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  נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מל חברה באילת נופשהפקת שירותי  למתן מכרז פומבי

 )להלן: "המכרז"( 

 מהות ההליך  .1

 נופששירותי הפקת  למתן הצעות בזאת מזמינה"( נתג"זנתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: "
בהתאם הווי ובידור לינה ופעילויות  , כוללמשפחותיהם בניו נתג"ז לעובדי בעיר אילת חברה

 (."השירותים"או  ""הנופש: להלן) להסכם נספח ב'לאמור במפרט השירותים המצורף כ

 היקף השירותים .2

  :על נתוני שנים קודמות מבוסס )בשני הסבבים יחד(במסגרת הנופש  רמשוע נופשים היקף

 .265 – 185שים בשנים קודמות: . טווח כמויות הנופ  נופשים 223 –שנים קודמות  שיםנופ  ממוצע 

  :על נתוני שנים קודמות מבוסס )בשני הסבבים יחד(במסגרת הנופש  משוער חדרים היקף

 .96- 67 . טווח כמויות חדרים במלון בשנים קודמות:חדרים 82 -שנים קודמות  חדריםממוצע 

 : ז"ולו מועדים

 )שלושה ראשון – חמישי בימים, "(סבבים)"שני סבבים של סוף שבוע במתוכנן להתקיים  הנופש
 .(לילות

 .*2016 )סבב ב'( אוקטובר/נובמברו א'( )סבב יולי/אוגוסטבחודשים  התאריכים המבוקשים הינם

 (!אין להגיש הצעות לתקופת "בין המיצרים" וחגי תשרי*)

 תנאי סף .3

המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, בעל  3.1

-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2רישיון עסק בתוקף, העומד בדרישות סעיף 

 , ובעל כל האישורים הדרושים לפי חוק זה. 1976

חברה לארגונים בכמות  , המציע סיפק שירותי הפקת נופש2011-2015במהלך חמש השנים  3.2

הפקות נופש לפחות, כאשר לעניין תנאי סף זה ייחשבו רק נוָפשים שבכל אחד  25כוללת של 

שים לפחות ואשר עלותם היתה  150מהם השתתפו   לפחות )ללא מע"מ(;₪ אלף  500נופ 

ללא מע"מ, בכל אחת ₪ מיליון  5למציע מחזור הכנסות כספי שנתי בהיקף כספי של לפחות  3.3

 . 2014, 2013, 2012ים מהשנ

 

 הגשת ובחינת ההצעותהבהרות,  .4

" נופשהפקת  שירותי ספקתאל הצעה" זב' למכר נספח גבי על הצעתו את להגיש המציע על 4.1

 .המכרז למסמכי המצורף

תחת  www.ingl.co.ilניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת:  4.2

 נתג"ז במשרדיבעותק מודפס  לקבל ניתןהמכרז להגשה,  מסמכי אתלשונית "מכרזים". 

דוא"ל, בפנייה לכתובת דוא"ל ב PDFקובץ , או ב33בקריית עתידים, מגדל עתידים, קומה 

frangi@ingl.co.il 3.201613., החל מיום. 

http://www.ingl.co.il/
mailto:frangi@ingl.co.il
mailto:frangi@ingl.co.il
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עד ליום  frangi@ingl.co.ilניתן לפנות בשאלות ובקשות להבהרות בכתובת הדוא"ל  4.3

. לחברה שמור שיקול הדעת הבלעדי אם וכיצד לענות לשאלות 12:00בשעה  17.3.2016

 ובקשות להבהרות.

 כתובת האמורה לעיל,ב נתג"ז במשרדי לידי גב' רננה רביד, סגורה במעטפה יוגשו ההצעות 4.4

 .10:00ה בשע 24.3.2016 יוםל עדו 22.3.2016החל מיום 

 :אמות המידה לבחירת ההצעה 4.5

 להלן(: ו)כהגדרת  'בשלב א

 נקודות 90עד  –ותוכן חבילת הנופש המוצעת  המציע איכות

 נקודות 10עד  –הקבוע  הנחה מהתקציב

 )כהגדרתו להלן(: 'בבשלב 

 נקודות 60עד  –איכות המציע ותוכן חבילת הנופש המוצעת 

 נקודות 40עד  –הנחה מהתקציב הקבוע 

 הצעות אשר יעברו את תנאי הסף יעברו לשלב ניקוד האיכות.

