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חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן – "החברה" או "נתג"ז") מבקשת לקבל הצעות למתן
שירותי בודקי שכר וזכויות סוציאליות של עובדי קבלני כוח אדם על פי החוק להגברת אכיפה של
דיני העבודה ,התשע"ב 0277-בכפוף להוראות ותנאי מכרז זה על כלל נספחיו.
.1

רקע כללי על החברה

 1.1חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה בעלת רישיון
בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב –  ,0220להקמה והפעלה של מערכת ארצית
להולכת גז טבעי בישראל.
 1.0מתוקף תפקידה אחראית נתג"ז להקמתם ולתפעולם של קווי צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה
בקטרים שונים לאורך תוואי מערכת ההולכה וכן של תחנות מסוגים שונים (כגון תחנות קבלה
לגז טבעי ,תחנות להפחתת לחץ ותחנות להגפה).
 1.3הקמת המערכת הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות עצומה למשק הישראלי ,הן מבחינה כלכלית,
הן מבחינת איכות הסביבה והן לשם מתן מענה לצורכי החשמל הגדלים של המשק.
.0

מסמכי המכרז

מסמך "הוראות כלליות להגשת הצעה" זה (להלן – "המכרז")
נספח א':

ההסכם ונספחיו.

נספח ב':

מפרט כללי לשירותי בודקי שכר וזכויות סוציאליות ("נספח דרישות השירות").

נספח ג':

תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976

נספח ד':

אישור זכויות חתימה של המציע.

נספח ה':

פירוט ממליצים והצהרה על עמידה בתנאי סף.

נספח ו':

טופס הגשת הצעת מחיר.

.3

מהות ההתקשרות

 3.1מהות ההתקשרות נשוא מכרז זה ותנאי ההתקשרות הם בהתאם ובכפוף לתנאי מכרז זה על
נספחיו ,לרבות ההסכם המצורף כנספח א' ושאר הנספחים ככל שצורפו למכרז ,המהווים חלק
בלתי נפרד ממכרז זה .בכל מקרה החברה לא תשא באחריות כלשהי כתוצאה מאי עיון המציע,
מכל סיבה ,במסמכי המכרז על נספחיו לרבות בהסכם.
 3.0השירותים הנדרשים לחברה הם מתן שירותי בודקי שכר וזכויות סוציאליות ,כמפורט בהגדרת
"השירותים" בהסכם ולפי כל תנאי ההסכם (נספח א') וכן בהתאם למפרט השירותים המצורף
כנספח ב' למכרז.
 3.3ההתקשרות עם הזוכה מתוכננת להימשך שנתיים מיום חתימת ההסכם ,עם אופציה ל 3-שנים
נוספות ,שנה בכל פעם בנפרד (מבלי שיהיה בכך משום התחייבות או מצג ע"י החברה).
.4

תנאי סף להשתתפות במכרז:

 4.1המציע הוא עוסק מורשה או חברה הרשומה במרשם רשם החברות בישראל;
 4.0המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– ;1976
 4.3למציע ניסיון של שנתיים לפחות ( 04חודשים מלאים) ,ב 0-השנים שקדמו למועד פרסום מכרז
זה ,קרי ,בין השנים  ,0213-0210בביצוע ביקורת שכר עבודה וזכויות סוציאליות בלפחות שלושה
גופים ציבוריים ,המעסיקים באמצעות קבלני שירותים או קבלני כוח אדם לפחות  32עובדים
בתחומי השמירה והניקיון ,בכל אחד מהגופים;
 4.4המציע יעמיד לצורך מכרז זה :מנהל מקצועי ובודק שכר העומדים בכישורים המפורטים להלן:
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( )1מנהל מקצועי – רואה חשבון מוסמך ,בעל ניסיון מוכח של  3שנים לפחות ( 36חודשים
מלאים) ,במהלך  5השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה ,קרי בין השנים ,0213-0229
בניהול ביקורות שכר ובדיקות שכר.
( )0בודק שכר – חשב שכר מוסמך או רואה חשבון מוסמך ,בעל ניסיון מוכח של  3שנים
לפחות ( 36חודשים מלאים) ,במהלך  5השנים שקדמו לפרסום מכרז זה ,קרי בין השנים
 ,0213-0229בביצוע ביקורות שכר ובדיקות שכר.
 4.5המציע שילם את דמי ההשתתפות כאמור בסעיף  6.1להלן.
.5

איסור על תאום הצעות ,הגשת הצעות משותפות וניגוד עניינים

 5.1מציע ,בעל זיקה למציע ,או מי מטעמם ,לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר ,בעל זיקה למציע
האחר או מי מטעמם; מבלי לגרוע מכלליות האמור ,תיאום הצעה ,לרבות אלה:
 5.1.1הסכמים ,הסדרים או הבנות מסוג כלשהו ,במפורש או מכללא ,לגבי עניין
הקשור למכרז זה ,בין היתר ,בעניין מחירי השירותים המוצעים ,תנאי
ההסכם ואסטרטגיות להצעות המחיר.
5.1.0

מסירת מידע בכל עניין הקשור למכרז ,קבלתו ,החלפתו או גילויו בצורה
אחרת בין מציעים ,בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.

