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 ' שבט תשפ"גז

 2023ינואר  29
  

 בנק ישראל

 אגף הרכש

 

 1/23מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 

 לספריהאספקת ריהוט ל

 

 ותנאיו המכרז נוהל - א חלק

 כללי .1

 ישראללספרית בנק אספקת ריהוט ל הצעות בזה מזמין"( הבנק: "להלן) ישראל בנק 1.1

 הגדרת במסמך המפורט האיפיון פי על הכל"(, השירותים"" או קטהפרוי": להלן)

 .להלן וכמתואר"( המיפרט: "להלן) המכרז למסמכי ד חלקהמצורף כ השירותים

 הבנק ידי על שיידרש כפי אחר במקום או, בירושלים הבנק בסניף יתבצע פרוייקטה 1.2

 .הזוכה עם ובתיאום

כפוף לאפשרות הבנק בהסכם  שנים שלוש היאכרז זה במ ההתקשרות תקופת 1.3

 תקופת את להאריך רשאי הבנקכן,  כמו. ההתקשרותתקופת ההתקשרות לקצר את 

 . נוספות שנתיים עד כ"ובסה, לעת מעת ההתקשרות

בהתאם לזכויות ברירה  הבנק רשאי לרכוש בתקופת ההסכם שירותים נוספים מהזוכה 1.4

ספק לבנק גם שירותים ל מתחייב במכרז והזוכה, בהסכם ההתקשרות ותמפורטה

 נוספים אלו במהלך תקופת ההתקשרות.

המפורטים  הטובין או לרכוש את כל השירותים , כי אין הבנק מתחייב במכרז זהיובהר 1.5

ובהתאם לשיקול דעתו  הבנק , ורכישתם של אלה תישקל בהתאם לצרכיבמיפרט

 או להגדיל או להקטין את היקף השירותים הבנק יהיה רשאי .והמוחלטהבלעדי 

 .התאם למחירי ההצעהתגדל או תקטן בשתשולם על ידו , והתמורה שיירכשו הטובין

הזוכה ויכול שתיעשה בטרם ההתקשרות עם החלטת הבנק כאמור יכול שתיעשה 

  .במהלך תקופת ההתקשרות

  המכרז מסמכי 1.6

 :כלהלן, ממנו נפרד בלתי חלק מהווה מהם אחד שכל, חלקים ארבעה זה למכרז

  ותנאיו המכרז נוהל :א חלק

 המציע תצהיר :לחלק זה 1נספח א

להערכת איכות המציע ו מידע הנדרש להוכחת עמידה בתנאי סףלחלק זה:  2אנספח 

  ו/או ההצעה

 האלקטרונית המכרזים במערכת למכרז הרישום טופס  : זה לחלק 3א נספח

  הכספית ההצעה כתב: ב חלק

 הסכם :ג חלק

 לשמירת סודיות וועובדי הזוכההתחייבות לחלק זה:  1נספח ג
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 צעת החברההלחלק זה:  2נספח ג

 פלילי מידע למסירת הסכמה כתבלחלק זה:  3נספח ג

 המיפרט :ד חלק

  למכרז הזמנים לוח 1.7

 כדלקמן: המכרז יהילוח הזמנים ל

 בשעה, 2023 פברוארב 5, יום ראשון: הבהרה שאלותהגשת ל האחרון עדהמו

 "(.המועד האחרון להגשת השאלות הבהרה)להלן: " 12:00

 12:00 בשעה, 2023פברואר ב 12, ראשוןיום  :ההצעות להגשת האחרון המועד

 "(.המועד האחרון להגשת ההצעות)להלן: "

 .ההצעות להגשת האחרון מהמועד יום 180: ההצעה תוקף 1.8

 :למכרז הקשור עניין לכל הבנק מטעם הקשר איש 1.9

 הדסה קלאורה:שם

 02-6552998:טלפון

 tenders@boi.org.il: ל"דוא כתובת

. 1968 – ח"התשכ, ערך ניירות בחוק םכהגדרת -במכרז זה, "בעל ענין" ו"בעלי שליטה"  1.10

 .1999 –כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט  –"נושא משרה" 

   .בלבד המציע על הינה שנמסרו הפרטים לתקינות האחריות 1.10.1

 השירותים אספקתל לוח זמנים .2

 האמור למרות .ימי עסקים לאחר קבלת הודעת הזכייה 40אספקת הטובין תבוצע בתוך 

 דעתו שיקול לפי ,השירותים מתן תחילת מועד את להקדים או לדחות רשאי הבנק כי, מובהר

 מבלי לכך בהתאם יפעל והזוכה, ושימוע הנמקה חובת עליו שתהא ומבלי והמוחלט הבלעדי

 .כלשהי נוספת לתמורה זכאי שיהא ומבלי דרישה או תביעה או טענה כל שיעלה

 במכרז להשתתפות הסף תנאי .3

 הדרישות בכל ההצעות הגשתהאחרון ל במועד עומד אשר גורם כל במכרז להשתתף רשאי

  :להלן המפורטות

המציע הוא אזרח ישראל, או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים  3.1

 .1976 –חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל''ו  והתצהירים הדרושים לפי

פרויקטים בתחום  3לפחות של  םעוביצסיים את המציע , 2018-2022במהלך השנים  3.2

כאשר כל אחד  ,מדפי ספריות מברזלאו אספקה והתקנה של ו/ייצור והתקנה 

 ,ספריותכונניות של מטר אורך  25לפחות מהפרוייקטים כאמור כללו אספקה של 

 .פרוייקטאש"ח לא כולל מע"מ, לכל  100ובהיקף כספי של  מדפים בכל כוננית, 4לפחות 

 ההצעה למסמכי לצרף שיש מסמכים .4

, תקפים כשהם, שלהלן והמידע המסמכים את כוללת כשהיא, הצעתו את לבנק יגיש מציע כל

 ידי על תיבות בראשיבכל דף  וחתומים, ההצעה הגשת למועד( העניין לפי) ומאומתים נכונים

 1התצהיר )נספח א, פרט לחתימה על בצירוף חותמת המציע המציע את לחייב הסמכות בעל

הסכם לחלק א' למסמכי המכרז(, כתב ההצעה הכספית )חלק ב' למסמכי המכרז( ו

mailto:tenders@boi.org.il
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ם יחד עם חותמת נדרשת גם חתימה מלאה בסופ הםב (חלק ג למסמכי המכרז)ההתקשרות 

 יש. לחתימתו מורשה אינו מחויב בצירוף חותמתפטור או עוסק מציע שהינו עוסק . המציע

 :, לפי הסדר הבאהמסמכים הגשת על להקפיד

 :כדלקמן, חתומים המכרז חלקי כל את 4.1

, נספחיו כלל על( ותנאיו המכרז נוהל - זה מסמך) המכרז למסמכי א חלק 4.1.1

 לרבות 1, ובנספח אהנדרשים הפרטים כל בהם שמולאו לאחר, 2א נספח לרבות

 מאושרת עליו המציע כשחתימת ,המציע חותמת בצירוף בסופו מלאה חתימה

 .ד"עו ידי על

 הפרטים כל בו שמולאו לאחר, נספחיו כל על( תהכספי ההצעה כתב) ב חלק 4.1.2

 כשחתימת ,המציע חותמת בצירוף בסופו מלאה חתימה לרבות הנדרשים

 .  כנדרש ד"עו ידי על מאושרת עליו המציע

 חותמת בצירוף בסופו מלאה חתימה לרבות, נספחיו כלל על( הסכם) ג חלק 4.1.3

 .כנדרש ד"עו ידי על מאושרת עליו המציע כשחתימת, המציע

להכניס כל שינוי או  רשאי יהיה לא המציע כי, מובהר, ספק  כל הסר למען 4.1.4

 .להלן 9 סעיף ראו, ולעניין זה ונספחיו הסכםבתיקון 

 (.המיפרט) ד חלק 4.1.5

 .(כאלה ויהיו ככל) למציעים הבנק ששלח הבהרה מכתבי 4.2

 את הצעתו במסגרת יגיש המציע - הסף בתנאי המציע עמידת על המעידים מסמכים 4.3

 :זה ובכלל, הסף תנאי של התקיימותם להוכחת הנדרש ככל הרלוונטי החומר כל

 .המכרז מסמכי של א לחלק 2א-ו 1א יםנספח הגשת 4.3.1

 במסגרת יגיש המציע - ההצעה איכות ולהוכחת המציע איכות להוכחת מסמכים 4.4

 .ההצעה ואיכות המציע איכות להוכחת הנדרש ככל הרלוונטי החומר כל את הצעתו

 :יצורפו, תאגיד המציע היה - נוספים מסמכים 4.5

 על ,תקפותם על ד"עו אישור בצירוף המציע של העדכניים ההתאגדות מסמכי 4.5.1

(, התאגידים רשם כגון) דין פי על המתנהל במרשם קיים תאגיד המציע היות

 רשאים המכרז מסמכי על בשמו החתומים היות ועלמסוגו  תאגידים לגבי

 .בחתימתם המציע את לחייב

 פנקסי ניהול בדבר, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי אישור 4.5.2

 .ורשומות חשבונות

 בהתאם הנדרשים והתצהיר אישור, אישה בשליטת עסק הוא המציע אם 4.5.3

 .1992-ב"התשנ, המכרזים חובת לחוק ב2 לסעיף

 אחד את להצעתו יצרף לא אשר מציע כי, במפורש בזה מובהר ספק כל הסר למען 4.6

 אופן בדבר לעיל שפורטו ההוראות אחר ימלא לא או/ו לעיל המפורטים המסמכים

 רשאי, אמיתי שאינו או/ו מדויק כלא יתברר אשר בפרט ינקוב או/ו המסמכים הגשת

 חובת עליו שתהא ומבלי והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, חייב לא אך, הבנק

 ההצעה או ביותר הזולה ההצעה זו תהיה אם גם, הצעתו את לקבל שלא, הנמקה
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 דעתו שיקול לפי, חייב לא אך, הבנק רשאי יהיה וכן ,ביותר הגבוה בציון שזכתה

 הפגם את לתקן למציע לאפשר, הנמקה חובת עליו שתהא ומבלי והמוחלט הבלעדי

 .בהצעתו שנפל

 ותהצע הגשת ואופן במכרז להשתתפות רישום .5

 1993 – ג"התשנ, ג לתקנות חובת המכרזים19המכרז ינוהל כמכרז ממוכן לפי תקנה  5.1

 המכרזים למערכת יוגשו למכרז ההצעות"(. המכרזים חובת תקנות)להלן: "

 .ההצעות במכרזעד המועד האחרון להגשת , האלקטרונית

: להלן) האלקטרונית המכרזים במערכת מראש הרשמה דורשת במכרז ההשתתפות 5.2

 על למכרז ישוםהר לצורך. "(החברהאל מול חברת משיק )להלן: " "(למכרז הרישום"

 בטופס. המכרז למסמכי 3א כנספח המצורף, למכרז הרישום טופס את למלא המציע

והמוסמך מטעמו להגיש הצעה  המציע םמטע החתימה מורשה פרטי את למלא יש

 יש למכרז הרישום טופס את. כאמור המורשה של כתובת הדוא"ל לרבות, במכרז זה

 .service@mashiktech.com לכתובתאל החברה  ל"בדוא לשלוח

 החברה של וההדרכה התמיכה ממרכז המציע יקבל למכרז הרישום ביצוע לאחר 5.3

, הרישום ביצוע על אישור ובה ל"דוא הודעת"( וההדרכה התמיכה מרכז: "להלן)

 .במסגרתו גם יצויין שם המשתמש של המציע במערכת המכרזים

 של האינטרנט לאתר להיכנס המציע על הרישום ביצוע על האישור קבלת לאחר 5.4

כדי לעשות שימוש  https://account.sourcingvision.com הדואל: בכתובת החברה

 . החברהבמערכת, תוך שימוש באמצעי הזיהוי שהועמד לו על יד 

 הרישום לאחר יקבל המציע מהחברה, האלקטרונית המכרזים במערכת שימושלשם  5.5

 המציע מטעם המורשה של"ל הדוא כתובת אל תשלח אשר ראשונית סיסמא ,במערכת

 "לדואה אל תשלח חדשה סיסמא .המכרזים למערכת המציע ברישום שמופיע כפי

 לחולל יבקש אשר המציע ידי על אם בין - סיסמא החלפת של במקרה גם, כאמור שהוזן

 . המשתמש סמתיס את לשנות שתבקש המערכת ידי על אם ובין חדש סמאיס

 כי מראש זמן מספיק לוודא במערכת, ובאחריותו שלו רישום בוצע כי דאלוו המציע על   5.5

 לשם האלקטרונית המכרזים למערכת להיכנס מצליח הוא וכי כהלכה בוצע הרישום

 שנרשם מציע ורק מאחר, למכרז ולהירשם להקדים המציעים על בה. תקינה עבודה

 בשל כי טענה תתקבל לא. במכרז הצעתו את ולהגיש למערכת להיכנס יוכל מראש

 נמנע, וההדרכה התמיכה מרכז של זמינות חוסר לרבות, כלשהי טכנית תקלה

 הרישום הליך את לבצע למציעים ממליץ הבנק. במועד הצעתו את להגיש מהמציע

 עבודה ימי שני לפחות ,כנס למערכת ולעבוד בהיולוודא כי הם מצליחים לה למכרז

 .ההצעות להגשת האחרון המועד טרם

 מחשב מאשר מיותר האלקטרונית המכרזים למערכת מציע של כניסה תתאפשר לא 5.6

 . אחד

 כשהם ,לעיל 4בסעיף  המפורטים המסמכים כל את לסרוק יש ההצעה הגשת לצורך 5.7

 המכרזים מערכת לתוך אותם ולטעון, המציע את לחייב סמכות בעל ידי על חתומים

כים אחרים מאו מס נספח או חלק כל למערכת לטעון יש כי, מובהר. האלקטרונית
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קובץ כל כי גודל כן , ובהתאם לשורות המתאימות שהוקצו לכך במערכת נפרד באופן

על הגודל המקסימלי האפשרי מבחינת לא יעלה  ן למערכתשמבקשים להטעי

על הגודל המקסימלי , והגודל של כלל ההצעה הנטענת לתיבה לא יעלה המערכת

את הקבצים לגדלים  התאיםבאחריות המציע ל .האפשרי מבחינת המערכת

ניתנים   PDFקבצי לדוגמה, -האמורים, כדי לאפשר את העלאתם וחתימתם בתיבה

 .סטנדרטיות או בתוכנות אחרות הנגישות במרשתת  PDFלדחיסה בתוכנות 

וכל המציע לראות י, האלקטרונית המכרזים לתיבת ההצעה הגשת תהליך בסיום 5.8

, לרבות מועד ההגשה הצעתו כפי שהוגשה אתהאלקטרונית  המכרזים תיבת במערכת

המציע רשאי עד המועד האחרון להגשת ההצעות  .ומספר סידורי הניתן על ידי המערכת

לשנות את הצעתו במערכת, אולם עליו להקפיד כי עד מועד סגירת תיבת המכרזים 

האלקטרונית הצעתו המתוקנת מוגשת כנדרש ומופיעה האסמכתא במערכת על כך. 