 :ההצעות איכות תהליך ניקוד 4.6

ניקוד האיכות יתבצע על בסיס ההצעות אשר הוגשו   -נקודות(  90)איכות עד  א'בשלב  .א

 . המציעיםבכתב על ידי 

 איכות ההצעות ותוכן החבילות המוצעות ייבחן בהתאם לקריטריונים הבאים: 

 נקודות 15עד  – התמחותו ותחומי מומחיותו, סיונוינ, המציע כישורי; 

 ת:המוצע תוכן חבילת הפקת הנופש

 נקודות 30עד  –המלון  יתאיכות ב ; 

 נקודות 5עד  –ת ההיסעים איכות חבר  ; 

  תוכן הפעילויות המוצעות, מקוריות וחדשנות הפעילויות והתאמתן לדרישות

 ;נקודות 40עד  –החברה 

בשלב זה יעברו לפי הערכת החברה אשר יזכו בניקוד המשוקלל הגבוה ביותר  ההצעות 4

 לשלב הראיונות;

המשוקלל )איכות + המציעים בעלי הניקוד  4יוזמנו   -נקודות(  60)איכות עד  ב'בשלב  .ב

וכן לצורך  לראיון בו יציגו את הצעתם בפני נציגי החברה; בשלב א' הגבוה ביותרמחיר( 

, לרבות בית וההנחה המוצעת לעניין תוכן חבילת הפקת הנופש המוצעת ניהול מו"מ

( לתקנות חובת המכרזים, 7)א()7בהתאם לתקנה  ,המלון המוצע והפעילויות המוצעות

  .1993-תשנ"ג

 איכות ההצעות ותוכן החבילות המוצעות ייבחן בהתאם לקריטריונים הבאים: 

 נקודות; 5עד  – התמחותו ותחומי מומחיותו, סיונוינ, המציע כישורי 

 ת:המוצע תוכן חבילת הפקת הנופש

 ביצוע מאופן הרצון שביעות מידת וכן השירותים ורמת המציע אודות המלצות 

 ;נקודות 10עד  – קודמות התקשרויות

 נקודות 15עד  –המלון  יתאיכות ב ; 

  נקודות 2עד  –חברת ההיסעים איכות  ; 

mailto:frangi@ingl.co.il
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  תוכן הפעילויות המוצעות, מקוריות וחדשנות הפעילויות והתאמתן לדרישות

 ;נקודות 28עד  –החברה 

בהתאם לאמות המידה והקריטריונים  ההצעות 4לאחר המו"מ ינוקדו מחדש 

 .הרלוונטיים לשלב זה

 .)איכות + מחיר( הזוכה תהא ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותרההצעה  .ג

 מהמציע  פרטים דרישת .5
 בבקשה או בנוגע להצעות הבהרות לקבלת למציעים בבקשה לפנות רשאית תהא נתג"ז 5.1

 לרבות והערכתן, בדיקת ההצעות לצורך לדעתה כנדרש נוספים, ומסמכים נתונים לקבלת

 .הסף בתנאי עמידה הוכחת לצורך מסמכים

 המועד שקבעה בתוך המבוקשים והמסמכים הנתונים כל את לנתג"ז יעבירו המציעים 5.2

 .ממנה נפרד בלתי ותיחשב כחלק להצעה תצורף המציעים בפנייתה. תגובת נתג"ז

 הגשת ההצעות .6

 :על המציע להגיש במסגרת הצעתו את המסמכים הבאים 6.1

 ;החתומים מסמכי המכרז ונספחיו .א

 מורשה; תעודת התאגדות/עוסק .ב

 )נספח א'(מידה בתנאי סף עעל  הצהרה .ג

 – ('בנספח ) המוצעת הצעה לאספקת שירותי נופש )הנחה מוצעת( ופירוט חבילת הנופש .ד
  בהתאם למפרט השירותים המופיע כנספח א' להסכם.