 5.0אין להגיש במכרז הצעות משותפות של מספר מציעים ,או מספר חברות או גורמים שונים
וכיו"ב ,אלא אם הותר הדבר במפורש במסמך הוראות כלליות להגשת הצעה זה.
.6

עיון במסמכי המכרז וקבלתם

 6.1לצורך קבלת עותק מלא של מסמכי המכרז ,הגשת בקשה להבהרות ,השתתפות והגשת הצעה
במכרז יש לשלם  ₪522כולל מע"מ (להלן" :דמי השתתפות") .סכום זה לא יוחזר מכל סיבה.
 6.0את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי החברה ,במגדל עתידים (מגדל  ,)8קרית עתידים ,תל
אביב ,ק ,33 .בתאום מראש ,אצל גב' רונית נפוסי (טלפון )23-6072452 :בימים א' עד ה' בין
השעות  16:22 – 29:22החל מהמועד שבסעיף (7א) להלן.
 6.3ניתן לעיין בעותק מלא שלהם ללא תשלום במשרדי החברה בכתובת לעיל בתיאום מראש,
במועדים שבסעיף 7א' להלן ,או באתר האינטרנט של החברה בכתובת .www.ingl.co.il
 6.4רוכש המסמכים ימסור את פרטיו האישיים וזהות הגורם אותו הוא מייצג.
.7

לוח זמנים למכרז

לוח הזמנים למכרז הינו כדלקמן:
א

מועדים למסירת מסמכי המכרז

ב

מועד אחרון לבקשת הבהרות

בימים א' – ה' ,החל מיום  06010027.ועד
ליום ,67010027.בין השעות  16:22 – 9:22אצל אשת
הקשר בסעיף  6.08להלן.
לא יאוחר מיום  62010027.בשעה .14.22

ג

מועדי הגשת הצעות

החל מיום  1010027.בין השעות  16:22 – 29:22ולא
יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות ביום 70010027.
בשעה .73022

החברה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,עובר לכל מועד ,לדחות כל מועד מן המועדים האמורים
לעיל והודעה על-כך תימסר למציעים על-פי המען שמסרו בעת קבלת מסמכי המכרז.
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.8

הבהרות ותיקונים למכרז

 8.1מציע רשאי להגיש בקשה להבהרות ובקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי המכרז ותנאיו ,בפניה
בכתב בשפה העברית אל החברה להבהרות ניתן לפנות בכתב בלבד לח"מ עד למועד הנקוב בסעיף
7ב' לעיל לכתובת דואר אלקטרוני  ,frangi@ingl.co.ilהמציע יציין על בקשתו עבור "מכרז
למתן שירותי בודקי שכר";
 8.0לחברה שיקול דעת בלעדי להשיב להבהרות וכיצד .תשובות החברה ישלחו בכתב ע"י נציגה לכל
המציעים שקיבלו את מסמכי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם .החברה
תתחשב רק בתשובות שניתנו על ידה כאמור לעיל .המציעים יאשרו בכתב את קבלת תשובות
החברה להבהרות אך בכל מקרה תשובות אלה לרבות תיקונים לתנאי המכרז ,יהיו תקפות כלפי
המציעים בין שאישרו קבלתן ואם לאו.
 8.3החברה רשאית לשנות את תנאי מכרז זה ונספחיו או כל חלק מהם; הודעה על כך תישלח לכל
מציע.
.9