, כי חתימתו של המציע, באמצעות מורשה החתימה מטעמו, על הצעתו המוגשת מובהר

 קטרוני, מחייבת אותו.באופן אל

 ההצעות להגשת האחרון במועד אשר הצעות רק תשתתפנה במכרז כי, בזאת מובהר 5.9

 האלקטרונית המכרזים מערכת. האלקטרונית המכרזים במערכת במלואן תימצאנה

 עדיין המציע זה במועד אם גם, הצעותה להגשת האחרון במועד אוטומטי באופן תינעל

 .בתוכה ומצוי למערכת מחובר

 

 כדי מראש מספיק זמן האלקטרונית המכרזים למערכת להיכנס למציעים מומלץ

. המחשוב בתחום לרבות, שונות ותקלות עיכובים עקב ההצעות בהגשת לאחר שלא

 כתב מילוי בתוספת הקבצים כלל של העלאה הכוללת - הצעה הגשת לעתים כי מודגש

 להמתין ולא בחשבון זאת לקחת המציעים עלו, שעות מספר לערוך יכולה, ההצעה

 .במערכת הצעתם בהגשת האחרונה לשעה

 

 ולהגשת האלקטרונית המכרזים במערכת לרישום הקשור בכל טכני סיוע קבלת לצורך 5.10

, 050-9029376 :בטלפון וההדרכה התמיכה למרכז לפנות ניתן באמצעותה ההצעות

 . 17:00 עד 8:00 השעות ביןעד חמישי  ראשון בימים

 הזוכה ההצעה חירתחינת ההצעות ובב .6

 .מחיר 70%-ו איכות 30%: יהיו הזוכה ההצעה לבחירת המשקלות 6.1

 תהליך "(.המכרזים ועדת: "להלן) הבנק של המכרזים ועדת בפני תובאנה ההצעות 6.2

 :שלבים מספרב ייעשה והערכתן ההצעות בחינת

  הסף בתנאי ההצעות עמידת של בדיקה: א שלב

 האיכות ציוני וחישוב ההצעות איכותבדיקה של  :ב שלב

 המחיר ציוני חישוב :ג שלב

 ההצעות ודירוג( ומחיר איכות) הכוללים הציונים חישוב: ד שלב
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להחליט להתחיל בבדיקת איכות ההצעה )שלב ב( לפני  רשאי הבנקעל אף האמור,  6.3

הכרעה בדבר עמידה בתנאי סף, או לאחד את בדיקת שלבים א+ב, וקבלת הכרעה 

 בשניהם יחד.

 הסף בתנאי ההצעות של העמידה בדיקת: א שלב 6.4

 בתנאי עומדת ההצעה אם תבדוק, ידה על לכך שימונה מי או, המכרזים ועדת 6.4.1

 הסף מתנאי באיזה תעמוד שלא הצעה. המכרז במסמכי שהוגדרו כפי, הסף

 .של המכרז הבאים שלביםבחינה בל תעבור ולא, תיפסל

רשאי , חלופיות הצעותממספר במידה וההצעה מורכבת לפי כללי המכרז  6.4.2

הבנק לפסול רק חלק מההצעה ולא את ההצעה כולה, הכל לפי שיקול דעתו 

 הבלעדי ובלא חובת הנמקה.

 בסיום או ההצעה פסילת במועד כך על הודעה יקבל, נפסלה שהצעתו מציע 6.4.3

, הבנק של המוחלט דעתו שיקול פי על(, הזוכה בחירת לאחר) המכרזי ההליך

 . זה בעניין תביעה או דרישה  ,טענה כל על מראש מוותר והמציע

  האיכות ציוני וחישוב ההצעות איכות בדיקת': ב שלב 6.5

 .הכולל מהציון 30% מהווה האיכות ציון 6.5.1

 אשר, מטעמה בדיקה צוות מנהת ועדת המכרזים האיכות ציוני חישוב לצורך 6.5.2

 ,שירותים המציע מספק או סיפק להם לקוחות אצל לבקר, היתר בין, רשאי

 דרך בכל יםהשירותמתן  איכות את לבחון לבקש או, מהם מי עם לשוחח

 הפרמטרים פי על מציע לכל ציונים יעניק הבדיקה צוות. לנכון שימצא אחרת

, כאמור בדיקה לבצע הבדיקה לצוות להורות רשאי הבנק. להלן המפורטים

 .הנמקה חובת עליו שתהא ומבלי, והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי הכל

 ברכיבים ההצעה שתקבל הנקודות כסכום יתקבל הכולל האיכות ציון 6.5.3

 :להלן בטבלה המפורטים

 הניקוד פירוט רכיבה

 נסיון

 המציע

השנים במהלך אותו ביצע המציע , פרוייקט נוסףבגין כל 

, תקבל ההצעה 3.2 מעבר לנדרש בתנאי סף, 2018-2022

 3נקודות בגין  15נקודות, עד למקסימום של  5

 יותר. אופרוייקטים נוספים 

15 

 

 המלצות

צוות הבדיקה ישוחח עם שני לקוחות לפחות שעבורם 

. בשיחה ייבדקו, בין יםדומ פרוייקטיםביצע המציע 

בלוחות הזמנים,  עמידההיתר, איכות העבודה שבוצעה, 

 '.וכוחריגים  תימחורגמישות המציע לשינויים, אופן 

 בהתאם נקודות 30 עד להצעה יעניקו הצוות חברי

 .להתרשמותם

30 

 ראיון

מנהל  ו/או את צוות הבדיקה יראיין את נציג המציע

הפרויקט המוצע, ויתרשם בין היתר, מניסיונם, 

כישוריהם, יכולתם לבצע את הפרויקט, עמידתם 

25 
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כח האדם שהוא מעסיק, מגוון  ,בלוחות הזמנים

כן, יציג -כמו התרשמות כללית.והפרויקטים שביצע 

שסיפק  מדפים ורהוטתמונות להמחשה של המציע 

הדוגמאות לפי בפקוייקטים קודמים והצוות ינקד את 

 התרשמותו מאיכות הדוגמאות.

נקודות בהתאם  25חברי הצוות יעניקו להצעה עד 

 להתרשמותם.

 התרשמות

לפחות שעבורם ביצע אתרים   2-יבקר בצוות הבדיקה 

בין היתר,  . בשיחה ייבדקו,יםדומ פרוייקטיםהמציע 

איכות העבודה שבוצעה, איכות החומרים, ההתקנה, 

 '.וכו הגימור

 בהתאם נקודות 30 עד להצעה יעניקו הצוות חברי

 .נקודות לכל אתר( 15)עד  להתרשמותם

30 

 100  ''כסה

6.5.4  

 

 נקודות 100 מתוך נקודות 60 כ"סה ואה ,המינימאלי האיכות ציון 6.5.5

 תעבור ולא, תיפסל זה מציון פחות שתקבל הצעה(. 60%) אפשריות

שגיאה! מקור )בכפוף לאמור בסעיף  של המכרז הבאים שלביםב בחינהל

 לעיל(. ההפניה לא נמצא.

 הבנק רשאי, הראיונות לפני הממליצים עם השיחות את לקיים הבנק יבחר אם 6.5.6

 למעט ,הרכיבים בכל יקבלו שהצעותיהם מציעים רק לראיון יוזמנו כי להחליט

 60%-מ פחות שיקבלו הצעות. האפשריות מהנקודות לפחות 60% ,ראיון

 השיחות לפני הראיונות את לקיים הבנק יבחר אם; לראיון יוזמנו ולא, ייפסלו

 יקבלו שהצעותיהם המציעים של לממליצים רק הבנק יתקשר, הממליצים עם

 למעט המלצות. ,הרכיבים בכל האפשריות מהנקודות לפחות 60%

 או קודם ניסיון, לעיל כאמור ההצעה איכות במסגרת בחשבון נלקחבו  במקום 6.5.7

 להביא, והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי רשאי הבנק, המציע של המלצות

 .קיים אם, המציע עם בנקל שקיים , חיובי או שלילי,קודם ניסיוןגם  בחשבון

 המחיר ציוני חישוב: ג שלב 6.6

 .הכולל מהציון 70% מהווה המחיר ציון 6.6.1

, וכמוסבר המכרז למסמכי ב בחלק המפורטים הרכיביםמ יורכב ההצעה מחיר 6.6.2

 .שם

 במחיר ביותר הזולה ההצעה מחיר חלוקת ידי על יחושב להצעה המחיר ציון 6.6.3

( מקסימלי) 100 ציון יתקבל כך. 100-ב התוצאה והכפלת, הנבחנת ההצעה

  :האחרות להצעות 100 -מ קטנים יחסיים וציונים ביותר הזולה להצעה

 מחיר ההצעה הזולה ביותר    X   100= ציון מחיר 
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 מחיר ההצעה הנבחנת         

  ההצעות ודירוג( ומחיר איכות) הכולל הציון חישוב:  ד שלב 6.7

 ידי על מההצעות אחת כל עבור יחושב( ומחיר איכות) במכרז הכולל הציון 6.7.1

 :הבא באופן, המחיר וציון האיכות ציון שקלול

 (ציון המחיר X 70)+  (ציון האיכות X 30)   =  הציון הכולל

                                          100 

ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר תדורג ראשונה, זאת שלאחריה  6.7.2

במכרז,  כזוכה תוכרזתדורג שניה, וכן הלאה. ההצעה שדורגה ראשונה 

 .להלן 11-ו 10 ,7 בכפוף לאמור בסעיפים

  המציע של והתחייבויות מצגים .7

 :כדלקמן  ,כלפי הבנק ומתחייב מצהיר המציע הצעתו הגשת בעצם

 הזוכים או המציעים על החלות הדרישות כל ואת הישראלי הדין את היטב מכיר הוא 7.1

 ודרישות ההוראות הדינים כל ואת, בישראל החלים המכרזים דיני את לרבות ,במכרז

 ., ככל שחליםבמכרז הזוכים או/ו המציעים על יםהחל והרישוי הרישום

 .מכרזיםה חובת לתקנות( א)6 תקנה בדרישות עומד הוא 7.2

 ומין סוג מכל, הרלבנטיים הנתונים כל ואת המכרז מסמכי כל את ובדק ראה הוא 7.3

 את ביצע וכי, הצעתו עם בקשר או השירותים עם בקשר או המכרז עם בקשר, שהוא

כי הגיש ו הבלעדי דעתו שיקול פי על עצמאי באופן לכך בקשר הרלוונטיות הבדיקות כל

 מטעמו מי או הבנק ידי על, ניתן אם, לו שניתן מידע כל על שהסתמך מבליאת הצעתו 

 הבנה ומתוך, האמור בסיס על הצעתו את גישמכן ו, המכרז מסמכי במסגרת שלא

 יהיה הצעה שהגיש מציע. הזוכה ההצעה תיבחר בו לאופןו המכרז תנאי לכל והסכמה

 או לתנאיו או למכרז הקשור כלשהו פרט הבין לא או מודע היה לא כי מלטעון מנוע

 מי או הבנק ידי על שנעשה מצג או דבר על כלשהו באופן הסתמך הוא כי או לשירותים

 .מטעמו

כל חלקיו  על המכרז במסמכי האמור ולכל המכרז תנאי לכל הסכמתו את מביע הוא 7.4

 או טענה כל מטעמו למי או לו תהיה ולא לו אין כי, ומתחייב מצהיר והוא, נספחיוו

  .המכרז מתנאי איזה עם בקשר או כנגד, וסוג מין מכל תביעה או דרישה

 נספח שנוסח שלו הביטוח סוכן מול ווידא כי, הצעתו הגשת מתחייב כי ווידא לפניהוא  7.5

 ימציא הוא הזכייה המציע מתחייב כי לאחר הביטוח שלו. חברת על מקובלביטוחים

  .מהותיים הסתייגויות או שינויים ללא, המכרז במסמכי כאמור בנוסחם אלו מסמכים

  .במכרז אחת מהצעה יותר הגיש לא הוא 7.6

קשר עם גורמים המעניקים ולא יצור ר יצ לא אורך ההליך המכרזיכל ל הוא מתחייב כי 7.7

 . שירותים לבנק בקשר עם הפרויקט או מכרז זה

המציע, בעל ענין בו וכל גוף שהמציע הוא בעל ענין בו, וכל מי מטעמו הוא מתחייב כי  7.8

הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר יפעלו לתיאום פעלו ולא של אחד מהם, לא 

 .כלשהו, בכל אופן שהוא, לרבות החלפת מידע, הערות או הבנות
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 כלויקיים את  ויבצע במכרז ישתתף שהמציע הסכם או דין כל לפי מניעה אין 7.9

