואיל והמשרד פרסם מכרז פומבי לפיו ניתנה אפשרות למציעים להציע הצעות מחיר לביצוע
מכרז להקמת תצוגה לתערוכת מורשת עבור משרד מבקר המדינה (להלן – המכרז או הבקשה
לקבלת הצעות או המפרט) ,ברחוב מבקר המדינה  ,2ירושלים (להלן  -עבודות הקמת התצוגה
או העבודות);
והואיל והקבלן ,לאחר שעיין בכל הנחיות המכרז ומסמכיו ,הגיש למשרד את הצעתו לביצוע
העבודות בהתאם לתנאי המכרז והסכם זה;
והואיל והצעת הקבלן זכתה במכרז ,והמשרד מעוניין שהקבלן יבצע את עבודות בהתאם לתנאי
המכרז ותנאי חוזה זה;
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1המבוא להסכם זה ,המכרז והצעת הקבלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .במקרה
של סתירה או אי בהירות בין הוראות המכרז (כולל מפרט העבודה) לבין
הוראותיו של הסכם זה יחול האמור במכרז ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.
 .2בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירושים שלצידם ,אלא אם הכתוב
מחייב פרוש אחר:
"המשרד" הבניין או "מבנה המשרד" – משרד ברחוב מבקר המדינה  2בירושלים.
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"ההנהלה" – המנכ"ל ,המשנה למנהל הכללי למנהל ומשאבי אנוש או מנהל

בנא"מ1

ארצי של משרד מבקר המדינה או אדם שהוסמך בידיהם לעניין חוזה זה.
"הממונה" – מי שמונה על ידי ההנהלה לפקח על ביצוע הוראות חוזה זה.
"חודש" – ו"שנה" – בהתאם ללוח הגריגוריאני.
 .3הקבלן מתחייב לבצע את העבודות במשרד באיכות ובאופן האמורים במפרט ובתכניות,
ובכפיפות לחוזה זה.
 .4הקבלן מצהיר בזה כי הוא סייר והכיר את המתחם נשוא העבודה במבנה המשרד ,על
הקיים בו ,לרבות הקיים ברצפות ,קירות ,מעברים ,נק' קצה ,ציוד וכיוצא באלה ,וכי יש
לו הניסיון ,הציוד ,כוח האדם ,המיומנות והיכולת לבצע את העבודות נשוא מכרז זה.
 .5המשרד מתחייב לשלם לקבלן תמורת ביצוע העבודות ומילוי יתר התחייבויותיו לפי
חוזה זה כדלקמן:
א .סך של__________( ₪במילים)_______________________________:
ב .הסכומים בסעיף זה הינם בהתאם לנקוב בהצעתו של הקבלן וייתוסף עליהם מס ערך
מוסף כדין כנגד המצאת חשבונית.
תנאי ההצמדה של המחיר יהיו כמפורט להלן:

.6
(א)

מובהר ומוסכם כי לתמורה לא ייתוספו הפרשי הצמדה ו/או התייקרויות למעט
האמור להלן :התמורה תעודכן לפי השינויים שיחולו בשכר המינימום כמשמעו
בחוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ( 1987להלן החוק) ובהתאם לפרסום רשמי
לגביהם .

(ב)

התמורה תעודכן במועד התחולה של שינוי בשכר המינימום.

(ג)

כל מחיר מעודכן ישמש כמחיר בסיס לעדכון הבא.

 .7מוסכם בזה שהתמורה שהמזמין ישלם לקבלן לא תהווה משכורת ולא שכר עבודה אלא
תמורה עבור ביצוע העבודות ומתן השירותים על פי הסכם זה בידי הקבלן בהיותו קבלן
עצמאי בלתי תלוי .
 .8הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתקשרות המשרד עמו נעשתה על בסיס היותם של היחסים
בין הצדדים יחסי מזמין – קבלן עצמאי ובהסתמך על כך.
הקבלן מתחייב שלא להרשות את כניסתם של אנשים זרים או של אנשים שלא
.9
אושרו על ידי המפקח או ההנהלה לשטח המשרד.
.10
(א) הקבלן יהא אחראי לכך שעובדיו וכל מי שנמצא בבניין מטעמו מעת לעת לא ישתמש
בציוד המשרד לרבות שירותי טלפון ,פקס ,מחשבים ,ומכונות צילום.
(ב)

