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  2016אוקטובר  6  
                

  
  

להתקשרות בחוזה לביצוע שרותי בדיקות כשירות  2016/070/0297/00 מס'פומבי מכרז  הנדון :
ירי וקרב מגע, עובדי יחידת הציפורים ומתן רפואית למאבטחים, פקחי טיסה, כבאים, מדריכי 

  שרותי חיסונים עבור רשות שדות התעופה
  3הבהרה מספר 

    

") הרשותרשות שדות התעופה (להלן: " שפרסמה 2-ו 1הבהרה והודעות  1.9.2016 לפרסום המכרז בתאריךבהמשך 
במכרז,  ")הטופס(להלן: " לטופס הזמנת ההצעות 18.2בהתאם להוראות סעיף ו 27.9.2016 -ו 15.9.2016בתאריכים 

הרשות לשאלות הבהרה שנשאלו בקשר עם המכרז שבנדון  תוהתייחסובמסמכי המכרז על שינוי  רשותהמודיעה 
  :כדלקמן

  

 8להלן הבהרת הרשות לשאלות שנשאלו לעניין חובת הסודיות אשר בסעיף  2בהמשך לאמור בהבהרה מס'  .1
  שנשאלה:לחוזה ושאלה נוספת 

  
  חוזה
  

 13.3הרשות מפנה את המשתתף במכרז להוראת סעיף 
לטופס בו מתחייב הספק ולצורך הציטוט בלבד" כי הנו 
מפעיל במכון הרפואי ו/או שהנו בעל התקשרות עם 

עבור המכון הרפואי  מוקד אנושי למתן שרות זה
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   האמור."..

לחוזה אין חובה כי המוקד האמור ימוקם במכון  13.3
מתן ציון האיכות לצורך במקרה זה   ,עצמו. יחד עם זאת

טבלת האיכות אשר מצורפת ג' ל2סעיף .בהתאם ל
כנספח ה' לטופס, תערוך הרשות שני סיורים האחד  

וסיור נוסף מכרז המוצע על ידי המציע בבמכון הרפואי 
בהתאם למיקומו וזאת  אנושי לזימון תוריםה במוקד

.ג' לטבלת האיכות 2- לטופס ו 11.2.1.2כמפורט בסעיפים 
  אשר מצורפת כנספח ה' לטופס. 

באחריות המציע יהא לוודא כי הסיור במוקד יתקיים 
  במועד כפי שקבעה הרשות.

מבוקש להבהיר כי ככל ולספק קימת 
לזימון תורים אנושי התקשרות עם מוקד 

עבור המכון הרפואי כהגדרת מונחים אלו  
אין מניעה כי שרותי לחוזה,  1.5בסעיף 
מכון הרפואי שלא מתוך היינתנו המוקד 

דהיינו  המוצע על ידי המציע במכרז
 .המוקד כאמורמכתובת שונה בו ממוקם 

13.3  1.  

לעניין הוראות סעיף "סודיות רפואית" הרשות מבהירה 
  כדלקמן: 8בסעיף  הנקובות

  
א. הצהרת הנבדק לעניין ויתור סודיות הממצאים 

  הרשות בלבד. הרפואיים הינה כלפי
  

  לחוזה יתוקן כדלקמן: 8.3.3ב. סעיף 
לאחר המילים: "את כל ממצאי הבדיקות" יתוספו 

  דוח המסכם".לרבות ההמילים: "ו
  

  

מבוקש להבהיר כי ויתור על חובת 
הינו לחוזה  8.3.1הסודיות אשר בסעיף 

  .כלפי הרשות בלבד

  סעיף 
8.3.1+  

8.3.3  

2.  