או חשש  אפשרות ואין, המכרז למסמכי ג כחלק המצורף שבהסכם התחייבויותיו

 אספקת לבין, ובעלי השליטה בו המציע ענייני בין, עקיף או ישיר, עניינים לניגוד

  .המציע ידי על השירותים

אין  ק במתן השירותיםשייקחו חל לעובדיםאו , ונושאי משרה בועלי שליטה ב ,למציע 7.10

קרובי משפחה במידה ומועסקים , בבנק המועסקים ראשונה מדרגה משפחה קרובי

בתצהיר  ומפורש ברור באופן זו עובדה לציין המציע עלמדרגה ראשונה בבנק ישראל, 

  .1נספח א

  הבהרות .8

, בהירויות אי המציע ימצא אם. ביסודיות השונים המכרז מסמכי את לבדוק המציע על 8.1

, בהם מהכתוב כלשהו פרט יבין לא או, המכרז מסמכי בין התאמות אי או סתירות

 .בכתב הדברים את ולפרט לבנק לפנות עליוחובה 

 תימסר ההליך עם בקשר אחרת שאלה וכל כאמור פירוט ובה בהרהה בשאלות פנייה 8.2

 הבהרות לקבלת יפנה לא אשר מציע. יללע 1.7 יףמהמועד הנקוב בסע יאוחר לא לבנק

 או, סתירה, בהירות אי בדבר טענה כל בעתיד מלטעון מנוע יהיה, האמור המועד בתוך

 . ההליך במסמכי התאמה אי

 לבנק  Wordמסוג קובץ משלוח באמצעות ,בלבד בכתב להפנות יששאלות ההבהרה  8.3

 הבהרה לכל בו ביחס ויצוין ,אשר יהיה מסודר בהתאם לסדר הסעיפים במכרז

, וככל הניתן בפורמט מתבקשת היא במכרז סעיףולאיזה  חלק המתבקשת, לאיזה

 הבא:

 פירוט ההבהרה המתבקשת מספר הסעיף החלק במכרז

 להבהיר....אבקש  סעיף .... חלק א' / ב/ ג/ ד

 

למועד הנקוב  עד וזאת, tenders@boi.org.il: ל"הדוא לכתובת יישלחוקבצי ההבהרות   8.4

באמצעות דואר חוזר מהבנק או  המייל קבלת אישור לוודא על הפונה .לעיל 1.7בסעיף 

 לעיל. 1.9בסעיף אשר פרטיו נקובים  ,עורך המכרזאיש הקשר מטעם טלפונית עם 

, בעת ניסוח תשובות ההבהרה מחויב לנוסח השאלה, ובכלל זה רשאי נואי הבנק 8.5

  .לדעתו , ככל שהדבר נדרשלנסחה מחדשאו  נוסח של שאלה לקצרשישלחו למציעים, 

הבהרה  לגביהם שאלה בעניינים שלא הופנתהגם רשאי לפרסם הבהרות  קהבנ 8.6

 .ספציפית, ובכל מועד בו יחפוץ

 הדואר באמצעות ישלח הבנק. העברית בשפה, בכתב עשהיי ההבהרה לשאלות המענה 8.7

 ,בשאלות הבהרה שפנו הגורמים לכלל ידו על שניתנה תשובה מכל עותק האלקטרוני

 הבנק,וכן יפרסמם באתר האינטרנט של מי שלקח בו חלק, ל -ואם נערך כנס מציעים 

 על או שנשאלו השאלות כל על לענות חייב אינו הבנק. הפונה את לזהות מבלי זאתו

התשובה  כי או, מאליה מובנת התשובה כי, סבר אם לרבות, שנשאלה שאלה חלקי

mailto:tenders@boi.org.il
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 בקשה ולא לתיקונו או המכרז לשינוי הצעה אלא אינה השאלהלשאלה שלילית או כי 

 .תוכנו להבהרת

 את יחייבו לא המכרז עם בקשר שיעשו כלשהם שינויים או תיקונים, הבהרות כי יובהר 8.8

 תינתן שלא תשובה כל. כך לצורך הסמיך הבנקמי ש ידי על בכתב נערכו אם אלא הבנק

 השתק לטענת בסיס תהווה ולא מטעמו מי או הבנק כלפי למציע עילה תיצור לא, בכתב

 כחלק ויחשבו מחייבים יהיו כאמור תיקון או הבהרה מסמכי. הבנק כלפי מניעות או

 מסמכי את לצרף נדרשים המציעים. מתנאיו תנאי ובחזקת המכרז ממסמכי נפרד בלתי

לחייב את  סמכותה בעל ידי על חתומים הם כאשר, לבנק שיגישו להצעה ההבהרה

 .לעיל כאמור, המציע

 או הבהרה כל לקבל הזדמנות לו הייתה כי המציע מצהיר, במכרז הצעתו הגשת עם 8.9

 בכל טענות לו יהיו ולא זה בסיס על הצעתו את הגיש וכי הצעתו הגשת לצורך הסבר

, סתירה של מקרה בכל. כלפיהם טענות מלטעון מנוע ויהיה ותנאיו המכרז לנוסח הנוגע

 הפרשנות את יקבע הבנק, בהם או המכרז מסמכי בין בהירות אי או התאמה אי

 באופן יפורשו שונות הוראות בין בהירויות ואי התאמות אי, סתירות. המחייבת

 כלפי, תביעה או טענה כל תהא לא למציע. הבנק זכויות ואת המציע חובות את המרחיב

 .הבנק שבחר מהפרשנות הנובעת, מטעמו מי או הבנק

 תתפים, פגמים בהצעות ותיקון הצעותשדיון עם המ .9

 תקבלנה שההצעות מנת על. המציעים ידי על יועבר אשר המידע פי על בחנהית ההצעות 9.1

 הבנק, זאת עם. הצעתם על נרחב פירוט לתת נדרשים המציעים, להן הראוי המשקל את

 בעל ובין בכתב בין ,הנמקה חובת עליו שתהא ומבלי הבלעדי דעתו שיקול לפי, רשאי

, הצעתו בפרטי מציע עם לדון, שלבים במספר ובין אחד בשלב ובין, במכרז שלב בכל, פה

 שהצעותיהם מהמציעים ולבקש , לבקש שהמציע יופיע בפניה,לגביה הבהרות לבקש

 לרבות) מציעים במספר מדובר אם ובין בודד במציע מדובר אם בין, מתאימות נמצאו

  .הצעותיהם את התאיםל אוו/ לתקן ,להשלים (בלבד מהמציעים חלק עם

 פגם התגלה, האמור אף ועל במידה. המכרז מתנאי ישנה או יתנה, יוסיף לא המציע 9.2

 בין המסמכים בגוף בין הסתייגות או שינוי, חוסר, תוספת לרבות המציע בהצעת

 ומבלי המוחלט דעתו לשיקול בהתאם הבנק ינהג, אחרת בדרך ובין נלווים במסמכים

או  ההצעה את לפסול, היתר בין, רשאי והוא, או שימוע הנמקה חובת עליו שתהא

 ולראותם כאמור הסתייגות או תוספת, שינוי מכל להתעלם או לבקש את תיקונה,

לפעול כאמור  רשאי יהיה שהבנק המציע מסכים הצעתו בהגשת .נעשו לא כאילו

 והמציע מוותר מראש על כל טענה או דרישה בענין זה.

 את לחייב כדי שבסעיף זה בסמכות אין כי, במפורש ומודגש מובהר ספק הסר למען 9.3

 דרך בכל הצעותיהם את לתקן להם לאפשר מנת על המציעים עם בדברים לבוא הבנק

  הצעתו. מפרטי מפרט בו לחזור למציע לאפשר כדי או, המכרז במסמכי מהאמור שהיא

 מי או למציעים בכתב יפנה, הרכש אגף באמצעות, שהבנק יתכן ההצעות הגשת לאחר 9.4

 יהיה לא אולם, בהצעתם פרטים להתאים או לתקן, להשלים, להבהיר בבקשה, מהם

 התיקון, ההשלמה, ההבהרה התרת על או שהוגשה ההצעה כשרות על ללמד כדי בכך
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 המכרזים ועדתהבנק, באמצעות  ידי על שיאושרו ככל אלא, הענין לפי, ההתאמה או

  .לעיל כאמור

 במטרה ומתן משא עמו ולנהל בדברים עמו לבוא הבנק רשאי, הזוכה קביעת לאחר 9.5

 זכייתו לאחר, במכרז הזוכה רשאי, מהאמור לגרוע מבלי. הצעתו את לתקן או לשפר

 המכרז למפרטי ביחס שיפורים או שינויים להציע, עמו ההסכם על החתימה לאחר ואף

 הנדרש המחיר להפחתת ויובילו השירותים מחירי את יוזילו להערכתו אשר, וההסכם

 לדון או לבחון חייב אינו על אף האמור יודגש כי הבנק. וייעול לשיפור או/ו ידו על

 כל מתן ללא הצעה כאמור לדחות רשאי הוא וכן, כאמוראו שיפור שינוי ל בהצעה

 הבלעדי דעתו שיקול לפי, והכל, לו שיראה תנאי בכל הסכמתו את להתנות או, הנמקה

הבנק באמצעות ועדת המכרזים  .שימוע או הנמקה חובת עליו שתהא ומבלי והמוחלט

עם הזוכה במכרז, בהתקיים  מהותי בהסכם שייחתם או נחתםרשאי לשנות פרט 

 .בדין התנאים לכך

 הזכות שלא לבחור בהצעה  .10

 כפי, כלכליות או/ו ביטחוניות בדיקות למציע לערוך הזכות את לעצמו שומר הבנק 10.1

 המציע את תפסול, הבנק דעת שיקול פי על, אלה בבדיקות עמידה אי. לנכון שימצא

 . או למחיר הצעתו שיקבל לניקוד קשר ללא

 לא אך, רשאי יהיה, העניין נסיבות למכלול לב ובשים הבלעדי דעתו שיקול לפי, הבנק 10.2

 פליליות עבירות, בעניינו נמצאו או ידו על הוצהרו אשר, במכרז מציע לפסול, חייב

 מכרז.בהשירותים  ביצוע על השפעה להן שיש יתכן הבנק שלדעת, משמעותיות

 בה הצעהאו ב ביותר הגבוה הכולל הציון את שקבלה הצעהב לבחור שלא רשאי הבנק 10.3

 כך בשל, רק לא אך בפרטאו באיזה מן ההצעות האחרות, , ביותר הנמוך המחיר הוצע

 מצבו עקב לרבות) לבנק בהתחייבויותיו יעמוד לא המציע כי ממשי חשש יש שלבנק

 הקיימות מהותיות תביעות או פירוק או רגל פשיטת הליכי הצפוי, או הנוכחי הכלכלי

 כדאית אינה ההצעה כי במכרז( או יזכה באם לתיפקודואחר  חשש שקיים או ,נגדו

 נכשל ההצעה מציע אם או תכסיסניתנראית כהצעה  ההצעה אם או למציע כלכלית

או אם ההצעה חורגת הבנק,  לערוך יבחר אשר ביטחוניות או כלכליות בבדיקות

 של הבנק והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי והכלמהתקציב שייעד הבנק לפרויקט, 

  .שימוע או הנמקה חובת עליו שתהא וללא

 רק לממש הזכות אתו, הנמקה חובת ללא, בתנאים הזכייה את רשאי להתנות הבנק 10.4

 היקף את להגדיל או, שאושר לתקציב בהתאם, השירותים מהיקף או מהמכרז חלק

 תביעה או דרישה ,טענה כל תהיה לא למציע מקרה ובכל, דעתו שיקול פי על, השירותים

 .מטעמו מי כל או הבנק כלפי

באף אחת מההצעות, יהיה הבנק רשאי לבטל את המכרז ולפרסמו הבנק לא בחר  10.5

הכל לפי או לא לפרסמו כלל, מחדש, הן באותה מתכונת והן בשינויים שיראה לנכון, 

 שיקול דעתו הבלעדי.