הקבלן יהא אחראי לכך שעובדיו וכל מי שנמצא בבנין מטעמו מעת לעת יעזבו את

__________________
1

בינוי נכסים אפסנאות ומשק
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הבניין מיד בסיום שעות עבודתם לפי חוזה זה.
.11
(א) הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם
כל ידיעה שתגיע אליו אגב ביצוע עבודות תוך תקופת הביצוע ,לפניה או לאחריה.
הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אי-מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה היא עברה לפי
סעיף  118לחוק העונשין ,התשל"ז –  .1977הקבלן יחתום על הצהרת סודיות-חברה
בנוסח שבנספח ט'  1למפרט.
(ב) הקבלן מתחייב להחתים את עובדיו ושלוחיו על הצהרת סודיות לפיה יתחייבו לא
להעביר ,לא למסור ,ולא להביא לידיעת כל אדם ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר
לביצוע העבודות או בתוקף או במהלך או אגב ביצוען תוך תקופת ביצוען ,לפני
תקופת ביצוען ,או לאחר מכן .העובד יצהיר כי ידוע לו כי אי מילוי התחיבות על פי
הצהרתו זו מהווה עבירה על פי  118לחוק העונשין ,התשל"ז 1977-העתק ההצהרות
יועברו למשרד לפני תחילת העבודה (נוסח הצהרת סודיות של העובד כלול בנספח
ט'  2למפרט).
.12
(א) העסקתו של כל מועסק על ידי הקבלן בביצוע העבודות על פי הסכם זה טעונה אישור
מראש בכתב של ממונה הביטחון של משרד מבקר המדינה (להלן – קצין הביטחון)
אשר יינתן לקבלן באמצעות ההנהלה .הקבלן מצהיר כידוע לו שהבדיקה של הקב"ט
עלולה להתמשך עקב גורמים שאינם תלויים במשרד והקבלן מוותר על טענה בעניין
זה.
(ב) קצין הביטחון יהא רשאי לדרוש מהקבלן בלי שיהא צורך לפרט את הסיבה לכך
להרחיק מהעבודה עובד המועסק על ידו גם לאחר שהעובד התקבל לעבודה בשירותו
של הקבלן ,והקבלן מתחייב לבצע את הדבר מיד כשיידרש לעשות זאת.
(ג) המזמין לא יהא חייב לפצות את הקבלן בדרך כל שהיא בגין הפסדים או נזקים
שייגרמו או שיהיו עשויים להיגרם לו בשל כך שקצין הביטחון דרש שמי מעובדיו של
הקבלן לא יועסק יותר במתן השירותים למשרד או בשל כך שקצין הביטחון סירב
מלכתחילה לאשר העסקת עובד כלשהו מעובדי הקבלן במתן השירותים למשרד.
(ד) הקבלן יציית להוראות קצין הביטחון כפי שיינתנו מפעם לפעם בכל עניין הקשור
לביצוע חוזה זה.
(ה) הממונה יהיה רשאי ,אם לפי שיקול דעתו מתנהג אחד מעובדי הקבלן שלא כשורה
או אינו מבצע את עבודתו כראוי ,לדרוש מהקבלן להרחיק את עובד מהעבודה אצל
המזמין .הקבלן מתחייב לבצע את הדבר מיד כשיידרש לעשות זאת.
.13
(א) כל האנשים שיועסקו על ידי הקבלן בתפקיד כלשהו יועסקו על חשבונו ועליו בלבד תחול
האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מקשריו איתם.
(ב) האנשים המועסקים על ידי הקבלן ייחשבו לכל דבר ועניין לעובדיו או לשליחיו של
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הקבלן בלבד .כן תחול על הקבלן חובת התשלומים שהוא חייב בהם במשכורת ,דמי
ביטוח ,דמי ביטוח לאומי ,נסיעות ,דמי הבראה ,שכר שעות נוספות ,מס מקביל,
תשלומים לקרן פיצויים או קרן מבטחים ,תשלומים בגין מחלה או בגין לידה וכל
יתר התשלומים החלים על המעביד לפי כל דין או הסכם ,או בהתאם לדרישות ארגון
העובדים שבו מאוגדים המועסקים על ידי הקבלן.
 .14הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים כדרוש על פי
כל דין ,וכפי שיידרש על ידי מפקח עבודה כמובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,
התשי"ד.1954 -
 .15בביצוע עבודות הניקיון מתחייב הקבלן לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן
לזמן מאת ההנהלה ,אך מוצהר בזאת כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה
למזמין או להנהלה  ,לפקח ,להדריך או להורות לקבלן או לכל אחד מהמועסקים על ידו,
אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות חוזה זה במלואן ,ולכן אין ולא תהיינה לקבלן וכל
המועסקים על ידו כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק על ידי המשרד ולא יהיו
זכאים לכל תשלומים ,פיצויים או הטבות אחרות בקשר לביצוע העבודה על פי חוזה זה
מכל סיבות שהן.
 .16הואיל והקבלן משמש כקבלן עצמאי לביצוע עבודות ,הוא יהיה אחראי כלפי עובדיו וכל
מי שעוסק מטעמו בקשר לביצוע עבודות בגין מוות ,נזק גופני ו/או נזק לרכוש שייגרם
להם בין במישרין ובין בעקיפין כתוצאה מתאונת עבודה.
( .17א) להבטחת התחייבויותיו לפי הסכם זה ימסור הקבלן למזמין תוך  10ימים מקבלת
הודעת המשרד על הזכייה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית .סכום
הערבות יהיה  5%מסכום ההתקשרות כולל מע"מ עבור  12חודשים של עבודות.
הערבות תהא בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות בתוספת  3חודשים מסיומה.
אם יממש המשרד את האופציה הנתונה להאריך את תקופת ההתקשרות ימציא
הקבלן ערבות בנקאית כאמור להבטחת התחייבויותיו בתקופה המוארכת.
הערבות החדשה תהא בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות המוארכת בתוספת 3
חודשים מתום התקופה המוארכת.
(ב) בכל מקרה בו לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו ,או שהמזמין עשה שימוש בזכויותיו
להוצאת סכומים שהקבלן חייב בהם על פי החוזה בעצמו ,יהא המזמין זכאי
לממש את הערבות כולה או מקצתה.
(ג) אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן.
.18