  הבקשה מתקבלת חלקית:
  :כדלקמן 8.4 לחוזה יתווסף סעיף משנה 8לסעיף 

לעיל:   8.3עד  8.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפי משנה "
סודיות נשוא התחייבות הספק ו/או מי מטעמו לעניין 

תוחרג  המסכםוהדוח  ממצאי בדיקות הנבדקים
  מי מהמקרים המפורטים להלן:בהתקיים 

 8.3כי בהתייחס להוראות סעיף מבוקש 
חובת הספק לשמירה על לחובה לעניין, 
את חובת  המחריגסעיף  הסודיות יתוסף

בו מקרה ב  הספק לשמירה על הסודיות
 למסירת הנבדק הסכמתבכתב  תינתן
 הספק מחויב בהם למקרים וכן המידע

  .3 8.3סעיף 
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ביקש לקבל לידיו את תוצאות וממצאי הנבדק  )1(
בהתאם ובכפוף לרבות הדוח המסכם  בדיקותיו

  .1996- החולה התשנ"ולהוראות חוק זכויות 
את המידע לגביו ניתנה ההתחייבות לסודיות יש ) 2(

וכן במקרים בהם  דיןובכפוף להוראות הבהתאם לחשוף 
יתבקש הספק להעביר את המידע לצד ג' כזה או אחר 

טרם העברת המידע  ,את הרשות על כךהספק יידע 
  המבוקש ויקבל את אישור הרשות לכך.

 הדין להוראות בהתאם המידע מסירתב
  .מוסמכת רשות/או ו

  

  
  

 שינוי טופס ההצעה הכספית: .2
 

בזאת לנוסח טופס ההצעה טופס ההצעה הכספית במכרז המצורף כנספח ו' למסמכי הטופס, מוחלף 
  ")טופס ההצעה הכספית המעודכןהכספית המעודכן, המצורף למסמך הבהרה זה כנספח א' (להלן: "

  

מציע אשר לא יגיש את הצעתו הכספית על גבי טופס הצעה הכספית המעודכן, 
  .הצעתו תיפסל

 
כי נפלה טעות סופר ונרשם לעניין בדיקות לגילוי עופרת, בטבלה,  19שאלה מספר  2במסמך הבהרה מס'  .3

  :. הרשות מבהירה כי הנוסח הנכון הינו(א) ו(ב) לחוק 9בדיקות לגילוי עופרת הינם בהתאם למפורט בסעיף 
 .1983-ות העובדים בעופרת), התשמ"דלתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריא(א) ו(ב)  9סעיף 

  
  
  

  
  
  
    
  
  

  
  

  

  חתימת המציע

___________________________  
  

   :העתקים

  אדם-כחרא"ג  -    אריה קדושמר 
  רא"ג לוגיסטיקה -    מר אלדד סומר

  רפרנטית רכש בכירה -    יני שפיגליגב' ל
  סגן ליועמ"ש -    כהן עו"ד קרן

  לוגיסטיקה -  עו"ד לימור טנצר
  מזכירת ועדות -  גב' אריאלה קעטבי 

  

  המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-הבהרה זו כשהיא חתומה על
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  טופס ההצעה הכספית המעודכן - נספח א'

  
  לכבוד

  רשות שדות התעופה
  גוריון-נמל תעופה בן

  תאריך:______________
  נ.,ג.א.
  

בחוזה לביצוע שרותי  להתקשרות 2016/070/0297/00מס' פומבי  מכרזלהצעה כספית   הנדון: 
בדיקות כשירות רפואית למאבטחים, פקחי טיסה, כבאים, מדריכי ירי וקרב מגע, 

  עובדי יחידת הציפורים ומתן שרותי חיסונים עבור רשות שדות התעופה
  

כל ההוראות המפורטות את ושקללנו  הבנו ,אנו הח"מ, לאחר שקבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו
וכן כל נתון משפטי,  החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים בטופס ההצעה הכספיתתנאי  י המכרז, לרבותבמסמכ

, במלואן מציעים לרשות שדות התעופה את ביצוען של התחייבויותינו בחוזהתכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי, 
 טופס הצעה כספית זהההוראות המפורטות בבכפוף לשאר הכול ו המפורטת להלן,תמורת הצעתנו הכספית ובמועדן, 

  טופס הזמנת ההצעות. להלן ולשאר הוראות 

  להלן הצעתנו: .1
  
  1עמודה  

 תיאור הנבדק והבדיקות  / שרותי חיסונים.