 ותקפות ההצעות הזכייה הודעת .11
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 דרישה ובה, במכרז זכיית הצעתו על הודעה הבנק של הרכש אגףמ יקבל הזוכה 11.1

 לתחילת מתלה כתנאי, הבנק ידי על שנדרש ככל מסמכים או/ו פרטים להשלים

 הדרוש כל את ההודעה מקבלת עבודה ימי 7 בתוך לבנק להעביר הזוכהל . עההתקשרות

 , ובכלל זה:ההסכם על חתימה לצורך

 .עניינים ניגודי להסדרת/  עניינים ניגוד לאיתור טופס 11.1.1

 מנהל בו המסחרי מהבנק מתאימה אסמכתא הכולל ספק פרטי טופס 11.1.2

 את חשבונו. מציעה

 להסכם תיקונים ההבהרות הליך במסגרת פירסם והבנק במידה 11.1.3

 על יחתום המציע, להסכם מעודכנת מהדורה פירסם לא אך, ההתקשרות

 .הזכייה הודעת קבלת לאחר מעודכן הסכם

 חתימה לצורך הנדרש כזה לרבות, הבנק ידי על שיידרש אחר מסמך כל 11.1.4

 .ההסכם על

 את ותחייב, הבנק של אגף הרכש ידי על תיחתם, בכתב יהתה במכרז הזכייה הודעת 11.2

 כל תהווה ולא הבנק את תחייב לא, פה-בעל ובין בכתב בין, אחרת הודעה שום. הזוכה

 .הבנק כלפי מניעות או השתק טענת

 של כקיבול הזכייה הודעת את יראו לא כי, במפורש בזאת מובהר, ספק הסר למען 11.3

 הדרישות כל מילוי לאחר ההסכם על הבנק חתימת עם רק יעשה והקיבול, הזוכה הצעת

 ההסכם גבי על המציע וחתימת ההצעה הגשת ,אולם. במסמכי המכרז רמהזוכה כאמו

 בו לחזור יכול אינו שהמציע, הדירה בלתי הצעה מהווים ,ההצעה ממסמכי כחלק

 .1.8 בסעיף כאמור בתוקף עדיין שההצעה ובלבד, ממנה

מצאת י, להאריך את המועד לההבנק יהיה רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעד 11.4

הזוכה את המסמכים כאמור, והבנק נתן  מציאלא ה .לעיל 11.1הפרטים כאמור בסעיף 

שנסוג  כמיבפני הזוכה התראה על אי עמידתו במועד כאמור, רשאי הבנק לראות בזוכה 

 מסמכי פי על או/ו דין כל פי על בו מהצעתו במכרז, ויעמוד לבנק כל סעד בעניין זה

   .אחר כזוכה , לרבות, אך לא רק, ביטול זכייתו, והכרזת מציעהמכרז

 על ההסכם ייחתם, המקדמיות כמפורט במסמכי המכרז הדרישות כל שהושלמו לאחר 11.5

הזמנת רכש מתאימה, המאושרת על ידי ו החתום ההסכם הזוכה אל ויועברו, הבנק ידי

 במתן להתחיל רשאי הזוכה יהיה הזמנת הרכש קבלת לאחר רק. בנקשל האגף הרכש 

כאמור  השירותים לתחילת הבנק ידי על שיקבע למועד בהתאם, והכל לבנק השירותים

 .לעיל, אליו הזוכה מחוייב להיערך 2בסעיף 

 או זכות כל של לקיומה מלטעון מנוע הזוכה יהיה, במכרז הזוכה עם ההסכם נחתם 11.6

, פרוטוקול, פרסום, הבנה, הצעה, מצג, התחייבות, הבטחה, מידע על בהתבסס חובה

 ההסכם שנחתם לפני בין, פה-בעל ובין בכתב בין, מחוץ להסכם שנעשו הצהרה או דיון

  .שנחתם לאחר ובין

דעת ניתנה הו אם אף יל,לע 1.8ן הנקוב בסעיף לפרק הזמ תקפות יהיו המציעים הצעות 11.7

 כלשהו בתנאי יעמוד לא שהזוכה למקרה, היתר בין, זאת זה. למועד קודם במכרז זכייה
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 ההסכם את שלא ימלא אושהיווה שיקול לזכייתו  מוטעה מצג הציג או המכרז מתנאי

 .ויבוטל עמו,שנחתם הסכם הזכייתו או שהיא אחרת מכל סיבה או , הבנק עם יחתםיש

אם יבוטלו הזכייה או ההסכם כאמור, הבנק יהיה רשאי להתקשר עם המציע שהצעתו 

להתקשר עם הבנק, יהיה הבנק רשאי לפנות  זהסרב מציע י אםדורגה במקום השני, ו

ות זו של הבנק מובהר כי אין בסמכ .שלישי וכך הלאהבמקום ה הדורגהצעתו למציע ש

בה כלשהי על הבנק להתקשר עם הצעה או הצעות שדורגו על ידו מלבד כדי להטיל חו

או לגרוע מזכותו לבטל את המכרז או לנהוג בכל דרך אחרת על פי כל  ההצעה הזוכה

את הארכת תוקף הצעתו עד  מציעכל לדרוש מגם הבנק רשאי דין בנסיבות העניין. 

 . ציע יפעל בהתאםלמועד אשר ייקבע על ידו והמ

  פיצויהיעדר ו להוצאות אחריות .12

 הקשורות או למכרז הצעה בהכנת הכרוכות, וסוג מין מכל, ההוצאות כל כי, מובהר 12.1

 המכרז. לתוצאות קשר כל ללא, המציע חשבון על יהיו למכרז

, מהבנק השתתפות או תשלום או לשיפוי, שהיא וסוג מין מכל, זכות כל תהיה לא למציע 12.2

 מכל, הוצאה או נזק כל על( נציגיו או שלוחיו, מעובדיו מי לרבות) מטעמו גורם מכל או

, המכרז עם בקשר או בגין, עילה או טעם כל בשל מטעמו מי או המציע שיישא, וסוג מין

או בעקבות אי קבלת הצעת  ביטולו או תנאיו שינוי, עיכובו, הפסקתו, קיומו לרבות

 המציע.

, ולעדכנו לשנותו וכן, ממנו חלק או כולו, המכרז את לבטל רשאי הבנק כי, בזאת מובהר 12.3

 לרבות, היקפם או השירותים של צמצום או שינוי, בו הנקובים מועדים עדכוני לרבות

, עת בכל - והכל -למועד או באופן קבוע , חלקי או מלא באופן, הפסקתם או עיכובם

 ומבלי, כלשהי הנמקה חובת ועלי שתהא מבלי, והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי

 שנשא)ישיר או עקיף(  נזק או הוצאה כל בגין המציע את לשפות או לפצות עליו שיהא

שינוי במכרז או הודעת ביטול יהיו בכתב, יפורסמו באתר האינטרנט של הבנק . וב

למי שלקח  -ויובאו לידיעת כל הגורמים שפנו בשאלות הבהרה, ואם נערך כנס מציעים 

 .בו חלק

לא תהיה כל זכות תביעה בגין אי מימוש הזכייה, חלקה או בכלל. זכייה במכרז לזוכה  12.4

 זה אינה מבטיחה בלעדיות לזוכה במתן השירותים לבנק, כולם או חלקם.

 בהצעה עיוןו מידע גילוי .13

 בדבר ומדויקים מלאים פרטים לגלות מהמציע לדרוש רשאים מטעמו מי או הבנק 13.1

 יש ושלדעת אחר מידע כל וכן, שלו המימון מקורות, שלו ההון מבנה, עסקיו, זהותו

 מציע . , וכן מידע כאמור ביחס לכל בעל ענין במציע במישרין או בעקיפיןבגילויו עניין

 שלא הבנק רשאי, נכון לא מידע מסר או הדרוש המידע את לבנק מלמסור נמנע אשר

 .להלפוס או בהצעתו לדון

 שימסור המידע אמיתות את ממקורותיו גם לוודא הזכות את לעצמו שומר הבנק 13.2

 שהבנק לכך כמסכימים בו הענין בעלי כל ואת המציע את יראו הבקשה בהגשת. המציע

 הפועלים וגוף רשות מכל לרבות, המדינה מרשויות, למכרז הקשור מידע לגביהם יקבל

 רשאי כן .כך לצורך הםמ שיתבקש מסמך כל על לחתום יםמתחייב םוה, דין פי על
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 באתרי ביקור לערוךליצור קשר עם לקוחות או קבלני המשנה של המציע, או  הבנק

 בחירת לאחר או המכרז שלבי בכל וזאת, נתונים אימות לצורך ,לקוחותיו או המציע

 .כזוכה המציע

 מידע מסר או נכון מידע מלמסור נמנע הוא כי לבנק התברר זכייתו ולאחר, המציע זכה 13.3

 מי עם ולהתקשר מעיקרא זכייתו את לבטל הבנק רשאי, מטעה מידע או, בלבד חלקי

 דעתו שיקול פי על אחרת החלטה כל לקבל או השירותים לאספקת לנכון שימצא

 מבליו כלשהו הוצאות החזר או לפיצוי זכאי יהא שהמציע מבלי והמוחלט, הבלעדי

 .מזכויותיו של הבנק כלפי המציע בשל התנהגותו כאמור לגרוע

בכתב את הבנק ללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע המציע חייב לעדכן  13.4

 .שמסר במסגרת או בקשר עם המכרז

, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין במסמכים שונים ובהצעת לדיןבהתאם  13.5

  ., לאחר החלטה סופית של ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכההזוכה במכרז

, על כל חלקיה ונספחיהו תעמוד במלואה, בהגשת הצעתו מסכים המציע, כי הצעת 13.6

סודות מסחריים קיימים בהצעה לדעת המציע המציעים במכרז. אם  לעיונם של יתר

)במסגרת תצהירו  להצעתו המציע יצרףאשר יש להשאירם חסויים, או מקצועיים 

. בחר המציע לסודיותם הנימוקים ואתבהצעתו  אלה חלקים בדבר פירוט( 1בנספח א

למנוע  הבנק, רק בשל כך, רשאי, פרט בהצעתו שיש להשאירו חסוי כאמור לציין לגבי

 .זוכההמאותו מציע עיון בפרט מקביל בהצעה 

, להציג הבלעדי ו, וזאת על פי שיקול דעתהבנק יהיה רשאייובהר, כי על אף האמור לעיל  13.7

 אינוו , כל מסמך אשר להערכתצדדים שלישייםבפני או  בפני מציעים שלא זכו במכרז

, ולמציע לא דרישות הדיןמהווה סוד מקצועי או מסחרי והוא דרוש על מנת לעמוד ב

 תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כנגד הבנק או מי מטעמו בקשר לכך.

רשאי לקבוע הסדרי סודיות מיוחדים, בין ככלל ובין לגבי נושאים מסוימים, אם הבנק  13.8

הכל לפי שיקול דעתו  .עשות כןא לא חייב לותבוא בקשה כזאת מצד מציע, אולם ה

בכל מקרה לא  .הבלעדי והמוחלט של הבנק ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה או שימוע

תישמע כלפי הבנק כל טענה או דרישה או תביעה בקשר לכך. כמו כן, במקרה שהבנק 

יהא סבור, לרבות בשל התנגדות של מציע אחר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם 

ר, יהא הבנק רשאי להימנע מלגלות כל מידע כאמור, כל עוד לא ניתן לגלות מידע כאמו

  צו בית משפט לפי פניית המעוניין בגילוי.

, הבנק יעביר מתן השירותיםעל אף האמור לעיל, מובהר כי לצרכי בדיקת ההצעות ו 13.9

את הצעות המציעים, באופן מלא או חלקי או כתוצר מעובד, לגורמים שונים, לרבות 

ליועצים מטעמו, ובהגשת הצעתו מסכים המציע שכל חלקי הצעתו, לרבות אך לא רק 

 יועברו לעיון כאמור על ידי הבנק. כאלה המכילים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי,

 הבנק רשאי להתנות את העיון בתשלום הוצאותיו הכרוכות בו.   13.10

 סודיות .14

 הצעה שהגי ולא המכרז מסמכי את שקיבל מי וכן המציע המכרז מסמכי בקבלת 14.1

 אדם לכל להעביר או למסור שלא יםמתחייב )בסעיף זה שניהם יחד יכונו "המציע"(,



 
 חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת ________

 
 40מתוך  17עמוד 

 מטעמו מי או הבנק ידי על לו שנמסר נתוןמידע או  או מסמך, מרשם, מידע כל אחר

האמור לא יחול  .שנוצרו על ידו במהלך הכנת ההצעה, או זה למכרז בקשר או לצורך

או צו של רשות  חוק פי על בגילוי המחויב מידע או ,הכלל נחלת שהוא מידע על

שפותח באופן עצמאי בטרם קיבל המציע את מסמכי המכרז, או או מידע  ,מוסמכת

 .מידע שהתקבל מצד שלישי כדין ללא הפרת חובת סודיות

 סודיות לשמירת לדאוג ,המציע מתחייב, זה סעיף פי על התחייבויותיו מילוי לשם 14.2

 .מטעמו מי וכל עובדיו מצד גם כאמור

 .סודיות לשמירת בנוגע הבנק של הוראה לכל לציית מתחייב המציע 14.3

 והגשתה הצעתו הכנת לשם למציע מושאלים והם הבנק רכוש הם המכרז מסמכי כל 14.4

. אחרת מטרה לכל בהם להשתמש או אלה מסמכים להעתיק רשאי המציע אין. בלבד

 את המציע יחזיר, במכרז זכה לא כי מהבנק הודעה קיבל או, הצעה המציע הגיש לא

, העתק כל אצלו ישמור ולא, הבנק ידי על כן לעשות נדרש אם, במלואם המכרז מסמכי

או חומר שנוצר על  המכרז מסמכי של אחר העתק כל או אופטי, מגנטי העתק, צילום

 .ידו במהלך הכנת ההצעה

, לרבות עמו בהתקשרות או הבנק בשם פומבי שימוש כל לעשות שלא מתחייב המציע 14.5

 .ובכתב מראש הבנק אישור ללא ברשת האינטרנט,

 בדיקות ביטחוניות ואחרות .15

ימים קלנדריים לפני מועד  14ולכל המאוחר , הזכייה הודעת מקבלת עבודה ימי 3 בתוך 15.1

 מטעמו העובדים שמות את הבנק של הביטחון ליחידת הזוכה יעבירהאספקה, 

 . ע"ג טפסים ייעודיים שיגדיר הבנק בבנק השירותים את ליתן שמיועדים

 בדיקות יעברו, לבנק שירותים אשר ייתנו מטעמו מי וכל הזוכה במכרז, עובדיו 15.2

 ג חלקההתקשרות  בהסכם כאמור, הבנק של הבלעדי דעתו שיקול לפי ביטחוניות

 תהליך את לבצע מנת על הבנק עם פעולה לשתף מתחייב הזוכה למסמכי המכרז.

  .וביעילות במהירות הביטחונית הבדיקה

החלפת יף זה, הבנק יהיה רשאי לדרוש ובסע מבלי לגרוע מהאמור בהסכם ההתקשרות 15.3

פי שיקול דעתו -בעובדים אחרים, ללא מתן נימוק ועל זוכה במכרזה ם שלעובדי

ייענה לכל דרישה  זוכההבלעדי, לרבות )אך מבלי למעט( בשל סיבות ביטחוניות וה

בלי שתהא לו או למי מטעמו זכות או טענה כלשהי כלפי ומלא, מ מידיכאמור, באופן 

  הבנק או כל מי מטעמו.