תוקף ההצעה

 9.1ההצעה שתוגש לחברה תהיה בתוקף עד לתום  92ימים מיום הגשתה (כולל) (וכפי ובמידה
שהוארך ע"י החברה) .החברה תהא רשאית להורות על הארכת תוקף ההצעות עד למועדים
שתודיע עליהם לשיקול דעתה הבלעדי ,לרבות הארכת כל תנאי אחר בקשר עם הצעתו ,אם נדרש
לפי תנאי המכרז ,לרבות הארכת תוקף ערבות המציע .מציע שלא הודיע לחברה על הארכת
הצעתו במועד או סירב להאריך את תוקף הצעתו ו/או כל תנאי בקשר עמה כאמור לעיל ,לא
ישותף בהמשך המכרז.
 9.0מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה ,אלא באישור החברה או
במקום שהדבר הותר במפורש על-פי תנאי המכרז והדין .כל שינוי כאמור לעיל יכול להביא ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה לפסילת ההצעה.
 9.3מציע רשאי לבטל הצעה שהגיש ,בהודעה בכתב לחברה ,לא יאוחר מהשעה הנקובה ביום האחרון
להגשת הצעות בסעיף 5ג' לעיל (וכפי ובמידה שהוארך ע"י החברה); לאחר ביטול כאמור ,לא יוכל
מציע לחזור בו מהביטול.
 .12הנחיות להגשת ההצעה
 12.1הצעת מציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים ,הכל בהתאם להנחיות המפורטות להלן .החומר
בהצעה יתייחס גם לעמידה בתנאי הסף ולכל תנאי אחר שעל המציע להוכיח לחברה.
 12.0מציע יגיש את הצעתו בשתי ( )0מעטפות סגורות נפרדות שתסומנה (א) ו( -ב) ותישאנה את שם
המכרז להלן" :מכרז למתן שירותי בודקי שכר".
 12.0.1מעטפה (א) תתייחס לעמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיון המציע ,ותכלול את
כל המסמכים שבסעיף  11להלן.
 12.0.0מעטפה (ב) תתייחס רק להצעת המחיר ותכלול רק את טופס הגשת מחיר
הצעה (נספח ו') חתום ע"י המציע (אין לצרף את הצעת המחיר במעטפה
אחרת).
 12.0.3ההצעה תוגש בשלושה ( )3עותקים (מקור בצירוף  0העתקים).
 12.0.4מסמכים מקוריים ייכללו בהצעת המקור אשר ירשם עליה במקום ברור
"מקור".
 12.0.5מציע לא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי ,לרבות ביחס לתנאי המכרז
ומסמכיו ולתנאי ההסכם .נכללה בהצעה או במי מהמסמכים הנלווים אליה
הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי המכרז ומסמכיו ,לחברה הזכות לפי
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שיקול דעתה הבלעדי להחליט כיצד לנהוג בהסתייגות ,לרבות לראות בה
כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד ,או לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות
או להודיע על הסרתה כתנאי לשקילת ההצעה .הכל מבלי לגרוע מכל זכות
אחרת העומדת לחברה לפי המכרז והדין.
מקום להגשת ההצעה
 12.3ההצעות על כל המסמכים הנדרשים בסעיף  11להלן תוגשנה בכתובת שלהלן עד למועד האחרון
להגשת הצעה בסעיף 7ג' לעיל :חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,במגדל עתידים (מגדל ,)8
קרית עתידים ,תל אביב ,לידי איש הקשר של החברה לעניין זה בלבד – גב' רונית נפוסי.
 12.4משלוח ההצעה כשלעצמו לא יחשב כהגשת ההצעה ,אלא הגשתה בפועל  -במועד ובמקום ההגשה
שלעיל.
 .11כל המסמכים שיש לצרף להצעה
(א) להלן פירוט המסמכים שעל המשתתף לצרף למעטפה (א) שיגיש כאמור בסעיף  10.2.1לעיל:
 11.1מסמך זה (המכרז) ,חתום בכל דף בר"ת ,למעט חתימה מלאה וחותמת המשתתף במקום המיועד
לכך בתחתית עמ'  10להלן.
 11.0ההסכם ונספחיו ,חתומים בכל דף בר"ת למעט בעמ'  14להסכם שייחתם בחתימה מלאה
וחותמת המציע (נספח א').
 11.3מפרט השירותים ,חתום בר"ת ובחותמת המציע (נספח ב').
 11.4העתק של תעודת התאגדות ותעודת עוסק מורשה של המציע.
 11.5תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976חתום ע"י המציע ומאושר ע"י עו"ד
(נספח ג').
 11.6אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור של המציע.
 11.7אישור זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על ההצעה (נספח ד').
 11.8פירוט ניסיונו של המציע במתן השירותים .פרטים אלה ימסרו במתכונת המצורפת כנספח ה'.7
 11.9ניסיון וכישורי אנשי הצוות של המציע לפי סעיף  4.4לעיל בתחומי השירותים הנדרשים בהתאם
למפרט (נספח ב') לרבות קו"ח ,תפקיד ,ותק ותעודות והמלצות רלבנטיות אם יש .פרטים אלה
ימסרו במתכונת המצורפת כנספח ה'.0
 11.12תיאור המתודולוגיה של המציע לצורך ביצוע השירותים.
 11.11כל הבהרה ותיקון שנשלחו במהלך המכרז ,חתומים בר"ת וחותמת המציע.
 11.10פרטי התקשרות עם נציג המציע ,טלפון ,פקס ,טלפון נייד ,כתובת וכתובת דואר אלקטרוני.
 11.13כל מסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי המכרז.
(ב) להלן פירוט המסמכים שעל המשתתף לצרף למעטפה (ב) שיגיש כאמור בסעיף  10.2.2לעיל:
 11.14טופס הגשת מחיר הצעה חתום בחתימה מלאה וחותמת המציע (נספח ו').
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 .10דרישה למידע נוסף
החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית לדרוש מהמציעים ו/או חלקם השלמות והבהרות לאמור
בהצעה ,בכתב ו/או בעל-פה ,להנחת דעתה ,מבלי שתידרש לעשות כן עם שאר המציעים ,וככל שיישמר
עקרון השוויון בין המציעים.
 .13מדד ומטבע
סכום כסף או ערכו של שירות שעל המציע לנקוב בו ,יהיה נקוב בשקלים חדשים נכון ליום הגשת
ההצעה ויירשם בספרות ובמילים .ההצעה לא תכלול מס ערך מוסף והיא לא תהיה צמודה למדד
כלשהו ו/או למטבע כלשהו ולא יתבצע עדכון מחירי הצעתו של מציע ,אלא אם נקבע במפורש בהסכם