 (;'גנספח , חתום בחתימה מלאה )הסכם ההתקשרות .ה

נספח ) לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים צהירת .ו
 (;ד'

 ;אם רלוונטי – (נספח ה') תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה .ז

  המלצות מלקוחות עבר, לרבות טלפונים ואנשי קשר רלוונטיים; .ח
 

"( הקבועהתקציב )להלן: " ₪ 500,000עד בתקציב כולל של  נופש חבילת לכלול ההצעה על 6.2

 .המצורף להסכם ובהתאם למפרט השירותים הבא הפירוט י"עפ

 

מובהר כי בכל שלב בהליך ואף לאחר סיומו, לרבות במסגרת המו"מ, תהא רשאית נתג"ז  6.3

לדרוש מהספק להחליף רכיב אחד או יותר במסגרת הצעתו לרכיב אחר דומה במהותו, 

 לשביעות רצונה ובהתאם לשיקול דעתה. 

 

 כללי .7

 ,מעובדיו מי או למציע נתג"ז בין וכי, קבלן -מזמין יחסי יהיו למציע נתג"ז בין היחסים 7.1

 .מעביד עובד יחסי כלשהי צורה בשום יתקיימו לא שליחיו

 .כלשהי הצעה או ממנה חלק כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת נתג"ז אין 7.2

 או/ו להצטרף המעוניינים אורחים או/ו עובדים להוסיף או/ו לבטל הזכות תהיה לנתג"ז 7.3

 .ביטול דמי תשלום ללא הנופש מועד לפני ימים 14 עד בנופש השתתפותם לבטל

 .דין פי על המותרים במקרים מ"מו לנהל הזכות את לעצמה שומרת נתג"ז 7.4
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  פרטי ואישור המציע

 :פרטי המציע הם

 ____.__________מספר עוסק מורשה/חברה __    ____________________ שם המציע: 

 כתובת דואר אלקטרוני: _____________. ____________ :פקס___ טלפון: __________

  לפון:  _____________ט______________________ כנציג המציע ת/ישמש גב/מר 

 כתובת דואר אלקטרוני:  _________________ :פקס _____________טלפון נייד: 

 

 

 

 

 אישור המציע

אנו, החתומים מטה ומוסמכים להגיש את הצעה זו בשם המציע 
 , מצהירים בחתימתנו להלן כי:]השלם שם מלא של  המציע[_______________________________ 

קראנו היטב והבנו את כל האמור במסמכי המכרז בעניין שירותי הפקת נופש, על נספחיו, ותנאיו )ובכלל זה 
ו כל תנאי המכרז הנתונים הנדרשים והתחייבויות המציע הנובעים הסכם ההתקשרות(, ברורים לנ

 מהשתתפות במכרז ומביצוע ההתקשרות על פיו, אנו מסכימים להם והצעתנו הוגשה בהתאם לכך. 

בהגשת הצעתנו אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה, מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל 
י בהירות ו/או חוסר התאמה ו/או אי ידיעה ו/או הגבלה מכל סוג בקשר עם המבוססת על אי הבנה ו/או א

ו/או טענה דרישה ו/או מראש על כל  יםמוותר ונהמכרז ו/או שימושכם בכל סמכות לפי מסמכי המכרז וא
ככל שיש לנו דרישות ו/או טענות ו/או  .תביעה בקשר עם האמור, מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל

ר, אנו מצהירים ומתחייבים כי העלנו אותן בטרם מועד הגשת ההצעה והיה ולא טענו אותן הבהרות כאמו
יש לראותנו כמי שוויתרו עליהן. כן אנו מצהירים ומתחייבים כי אין לנו כל טענה בקשר עם שיטת בחירת 

 ההצעות כפי שהיא מפורטת במסמכי המכרז. 