 .מהימנות בדיקות לרבות ביטחוניות בדיקות - זה סעיף לעניין 15.4

 הודעות .16

 מספר, למכרז הקשור בכל נציגו של שמו אתתצהיר המציע  - 1א נספחב יציין מציע כל 16.1

 קבלת לצורך שלו האלקטרוני הדואר כתובתו כתובתו ,שלו והפקסימיליה הטלפון

 .למכרז הקשור בכל הודעות

. אלקטרוני בדואר או בפקסימיליה, ביד במסירה רשום, הודעות תשלחנה בדואר 16.2

 מיום עסקים ימי שלושה תוך ליעדה הגיעה כאילו תחשב בדואר שנשלחה הודעה
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 הראשון העסקים ביום ליעדה הגיעה כאילו תיחשב ביד שנמסרה הודעה. המשלוח

 הצד ידי על נתקבלה כאילו תחשב בפקסימיליה שנשלחה הודעה. מסירתה שלאחר

 שההודעה המאשר ממוכן משלוח אישור תאריך שלאחר הראשון העסקים ביום האחר

 שנשלחה הודעה .בטלפון אומתה שקבלתה לכך ובכפוף תקין באורח ליעדה הגיעה

 חוזר אלקטרוני דואר קבלת לאחר רק ליעדה הגיעה כאילו תחשב אלקטרוני בדואר

 .ההודעה קבלת את המאשר( אוטומטי לא)

 שיפוט סמכות .17

 בו הזוכה עם םשייחת וההסכם זה במכרז שעילתה תובענה בכל לדון הבלעדית הסמכות

 .העניינית לסמכות בהתאם, בירושלים המוסמך המשפט לבית ורק אך נתונה, מכוחו

 

 בכבוד רב,

 בנק ישראל –אגף הרכש     
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 תצהיר המציע-1נספח א

 

_____________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי פראני הח"מ ________________, נושא ת.ז. מס

עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, 

 בכתב, כדלקמן:

המציע שם בושמי ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל ואני מגיש את התצהיר בשמי  .1

  "(, בה אני אחד ממורשי החתימה.המציע__________ )להלן: " ח.פ./ח.צ.___________ 

____________  : שם_______________; תפקידהוא איש הקשר מטעם המציע למכרז זה .2

טלפון במשרד __________; טלפון נייד _____________; כתובת דוא"ל 

___________________         . 

נני מצהיר כי קראתי את מלוא תנאי הסף של המכרז, כפי שפורסמו על ה :סף בתנאי עמידה .3

ידי הבנק, ואם עודכנו על ידי הבנק באתר האינטרנט, את תנאי הסף הסופיים והמחייבים של 

כל ב עומדים והצעתו כי המציעהנני מצהיר המכרז, ולאחר שבחנתי אותם ואת משמעותם, 

  תנאי הסף במכרז.

וכל בעל זיקה  מציעהנני מצהיר כי ה: מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוקלפי  הרשעות .4

ואם  ;או חוק שכר מינימוםו/ לפי חוק עובדים זרים יותר משתי עבירות, לא הורשעו במציעל

 כי חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. – כאמור הורשעו ביותר משתי עבירות

 לעניין סעיף זה:

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2", כהגדרתם בסעיף עבירה"-" והורשע", "בעל זיקה"

 .  1976-תשל"וה

 .1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז -" חוק שכר מינימום"

 .1991 -חוק עובדים זרים, התשנ"א  –" חוק עובדים זרים"

-התשע"בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,  -" העבודה דיני של האכיפה הגברת חוק"

2011. 

 

 או קלון עימה ישנקבע שש בעבירה הורשע לא  המציעהנני מצהיר כי : אחרות הרשעות .5

(, המס לרשויות דיווח ואי ניכויים העברת אי כגון) ישראל מדינת של המס דיני על בעבירה

 1981-א"התשמ, השבים ותקנות הפלילי המרשם חוק לפי ההתיישנות תקופת חלפה אם זולת

 ולא אישום כתב וכנגד הוגש לא במכרז ההצעות הגשת במועדוכן כי , כאמור להרשעה ביחס

הנני מצהיר כי  –אם המציע הינו תאגיד . כאמור עבירות לביצוע בחשד חקירה וכנגד מתנהלת

למיטב ידיעתי ולאחר בדיקה, כל האמור בסעיף זה לעיל נכון גם ביחס לבעלי השליטה ונושאי 

ובשים לב למכלול נסיבות  – הבלעדי דעתו שיקול לפי - הבנק ידוע לנו כי המשרה במציע.

או לגבי בעלי שליטה או הענין, יחליט אם לפסול מציע אשר הוצהר על ידו או נמצאו לגביו 

 .לעיל כאמורעבירות , נושאי משרה בו

כאמור לעיל, הנני מצרף פירוט אודותיהם  , כתבי אישום או חקירותככל שקיימות הרשעות

 כל הנ"ל[ כהעדר הדבר יובן]אי הגשת נספח לתצהיר כנספח לתצהיר זה. 

 עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות: ככל שמוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון .6

 הוא כי מצהיר הריני, המציע על חלות"( זכויות שוויון חוק: "להלן) 1998 -ח"התשנ, מוגבלות
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 100 – מ יותר( זכויות שוויון בחוק זה מונח כמשמעות) מעסיק והוא ובמידה, אותן מקיים

( 1) :כדלקמן גם ומתחייב מצהיר המציע, במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד נכון עובדים

 יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה כי

, ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך ובמידת זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו

 החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל בעבר פנה כי( 2) לחילופין או

 - בעניין הנחיות ממנו קיבל ואם, זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם

 .ליישומן פעל

 העתק יעבירלחוק שוויון זכויות חל עליו, הוא  9ככל שסעיף  כי, בזאת ומתחייב מצהיר המציע

ממועד  ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד ל"למנכ, זה מתצהיר

 .ההתקשרות עם הבנק

 עויבצ במכרז ישתתף שהמציע הסכם או דין כל לפי מניעה אין: עניינים ניגוד או מניעה העדר .7

או  אפשרות ואין, המכרז למסמכי' ג כחלק המצורף שבהסכם התחייבויותיו כלאת ם יקייו

 אספקת לבין, ובעלי השליטה בו המציע ענייני בין, עקיף או ישיר, עניינים חשש לניגוד

  .המציע ידי על השירותים

לעובדים שייקחו  או , לבעלי שליטה ונושאי משרה בו,למציע: ישראל בבנק למועסקים קירבה .8

, למעט בבנק ישראל המועסקים ראשונה מדרגה משפחה אין קרובי השירותים,חלק במתן 

 [כאמור משפחה קשרי כהעדר יובן פירוט העדר]: כמפורט להלן

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

: המציע מצהיר כי אין בהצעתו סוד מסחרי או מקצועי כאמור בסעיף מקצועי או מסחרי סוד .9

. אם המציע ועיצמק או מסחרי סוד כהעדר יובן פירוט העדר]לנוהל, למעט כמפורט להלן  13

 :[טוען לסוד שכזה, עליו לנמק את עמדתו. ניתן לצרף כנספח לתצהיר

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

-כהגדרתה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו -המציע אינו חברת כח אדם  .10

1996. 

אין בתצהיר זה כדי לגרוע מכל יתר הצהרות המציע המופיעות במסמכי המכרז, לרבות סעיף  .11

 סמכי המכרז.לחלק א' למ 7

 למשטרת לפנות באשר למציע בלבד,, לבנק כהרשאה תיחשב שההצהרה, מסכים המציע .12

 אישור לקבלת, המשפטים משרד לרבות, דין פי על הפועלים רשות או גוף לכל או/ו ישראל

כן מסכים המציע שהבנק יהיה רשאי לפנות אליו בדרישה שימציא לו הרשאה מאת  .לנכונותה

נושאי המשרה בו, שהבנק יקבל אודותם מידע מהמרשם הפלילי, והבנק בעלי השליטה ו/או 

 .יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לפסול מציע שלא יספק את הדרישה כאמור

 -. "נושא משרה" 1968 – ח"התשכ, ערך ניירות בחוק וכהגדרת -בתצהיר זה, "בעלי שליטה"  .13

 .1999 –כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט 

 אמת.-כי החתימה המופיעה להלן היא חתימתי וכי תוכן תצהיריהנני מצהיר  .14
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 וחתימה חותמת תאריך המציע שם

 

 אישור

אני הח"מ,______________עו"ד )מ.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע 

-בפני, במשרדי ברחוב_________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על

, שהינו מורשה חתימה של המציע ומוסמך מס'_________________ / המוכר לי אישיתידי ת.ז. 

ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה  ,בקשר עם מכרז זה לחייבו בחתימתו

 ת נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר א

  

 חתימה חותמת
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 ואיכות ההצעה הסף בתנאי עמידה להוכחת הנדרש מידע-2א נספח

או /ובתחום ייצור והתקנה  לפחות פרויקטים 3 להלן בטבלה לפרט יש, הסף בתנאי העמיד לצורך

כל אחד  כאשר ,2018-2022בין השנים  שביצע המציע ,מדפי ברזל לספריותאספקה והתקנה של 

מדפים בכל  4מטר אורך כונניות של ספריות, לפחות  25כאמור כללו אספקה של  מהפרוייקטים

 , לכל אחד מהם.אש"ח לפחות לכל פרויקט 100כוננית, בהיקף כספי של 

 

שם 
 הפרויקט/לקוח

שנת 
 ביצוע

היקף כספי 
לא ש"ח ב

 כולל מע"מ

אורך 
כונניות 

כולל 
 )במטר(

כמות יחידות 
מדפים 
 4)לפחות 
מדפים 

 ליחידה(

שם איש 
קשר 

 בארגון

פרטי 
התקשרות 

עם איש 
 הקשר
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 במערכת המכרזים האלקטרונית למכרז רישוםה טופס-3א נספח

 

  (עברית) מלא חברה שם

  (לועזית) מלא חברה שם

  .מ.ע/פ.ח

  כתובת החברה

  (  )*(עברית) המציע נציג שם

  (לועזית)  המציע נציג שם

  משרדי טלפון' מס

  נייד טלפון' מס

  זהות תעודת

 החתימה מורשהשל  ל"דוא כתובת

המוסמך מטעמו המציע ו מטעם

 להגיש הצעה במכרז

 

  הערות

 

 נציג לכל נפרד טופס למלא יש – מטעם המציע נציגים שני עד של פרטים לספק ניתן
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 1/23מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 

 ריהוט לספריהאספקת ל

 כספיתההצעה הכתב -חלק ב

 
 "(המציע: "להלן)  .: ________________פ.ח./ ז.ת' מס _____________: _____המציע שם

 ___________:_________________________________________המציע כתובת

 ______: ____התארגנות תאריך(: _________________ מ.ע, עמותה, חברה) התארגנות סוג

אני החתום מטה, _______________________________ ת.ז. ________________, הנני 

 ממורשי אחד אני ,_______________________________ אצל המציעשל ממלא תפקיד 

ועל ההסכם  , לרבות כתב הצעה זה,ומוסמך בשם המציע לחתום על מסמכי המכרזבמציע  החתימה

מצהיר בזה בשם אני לאחר שקראתי בעיון את מסמכי המכרז, על כל חלקיו ונספחיו,  .עם הבנק

 המציע:

במכרז מקבל את כל התנאים שקבע הבנק  , והואהמציע קרא את מסמכי המכרז ואת תכנם .1

 כל הסתייגות לגביהם.  וואין ל

 ורטותהמפ לזכויות מעבר כלשהי זכות למציע מקנים אינם במכרז השתתפות או הצעה הגשת .2

 .במסמכי המכרז במפורש

 אספקת המכרז והתנאים לביצועו, ובכללם כל הגורמים המשפיעים או העשויים להשפיע על .3

ניתנה לנו האפשרות להשיג מידע מהבנק לשם גיבוש הצעתנו,  ,למציעלי והשירותים, מוכרים 

הנובעות מאי הבנה או  , לרבות כאלהתביעות או דרישות או טענותטענות או כל  לנוולא יהיו 

במכרז בהבהרות שניתנו או של איזשהו פרט או תנאי הכלול במסמכי המכרז  יאי ידיעה כלשה

 . )אם ניתנו(

לתנו לספק את השירותים הנדרשים בתנאים הנדרשים על ידי הבנק, ואיננו מנועים ויש ביכ .4

 לעשות כן על פי כל דין והסכם.

מוגשים על ידינו כשהם חתומים על ידי בעל  כל מסמכי המכרז וההצעה, על נספחיהם, .5

הסמכות לחייב את המציע ולאחר שמולאו בהם כל הפרטים הנדרשים, לרבות הצעת מחיר 

 זו.

ובית ומקוונת לקבלת ושליחת מסרים העבודה מול הבנק תבוצע באמצעות פלטפורמה מחש .6

אנו נישא (. רטלהפועל ידי הבנק )להלן: מעת לעת יקבע כפי ש פעלת על ידי צד שלישיוהמ

אנו  במכרז. מעבר לתמורה שהצענו, במידה ויושתו על ספקי הבנקשימוש בפורטל בעלויות ה

 מתירים לבנק להעביר את פרטינו למפעיל הפורטל כדי לפעול לחיבורנו אליו.
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לבנק הרשאה לביצוע  עניקנ .לשם תשלום התמורהחשבון הבנק לאמת את פרטי  הבנק רשאי .7

, ושימוש במידע פרטיות המידע, ויתור על סודיות המידע הבנקאי גם הכורכתהאמור 

 .ושמירתו

 לכל עניין ודבר למשך בתוקף תעמוד כזוכה במכרז, הצעתוהמציע גם אם לא יוכרז ידוע לנו כי  .8

, ולבנק נתונה גם הזכות להאריך מועד לחלק א למסמכי המכרז 1.9פרק הזמן הקבוע בסעיף 

  זה.