  2עמודה 

מחיר מוצע בש"ח לא 

לכל כולל מע"מ 

הבדיקות הרפואיות 

מתן  ולשרותי

החיסונים כמפורט 

בנספח תכולת 

השירותים  המצ"ב 

 כנספח א' לחוזה.

  3עמודה 

סה"כ צפי כמות 

נבדקים לשנה. 

(הנתונים לצרכי 

  שקלול בלבד).

החיסונים ינתנו 

בהתאם להנחיות 

משרד הבריאות 

ובהתאם לפנקס 

החיסונים של כל 

 נבדק

  4עמודה 

סך הכל (יש 

להכפיל בכל שורה 

את המחיר 

בצפי  2שבעמודה 

השנתי של 

הנבדקים ובסוג 

החיסון שבעמודה 

) סה"כ הצעתנו  3

הכוללת בש"ח ללא 

 מע"מ.

  פקח טיסה .1

בדיקות כשירות רפואית של מועמדים מטעם 

הרשות למקצוע פקח טיסה, בעת הליך הגיוס 

לעבודה ולכשירות פקחי טיסה המועסקים 

 24ברשות וזאת בתדירות של אחת ל 

בנספח תכולת השירותים  חודשים, כמפורט 

 .   המצורף כנספח א' לחוזה

 100  

  מאבטח.2

בדיקות כשירות רפואית של מועמדים מטעם 

הרשות למקצוע מאבטחים (אחיד ויל"ה) 

ג'  1בעת הליך הגיוס לעבודה כמפורט בסעיף 

 150  
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בנספח תכולת השירותים  המצ"ב כמפורט 

בנספח תכולת השירותים  המצורף כנספח א' 

 .  לחוזה

  מאבטח/מדריך ירי.3

בדיקות כשירות רפואית למקצועות 

מאבטחים (אחיד נתב"ג) ומדריכי ירי 

 36המועסקים ברשות בתדירות של אחת ל 

ד' בנספח תכולת  1חודשים כמפורט בסעיף 

השירותים המצ"ב כמפורט בנספח תכולת 

 .  השירותים  המצורף כנספח א' לחוזה

 100  

 

 

  כבאי .4

כשירות רפואית של מועמדים מטעם בדיקות 

הרשות למקצוע כבאי בעת הליך הגיוס 

ה' לתכולת  1לעבודה כמפורט בסעיף 

 .  השירותים  המצורף כנספח א' לחוזה

 30  

  ספורטאי .5

בדיקות כשירות רפואית לעובדי הרשות 

שהינם ספורטאים בנבחרות הספורט של 

חודשים  12 -ל 1הרשות בתדירות של 

ב' בנספח תכולת  1בסעיף כמפורט 

 .  השירותים  המצורף כנספח א' לחוזה

 100  

בדיקות כשירות רפואית של מדריכי .6

ירי/עובד יחידת הציפורים בתדירות מעת 

בהתאם לצרכי הרשות ובהתאם לשיקול  לעת

בהתאם  בדיקות לגילוי חשיפה לעופרת דעתה

לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות 

העובדים בעופרת), תעסוקתית ובריאות 

מעת שתקבע הרשות פי , כ1983- התשמ"ד

לעת כמפורט בנספח תכולת השירותים  

 .  המצורף כנספח א' לחוזה

 11  

חיסון לשיתוק ילדים (פוליו) כמפורט בסעיף .7

בנספח תכולת השירותים  המצ"ב  + ג'ב' 2

כנספח תכולת השירותים המצורף כנספח א' 

 .  לחוזה

 25   

 

) כמפורט MMRלחצבת חזרת אדמת (חיסון .8

ב' בנספח תכולת השירותים   2בסעיף 

 15  
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.  המצורף כנספח א' לחוזה

 H(HBV) חיסון לדלקת כבד נגיפית מסוג.9

ב' בנספח תכולת  2כמפורט בסעיף 

 .  השירותים  המצורף כנספח א' לחוזה

 15  

ב'  2חיסון לאבעבועות רוח כמפורט בסעיף .10

השירותים המצורף כנספח  בנספח לתכולת

  .  א' לחוזה

 15  

) DTAPחיסון לטטנוס דיפטריה שעלת(.11

ב' בנספח תכולת  2כמפורט בסעיף 

 .  השירותים המצורף כנספח א' לחוזה

 15  

ג'  2כמפורט בסעיף טטנוס (פלצת) חיסון ל.12

בנספח תכולת השירותים המצורף כנספח א' 