ובאופן שנקבע בו.
 .14הגשת ההצעה הכספית
 14.1ההצעה הכספית תוגש רק על-גבי הטופס המצ"ב כנספח ו' בשקלים חדשים.
 14.0למען הסר ספק מובהר כי התעריפים שיגיש המציע הינם סופיים עבור ביצוע כל השירותים
כאמור במפרט (נספח ב').
 .15ברור ובדיקות מוקדמות וסופיות התמורה
 15.1המציע יישא באחריות הבלעדית לבדוק לפני הגשת הצעתו כל מידע ולבצע כל בדיקה מוקדמת
בקשר להגשת הצעתו לרבות כל נתון הנדסי ,כלכלי ומשפטי וכל מידע אחר ,לרבות מידע ו/או
מצג הנמסר ,אם נמסר בכל דרך שהיא ,מטעם החברה .בהגשת הצעתו המציע מוותר מראש על
כל טענה שיכולה להיות לו בקשר להצעתו ולאמור לעיל כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 15.0למעט התמורה שלעיל אין זוכה או מציע כאמור לעיל זכאי לכל תשלום ,החזר או תמורה נוספים
מכל סוג שהוא בעבור הגשת הצעתו ,עבודתו ושירותיו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות ומבלי
למעט:
 15.3בעבור שכר צוות עובדיו ,שכר כל גורם אחר הנותן שירותים או יעוץ למציע ,הוצאות ,טלפון,
עבודה משרדית ,ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות ,ערבויות ,אש"ל ,נסיעות ,לינה,
הוצאות משפטיות ,הוצאות בקשר עם הגשת ההצעה ,וכל הוצאה אחרת וכלל השירותים
האדמיניסטרטיביים הדרושים לביצוע השירותים ,החזר הוצאות ,מיסים ,עלויות שונות בהם
נשא המציע וכיוצא בכך.
 15.4במידה והמציע מצא טעות ו/או אי התאמה ו/או סתירה ו/או השמטה ו/או חוסר בקשר לאמור
לעיל ו/או במסמכי המכרז עליו להביא זאת בכתב לידיעת החברה בצירוף הפירוט הנדרש ,לפני
המועד שנקבע להבהרות ולתיקונים ובכל מקרה לפני מועד הגשת ההצעות ,כמפורט בהזמנה זו,
על מנת לקבל את הנחיות החברה שינתנו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ויחייבו את
המציעים כחלק בלתי נפרד ממסכי המכרז.
 15.5בכל מקרה ,השמטה ו/או חוסר לביצוע עבודה כלשהי במסגרת מסמכי המכרז לא יגרעו
מהתחייבות המציע לבצע את כל העבודות הנדרשות והשלמתן לשביעות רצונה המלא של
החברה.
 15.6המציע מצהיר בהגשת הצעתו כי הוא מוותר על כל טענה שיש לו או שתהיה לו כלפי החברה בגין
כל גורם שיתגלה כמשפיע על כדאיות הצעתו.
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 .16הוראות ותנאים מחייבים
לצורך השתתפותו במכרז והגשת הצעה ,יביא מציע בחשבון את מכלול דברי החקיקה ,הכללים
והתנאים המחייבים ,הנוגעים לנושא מכרז זה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,כל חוקי
העבודה הרלבנטיים .בהגשת הצעתו מתחייב מציע לשלם לעובדיו שכר ברוטו שאינו כולל הטבות
סוציאליות ותשלומים נלווים שלא יפחת מהמתחייב לפי דין.
 .17הוצאות השתתפות במכרז
 17.1עצם ההשתתפות במכרז כמוה כהצהרת המציע כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות הכרוכות
בהשתתפות במכרז ולאחריו ,לרבות בקשר עם הכנת ההצעה למכרז זה וכל ההליכים לפיו ,הגשת
ההצעה ועדכונה ,תשלומים ,הוצאות משפטיות ואחרות ,יהיו על אחריותו הבלעדית וחשבונו של
המציע ,ללא קשר לתוצאות המכרז כאמור ,וכי לא תהיה למציע כל דרישה או טענה להחזר
כספים או לכל פיצוי אחר מהחברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל אחריות לכך.
 17.0מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,במקרה של ביטול המכרז ,כולו או חלקו ,מכל סיבה שהיא,
לרבות מסיבות הקשורות לחברה ו/או במקרה של תיקון מסמכי המכרז ו/או במקרה של פסילת
מציעים ו/או הצעות ו/או אי בחירתם או ביטול בחירתם ,בכל מועד ומכל סיבה שהיא ,לא יהיו
המציעים זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו או לתשלום מכל סוג שהוא הקשור בביטול,
בתיקון או בפסילה או באי בחירתם או ביטולה כאמור.
 .18אמות מידה לבדיקת ההצעות והערכתן
 18.1אמות המידה לקביעת ההצעה הטובה ביותר ,ביחס לשירותים הן כדלקמן:
איכות 62 :נקודות
 18.1.1ניסיון המציע בתחום השירותים הנדרש – עד  1נקודות
 18.1.0ניסיון אנשי הצוות בתחום השירותים הנדרש – עד  1נקודות
 18.1.3מתודולוגיה מוצעת – עד  1נקודות
 18.1.4ממליצים – עד  6נקודות
מחיר 12 :נקודות
 18.1.5מחיר לבדיקת עובד (תקופתית/מדגמית או בעקבות תלונה) – עד  12נקודות
החברה תבחן את ההצעות בהתאם לשלבים הבאים:
 18.1.6החברה תבחן את תכולת מעטפה א' על מנת לקבוע אם המציע עומד בתנאי
הסף וכן אם צרף את המסמכים הדרושים כמפורט (11א) לעיל.
 18.1.7בחינת איכות ההצעה  -מציע שעמד בתנאי הסף ,תיבחן איכות הצעתו
בהתאם למסמכים שבהצעתו וחוות דעת הממליצים בהתאם לשאלונים
המופיעים כנספחי ה' למסמכי מכרז זה ,מבלי לגרוע מזכויות החברה לפי
המכרז ועל פי כל דין.
 18.1.8רק עבור הצעה שקיבלה ציון מינימאלי של  02נקודות בציון האיכות
("הצעה כשרה") תפתח החברה את מעטפה ב' של ההצעה ,מבלי לגרוע
מזכויות החברה לפי המכרז ועל פי כל דין.
 18.1.9למען הסר ספק ,מובהר בזה כי בכל שלב של המכרז רשאית החברה לפי
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא בחשבון אינפורמציה המתייחסת
למציע ו/או לתכולת הצעתו ,בין שמקורה במציע או בין שהגיעה לידיעת
החברה בכל דרך אחרת ,העלולה להשפיע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של
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החברה ,על השתתפות המציע במכרז ועל יכולתו לבצע את העבודות בכל
דרך שהיא.