(א) הקבלן מתחייב כלפי המזמין לשאת בכל נזק ואובדן שיגרם מכל סיבה שהיא
ומכל גורם שהוא לרכושו הוא שבמשרד ,לרבות מכונות ,מכשירים וציוד
המופעלים על ידו לביצוע העבודות ,והוא מוותר בזאת על כל תביעה נגדו ונגד מי
שהוא חב על מעשיהם בגין נזק או אבדן לרכוש כאמור.
(ב) הקבלן ישא באחריות לכל נזק לרבות נזק גוף שייגרם על ידו או על ידי עובדיו
או מי שפועל מטעמו ,למשרד ,לריהוט או לציוד של המזמין ,ו/או לכל דבר
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הנמצא במשרד ,ו/או לכל אדם במשרד או לכל צד ג' אחר בין אם הוא עובד
המזמין ובין לאו ,ובלבד שהנזק אירע תוך כדי או עקב ביצוע עבודות הניקיון
או בקשר אליהן ,בין באופן בלעדי ובין יחד עם גורמים נוספים.
(ג) הקבלן מסכים לכך כי המזמין לא ישא בשום תשלום ,הוצאה ,אובדן ו/או נזק
מסוג או מסיבה שהיא שייגרמו לקבלן ו/או לבאים מכוחו ו/או לצד ג' וכן לא
ישא בשום תשלום כאמור למועסקים על ידי הקבלן ו/או לצד ג' בשל כל הוצאה,
אובדן או נזק ,שייגרמו בעת או עקב ביצוע הוראות חוזה זה או בעת ביצוע
ההוראות שתינתנה על פיו או עקב הוראות כאמור לעיל.
(ד) הקבלן מתחייב לתקן ,להשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל
במועד הקרוב ביותר לאחר קרותם ,אך אין בכך כדי לגרוע מזכות המזמין לתקן
את הנזק לאחר שהקבלן לא עשה כן בהקדם ולחייבו בתשלום הוצאותיו.
(ה) המזמין יהא רשאי לממש את הערבות כולה או מקצתה גם לתיקון הנזקים
הנזכרים בסעיף קטן (ב) לעיל.
(ו) חובתו של הקבלן כלפי המזמין על פי סעיף זה היא מוחלטת ותעמוד גם אם
המזמין חויב בתשלום לניזוק בגין היותו מחזיק במקרקעין או על פי כל דין
והקבלן יפצה את המזמין על כל תשלום שחויב בו כאמור.
( .19א) הקבלן מתחייב לבטח את עצמו בביטוח מקיף שיכסה אותו לרבות בפני כל תביעה
בגין נזקי גוף ,לרבות בגין מוות ,בכל סכום שהוא שייגרמו בין על ידו ובין על ידי עובדיו
או על ידי המועסקים על ידו או על ידי מי מטעמו ,לכל אדם ,בין לעובדיו ,לעובדי המזמין
ולכל צד שלישי ,תוך כדי או עקב ביצוע חוזה זה.
(ב) הקבלן מתחייב להמציא למשרד את העתקי פוליסות הביטוח כאמור.
 .20הסכם ההתקשרות כולל גם את כל מסמכי המכרז ,ובכלל זה ,על תיקוניו (אם יהיו) ,וכן
תשובות לשאלות מציעים.
 .21במקרה של אי התאמה בין מסמכי המכרז להסכם ההתקשרות  -מסמכי המכרז גוברים.