 חלק רק הבנק לרכוש יחליט אם אף, בה הנקוב למחיר בהתאם תקפה תהיה ונהצעת .9

 במכרז. מהשירותים

התאם להוראות במערכת תיבת המכרזים האלקטרונית ב הוגשההצעת המציע המפורטת  .10

  .המופיעות בהטבלאות המחירים הוראות מילוי ההצעה ולהמכרז ובמסמכי 

ניתנת לביטול, שינוי או  לאבלתי חוזרת ו תהיה ההצעהלאחר המועד האחרון להגשת ההצעה 

 .תיקון

ין במקום המיועד זשנדרש המציע לההמחירים  במכרז תהיה אך ורקהצעת המחיר המחייבת 

בנפרד כנדרש  וגשהצעת המחיר ת, וסומנה כהצעת מחיר תיבת המכרזים האלקטרוניתלכך ב

האמור  סתירה/ אי התאמה ביןשינוי/אם יימצא  . למען הסר ספק,מסמכי המכרז חלקי משאר

, ייגברו ווה חלק ממסמכי המכרזהלבין מחיר כלשהו שנקב המציע בכל מסמך אחר המ

 המחירים שנדרש היה להזין בתיבת המכרזים האלקטרונית. 

 ' בשורה הרלוונטית0היעדר הזנה של מחיר בתיבת המכרזים האלקטרונית ייקבע 'מחיר 

 .הצעתושורה זו בשהציע המציע ב, ויראו במחיר זה כמחיר לכתב ההצעה הכספית של המציע

 מיועדות לצורך חישוב עלות ההצעההמחיר, אלו בטבלאות  כלשהןכמויות במידה ומצוינות  .11

 ואינן מחייבות את הבנק.  ,והשוואת ההצעות בלבד

כוללים  אינםהמציע מאשר שהמחירים אותם הציע במערכת תיבת המכרזים האלקטרונית  .12

 .מע"מ

 אישור

____עו"ד )מ.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע אני הח"מ,__________

-בפני, במשרדי ברחוב_________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על

, שהינו מורשה חתימה של המציע ומוסמך ידי ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית

עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים ולאחר שהזהרתי אותו, כי  לחייבו בחתימתו,

 ת נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר א

  

 חתימה חותמת
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 הוראות למילוי טבלאות המחיר

, הצעת המחיר תוגש במקום האלקטרוניתהמכרזים בתיבת  הוראות למילוי טבלאות המחירים

 לכך בתיבת המכרזים האלקטרונית ובנפרד משאר מסמכי המכרז המיועד

 

 כמות , עבורכל אחד מהפריטיםאת המחיר המוצע לבתיבת המכרזים האלקטרונית יש לפרט  .1

 , ללא מע"מ. בשקלים חדשים, יחידותה

את המחירים המוצעים ליחידה אחת  וכפליוקבלת סה"כ המחירים בטבלאות לעיל,  לצורך .2

 לכל המחיר שבוחיהתוצאות לכל אחת מהטבלאות בנפרד.  מוכוסיבמספר היחידות לחישוב ו

התוצאות  מנהכוותס, הכוללת המחיר הצעת מתוך טבלה בכל המצוין לאחוז בהתאם טבלה

 שיתקבלו. הסכימה כאמור תהווה את הצעת המחיר הכוללת של המציע במכרז.
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 :הכמויות כתב

  

' מס

 פריט
 מחיר כ"סה ליחידה מחיר כמות תיאור

1 
 כורסת יחיד כולל ריפוד דמוי עור 

 

יש למלא  3

בתיבת 

המכרזים 

 האלקטרונית

יש למלא 

בתיבת 

המכרזים 

 האלקטרונית

2 

ס"מ רגלי עץ, ללא גב,  120שולחן למידה  
 ס"מ 60ס"מ עומק  74גובה משטח עבודה 

 

 

יש למלא  2

בתיבת 

 המכרזים

 האלקטרונית

יש למלא 

בתיבת 

המכרזים 

 האלקטרונית

3 

ס"מ, גובה משטח  90שולחן למידה  מידה 
 ס"מ  60, עומק 90ס"מ,  גובה כללי  74עבודה 

 

יש למלא  4

בתיבת 

המכרזים 

 האלקטרונית

יש למלא 

בתיבת 

המכרזים 

 האלקטרונית

4 

 ס"מ  50, גובה 65/65שולחן פינת ישיבה נמוך 
עץ אלון מלא או אריח  אריח ניתן לבחירה

 בטון

יש למלא  2

בתיבת 

המכרזים 

 האלקטרונית

יש למלא 

בתיבת 

המכרזים 

 האלקטרונית

5 

ס"מ, רוחב  210ספריות עשויות ברזל,  גובה 
 ס"מ 37.6ס"מ, עומק  117

יש למלא  29

בתיבת 

המכרזים 

 האלקטרונית

יש למלא 

בתיבת 

המכרזים 

 האלקטרונית

6 

 mdfספריות ברזל משולבות שישה לוחות של 
מצופים מלבני פורניר עץ אלון נקי בגדלים 
שונים  )מלבנים או ריבוע( שימוקמו באופן 

שיוצר חלוקה של המדף, או בצורה מאוזנת 
כך שחזית העץ פונה כלפי חוץ ומאפשרת 

 הסתרה.

יש למלא  4

בתיבת 

המכרזים 

 האלקטרונית

יש למלא 

בתיבת 

המכרזים 

 טרוניתהאלק

  מחיר כ"סה
יש למלא בתיבת 

המכרזים 

 האלקטרונית

יש למלא בתיבת 

המכרזים 

 האלקטרונית
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 1/23מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 

 ריהוט לספריהאספקת ל

 הסכם - 'ג חלק

 

 ________ בשנת________  בחודש_______  ביום בירושלים ונחתם נערך אשר

 

 בין

 ישראל בנק

 9100701, ירושלים 780. ד.ת הרכש אגף

 Tenders@boi.org.il אלקטרוני דואר; 02-6669002:פקס

 ("הבנק": להלן)

 ;אחד מצד

 

 לבין

_______________________ 

 .______________פ.ח

 ______________ אלקטרוני דואר____________;  טל__________;  פקס

 ( "ו/או הספק החברה": להלן)

 ;שני מצד

 

 

: להלן) 1/23' מס מכרזב כהגדרתם ריהוט לספריית בנק ישראלאספקת ב מעוניין והבנק הואיל

 הצעת: "להלן) זה מהסכם נפרד בלתי כחלק המצורפת מכרזב הספק בהצעת וכמפורט"(, השירות"

 בין והותנה הוסכם ולפיכך, לספק ישראל בנק שיוציא מאושרת רכש בהזמנת וכאמור"( הספק

 :כדלקמן הצדדים

 ידי על חתומות רכש והזמנות, הספק הצעת, מכרזה למסמכי בהתאם השירות את לבנק יספק הספק .1

 השירות לאספקת ז"לו /השירות אספקת תקופת/ובמועד לעת מעת לידו שיומצאו כפי, בלבד הבנק

 שירות אספקת כל כי, מראש מסכים הספק"(. הרכש הזמנת: "להלן) הרכש בהזמנת כמפורט

, טענה כל על, מראש מוותר והוא, כלשהי בתמורה אותו תזכה לא, הרכש בהזמנת מהאמור שתחרוג

 .כאמור במקרה הבנק כלפי תביעה או תלונה
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 תקופת את לקצר הבנק לאפשרות בכפוף, שנים שלוש על תעמוד בהסכם ההתקשרות תקופת .2

 לשנתיים עד כ"ובסה, לעת מעת ההתקשרות תקופת את להאריך רשאי הבנק, כן כמו. ההתקשרות

 .נוספות

 האדם וכוח, המיומנות, הניסיון בעל הוא כי; לו נהיר הבנק ידי על הדרוש השירות: כי מצהיר הספק .3

 ככל, הנדרשים והרישיונות האישורים את בידיו יש כי; ביותר הטוב הצד על לספקו כדי הדרושים

 בקיום אין כי; דין כל לדרישת בהתאם השירות את יספק הוא וכי השירות את לספק, שנדרשים

 הוא כי; כלשהי חוזית התחייבות או/ו דין הוראת כל להפר כדי זה הסכם פי-על התחייבויותיו

 והכל בתחומו המקובלים ביותר הטובים הביצוע ורמת העבודה נהלי לפי השירות את לספק מתחייב

 .  הבנק רצון לשביעות גבוהה מקצועית וברמה זמנים בלוח עמידה תוך, יעילות, במיומנות

 שיש אחר עניין בכל עקיף או ישיר באופן, מעורבות או קשר אין מטעמו מי או לספק כי מצהיר הספק .4

 .זה בהסכם להתחייבויותיו ביחס עניינים לניגוד חשש בו

 ובלבד הרכש בהזמנת ונקובים הבנק ידי על שיוזמנו כפי השירות עבור תשולם לספק התמורה .5

 "(.התמורה: "להלן) בהליך הספק להצעת בהתאם, בפועל הספק ידי על שיבוצעו

 . הנלווים והצווים השעה הוראות, תקנותיו, מ"מע בחוק שיעורו לפי, מ"מע יתווסף לתמורה .6

/  השירותים אספקת לשם הדרוש דבר כל יכללו לספק שיוצאו הרכש בהזמנת שיצוינו המחירים .7

 כגון) צפויות בלתי הוצאות וכן, עקיפות, ישירות הוצאות לרבות העבודה ביצוע/  הטובין קבלת

 הובלה, נסיעה הוצאות, נסיעה זמן ביטול, ל"אש, ביטוח, ואחרים חובה תשלומי, אגרות, היטלים

 .כאמור הנקובים המחירים על נוסף תשלום כל ישלם לא הבנק'(; וכד ואספקה

 אופציה לממש או השירות היקף את להקטין או להגדיל רשאי יהיה הבנק, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .8

 שתוצא הרכש בהזמנת או לספק הבנק שימסור בכתב הודעה באמצעות ואלו, הספק בהצעת הנקובה

 .זה לעניין הבנק ידי על לספק

, הבנק ידי על שיקבעו כפי נוספים ונושאים חשבוניות, להזמנות בנוגע לחברה הבנק בין התקשורת .9

 לבנק החברה בין מסרים ושליחת לקבלת ומקוונת אחידה מחשובית פלטפורמה באמצעות יבוצעו

 למפעיל החברה בין להתקשרות צד יהיה לא הבנק, ספק כל הסר למען"(. ספקים פורטל:"להלן)

 .הספקים פורטל

 עם ישירות תתקשר היא זה הסכם חתימת ממועד ימים( 7) משבעה יאוחר לא כי מתחייבת החברה .10

 חתימת במועד"(. הספקים פורטל מפעיל: "להלן) הבנק עבור ספקים פורטל את המפעילה החברה

 (. sales@nipendo.com: ל"דוא) מ"בע ניפנדו חברת הוא הספקים פורטל מפעיל זה הסכם

 דיחוי ללא מתחייבת והחברה הספקים פורטל מפעיל את לשנות לחברה בהודעה רשאי הבנק .11

 .הספקים פורטל את שיפעיל אחר גורם כל עם להתקשר

 והשימוש החיבור עבור מהחברה תשלום הספקים פורטל מפעיל יגבה לא ההסכם חתימת במועד .12

 תשלום לגבות רשאי יהיה הספקים פורטל מפעיל ההתקשרות תקופת במהלך אולם, בפורטל

 הבנק מול להתקשרותה כתנאי, מולו ישירות זו בעלות תישא והחברה, שירותיו בגין מהחברה

 בפורטל החברה שימוש עלות את כוללת אינה זה בהסכם התמורה, ספק הסר למען. זה בהסכם

 .זו בעלות לשאת החברה בעתיד שתידרש ככל, הספקים

התמורה תשולם כנגד חשבון מקור שתגיש החברה לבנק באמצעות פורטל הספקים. החשבון יכלול  .13

את הפרטים המהותיים הבאים: מספר הזמנת הרכש של הבנק לאספקת השירותים, פירוט 

mailto:sales@nipendo.com
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פירוט דו"ח של שעות העבודה שבוצעו,  -השירותים שניתנו, אם מדובר בשירותים לפי שעות עבודה 

 (.הפרטים המהותייםסף הדרוש לשם תשלומה על ידי הבנק )להלן: וכל פרט מהותי נו

 שלם, מלא באופן לבנק הומצא החשבון בו מהמועד שימנוימים  45תשלום חשבונית יבוצע בתוך  .14

 .הספקים פורטל באמצעות ומוסדר

. הספקים פורטללא נכללו בחשבונית כל הפרטים המהותיים, תוחזר החשבונית לספק באמצעות  .15

לאחר תיקון הפרטים המהותיים בה,  הספקים פורטל באמצעותהמציא הספק לבנק את חשבון 

כי מדובר בחשבון שהושבה לבנק לאחר תיקון פרטים בה,  על גבי החשבון באופן בולטיציין הספק 

 והחשבונית תשולם בהתאם למועדים הנקובים בדין.