 .  לחוזה

 10  

 2כמפורט בסעיף דיפתריה (אסכרה) חיסון ל.13

ג' בנספח תכולת השירותים המצורף כנספח 

 .  א' לחוזה

 10  

א' בנספח  2כמפורט בסעיף  Bהפטיטיס .14

תכולת השירותים  המצורף כנספח א' 

 .  לחוזה

 60  

 4סה"כ הצעתנו למכרז בש"ח ללא מע"מ (יש לסכום את תוצאת כל השורות בעמודה .15

 כולל )לסכום אחד 
 

  
  

בות מצד יכדי להוות התחיבלתי מחייב, ואין בו הינו צפי  טבלה לעילהמובא בו/או היקפים המידע בדבר כמויות 
שהוא.  תמהילבכל או שהוא או בכל היקף זה, תמהיל הנקובים בטופס בהרשות כי בפועל יבוצעו השירותים בהיקף ו

מבלי לפגוע בכלליות האמור אין במידע זה לפגוע בזכויות הרשות שבמסמכי המכרז, לרבות לא בקשר ְלֵהיות החוזה 
  הסכם מסגרת, זכות הרשות לביטול החוזה ולהפסקת ההתקשרות בתנאים המפורטים במסמכי המכרז וכיו"ב.

  דגשים כלליים למילוי טופס ההצעה הכספית .2
זה להלן בקשר עם המענה  2נית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף תשומת לב המציעים מופ

לטופס ההצעה הכספית ונספחיו, ובכלל האמור לסמכויות הרשות בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או 
  ו חלקו:השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלעו במענה האמור, כולו א

מהעמודות והשורות שהוקצו לשם  בכל אחתעל הצעתו הכספית של המציע להיות מלאה. על המציע לנקוב  .2.1
 כך בטבלת כתב הכמויות לעיל, את כל המחירים, כנדרש ומפורט להלן:

 , יש לנקוב את המחיר המלא הנדרש עבוד אותה בדיקה/חיסון.2בעמודה  .2.2
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כמות הנבדקים לצרכי , ב2יש למלא את מכפלת המחיר הנקוב באותה השורה בעמודה  - 4בעמודה  .2.2.1
 .3שיקלול הנקובה בעמודה 

 בכל טבלת כתב הכמויות. 4בתחתית הטבלה יש לסכם את כל הסכומים המופיעים בעמודה  .2.2.2

המציע לא יהיה רשאי להשמיט ו/או להתעלם מאיזה מהעמודות או השורות שהוקצו לשם הגשת הצעות  .2.3
 . המחיר בטבלה שלעיל

 המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה הכספית ו/או מכל רכיב מרכיביו.  .2.4

 אין למלא באיזה מהטבלאות מחירים שיהוו תוספת תשלום (מחירים שליליים).  .2.5

 בלבד. בשקלים חדשיםהמחירים המוצעים ינקבו  .2.6

 מס ערך מוסף. לא יכללוהמחירים המוצעים  .2.7

הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או לעה בהצעתו הכספית של מציע, נתג .2.8
(לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות  מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיאשינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, 

לעדי והמוחלט, או לחלופין, בידיעתו המכוונת של המציע), תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הב
 חלופי: לנקוט בכל אחת מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן 

 לפסול הצעה כאמור על הסף. .2.8.1

מכל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין,  .2.8.2
קבל או לדחות את ההבהרה ו/או כאמור, ובכלל האמור ל תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם

 ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי להתעלם מקיומם של כל הסתייגות,  .2.8.3
 כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע. ו/או ליקוי ו/או פגם

המהווים תוספת תשלום (מחירים שליליים) ו/או לא נקב המציע כלל מחיר, אזי מבלי  נקב המציע מחירים .2.9
זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית  2לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 

לראות את השירותים לגביהם נקב המציע מחירים שליליים כאמור ו/או שלגביהם לא נקב המציע מחיר, 
ו נקב עבורם המציע מחיר "אפס", וזאת מבלי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הזוכה לספק כאיל

 לרשות, ללא תמורה, את השירותים האמורים, באופן ובתנאים הנקובים במסמכי המכרז. 