 

  

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
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 למכרז 'א נספח

 הצהרה על עמידה בתנאי סף

 

הרינו הח"מ הפקת נופש לנתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, למתן שרותי לצורך השתתפות המציע במכרז 
"(, המציע"_ ]הכנס שם מלא של המציע[ )להלן:____________________ים בשם ___________מאשר

 הניסיון שלהלן:כי עד למועד הגשת הצעת המציע מתקיים במציע 

 25, המציע סיפק שירותי הפקת נופש חברה לארגונים בכמות כוללת של 2011-2015במהלך חמש השנים 
שים  150הפקות נופש לפחות, כאשר לעניין תנאי סף זה ייחשבו רק נוָפשים שבכל אחד מהם השתתפו  נופ 

 כדלקמן:)ללא מע"מ(,  לפחות₪ אלף  500לפחות ואשר עלותם היתה 

הלקוח עבורו שם  
 נערכה הפקת הנופש

מספר נופשים 
 בהפקת הנופש

הפקת היקף כספי שנתי של 
 הנופש

 מועד הפקת הנופש

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 

 

 והתחייבותו המציע אישור

 כהוכחה וישמשו זה בנספח לעיל לאמור המציע והתחייבות הצהרת תהווה להלן המציע בשם חתימה
 :המכרז תנאי לפי שנדרש ככל הרלבנטי הסף בתנאי לעמידתו

 

 

 תאריך חותמת  חתימה תפקיד מלא שם
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 אישור רו"ח על מחזור כספי של המציע

 

]הכנס אני הח"מ מאשר בזאת כי לפי הדו"חות הכספיים של ______________________________ 
 "(:המציע)להלן: " שם מלא של המציע[

 

 -ו 2013, 2012מהשנים שנים  בכל אחת₪ מיליון  5היקף מחזור ההכנסות של המציע לא פחת מסך של 
2014. 

 
 

 שם רו"ח: __________________________________ מס' רשיון: ______________

 חתימה: ______________ חותמת: ______________

 תאריך: ______________
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 למכרז 'ב נספח

 נופש שירותי לאספקת הצעה

 

 מספר משפחותיהם בניו נתג"ז לעובדי בעיר אילת חברה נופששירותי הפקת  למתן למכרז במענה

INGL/TENDER/2016/09 מהתקציב הקבוע ___%, הרינו מציעים הנחה של. 

הצעת המציע תתייחס לעלות הנופש עבור שני הסבבים יחד, בהתאם לכמות הנופשים והחדרים המוערכת 

 למכרז.* 2 בסעיף  יםהאמורוטווח התאריכים 

 

 , אינה מחייבת את החברה לגבי היקף השירותים* מובהר כי כמות הנופשים והחדרים מהווה הערכה כללית
 .ועשויה להשתנות

 

 

 

 

_________________ 

 המציע וחתימת חותמת

  



 

 9 

 פירוט חבילת הנופש 

 

 

 הספק יצרף פירוט של חבילת הנופש המוצעת על ידו, ]

 [המצורף כנספח א' להסכם. המתאימה לכל דרישות מפרט השירותים
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 למכרז 'ג נספח

 הסכם

 2016 __________ לחודש __________ ביום בתל אביב ונחתם שנערך

 בין

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 "(נתג"ז)להלן: "

 אחד מצד

 לבין

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 "(הספק)להלן: "

 שני מצד

 

 "( ;המכרז)להל: "  נופש שירותי להספקת הצעות לקבלת מכרז פרסמה ונתג"ז   הואיל

 ספק;ל הנופש תישירו אספקת את למסור נתג"ז מעוניינת המכרז תוצאות פי ועל   והואיל

)להלן:  זה שבהסכם התנאים פ"ע הנופש שירותי אספקת אתספק ל למסור נתג"ז וברצון  והואיל
 "(;ההסכם"

 את לבצע כדין ומורשה נופש שירותי באספקת ,היתר בין, עוסק הוא כי הצהיר והספק  והואיל

 .הנופש שירותי

 את יקיים שהספק לכך בכפוף הנופש שירותי ביצוע את לספק למסור מוכנה ונתג"ז  והואיל

 הנופשי שירות ביצוע עצמו על לקבל מסכים והספק ,במלואן ההסכם פ"ע התחייבויותיו

 .אלה תנאים לפי

 :כדלקמן הצדדים בין ומוסכם מותנה לכך אי

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווים זה להסכם הנספחים .1

 נתג"ז לעובדי מרוכז נופש הספקת כוללים ,אחרת פורש שלא ככל ,זה בהסכם" הנופש שירותי" .2
 :להסכם כנספח א'המצורף  בהתאם למפרט השירותיםלאילת,  משפחותיהם ובני

חתימת ההסכם ועד להשלמת כל השירותים על ידי  מיום הנה ההסכם פי על ההתקשרות תקופת .3
  הספק.