 פורטל באמצעות לבנק להמציא מתחייבת, עסקה חשבון להגיש המס חוקי לפי הרשאית חברה .16

 חשבונית בגין מהבנק התמורה קבלת מיום ימים( 14) עשר מארבע יאוחר לא, מס חשבונית הספקים

 .בלבד אחד עסקה חשבון עבור אחת מס חשבונית תפיק החברה. העסקה

 ביצוע ובמהלך לצורך מטעמו או/ו הספק ידי על לבנק שימסרו או/ו שיוכנו והמידע המסמכים כל .17

 עצמאי כקבלן משמש הספק; ועניין דבר לכל הבלעדי וקניינו, לבדו לבנק שייכים יהיו, השירות

 ולא אין הבנק ובין מטעמו שפועל מי או/ו ידו על המועסק עובד כל או/ו ובינו, זה הסכם בביצוע

 אם לבנק שתיגרם הוצאה כל בגין מידי באופן הבנק את ישפה והספק, מעביד עובד יחסי יתקיימו

 .אחרת תיקבע מוסמכת משפטית ערכאה

  :וביטוח בנזיקיןושיפוי  אחריות .18

  בנזיקיןושיפוי  אחריות

 ו נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסדלכל נזק גוף ו/א הבנקהספק לבדו יהיה אחראי כלפי  18.1

 לצד שלישי כלשהו ו/או לספק ו/או ו/או וו/או למי מטעמ יוו/או לעובד לבנקהעלולים להיגרם 

ו/או  כל הנובעהספק ו/או לקבלני משנה מטעם הספק ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם ב ילעובד

אה ממעשה ו/או מחדל ו/או לטובין ו/או לריהוט )להלן: "השירותים"(  ו/או כתוצ לשירותקשור 

 כל מי מטעמו.  של הספק ו/או עובדיו ו/או

לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא  הבנקהספק לבדו יהיה אחראי כלפי  18.2

ו/או לכל ציוד ורכוש  נשוא ההסכם השירותאו שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך 

עד לסיום  לשירותיםשסופקו ו/או הותקנו ו/או טופלו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו  של הספק 

 ואישור בכתב.    בנקהמלא של ה וולשביעות רצונ הבנקע"י  התקנתם וקבלתם

מכל אחריות לגבי נזקים כאמור  וואת הפועלים מטעמ הבנקהספק פוטר בזאת את  18.3

חויב יימים על כל סכום ש 7תוך  וו/או את הפועלים מטעמ וו/או לפצות וומתחייב לשפות

על כל תביעה   ע לספקודיי בנקלשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. ה

 אפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו. יכנ"ל ו ושתוגש נגד

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה   רשאי לקזז מן התשלומים אשר הספק הבנק 18.4

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם  בנקאחרת סכומים אשר נתבעים מה

מחמת מעשה או מחדל שהם  בנקשנגרמו ל באחריותו של הספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים

 באחריותו של הספק כאמור לעיל.
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 ביטוח

 מהתחייבותו לגרוע ומבלי דין כל פי ועל לעיל כאמור הספק של אחריותו להבטחת .א

 עוד וכל ההסכם תקופת כל במשך חשבונו על ולקיים לערוך הספק מתחייב, וחובותיו

 שיקול לפי כאמור אחריות להבטחת מתאימים ביטוחים כלפיו שבדין אחריות קיימת

 והתנאים מהביטוחים יפחתו שלא ובלבד, בישראל מורשה מבטח אצל, דעתו

 :להלן המפורטים

הנמצא או שהובא  ציוד מכל סוג ותאורלאו /ו/או לריהוט  לטובין -ביטוח רכוש   .1

 שירותיםאו שבאחריותו ו/או המשמש לצורך ה/ו וו/או על ידי מי מטעמ ועל יד

 במלא ערך כינונם.

₪  1,000,000ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  .2

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.

לתובע,  ₪  20,000,000ביטוח חבות מעבידים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  .3

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית  

 

 : הבאים התנאים יכללו בפוליסות .ב

בכפוף לאחריות צולבת  בכפוף ל הבנק או/ו הספק – יהיה" המבוטח" שם .1
 בביטוחי החבויות:

 ומנהלים עובדים או/ו בנות חברות או/ו ישראל בנק:  הביטוח פרק לעניין" הבנק"

 .ל"הנ של

 .בזדון לנזק שגרם מי כלפי למעט, הבנק כלפי התחלוף או/ו השיבוב זכות ביטול .2

, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי בפוליסות עצמית השתתפות סכום  .3

 ₪ . 100,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 הודעה לאחר אלא, לרעה תנאיהם לשנוי או/ו לביטול ניתנים יהיו לא הביטוחים .4

 על המבוקש השינוי או/ו הביטול מועד לפני לפחות יום 60, רשום במכתב, בכתב

 .המבטחים ידי

 קבוצת של" ביט" פוליסות פי על הכיסוי מהיקף יפחת לא בפוליסות הכיסוי היקף .5

  הביטוח התחלת במועד התקפות ביטוח כלל

 המגיע  השיפוי במלוא אותו המזכה", ראשוני ביטוח" הן הפוליסות הבנק לגבי .6

 של הביטוח לחברת שתהיה מבלי בביטוחיו השתתפות זכות ללא, תנאיו לפי

 לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף הבנק ממבטחי תביעה זכות הספק

 על יוותרו הביטוח וחברת הספק ספק הסר ולמען, 1981 – א"תשמ הביטוח חוזה

 .ל"הנ כלפי כפל ביטוח של טענה

 . מבוטל בפוליסות וקיים ככל רבתי רשלנות חריג  .7

בדבר עריכת הביטוחים ו/או  אישור להמציא מהספק לדרוש, חייב לא אך, רשאי קנהב  .ג

 או/ו תיקון או/ו שינוי כל לבצע מתחייב והספק הבנק לבחינת הביטוח פוליסות את

 . הבנק שידרוש התאמה
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 קיום על האישורים או/ו הביטוח פוליסות והמצאת תיקונם או/ו הביטוחים עריכת .ד

 עליו יטילו ולא הביטוחים התאמת על מהבנק כלשהו אישור יהוו לא לבנק ביטוחים

-על הספק של אחריותו את לצמצם כדי בכך יהא לא או/ו לכך בקשר כלשהי אחריות

 . דין כל פי-על או זה הסכם פי

 ההשתתפויות בדמי ישא וכן ל"הנ הביטוחים דמי תשלום על אחראי לבדו הספק .ה

 .הביטוח בפוליסות הקבועות העצמיות

 הספק של מחדל או מעשה אילולא מבוטחים היו אשר לנזקים אחראי יהיה לבדו הספק .ו

 אשר, ועובדיהם משנה קבלני, עבודות מבצעי קבלנים לרבות, מטעמו הפועלים או/ו

 אותם בגין משולמים היו אשר הביטוח תגמולי של חלקית או מלאה להפחתה יגרמו

 שהם נזקים לרבות, מבוטחים בלתי לנזקים אחראי יהיה הספק כי, מובהר. נזקים

 .בפוליסות הקבועה העצמית ההשתתפות לסכום מתחת

 לפגוע ומבלי כלשונן הביטוח פוליסות הוראות כל את ולקיים לשמור מתחייב הספק .ז

 בפוליסות הנכללות והזהירות הבטיחות הוראות כל על לשמור, האמור בכלליות

 .הצורך בעת הביטוח פוליסות את לממש כדי פעולה כל לעשות  הבנק ולדרישת הביטוח

 אחראי הספק יהיה, הבנק זכויות את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את הספק הפר .ח

 כספי נזק כל על הבנק כלפי כלשהי טענה לו שתהיה מבלי ובלעדי מלא באופן לנזקים

 .זאת עקב לו שיגרם אחר או/ו

 כל או/ו הלאומי הביטוח חוק לפי כמעביד עליו המוטלים בתשלומים לשאת הספק על .ט

 .מעבידים ידי על עובדים בביטוח הדן אחר חוק

 המנויים החיקוקיםאחד מ לפיאם יתברר שהחברה, בעל שליטה או נושא משרה בה, הורשעו בעבירה  .19

"חוק המידע  -)להלן  2019-"טהתשע, השבים ותקנת הפלילי המידע לחוק הרביעית בתוספת

הפלילי"(" או עבירה אחרת שהדין מתיר להביא בחשבון לצורך בחינת המשך ההתקשרות, ובשל כך 

שהחברה לא נקטה צעדים המבטיחים  -או ככל שרלבנטי  ,לא ניתן לדעת הבנק להמשיך בהתקשרות

 את תיקון המצב לשביעות רצון הבנק.

 עם בקשר אליו תגיע אשר ידיעה כל אחר אדם תלידיע להביא ולא בסוד לשמור מתחייב הספק .20

 בדיקות יעברו השירות במתן שיעסקו מטעמו והעובדים הספק. זה הסכם פי על השירות אספקת

 הפרטיות והגנת סודיות על שמירה בדבר מתאימים טפסים על ויחתמו, בבנק הנהוגות ביטחוניות

 של, הבנק בנין לשטח מטעמו כניסה יאפשר לא הספק. הבנק של הביטחון יחידת לדרישת בהתאם

 . הבנק י"ע אושרו שלא אנשים

 הגנת לחוק' ב בפרק כהגדרתו) בבנק מידע למאגר החברה של בגישה גם כרוכים השירותים אם .21

 לצורך רק שימוש בו ולעשות שבמאגר המידע לאבטחת החברה תפעל(, 1981-א"תשמ, הפרטיות

 תדווח החברה. מתאימים סודיות שמירת טפסי החברה עובדי החתמת ותוך השירותים אספקת

 בלא בו לשימוש, שבמאגר המידע בשלמות לפגיעה חשש המעלה אירוע כל על לבנק מידי באופן

 המידע של עותק כל לבנק החברה תמסור, העבודות ביצוע הסתיימו. מהרשאה לחריגה או הרשאה

 לנושאים משנה בקבלני שימוש תעשה לא החברה. נוסף עותק כל מרשותה ותשמיד, שברשותה

 .הבנק של ובכתב מראש בהסכמה אלא, כאמור
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. השירות של תוצר כל או/ו מהם חלק כל או/ו השירות מתן את לעכב זכות כל תהיה ולא אין לספק .22

 מכל, ממנו כתוצאה או זה הסכם לפי מהספק לו שיגיעו או המגיעים הסכומים את לקזז רשאי הבנק

 . מהבנק לספק המגיע סכום

 ראה, לסיומו ההסכם להביא הזכות ולרבות, דין כל ולפי זה הסכם לפי הבנק מזכויות לגרוע מבלי .23

 או, כנדרש ובמועדים באיכות השירות את מספק אינו הספק כי, הבלעדי דעתו שיקול לפי, הבנק

 את להפסיק, ימים 7 בת לספק בכתב בהתראה, הוא רשאי, אלה בדרישות לעמוד שלא עלול שהוא

, כאמור ההודעה למועד עד כיאות שבוצע השירות על רק תמורה לספק לשלם, השירות אספקת

 בכל ויישא, כן לעשות לבנק יסייע הספק. בעצמו לבצעו או/ו לאחר השירות מתן המשך את ולמסור

 . כאמור מצב עקב לבנק שתגרם עודפת הוצאה

 כולן, זה הסכם פי -על חובותיו את או/ו זכויותיו את לאחרים או לאחר להעביר רשאי אינו הספק .24

 .מקצתן או

 הבנה, הסכם כל על גובר והוא בו הכלולים בעניינים הצדדים בין ההבנות מלוא את מהווה זה הסכם .25

 אם רק בתוקף יהיה ההסכם של מאוחר שינוי כל. פה בעל ובין בכתב בין, ביניהם קודמים הסדר או

 .הצדדים שני ובחתימת בכתב נעשה

. בירושלים המשפט לבתי ורק אך תהיה זה מהסכם הנובע עניין כל לגבי הייחודית השיפוט סמכות .26

 .זה בסעיף הקבועה המקומית הסמכות פי על שלא כלשהו הליך יתנהל לא

 בדואר הודעה נשלחה. ידנית במסירה או אלקטרוני בדואר, בפקס, בדואר לשליחה ניתנות הודעות .27

 שנתקבלה תיחשב – פקסימיליה באמצעות נשלחה; מכן לאחר עסקים ימי 3 שנתקבלה תיחשב –

; בטלפון אומתה שקבלתה לכך ובכפוף ממוכן משלוח אישור תאריך שלאחר הראשון העסקים ביום

 .ממוכן שאינו חוזר אלקטרוני בדואר האישור במועד שנתקבלה תיחשב - האלקטרוני בדואר נשלחה

 הרכש הזמנת בהוצאת זה הסכם על שחתם כמי בבנק ויראו זה הסכם על הספק חתם ולראיה

 :לספק
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_____________________ 
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 והפרטיות סודיותה לשמירת יהמועסקו החברה התחייבות - 1ג נספח

הסכם או בקשר הלפי  מתן השירותיםלידי תוך כדי  יגיעאשר בידי או אשר מידע ידוע לי שכל  .1
 כאמור בסוד. ידיעה מידעסודי ואני מתחייב לשמור על כל  הואעמו 

, שעניינם איסור 1977 -לחוק העונשין, תשל"ז  119-ו 118, 91קראתי בתשומת לב את סעיפים  .2
ועונש על מסירת ידיעות רשמיות על ידי בעל חוזה עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר 

סעיף , לרבות 1981  -חוק הגנת הפרטיות התשמ"א את הוראות , וכן 1958 -המדינה, תשי"ח 
הנני מכיר את . 2010 -לחוק בנק ישראל התש"ע)א(  80 -( ו2)ב()72פים סעישבו, ואת ב' 23

תוכנם ויודע שהם מכוונים אלי ומחייבים אותי וכי אי מילוי התחייבותי על פי הצהרה זו 
 :מהווה עבירה לפיהם

 חוק בנק ישראל 
 )ב(:72סעיף 
 דינו מאסר שנה: -עשה אחד מאלה, "מי ש

... 
 )א(..." 80( הפר את חובת הסודיות, בניגוד להוראות סעיף 2)

 )א(:   80סעיף 
"לא יגלה אדם ידיעה שנמסרה לו ולא יראה מסמך שהוגש לו לפי חוק זה, אולם  מותר לגלות 

 חקירה לרבותרכי הליך פלילי, וידיעה או להראות מסמך, אם הנגיד יראה צורך בכך לצ
 ".פלילית

 חוק העונשין 
 : 91סעיף 

לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה,  -ידיעה…. "בפרק זה
 חפץ או חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה";

לרבות מסירה על ידי סימון ואיתות ולרבות גרם מסירה; מקום שמדובר על עשיית  -מסירה
 מעשה בכוונה מסוימת, פירושו עשייה או מחדל באותה כוונה ללא סמכות כדין".