 זה, על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל 2למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לרשות על פי סעיף  .2.10
זכות אחרת המוקנית לרשות על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל הסתייגות, טעות חישובית 
או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם שנתגלעו בהצעתו הכספית של המציע, 

 ת.הכול באופן שיקבע על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשו

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת מהזכויות המוקנות לה  .2.11
זה ו/או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או לחלופין, פעם אחת או מספר פעמים ואף לשלב  2על פי סעיף 

 ביניהן, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

טופס ההצעה הכספית, המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי בחתימתם על  .2.12
זה, והם מוותרים בזאת באופן  2הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות סעיף 

כל מין סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מ
 וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה לעיל ו/או בזכויות הרשות על פיו על מנת לגרוע ו/או  .2.13
 . צעותלטופס הזמנת הה 18-20לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי סעיפים 

  הצהרות ומידע כללי בקשר עם ההצעה הכספית .3

לעיל, כוללת כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין  1ידוע לנו כי ההצעה הכספית אותה נקבנו בסעיף  .3.1
וסוג שהן, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע השירותים, כמפורט בין היתר בנספחים לחוזה, וכן כל 

צע לצורך מתן השירותים, לרבות ומבלי לגרוע, אספקת כל המיכשור הרפואי, פעולה אותה נידרש לב
ים, העמדת כוח האדם הנדרש לצורך מתן השירותים, לרבות שידרשו למתן השירות האמצעים והציוד

רותים באמצעות התקשרות ילחוזה, ו/או מתן הש 1.5הפעלת מוקד אנושי לזימון תורים כהגדרתו בסעיף 
 ימון תורים, אחריות, ביטוח וכיו"ב. עם מוקד אנושי לז

כדי בלתי מחייב, ואין בו הינו צפי  במסמכי המכרזהמובא היקפי ההתקשרות המידע בדבר ידוע לנו כי  .3.2
שהוא. מבלי לפגוע  תמהילבכל או שהוא בות מצד הרשות כי בפועל יבוצעו שירותים בכל היקף ילהוות התחי

ות הרשות שבמסמכי המכרז, לרבות לא בקשר ְלֵהיות החוזה בכלליות האמור אין במידע זה לפגוע בזכוי
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הסכם מסגרת, זכות הרשות לביטול החוזה ולהפסקת ההתקשרות בתנאים המפורטים במסמכי המכרז 
 וכיו"ב.

 ותתגלה טעות בחישוב הצעתנו בטבלה דלעיל, ייערך תחשיב מחודש ע"י הרשות כאשר מחיר בו נקבנו  היה .3.3
   הווה את הבסיס לחישוב הצעתנו.ילבדיקה/חיסון  2בעמודה 

 הצהרות כלליות .4

זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על פיו, אנו הח"מ מצהירים  טופס הזמנת הצעותמבלי לגרוע משאר הוראות 
  ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 

וכי הבאנו בחשבון את כל הצעתנו עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם,  .4.1
המידע שהתקבל (לרבות מידע שהרשות המציאה למציעים לאחר הוצאת המכרז, כגון מסמכי הבהרות 
וכיו"ב), וכן כל מידע רלוונטי הנדרש לנו לצורך הגשת הצעתנו זו על פי תנאי המכרז, ואנו מסכימים 

 ן:ומתחייבים לפעול בהתאם למידע כאמור, לרבות ומבלי לגרוע, כדלקמ

ידוע לנו, כי מוטלת עלינו החובה לבחון את המידע המסופק במסגרת המכרז בכלל ובטופס הזמנה  .4.1.1
זה בפרט ולערוך את כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות לעניין הכדאיות הכלכלית של הצעתנו 
הכספית, וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת מידע על ידי הרשות על מנת להטיל על הרשות אחריות 