 וטיב השירותים הספק התחייבות

 לתנאי ובהתאם המכרז לדרישת בהתאם הנבחר לאתר הנופש שירותי את לבצע מתחייב הספק .4

 .זה הסכם
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מומחה בתחומו,  מספקיבצע את העבודות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר כמקובל  הספק .5
 וכמפורט להלן:

 ביצוע השירותים; הוראות כל דין ותקינה החלים על  ימלא 5.1

 לשביעותהשלמת השירותים לצורך  מיטב זמנו, מרצו, ניסיונו, אמצעיו ומיומנויותיוישקיע מ 5.2
 ברה; של הח ה המלארצונ

סביר אחר המומחה בתחומו היה עושה לצורך ביצוע  ספקיעשה כל דבר הנדרש והסביר ש 5.3
 השירותים בהתאם להסכם זה.  

 החוזית התמורה

 נתג"ז תשלם, נתג"ז של רצונה לשביעות זה הסכם פי על הספק התחייבויות כל למילוי בכפוף .6
 .הספק וסכמו בין נתג"ז לביןהכפי ש הסופיים הסכומים את לספק

 תשלום כל ביצוע בכלע זכאית נתג"ז תהא, לקיימו עדיין וניתן זה הסכם מתנאי תנאי הספק הפר .7

 בהוראת אין. וריבית הצמדה בהפרשי הספק את יזכה לא כאמור עיכוב .התנאי ימולא אשר עד
  .החוזה הפרת בשל אחרת תרופה כל לתבוע נתג"ז מזכות לגרוע כדי זה סעיף

 לא ונתג"ז ,ושלמה מלאה תמורה מהווה, לעיל כהגדרתה התמורה כי הצדדים על בזאת מוסכם .8
 סוג מכל הובלות או התייקרויות או תקלות תיקון בשל לא לרבות, לתמורה מעבר דבר תשלם

 .ומין

תועבר לספק חודש לפני  הסבב )כהגדרתו במכרז(מעלות  30%מקדמה בגובה של  – תנאי התשלום .9
, יתרת התשלום תשולם לאחר אישור נתג"ז על השלמת השירותים בתנאי שוטף הסבבמועד קיום 

 +30. 

  – ביטול וצמצום .10

, ללא דמי ביטול. לאחר מועד זה הסבבימים לפני מועד  45עד  כולהניתן לבטל את ההזמנה  10.1
 במכפלת מספר החדרים השמורים.בגובה לילה אחד  יחול דמי חיוב על ביטול ההזמנה כולה

 שעות לפני מועד הסבב ללא דמי ביטול. 96מכמות החדרים עד  5%ניתן לבטל עד  10.2

מובהר כי במקרה של ביטול ההזמנה או חלקה בשל נסיבות של "כוח עליון" שאינן בשליטת  10.3
החברה ולא ניתן היה לצפותן מראש, לרבות מצב בטחוני, לא תשלם החברה דמי ביטול ו/או 

 יצוי כלשהו בשל ביטול ההזמנה.   פ

 עבודה יחסי

 :הצדדים י"ע ומוסכם מוצהר ,ספק למנוע מנת על .11

 .ספק-מזמין יחסי הנם זה הסכם פי על ביניהם הנוצרים היחסים .א

 עובד-מעביד יחסי נוצרים לא הספק של השירות ספקי או שליחיו או עובדיו או לספק נתג"ז בין .ב
  .כלשהי ודרך צורה בשום

 יחסי יקשרו ולא בלבד שלו עובדים אלה יהיו, זה הסכם ביצוע לצורך עובדים הספק העסיק .ג
 .נתג"ז לבין בינם כלשהם עבודה