ביטוח
 .22המציע מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ,ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לפי העניין:
ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח רכוש ,ביטוח אחריות
מקצועית ,ביטוח חבות מוצר ,ביטוח עבודות קבלניות ,ביטוח משולב אחריות מקצועית/
מוצר ,ביטוחי כלי רכב) ,בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים
המבוצעים על ידו .ככל שיועסקו על ידי הספק/קבלן/נותן השירותים קבלני משנה ,עליו
לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.
 .23המציע יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג
עבודות קבלניות/הקמה) תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל – משרד מבקר המדינה
בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק.
 .24המציע יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה ,המתייחס לשירותים נשוא
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ההתקשרות ,יכללו מדינת ישראל – משרד מבקר המדינה כמבוטחים נוספים.
 .25המציע יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור
על זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל– משרד מבקר המדינה עובדיה והפועלים
מטעמה (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).
 .26המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות,
לפי דרישה.
 .27אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

 .28מיד עם תום החוזה או ביטולו מתחייב הקבלן להוציא מן הבניין ומסביבתו את כל
המכשירים ,המכונות ,הציוד ,החומרים והחפצים השייכים לו ,אך למשרד תהיה זכות
עיכבון עליהם בגין כל חוב שהקבלן חב לו.
 .29הקבלן מתחייב להתחיל בעבודות הניקיון בתוך  14ימים ממועד קבלת הודעת המשרד על
הזכייה.
 .30חויב המשרד לשלם סכום כלשהו בגין חיוב שחב בו הקבלן על פי הסכם זה ,בין אם הוא
נובע מתביעה של עובד הקבלן או או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר ,יהא
המשרד זכאי לפיצוי מלא מאת הקבלן בגובה אותו סכום בתוספת הוצאותיו המשפטיות
ושכר טרחת עורך דין שיהיו לו בקשר לתביעה בגין האמור ,והקבלן יחזיר לו סכום זה מיד
לאחר שהמשרד יגיש לו דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור .המזמין זכאי לקזז
את הסכום האמור מכל סכום ותשלום המגיע לקבלן על פי הסכם זה.
 .31אי-שימוש על ידי המשרד בכל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ועל פי כל דין לא ייחשב בשום
פנים ואופן כוויתור מצדו אלא אם נעשה בכתב.
 .32לא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם זה ובכל הוראה מהוראותיו אלא אם כן נעשה במסמך
בכתב בחתימת שני הצדדים.
 .33הקבלן מתחייב שלא להעביר את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה לאחר ,אלא אם הסכים
לכך המשרד מראש בכתב.
 .34כל הודעה שתישלח בדואר רשום לאחת הכתובות שבסעיף  42להלן תיחשב כאילו נתקבלה
על ידי הנמען  72שעות מעת המשלוח.
 .35כתובות הצדדים להסכם:
 .36המזמין – משרד מבקר המדינה ,רחוב מבקר המדינה  2ירושלים .9101001
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הקבלן________________ כתובת _____________________ טלפון__________
איתורית_____________________ פלאפון ________פקס___________
על הקבלן להודיע למזמין תוך  24שעות על כל שינוי באחד מהפרטים דלעיל.
 .39ולראייה באו הצדדים על החתום היום _______.
___________________
המשרד