לרבות התחייבות ו/או מצג מצד הרשות, ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויותינו כלשהי 
 .ולא תהא לנו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיהם

ידוע לנו כי אין להגיש הצעה חלקית אלא הצעה כוללת ומלאה בלבד. מציע אשר יגיש הצעה חלקית  .4.1.2
 על הסף.עלולה להיפסל הצעתו  -

, י הרשותיד קבע עליהיה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום במועד שיוכי  החוזה,לנו תנאי ברורים  .4.2
. ידוע לנו, כי ממסמכי המכרזבלתי נפרד המהווה חלק (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי),  על חוזה

בר ועניין (כפי שיעודכן במסגרת התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן החוזה ולנספחיו לכל ד
חילת ההתקשרות בפועל, מותנית בחתימת חוזה ע"י הרשות עם המציע ת ידוע לנו, כיההליך המכרזי). 

 הזוכה.

ידוע לנו כי אין באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות המוטלות עלינו בחוזה  .4.3
 ליך המכרזי).ו/או בנספחיו (כפי שיעודכן במסגרת הה

מעבר הצעת מציע לשלב הבא -ידוע לנו ואנו מקבלים על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה או פסילה או אי .4.4
זכייה, תישלח למשתתפים במכרז אך ורק על ידי מזכירת ועדת המכרזים של -במכרז או הודעה בדבר אי

 הרשות.

לעיל  4.4 ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים באיזה מהנושאים המפורטים בסעיף  .4.5
אין ולא יהיה לה כל  - בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם שאיננו מזכירת ועדת המכרזים של הרשות 

תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 
 הדבר על אחריותו בלבד. יהיה -

 .בטופס הזמנת ההצעותנקוב כ תוקפה של הצעתנו זו היא .5

___________ לא יימסרו לעיון, וזאת מן  - ____________ ו - אנו מבקשים, כי מסמכים: ___________ ו .6
 הנימוקים להלן:

  זה מסמך נפרד, מנומק ומפורט)  6 (הערה: ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

עפ"י הדין, שיקול הדעת הוא של ועדת המכרזים של הרשות. למרות האמור לעיל ידוע לנו, כי כל פרטי ידוע לנו, כי 
  הצעתנו הכספית וכן כל פרט שננקב בקשר ו/או לצורך הוכחת עמידתנו בתנאים המקדמיים, לא יהיו חסויים.

 כדלקמן:, אנו הח"מ, מצהירים בזאת בטופס הזמנת ההצעותמבלי לגרוע מהצהרותינו כמפורט  .7

אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הציע ו/או יציע ו/או נתן ו/או יתן ו/או קיבל ו/או יקבל, במישרין ו/או בעקיפין,  .7.1
כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על הליך המכרז 

לטה של הרשות ו/או נושאי המשרה בה ו/או ו/או הליך קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות השפעה על כל הח
  עובדיה ו/או מי מטעמה בעניינו של הליך זה.
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אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל ו/או ישדל ו/או שיתף פעולה ו/או ישתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם  .7.2
דע חסוי/סודי נושאי משרה אצל הרשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מי

 הקשור להליך זה. 

אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו ו/או נשדל ו/או שיתפנו פעולה ו/או נשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין,  .7.3
עם נושאי משרה ברשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים ו/או 

 ו/או בצורה לא תחרותית. תשלומים רלבנטיים להליך זה בצורה מלאכותית

ידוע לנו שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול  .7.4
דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז, והח"מ מוותרים על כל תביעה ו/או דרישה, 

  ניין זה. ישירה או עקיפה, שעניינה פסילת הצעתנו על ידי הרשות לע

 .לטופס הזמנת ההצעות 6.7 לטופס ההצעה הכספית הזה מצורפים כל המסמכים הנדרשים בסעיף .8

  להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה:  .9

  __________________ :חתימה וחותמת

  ____________________; ח.פ./ע.מ.________________ :התאגידשם 

    תאריך: ___________________

  , : ____________________כתובת_____________________,  שם איש קשר לעניין מכרז זה:

  _____________ופקס: : _____________________טלפון
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