 או פיצוי לכל זכאים יהיו לא והםבחברה,  עובדים של זכויות תהיינה לא ידו על ולמועסקים לספק .ד
 .נתג"זמ שהוא סוג מכל סוציאליים תשלומים לרבות, אחרים תשלומים או, אחרות הטבות

 הקיבוציים ההסכמים, הדינים כל של הוראותיהם אחר ל"הנ העובדים לגבי למלא מתחייב הספק .ה

 כלשהן חובות מעביד על המטילים או/ו עובד-מעביד יחסי על החלים אחרים עבודה הסכמי או/ו

 .כלפיהם מעבידים חבות בביטוח עצמו את ולבטח, עובדים להעסקת בקשר

 השירותים מתן במהלך שייגרם נזק או הוצאה בגין מנתג"ז תשלום לכל זכאי יהיה לא הספק .ו
 או כלשהו' ג צד תביעת בשל לשלם תידרש שזו סכום כל על נתג"ז את ישפה הספק .זה מכרז נשוא
 ככל לחובתה שייפסק הסכום מלוא לנתג"ז ישלם והספק, זה מכרז נשוא לשירותים בקשר עובד

 .הראשונה הדרישה מיום ימים 7 תוך שייפסק
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 וביטוח אחריות

 נזק כל בגין דין כל פי על מסויגת והבלתי המלאה באחריות ישא הספק כי הצדדים בין מוסכם .12

 למי או/ו לספק או/ו לנתג"ז שהוא וגורם סיבה מכל שייגרם רכוש או/ו גוף אובדן או/ו פגיעה או/ו

 או/ו הנזק אם אחר שלישי צד ולכל עבורם או/ו מטעמם או/ו משמם לפועלים או/ו מעובדיהם

 כל או זה מכרז נשוא השירותים מביצוע כתוצאה או/ו כדי תוך יארעו או יקרו, ייגרמו האובדן

 .ההסכם פי על הספק מהתחייבויות תאח

 ,לעיל המתואר הנזק בגיןת ישראל נו/או מדי נתג"ז נגד תביעה או/ו דרישה תוגש בו מקרה בכל .13
 לפי וזאת, בתוצאותיה וכן התביעה של בעטיה לנתג"ז תיגרמנה אשר ההוצאות בכל הספק ישא

 .נתג"ז של הראשונה דרישתה

 על הספק על נופלת עליו האחריות אשר עניין כל בגיןו/או מדינת ישראל  נתג"ז נגד תביעה הוגשה .14

 על להסדיר מהספק לדרוש הברירה נתג"ז בידי אז כי, זה הסכם הוראות פי על או/ו הדין פי
 בהוצאות הספק את ולחייב בעצמה להתגונן או, תביעה אותה מפני נתג"ז של הגנתה את חשבונו
 בגין התביעה. לשלם עליה שיהיה הסכומים ובמלוא, הגנתה

 ,ידועה ,בישראל רשומה ביטוח בחברת זה להסכם נספח ד' פי על אחריותו את יבטח הספק .15

עם חתימת ההסכם, יגיש הספק לנתג"ז  .ההתקשות תקופת בכל זה ביטוח יקייםו מוניטין ובעלת
 כשהוא חתום ומאושר על ידי מבטחיו. נספח ד'את 

 נוספים תנאים

 על או הנופש שירותי ביצוע על, ההתקשרות תקופת כל במהלך, לאלתר לוותר רשאיתתהא  נתג"ז .16
 לפגוע ומבלי, מהן חלק או זה הסכם פי על התחייבויותיו את יפר שהספק במקרה, מהם חלק

 .דין כל הוראות פי על נוספים סעדים לתבוע נתג"ז בזכות

 ומגבלות לצרכיה בהתאם הנופש שירותי היקף את להרחיב או לצמצם רשאית תהא נתג"ז .17

 .זה לענייןרשותה ל העומד התקציב

נתג"ז תהא רשאית לדרוש מהספק להחליף רכיבים מסוימים בהצעתו, ברכיבים ברמה זהה,  .18
 לשיקול דעתה הבלעדי.