 18.0ניקוד הצעת המחיר:
שקלול הצעת המחיר ייעשה בשיטת "דלפי" ,כדלקמן :ההצעה הכספית הנמוכה ביותר מבין כל
ההצעות הכשירות שיוגשו תקבל את הציון המרבי –  72נקודות ,וכל הצעה אחרת תנוקד באופן
יחסי ,כך שניקוד ההצעות הבאות יהיה שווה למכפלת הניקוד המרבי (72נקודות) במנה
המתקבלת מחלוקת סכום ההצעה הכספית הנמוכה ביותר בסכום ההצעה הרלוונטית.
 .19החלטה על זוכה במכרז
החברה תבחר בזוכה בהתאם לאמור להלן:
 19.1החברה תשקלל את הניקוד הסופי לכל אחת מההצעות עפ"י סיכום הניקוד שקיבלה כל הצעה
לגבי איכות ומחיר .המציע שהגיש את ההצעה שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר –
איכות ומחיר כאמור (להלן" :ההצעה הטובה ביותר") ,תקבע החברה כי הוא הזוכה במכרז
(להלן" :הזוכה") ,ובלבד שהחברה השתכנעה כי הזוכה מסוגל ליתן את כלל השירותים ולקיים
את כלל ההתחייבויות כנדרש במסמכי המכרז וכי הצעתו תקנה לחברה את מירב היתרונות.
לצורך זה ,רשאית החברה לדרוש ממציע לייתן כל חומר ,לספק כל מסמך וכיו"ב הרלבנטי לפי
שיקול דעת החברה למתן השירותים נשוא מכרז זה.
 19.0על אף האמור בכל סעיף אחר במסמך זה ,ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי תנאי מכרז
זה ,מובהר כי החברה רשאית להחליט ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה ,על כל אחד ו/או
יותר מאלה:
 19.0.1שלא לבחור במציע שהצעתו היא הטובה ביותר (וזאת מנימוקים מיוחדים
שיירשמו) או שלא לבחור בזוכה כלל ,גם אם בעל ההצעה הטובה ביותר ו/או
מציעים אחרים עמדו בכל התנאים האמורים במכרז.
 19.0.0להתיר הגשת הצעות מחודשות ו/או מתוקנות ,כולן או חלקן או לשנות את
המכרז ו/או לבטלו.
 19.0.3במידה ולא נמצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה הצעה מתאימה
ו/או במידה וביטלה את המכרז ,לנהל מו"מ ו/או להתקשר עם גורם שלא
הגיש הצעה.
 19.0.4לבצע כל דבר אחר ו/או נוסף לפי מכרז זה ו/או הדין לפי שיקול דעתה
הבלעדי.
 .02פסילת הצעה  /מציע
 02.1החברה רשאית לפסול הצעה בכפוף לדין ,אם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי הצעה ו/או
מציע אינם מקיימים את תנאי הסף ,או נמצא ע"י החברה כי ההצעה חסרה ,מוטעית ,או
מבוססת על הנחות בלתי נכונות ,או על הבנה מוטעית של מסמכי או נושא המכרז ,או הצעה
הלוקה בחסר או אי בהירות או דו משמעות ,או הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות ייפגעו
זכויות עובדים או הצעה העולה ממנה כי אינה תואמת את דרישות השירות המפורטות במכרז.
אין באמור לגרוע מזכות החברה לפי סעיף  20.4להלן ו/או על פי כל דין.
 02.0החברה רשאית לפסול מציע אם מצאה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי המציע פעל שלא בתום לב
בהקשר למכרז ,לרבות בשל תאום הצעות וחשש לניגוד עניינים.
 02.3על אף האמור בסעיף  20.1לעיל רשאית החברה לאפשר למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את
הפגם או הפסול שבהצעה ולא לפסול אם בוצע תיקון כאמור ,והכל תוך שמירה על עקרון השוויון
בין המציעים.
 02.4החברה תהא רשאית לאפשר למציע שלא המציא עם הצעתו מסמך ו/או מידע מכל סוג הנדרש
להוכחת או לעמידה בתנאי כלשהו ,לרבות תנאי סף או מוקדם ,או שנפל פגם בהצעתו ,להשלימו
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להמציאו ,או לתקנו ,בהתאמה ,בפרק זמן קצוב שתקבע החברה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי
של החברה ובכפוף לדין והכל תוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים.
 02.5להסרת ספק מובהר ,כי אין באמור כדי לחייב את החברה להתיר תיקונים או השלמות כלשהם
בהצעה ,וכי אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג מסוים ,אין בו כדי לחייב אימוץ מדיניות
המתירה תיקון פגמים מסוג אחר.
 02.6החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו ,אם הגיע לידיעתה דבר שהיה
מצדיק פסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי המכרז.
 .01אי בחירה  /ביטול זכיה
 01.1החברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא לבחור בהצעת מציע ו/או לבטל
זכייתו של מציע שהוכרז כזוכה בשל כל אחד מאלה( :א) שלא מילא אחר תנאי מתנאי המכרז על
מסמכיו לרבות לאחר חתימת ההסכם או (ב) שלדעת החברה קיים ספק סביר ביכולת המציע
לעמוד בקצב ובהיקף העבודות הנדרש עפ"י לוחות הזמנים שנדרשו ,או (ג) שהתברר לחברה בכל
מועד מידע בקשר למציע או להצעתו שהיה משפיע על ההחלטה לבחור בהם ,אילו מידע זה היה
בידה לפני קבלת החלטתה כאמור ,או (ד) התבררו לחברה ,בכל עת ,עובדות המעלות את הסיכון
העסקי בכרוך בביצוע ההתקשרות עם המציע ,מעבר לסיכון עסקי מקובל וסביר .במקרה כזה
רשאית החברה ,מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לה לפי המכרז ו/או הדין ,למסור את ההתקשרות
למציע אחר שהצעתו נמצאה המתאימה ביותר מבין ההצעות שנותרו.
 01.0מובא בזאת לידיעת המציעים כי החברה שומרת על זכותה שלא להתקשר לביצוע העבודות כלל
ו/או לרכשם מחברות ו/או גופים שלא השתתפו במכרז הנוכחי ו/או לצאת במכרז ו/או לקיים כל
הליך תחרותי אחר ו/או נוסף ו/או להתקשר באמצעות סבב הצעות בין המציעים ו/או בין חברות
ו/או גופים אחרים ו/או נוספים הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר בזאת כי בקשה להצעת