______________________
הקבלן
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נספח ט' 1
הצהרת סודיות והתחייבות של הקבלן

אנו הח"מ _____________________________________ מצהירים ומתחייבים בזה:
 .1לא לגלות ,לא להראות ולא למסור במשך התקופה שבה נבצע עבודות עבור משרד מבקר
המדינה ולאחר מכן לשום אדם או גוף שום סודות מסחריים ושום מידע הנוגע או הקשור
במישרין או בעקיפין לעבודות שנבצע עבור משרד מבקר המדינה לפי המכרז .לא נגלה
ולא נמסור שום דבר הקשור לרכושו ,לעסקיו ,לענייניו ,ללקוחותיו ,לספקיו של המשרד
ולאנשים או לגופים הקשורים בו או הבאים עמו במגע ,לרבות נושאי מחקר ופיתוח של
המשרד ,שיטות ייצור ,תהליכים ,מחירים ,תחשיבים ,תנאי התקשרות עם לקוחות
וספקים ,שרטוטים ,מסמכים וסודות בין שהסודות או המידע האמורים הגיעו אלינו
כתוצאה מעיסוקנו כנותני שירות למשרד ובין אם בדרך אחרת.
 .2לעשות את כל הפעולות ולנקוט את כל הצעדים לבל ידלוף מידע לגורמים שאינם
מורשים.
 .3לא לעשות שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצוען של העבודות שנמסרו
לביצוענו ,כולל ביצוע שכפולים ,העתקים וכו' ,שלא למטרות אלה.
 .4להחתים לפי דרישת משרד מבקר המדינה ,כל עובד או נציג מטעמנו על טופס הצהרת
סודיות שיסופק לנו על-ידי משרד מבקר המדינה.
 .5ידוע לנו כי עפ"י סעיף  118לחוק העונשין התשל"ז ,1977 -גילוי מידע כאמור שלא לפי
סמכות שבדין ,היא עברה פלילית והאיסור בסעיף הנ"ל חל גם על עובדים שלנו החברה
וגם על קבלנים מטעמנו.

______________
תאריך

_____________________
חתימת הקבלן

- 31 -

נספח ט' 2
טופס הצהרת סודיות של העובד

אני הח"מ _________________________ ת.ז .מס' ____________________
בתפקיד
_________________________(להלן-הקבלן)
של
עובד
_____________________
מתחייב בזאת לשמור בסוד ולא להעביר ,לא לגלות ,לא להראות ,לא להודיע ,לא למסור ,ולא
להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אלי בקשר עם עבודתי אצל הקבלן בביצוע העבודות
עבור משרד מבקר המדינה במהלך תקופת עבודתי אצל הקבלן או לאחריה ,ואני יודע כי אי-
מילוי התחייבות זאת היא עברה על סעיף  118לחוק העונשין ,התשל"ז – .1977

תאריך ____________________

חתימה __________________
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נספח י'
תשקיף משתתף