 בכתב ייעשה הדין פי על או פיו על נתג"ז של כלשהי זכות על ויתור או/ו זה הסכםב שינוי כל .19

 לשינוי יהיה אז כי, פיו על נתג"ז של התחייבויותיה על להוסיף בויתור או/ו בשינוי היה. בלבד

 את אישרה אשר ,נתג"ז של המכרזים ועדת של בכתב מפורט באישור רק תוקף לויתור או/ו

 .המכרז

 לפי הספק של והתחייבויותיו מחובותיו לגרוע באות אינן שבהסכם הספק של התחייבויות .20
 דין כל הוראות פי ועל זה מכרז לתנאי ובהתאם כנדרש הנופש שירותי ביצוע ואי ,דין כל הוראות

 .ההסכם הפרת תחשב

 .תל אביב הבלעדי השיפוט מקום יהיה הצדדים בין סכסוך של במקרה .21

 לתשלום שנמסרה משעה שעות 48 בתוך התקבלה כאילו תיחשב רשום בדואר שתישלח הודעה כל .22

 .קבלתה בעת ,שליח ידי על נמסרה או בפקס שוגרה ואם, דואר בסניף

 

 :החתום על הצדדים באו ולראייה

 הספקבשם   נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מבשם 

 חתימה: ____________________  חתימה: ____________________

 חתימה: ____________________  חתימה: ____________________
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 נספח א' להסכם – מפרט השירותים

 

לכל  ,)במסגרת התקציב הקבוע וההנחה שניתנה על ידי הספק(, אשר תכלול המציע יגיש את הצעתו
 מפרט השירותים כדלקמן:את כל האמור בהפחות, 

 מלונות

  לילות( 3) א'-, בימים ה'פנסיון חצי ב"ע, כוכבים 5 של ברמה במלון אירוח.  
 

 פרטי המלון והעלויות יפורטו בהצעת המציע כדלקמן:

 ]יש להציע חלופה אחת בלבד![ שם המלון המוצע: _____________________

  שילוט עם שם החברה והאירוע.בלובי של בית המלון יוצב במקום בולט  

 "( בעת קבלת עובדי המזמין בבית המלוןcheck in יוגש בפינה מסודרת וייעודית כיבוד ושתיה ,)"
 .נופשיםת הוקלה/חמה לכל כמ

  עבור השירותים הניתנים  10%המתארחים בבית המלון יזכו להנחה של לפחות  החברהעובדי
 בבית המלון כגון שירותי ספא.

  המתארחים בבית המלון יהיו זכאים להשתמש במתקני בית המלון הבאים, ללא  החברהעובדי
 תשלום: חדר כושר, מתקני ספורט, בריכה, חדרי טלוויזיה ומשחקים.

  אורחיםחדרי בית המלון יהיו נקיים וערוכים לקבלת. 

  ,יהיו ממוזגים לכל אורך שעות היממה.חדרי בית המלון 

  יהיה ערוך ומוכן, נקי אשר ידרש לפעם אחת או פעמיים למשך שעה במהלך הנופש,  ,הכנסיםאולם
 ומסודר לפחות שעה לפני תחילת הפעילות בו.

  באולם הכנסים יוצבו: מקרן, רמקולים, מסך, מעמד מתאים למחשב נייד לביצוע מצגות, כסאות
 יה קלה וחמה.נקיים, עמדות שתי

 הסעות

 הספק יציע חלופה אחת לחברת הסעות.

יוודא כי חברת ההסעות פועלת בהתאם לתקנות התעבורה ולהוראות משרד התחבורה בתחום הספק 
 הנהגת סדרי בטיחות, מעקב, פיקוח על תקינות כלי הרכב ואחר שעות נהיגה ומנוחה של הנהגים.

 עלות הרכב החדר

  זוג בחדר

  זוג + תינוק

  זוג + ילד

  ילדים )חדר אחד( 2זוג+

  חדרים( 2ילדים) 2זוג+

  מבוגרים 3

  בודד בחדר
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מטעמו את פעילות ההסעה עומדים בהתאם לשעות העבודה ספק לוודא כי הנהגים המבצעים הבאחריות 
 , כולל העמדת נהגים מחליפים בעת הצורך.1961-לתקנות התעבורה, תשכ"א168המוגדרות בתקנה 

 :אשר ישמשו את המשתתפים בחבילת הנופש המוצעת יכללו לפחות את המאפיינים הבאים  ,הרכבים

 פוארים לשימוש תיירותי.מ 

 ומעלה. ערוכים לנסיעה בכבישים או בדרכים כבושות ע"פ תכנית  2011צור הרכבים יהיו משנת יי
 הפעילות של המזמין.