הצעות מחיר או כל הליך אחר בו תנקוט החברה בסעיף יכול שיכלול תנאים ודרישות השונים
מדרישות מכרז זה ו/או אחרים שלא פורטו במכרז זה ,לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .00ביטוח חבות מעבידים בלבד
בטרם תחילת העבודות ע"י המציע ,המציע יבטח את עצמו בביטוחים מהסוג כאמור בהסכם ונספח
אישור הביטוח המצורף להם .לדרישת החברה ,בכל עת ,יידרש הספק למסור את אישור עריכת
הביטוח לחברה כשהוא חתום ע"י מבטחיו .מובהר ,כי החברה רשאית לשקול ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,בכל שלב במכרז ,לרבות לאחר הודעת הזכייה ,הערות בדבר סוג ונוסח הביטוחים ובלבד שלא
יכילו שונות מהותית לנוסח אישור עריכת הביטוח אלא אם החליטה החברה לשנותו כלפי כל
המשתתפים במכרז ,אך אין בכך כדי להשתמע כויתור על החובה לערוך ביטוחים כאמור לעיל.
 .03מסירת הודעות והודעה על זכייה
 03.1החליטה הוועדה על זוכה ,תודיע לו על-כך בדוא"ל וכן תודיע לו על מועד לחתימה על ההסכם.
מובהר ,כי עד למועד החתימה כאמור ,יהיה הזוכה חייב לבצע כל מעשה ו/או להשלים כל פרט
אשר על פי מסמכי המכרז או החלטת הוועדה הוא מחויב לבצע ו/או להשלים לפני החתימה על
ההסכם.
 03.0החברה רשאית להעביר הודעות למציעים בכל אחת מן הדרכים הבאות :מסירת הודעה לאחד
מנציגי המציע במסירה ביד ,באמצעות פקסימליה ,בדואר רשום או אלקטרוני ,או בכל דרך
אחרת עליה תחליט החברה; הודעה שנמסרה ביד ,תיחשב כאילו התקבלה במועד מסירתה;
משלוח הודעה באמצעות פקסימליה או לדואר אלקטרוני ייעשה למספר הפקסימליה או לכתובת
הדואר האלקטרוני שנמסר בהצעת המציע .הודעה כאמור תיחשב כאילו נתקבלה יום לאחר
משלוח ההודעה; משלוח הודעה בדואר רשום ייעשה לכתובת שנמסר בהצעת המציע ותחשב
כאילו התקבלה כעבור ( 3שלושה) ימי עסקים מיום המשלוח .מסרה החברה הודעה באחת מן
הדרכים המפורטות לעיל ,יראו את המציעים כמי שתוכן ההודעה הובא לידיעתם.
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 03.3הודעה של מציע לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות :בכתב למען הגשת ההצעה ,באמצעות
דוא"ל ,דואר רשמי או במסירה ביד; או בכל דרך אחרת שתיקבע החברה.
 .04שונות
 04.1הפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת המכרז ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק
בלתי נפרד מהצעתו ומהמכרז ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם.
 04.0כל מסמך ו/או אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למציע לפני קבלתם של מסמכי המכרז ו/או עד
למועד הגשת ההצעות ,במידה שנמסרו ,בטלים ומציע לא יהיה רשאי להסתמך עליהם .רק
האמור במסמכי המכרז ונספחיו ,בצירוף תיקונים ,הבהרות וכדומה שהוציאה החברה באופן
רשמי ובכתב יחייב את החברה.
 04.3כל המסמכים הנמסרים למציע לצורך השתתפות במכרז ו/או מסמכים שיסופקו ,אם יסופקו,
למציעים כהשלמה ,הם רכושה של החברה; מסמכים אלה מושאלים למציע ועליו להחזירם
לחברה לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות ,בין אם הגיש הצעתו ובין אם לאו .מציע אינו
רשאי להעתיק איזה מהמסמכים האמורים או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת ,לבד מהגשת
הצעה.
 04.4החברה רשאית להשתמש במידע שיתקבל (להוציא הדוחות הכספיים ופרטי עלויות שירותי
המציע) ,ללא תמורה ,לכל צורך בו תחפוץ לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות כתיבת מפרט או
מסמך דרישות או הסכם או פרסום הליך להתקשרות לרבות לצורך הרכבת רשימת ספקים בכוח
ולהעביר את המידע ליועציה ולכל אדם הזכאי לקבלו לפי דין .במידה ומידע שנמסר במסגרת
ההצעה כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי של המציע ,יצוין הדבר במפורש
בהצעה ,תוך ציון החלק החסוי והחברה תנהג בו בהתאם לדין.
 04.5למען הסר ספק אין בפנייה זו התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת הצעה כלשהי ו/או לביצוע
התקשרות כלשהי בקשר לנשוא המכרז ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .אין בפניה
למציע כלשהו במכרז זה כדי להוות הצהרה ו/או מצג ע"י החברה ו/או מי מטעמה שהמציע ו/או
הצעתו עומדים בתנאי המכרז ו/או התחייבות ו/או מצג של החברה בקשר לבדיקת ו/או קבלת
ההצעה.
 04.6כל האמור בבקשה להצעות זו נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ולמגיש ההצעה
לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר למכרז זה .מבלי
לגרוע מהאמור במכרז זה ,ביצוע ההתקשרות כפוף לקיומו של תקציב בחברה לנושא המכרז
ולקבלת כל האישורים הדרושים על פי נהלי החברה ו/או הדין.
 04.7בכל מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו ,יחול סדר העדיפות בהסכם
ההתקשרות אלא אם הוראות מסמך זה מטילות אחריות כבדה יותר על המציע ו/או מטיבות
יותר עם החברה.
 04.8ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של
המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.
 04.9בכל מחלוקת בקשר למכרז זה ותוצאותיה תהיה לבתי המשפט בתל אביב – יפו סמכות השיפוט
הבלעדית.
 04.12מלים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף אחר במכרז או בנספחיו ,תהא להם המשמעות שיש להם
בחוק הפרשנות ,התשמ"א –  ,1981אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.