על המציע למלא את כל הפרטים הנדרשים להלן באופן מדויק ומלא .אם חסר מקום יושלמו
הפרטים בדף נוסף שיש לצרפו לתשקיף המשתתף.
.1שם החברה/הקבלן/המציע______________________________________ :
.2מס' החברה (הרשום ברשם החברות)_____________________:
.3שמות מנהלי החברה א_____________________ .מס' ת.ז_____________ .
ב_____________________ .מס' ת.ז_____________ .
.4כתובת החברה/הקבלן_____________________________________ :
.5שמות הבעלים:א_________________________ .מס' ת.ז______________ .
ב ________________________ .מס' ת.ז______________ .
.6עובדים קבועים (שכירים) המועסקים ע"י החברה/הקבלן (במועד הגשת ההצעה):
 6.1פירוט כוח האדם המינהלי___________________________________
 6.2פירוט כוח האדם הביצועי (נא לפרט בהתאם למקצועות)
 6.3פירוט כח האדם הפיקוחי
 6.4פירוט הציוד/כלי הרכב
 .7האם הוגשה נגד המציע תביעה משפטית בשנתיים האחרונות? אם כן ,מה מהותה.
 .8האם על פי הידוע למציע צפויה להיות מוגשת נגדו תביעה משפטית; אם כן מה מהותה.
 .9הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל העובדים ,הציוד וכו' המפורטים לעיל
עומדים לרשותנו לשם ביצוע הנדרש בפניה.

תאריך _______________ :שם המציע _________________
חתימת וחותמת המציע __________
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נספח י"א
טופס רישום למכרז
המציע מתחייב בזאת כי יש לו את כל הידע המקצועי ,הניסיון ,היכולת ,האפשרות
הפיננסית וכן כל הרישיונות ,ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין לשם אספקת
הטובין ו/או השירותים ו/או העבודות על פי מסמכי המכרז.
אנו הח"מ מודיעים למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור על רצוננו להשתתף במכרז
לעבודות הקמת תצוגה לתערוכת מורשת בלשכת משרד מבקר המדינה בירושלים .אין
בחתימתנו על טופס זה משום התחייבות להגיש הצעה במכרז.

שם המציע_______________________________________ :
כתובת המציע_______________________________________________ :
מספר העוסק המורשה של המציע__________________________________ :
מספר טלפון להתקשרות______________________________ :
מספר טלפון נייד להתקשרות______________________________ :
שם נציג המציע_____________________________________:
כתובת הדואר האלקטרוני של המציע:
________________________________
בירושלים:
המשרד
במבנה
התצוגה
להקמת
מתייחסת
הצעתי
_____________________________________

תאריך _________________ :חתימה_________________________ :
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נספח י"ב
התחייבות ביטוח
 .37המציע מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ,ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לפי העניין:
ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח רכוש ,ביטוח אחריות
מקצועית ,ביטוח חבות מוצר ,ביטוח עבודות קבלניות ,ביטוח משולב אחריות מקצועית/
מוצר ,ביטוחי כלי רכב) ,בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים
המבוצעים על ידו .ככל שיועסקו על ידי הספק/קבלן/נותן השירותים קבלני משנה ,עליו
לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.
 .38המציע יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג
עבודות קבלניות/הקמה) תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל – משרד מבקר המדינה
בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק.
 .39המציע יוודא כי ב ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה ,המתייחס לשירותים נשוא
ההתקשרות ,יכללו מדינת ישראל – משרד מבקר המדינה כמבוטחים נוספים.
 .40המציע יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור
על זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל– משרד מבקר המדינה עובדיה והפועלים
מטעמה (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).
 .41המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות,
לפי דרישה.
 .42אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

______________
שם הספק

________________
חתימה
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נספח י"ג
תכניות ושרטוטים
למכרז זה מצורף קובץ נפרד של השרטוטים הבאים:
 .1תכנית האולם
 .2תקרה וחשמל מצב קיים
 .3יחידת תצוגה ב
 .4חשמל ותאורה
 .5יחידת תצוגה ג
 .6יחידת תצוגה ד
 .7יחידת תצוגה ו
 .8שולחן לספר חי
 .9יחידת תצוגה
 .10פרט א
 .11פרט ב
 .12פרט ג
 .13פרט ד