 : 118סעיף 
)א(  היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, "

)נוסח משולב(, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב  1958תשי"ח 
, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, ביצוע החוזה, והוא מסר

 מאסר שנה אחת. -דינו
"לרבות מי שהועסק, כעובד או כקבלן, לשם ביצוע החוזה;  –" בעל חוזה)ב(  בסעיף זה "

ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות 
 יעה בתום לב."  כאמור בסוד ושהוא מסר את היד

 :  119סעיף 
מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד, והוא מסרו לאדם שאינו "

מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי לסכן  -מוסמך לקבלו, דינו 
 .  "מאסר שישה חדשים -בטיחותו של המסמך, דינו 

 : )א(ב23סעיף  - חוק הגנת הפרטיות
מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה, זולת אם המידע פורסם לרבים על פי סמכות כדין, "

 . "או שהאדם אשר המידע מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה

במילוי תפקידי אראה כדבר שבסוד כל דבר שהגיע לידיעתי אגב מילוי התפקיד והמתחייב על  .3
 פי כל דין.

לגורם שאינו מורשה לקבלו עלולה להוות פגיעה ידוע לי שחשיפת מידע אישי המגיע אלי  .4
 שנים. 5בפרטיותו של אדם, עבירה שדינה מאסר 

אני מתחייב שלא לעשות כל שימוש פומבי בשם הבנק או בהתקשרות עימו ללא אישור הבנק  .5
 מראש ובכתב.

 

 חתימה תאריך מספר זהות שם פרטי שם משפחה

 :חתימה בפני עו"ד(בפני אדם אחר )לא מחייב  נחתם          

 חתימה תאריך מספר זהות שם פרטי שם משפחה
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 החברה הצעת -2ג נספח
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 פלילי מידע למסירת הסכמה כתב -3ג נספח

 יחיד –פלילי  מידע למסירת הסכמה כתב

 

 

 או/ו "אני הח"מ ___________ מס' זהות __________ נותן/ת בזה את הסכמתי לכך שמשטרת ישראל

, בהתאם מסור מידע עליי מהמרשם הפליליי, המשפטים משרד לרבות, דין פי על הפועלים רשות או גוף כל

על  ההגנה, לשם ישראל בנקלהחוק(  –)להלן  2019-להוראות חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט

 התנהלותו התקינה של הליך המכרז או ההתקשרות.  ועלההתקשרות החוזית 

 .לחוק 14 סעיף לפי למוסרו שניתן למידע ורק אך מתייחסת הסכמתי

יובהר כי הסכמתי זו חלה גם על מסירת מידע פלילי לגורם הנ"ל מזמן לזמן לשם מעקב תקופתי אחר שינויים 

 ., בהתאם לדיןשחלו במידע הפלילי עליי

 הובא לידיעתי כי אני זכאי לפי החוק לעיין בתחנת משטרה ברישומים המנוהלים על שמי במרשם הפלילי.

ואני רשאי/ת  פסול את הצעת המציעהובהר לי בזה כי ככל שיש לחובתי רישום כאמור, אין בכך בהכרח כדי ל

, בהתאם לאמות הצעת המציעלצרף מידע על שיקומי או נסיבותיי האישיות כדי שיילקח בחשבון בעת בחינת 

 המידה שנקבעו בחוק. 

 ל מסירת המידע, וכל זאת בכפוף להוראות החוק.י מוותר/ת על קבלת הודעה ענידוע לי כי בהסכמתי זו, א

 

 תאריך ___________________ חתימה _____________
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 תאגיד –תב הסכמה למסירת מידע פליליכ

 

אני הח"מ ______ מס' זהות_________ נותן/ת בזה בשם _____________]שם מלא של התאגיד 

 רשות או גוף כל או/ו ______ את הסכמתי לכך שמשטרת ישראלשבשמו ניתנת ההסכמה[ מס' תאגיד 

, בהתאם להוראות על התאגיד מהמרשם הפלילימידע מסור י, המשפטים משרד לרבות, דין פי על הפועלים

על  ההגנה, לשם ישראל בנקלהחוק(  – ן)להל 2019-חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט

 התנהלותו התקינה של הליך המכרז או ההתקשרות. ועלההתקשרות החוזית 

 .לחוק 14מתייחסת אך ורק למידע שניתן למוסרו לפי סעיף  הסכמתי

יובהר כי הסכמתי זו חלה גם על מסירת מידע פלילי לגורם הנ"ל מזמן לזמן לשם מעקב תקופתי אחר 

 ., בהתאם לדיןשינויים שחלו במידע הפלילי על התאגיד

במרשם  מוזכאי לפי החוק לעיין בתחנת משטרה ברישומים המנוהלים על שתאגיד ההובא לידיעתי כי 

 הפלילי.

 פסול את הצעת המציעהובהר לי בזה כי ככל שיש לחובת התאגיד רישום כאמור, אין בכך בהכרח כדי ל

, הצעת המציעכדי שיילקח בחשבון בעת בחינת  העניין והתאגיד רשאי לצרף מידע על שיקומו או נסיבות

 בהתאם לאמות המידה שנקבעו בחוק.

ידוע לי כי בהסכמתי זו, התאגיד מוותר/ת על קבלת הודעה על מסירת המידע, וכל זאת בכפוף להוראות 

 החוק.

 תאריך ___________________ חתימה _____________

 

 אישור

______)שם אני הח"מ, עו"ד_____ מאשר/ת בזאת כי על פי מסמכי ההתאגדות וההחלטות של התאגיד 

התאגיד( מס' _____________)מס' זיהוי של התאגיד(, מר/גב' _________________ הנושא/ת ת.ז. 

 .פלילימסירת מידע ל הסכמהמס' _______________ מוסמכ/ת להתחייב בשם התאגיד בכל הקשור ל
 

                      

 וחותמת חתימה  רשיון' מס  ומשפחה שם  תאריך
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 (המיפרט) השירותים הגדרת מסמך -ד חלק

 כללי .1

 לספק וכן בירושלים הבנק בבניין םוהתקנתספרים מברזל  כונניות באספקתמעוניין  הבנק

הכונניות  את לספק במכרז הזוכה על. בבנק עיון חדר הקמת במסגרת ומשלים נלווה רהוט

  העיון חדרבמבנה שיקצה הבנק לטובת הקמת  םולהתקינ והרהוט 

  :העיון חדר מבנה תיאור .2

פריקה והרכבת  ךבקומת מרתף, עם גישה של משאית  ללא מדרגות לצור המבנה ממוקם

 ריהוט הכוננויות וה

 .בשני חללים צמודים מ"ר  110הינו בשטח של כ חדר העיון 

 :יכללו השירותים .3

  בכתב ההצעהאספקה של הריהוט המפורט. 

 במבנה הבנק בירושלים באופן בטוח שיאפשר הנחת ספרים  התקנת הריהוט

 .בספריות

  שנים. 10אחריות לתקינות הריהוט במשך 

 :הבא באופן תתבצע והתקנתו הריהוט אספקת .4

 על הספק למנות איש קשר קבוע מטעמו לצורך מתן מענה לבנק.   4.1

 .ההודעה על הזכייה במכרז מיום עסקים ימי 40 תוך תעשה הריהוט אספקת 4.2

 , ימים 7 בתוך לתקנו/להחליפו החברה תידרש, ליקויים או/ו פגמים בו שיימצאו ריהוט 4.3

 .בהתאם לדרישת הבנק ולשביעות רצונו

 :מפרט טכני לעבודות מידוף .5

 מסגרות: 5.1

 מפרטים ההנחיות הרשומות להלן, באות להוסיף ולהבהיר על הנחיות הספר הכחול וה

 , ובכל מקרה גוברת ההנחיה המחמירה.הקבלבין הבנק בהתקשרות בין

 .כל העבודות תבוצענה מברזל חדש תקני ואיכותי 

 .כל אלמנטי הברזל יהיו ברזל טרנמיסיה בלבד 

 .מ"מ  1עובי הלוחות יהיה   כל לוחות הפח, יהיו מלוחות ישרים ולא גליל פח חתוך

שרים, לפני צביעה )לא מ"מ מינימום ללוחות י 1.5 -מינימום ללוחות מכופפים, ו

 כוללים עובי צבע(.

  כל הריתוכים יהיו ריתוכיCO שינוקו הם והברזלים היטב מלכלוך, שמן, חלודה, וכל ,

 חומר אחר שימנע/יפגום בעבודות הגמר ובחזות אחידה ומוקפדת.

  כל הריתוכים יהיו המשכיים ואחידים. לא יותרו ריתוכי פיקים. הריתוכים יוחלקו

ים מתאימים, ויבוצעו באופן אחיד חזותית. היכן שידרש, הריתוכים באמצעים מכני

 יושחזו, ויבוצע עליהם שפכטל מכוניות דו רכיבי.
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  מ"מ,  10-15הריתוכים המחברים את מדפי המתכת לגוף הספריה יהיו תפרי ריתוך של

 מ"מ מקסימום, ויהיו נסתרים. 130כל 

  בתנור, ולא התזה אחרת או צביעה סופית של אלמנטי הברזל תהיה צביעת אבקה

 .צביעה במברשות

  כל עבודות הגמר תבוצענה על פי מפרטי יצרן הצבע והשפכטל, ועל הספק למסור לצוות

הבנק את המפרטים למוצרים הספציפיים בהם יעשה שימוש. לאחר אישור מפרטים 

 אלו, לא יאושרו חומרים שווי ערך כלשהם.

  הספק מחוייב בהכנת שרטוטי ביצוע(shop drawings) רק לאחר בדיקת .SD  של

הקבלן/מסגר, ובכפוף לאישור בכתב של קונסטרוקטור מטעם הקבלן ומטעם הבנק, 

האדריכל, ומנהל הפרוייקט, יוכל הקבלן לצאת לביצוע. בכל מקרה, לגבי חזות 

 חיבורים, איכות ריתוכים, העדר ברגים ואומים גלויים, קובעות הנחיות האדריכל.

 סרים שיבוצעו בכדי להרחיק את המכלולים מקירות הבטון הקיימים, עיגונים וספיי

יבוצעו באזורים בלתי נראים )ניתן לראותם מהצד בלבד, והם לא יהיו מבוצעים בצמוד 

לדפנות הצד של הספריה(. פלטות פלדה של העיגונים  תהיינה שקועות מפני הבטונים, 

יר חלודה וכיו"ב(, לפי העניין ועליהן יבוצעו חמרים קושרים )למשל אולטרסטיק, ממ

ולפי הנחיות היצרן, או חיפויים לפי תכניות האדריכל. בשום מקרה הקיבועים לא 

יבוצעו ללוח גבס או גמר מורחק אחר, אלא תמיד לקיר בנוי.  לא יראו ברגים, אומים, 

ם ריתוכים גלויים ובלתי מבוקרים. לא יותר שימוש ב"אוזנים" גלויות, ברגי ג'מבו גלויי

ודיבלים  HILTIודומיהם. היכן שידרש, יש לעשות שימוש בדבקים כימיים מסוג 

 תואמים.

  יש להמנע מריתוכים באתר. הובלה לאתר תבוצע במודולים הגדולים ביותר האפשריים

מבחינת שינוע והכנסה לחלל. במידה וידרשו ריתוכים באתר, יש לטפל בהם לפי 

 עשירי אבץ למיזעור סכנת חלודה.ההנחיות שלמעלה, כולל שימוש בחומרים 

 .ברגים שיעשה בהם שימוש יהיו ברגים מושחרים בעלי ראש שטוח בלבד 

  כל גמר מכל סוג שהוא, יובא כדוגמא לאישור האדריכל. על הדוגמא להעשות בדיוק

 לפי הפרטים המסוכמים, ובאיכות של המוצר הסופי כנדרש.

  ונציגי בנק ישראל, ולסכם פרטים לפני ביצוע, חובה על המסגר לשבת עם האדריכל

סופיים. ביצוע שלא לפי תאום מוקדם, לא יאושר. לאחר אישור האדריכל, חובה על 

 הבנק בכתב כתנאי לתחילת הייצור והאספקה.לקבל את אישור  הקבלן

 אלמנטים מעץ בארונות הספריה: 5.2

 רטים ההנחיות הרשומות להלן, באות להוסיף ולהבהיר על הנחיות הספר הכחול והמפ

 , ובכל מקרה גוברת ההנחיה המחמירה.לבין הבנקבהתקשרות בין הקבלן 

 הלוחות יעשו מ- MDF ( איכותי בלבדEGGER  שאינו פולט ,)או שווה ערך אמיתי

חומרים רעילים, ומטופל נגד אש למבני ציבור. עובי הלוחות יהיה אחיד, עם קאנטים 

 מ"מ. 38ישרים. העובי יעמוד על 

 צידיהם, יהיה פורניר אלון נקי, פרח, ולכה מאט טבעית. גמר הלוחות, מכל 
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  ,כל לוחות העץ יהיו עץ אלון נקי, משוייף חלק לחלוטין, עם חיבורים נסתרים בלבד

 ללא זויות גלויות, ברגים או אלמנט אחר חשוף או נראה לעין.

  .גמר אלמנטי העץ יהיה לכה מאט שקופה, בגוון לבחירת האדריכל 

 הבנק  גמא אחת בגודל מלא, ולהביאה לאישור. רק לאחר אישורעל הספק לבצע דו

 , יבחר גוון הלכה.בכתב

 חיבור אלמנטי הנגרות לאלמנטי הפלדה יעשה על ידי מגנטים שקועים בתוך ה- MDF ,

. כמות המגנטים וגודלם הבנקבכדי לאפשר שינוי של מיקום אלמנטי הנגרות לפי צרכי 

הצמדה חזקה. נדרש אישור האדריכל לאחר ביצוע תיקבע על ידי היצרן באופן שיבטיח 

 דוגמא ממשית של אלמנט נגרות בתוך ארון ספריה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