בכבוד רב,
עו"ד דפנה יעקובוביץ
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אישור המציע [סעיף ( 12א) לעיל]
אנו ,החתומים מטה ומוסמכים להגיש את הצעה זו בשם המציע _____________
__________________ [השלם שם מלא של המציע] ,מצהירים בחתימתנו להלן ,כי קראנו את כל
מסמכי המכרז בעניין שירותי בודקי שכר וזכויות סוציאליות על נספחיו ותנאיו ,הבנו אותם על בוריים
ואנו מסכימים להם:
שם מלא

חתימה

תפקיד

12

חותמת

תאריך

נספח א' – ההסכם ונספחיו
(מעטפה א')
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נספח ב'  -מפרט השירותים
(מעטפה א')

המציע יתן לחברה שירותי בודק שכר ,בדיקת תלושי שכר ,תנאי שכר ,זכויות סוציאליות של
עובדי קבלני שירות בתחום האבטחה והניקיון וביצוע אכיפה על פי החוק להגברת אכיפה של
דיני העבודה ,התשע"ב( 0211 -להלן" :החוק") ,לרבות הנושאים הבאים:
א .ביצוע בדיקות תקופתיות מדגמיות של עובדי קבלני שירות מכל אחת מחברות השירות
עמן עובדת החברה (בתחומי האבטחה והניקיון) ,בהתאם לכמות ולתדירות הנדרשת
ב הוראות החוק והתקנות מכוחו .הבדיקות האמורות יכללו ,לפחות ,את כל המרכיבים
הבאים:
( )1איסוף הנתונים והחומרים הנדרשים לביצוע הבדיקות ,ישירות מול קבלני
השירותים ,לרבות טיפול בהבהרות והשלמות נדרשות מקבלני השירותים עד
לקבלת כל המידע הדרוש;
( )0ניתוח הנתונים שנאספו מקבלני השירותים והנפקת תוצר סופי בתצורת דוח בו
מפורטים הליקויים שנמצאו בהתנהלות כל אחד מקבלני השירותים (דוח נפרד
עבור כל קבלן שירות) ,ככל שנמצאו (להלן" :הדוח הראשוני");
( )3לאחר העברת הדוח הראשוני לקבלני השירות וקבלת תגובתם ,ניתוח תגובות
הקבלנים לדוח הראשוני תוך התנהלות ישירה מולם לצורך מתן הסברים ,ככל
הנדרש ,ותיקון הליקויים שעלו בדוח הראשוני;
( )4לאחר תיקון כל הליקויים ,בהתאם לשיקול דעתו המקצועי של המציע ,הוצאת דוח
סופי ובו הצהרת המציע על סיום הטיפול בבדיקה התקופתית ,תיקון הליקויים
שעלו ,ונושאים אשר נשארים במעקב לקראת הבדיקות הבאות ,ככל שישנם (להלן:
"הדוח הסופי");
( )5במידה וישנם בדוח הסופי נושאים אשר נותרו במחלוקת בין קבלן שירות לבין
המציע לעניין היותם או אי-היותם ליקויים הדורשים תיקון ,ידאג המציע לקבל
מקבלן השירות חוות דעת משפטית ,המספקת את המציע מבחינה מקצועית
והמעידה כי אכן אין מדובר בליקוי הדורש תיקון ו/או החושף את החברה לתביעה
מצד עובדי קבלן השירות;
( )6הוצאת הצהרה חתומה מטעם היועץ בנוגע לתקינות הבדיקות (אישור תקינות).
ב .ככל הנדרש ,ביצוע בדיקות של תלונות עובדי קבלני השירות לעניין זכויות עבודה ו/או
זכויות סוציאליות או אחרות שהופרו לטענתם על ידי קבלני השירות המעסיקים אותם
– בהתאם למתכונת הבדיקה המפורטת בסעיף א' לעיל;
ג .שת"פ וסיוע לחברה (ללא עלות נוספת) ,ככל שיידרש ,בכל מקרה של בירור ו/או תלונה
ו/או תביעה כנגד החברה בכל הנוגע לבדיקות עובדים שנערכו על ידי היועץ במסגרת
מתן השירותים;
מובהר כי הצעת המחיר שהוגשה על ידי היועץ תכלול את כל האמור במפרט זה ולא תינתן
כל תוספת בגין מתן כל שירות שהוא הנכלל במפרט זה
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נספח ג'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים
(מעטפה א')
אני הח"מ , ___________________________ ,נושא/ת תעודת זהות מס' ________________
מכתובת _________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ [שם התאגיד] (להלן:
"המציע") ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 0ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") וזאת במסגרת הגשת הצעה
למכרז למתן שירותי ניתוח ובקרת עלויות (מס'  )717600שנערך על ידי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל
בע"מ (להלן" :החברה").
 .0עד למועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ,כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים
ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ( 1987להלן" :חוק שכר מינימום") ו/או לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א – ( 1991להלן" :חוק
עובדים זרים").
 .3לחילופין ,אם הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק
עובדים זרים  -במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .4בתצהיר זה" ,בעל זיקה" כל אחד מאלה:
( )1חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
( )0אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
(א) בעלי השליטה בו;
(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של המציע
ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים לתחומי פעילותו של המציע;
(ג) מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
( ) 3אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית ,חבר בני אדם אחר שנשלט שליטה מהותית
בידי
מי ששולט במציע.
"שליטה" כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני
האדם.
"מועד ההתקשרות" –
(א)

לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז או הליך לפי חוק חובת המכרזים – המועד האחרון
להגשת הצעות במכרז או בהליך כאמור;

(ב)

לעניין התקשרות בעסקה שלא לפי סעיף קטן (א) לעיל – המועד שבו הוגשה לחברה הצעת
המציע ולפיה נערכת התקשרות בעסקה ,ואם לא הוגשה הצעה כאמור מועד ההתקשרות
בעסקה.

 .5הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________________
חתימת המצהיר/ה

_____________
תאריך
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אישור
אני הח"מ עו"ד______________ מס' רישיון ______________ מאשר/ת בזאת כי ביום
____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב'
ת.ז.
באמצעות
עצמו/עצמה
זיהה/זיהתה
אשר
_________________________
מס'__________________________ ( /המוכר/ת לי באופן אישי) ולאחר שהזהרתיו/יה כי
עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ד'  -אישור זכויות חתימה בשם המציע
(מעטפה א')

__________________ ,
עו"ד/רו"ח
הח"מ,
אני
________________ מאשר/ת ,כדלקמן:

מס'

רישיון

__________

שחתימות מר/גב' __________________________ נושא ת.ז .מס' ____________________
ומר/גב' __________________________ נושא ת.ז .מס' ___________________________
בשם _________________________________________________ [השלם שם המציע]
(להלן" :המציע") על המכרז ונספחיו ,הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם ע"י המציע ,וצורף
להצעתו במסגרת המכרז נ חתמו על פי כל דין ,בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ובהתאם
למסמכי ההתאגדות של המציע והן מחייבות את המציע .כן אני מאשר/ת שאין כל צורך בהליך משפטי
נוסף על מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה התחייב המציע.
____________________
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

_____________
תאריך
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נספח ה' – 7ניסיון המציע
(מעטפה א')
ניסיון המציע
פירוט ניסיונו של המציע במתן השירותים
(סעיף  11.8למכרז)
למציע ניסיון של שנתיים לפחות ( 04חודשים מלאים) ,ב 0-השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה ,קרי ,בין השנים  ,0276-0270בביצוע ביקורת שכר עבודה וזכויות
סוציאליות בלפחות שלושה גופים ציבוריים ,המעסיקים באמצעות קבלני שירותים או קבלני כוח אדם לפחות  32עובדים בתחומי השמירה והניקיון ,בכל אחד מהגופים;
שם הלקוח

תחום
פעילות
הלקוח

מהות השירותים
שניתנו ללקוח על ידי
המציע

תקופת מתן
השירותים
(חודש/שנה –
חודש/שנה)

מספר עובדי
קבלן/קבלני שירותים
שהועסקו בתקופת מתן
השירותים

תחומי עבודת
עובדי
הקבלן/קבלני
השירותים

* מציע רשאי לצרף מסמכים המעידים על הוכחת האמור לעיל.
אישור המציע
חתימת המציע להלן תהווה הצהרתו לנכונות הפרטים בטבלה שלעיל וישמשו כהוכחה לעמידתו בתנאי הסף הרלבנטי.
שם מלא

תפקיד

תאריך

חתימה

חותמת
המציע
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גוף ציבורי/לא גוף
ציבורי

פרטי איש הקשר
מטעם הלקוח
(תפקיד ,מס' טלפון,
כתובת דוא"ל)

נספח ה' – 0ניסיון אנשי הצוות
(מעטפה א')
ניסיון אנשי הצוות
פירוט ניסיונו של המציע במתן השירותים
(סעיף  11.911.8למכרז)
מנהל מקצועי – רואה חשבון מוסמך ,בעל ניסיון מוכח של  6שנים לפחות ( 36חודשים מלאים) ,במהלך  5השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה ,קרי בין השנים 0276-
 ,0229בניהול ביקורות שכר ובדיקות שכר *.
________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
בודק שכר – חשב שכר מוסמך או רואה חשבון ,בעל ניסיון מוכח של  6שנים לפחות ( 36חודשים מלאים) ,במהלך  5השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה ,קרי בין השנים
 ,0276-0229בביצוע שכר ביקורות ובדיקות שכר *.
__ ______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
__________________ ______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

* יש לצרף מסמכים המעידים על הוכחת האמור לעיל – בפירוט תקופות הניסיון יש לציין תחילת וסוף תקופה בחודש/שנה0
אישור המציע
חתימת המציע להלן תהווה הצהרתו לנכונות הפרטים בטבלה שלעיל וישמשו כהוכחה לעמידתו בתנאי הסף הרלבנטי.
שם מלא

תפקיד

תאריך

חתימה

19

חותמת המציע
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נספח ו'  -טופס הגשת הצעת מחיר
(מעטפה ב')
(בגמר המכרז יצורף ע"י החברה כנספח להסכם)
 .1הריני מגיש את הצעתי להזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי בודקי שכר וזכויות סוציאליות (מס'
( ) INGL/TENDER/2014/15להלן" :המכרז").
.2

הצעת המחיר כאמור להלן:

(א) המחיר הכולל עבור בדיקת עובד אחד (בדיקה תקופתית  /בדיקת תלונה)0* ₪ ________ :
* למען הסר ספק מובהר כי התמורה תשולם בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף  8להסכם.
הערה :כיום היקף בדיקה תקופתית מדגמית של עובדי קבלני השירות בחברה הינו כ 9-עובדים ,עם זאת,
מובהר כי היקף זה אינו מחייב ועשוי להשתנות ,מעלה או מטה ,בהתאם להוראות החוק ,להיקף עובדי קבלני
השירות המועסקים בחברה ולבדיקות נוספות שידרשו בהתאם לצרכי החברה.
 .3הריני מאשר כי קראתי את כל מסמכי המכרז ונספחיו ,הבנתי אותם ,אין לי כל סייג לגביהם ,הצעתי שלמה
והתמורה שבהצעתי כוללת את כל הקשור בביצוע ההתקשרות לפי המכרז ונספחיו ,לרבות ההסכם שצורף לו
ולמעט מע"מ.
הריני לאשר את האמור לעיל בחתימתי להלן:

שם מלא

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