 .הרכבים יהיו בעלי מושבים מרופדים, מיזוג וחימום מלא 

 מתקן מים.ו: מערכת כריזה, רדיו, טלוויזיה עם מערכת הקרנהברכבים יותקנ , 

 .הרכבים יהיו נקיים, רחוצים וערוכים לקליטת נוסעים 

 בים יהיו תאי אחסון  מסודרים, בעלי קיבולת מספקת בהתאמה למספר הנוסעים .ברכ 

  בנהיגה מהסוג רב נהגי הרכבים יהיו בעלי אזרחות ישראלית, ללא עבר פלילי, בעלי רישיון וניסיון
 הנדרש, מכירים ושולטים במסלול המתוכנן, בעלי תודעת שירות. 

 פעילויות

                                                                                             :חבילת פעילויות הווי הכוללת לפחות
 .אופציה לפעילות בדרך ליעד )בדגש על פעילות לילדים( ו/או פעילות ערב - יום ה'

 (;ב"וכיו ימי ספורט, במים פעילות על בדגש) אחת יום פעילות - 'ו יום
 ;פעילות ערב – מוצ"ש

ועל כן אין להציען במסגרת  רשימה חלקית לפעילויות נופש פעיל אשר בוצעו בעבר ע"י המזמיןלהלן 
 :הצעות המציע במכרז זה

 עיר המלכיםפעילות ב 

 תת ימיהמצפה פעילות ב 

 שונות

 :כדלקמן שירותים נוספיםיכלול בהצעתו  הספק

  ציוד והגברה והקמת במה ותפאורה במידת הצורך.תקליטן +מוסיקה לריקודים, כולל 

 עיתון יום שישי לחדרים 

 (חדריםעובדים עם מיתוג החברה )מחולק בשי ל  

 חלוקה ביום שישי לחדרים -/ממתקים/פירות פיצוחים/עוגה 

  עם מיתוג החברהלפעילויות מתנות 

 )'מיתוג אזורי הפעילויות של החברה )דגלים, שלטים וכו 
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 אישור זכויות חתימה בשם המציע - להסכם 'בנספח 

 

   

 

מאשר/ת,  , מס' רישיון __________ ________________ __________________ אני הח"מ, עו"ד/רו"ח

 כדלקמן:

שחתימות מר/גב' __________________________ נושא ת.ז. מס' ____________________ ומר/גב' 

מס' ___________________________ בשם __________________________ נושא ת.ז. 

"( על המציע]השלם שם המציע[ )להלן: "  _________________________________________________

נחתמו על פי  הליךונספחיו, הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם ע"י המציע, וצורף להצעתו במסגרת ה הליךה

ונטיים ובהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע והן מחייבות את כל דין, בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלו

 המציע. כן אני מאשר/ת שאין כל צורך בהליך משפטי נוסף על מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה התחייב המציע.

 

  

       _____________         ____________________ 

 /רו"חד"חותמת עוחתימה ו           תאריך   
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 נספח ג' להסכם - התחייבות לשמירת סודיות ואי שימוש

 לכבוד 
 "(נתג"ז" / "החברה)" בע"מ חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל

 אי שימושהתחייבות לשמירת סודיות ו הנדון:

"( נותן השירותים)" ]ח.פ./ שותפות / ת"ז[______________ ]שם מלא[ אנו הח"מ _________________ 
 מצהירים בזה בכתב כדלקמן:

מתחייבים בזה, ללא הגבלת זמן, לשמור בסודיות גמורה, לא לגלות ולא למסור לאחרים ולא לעשות כל שימוש, 
קשור הלצורך עצמי או לצורך אחרים, בעצמנו ו/או באמצעות אחר, במעשה ו/או במחדל, בכל מידע הנוגע ו/או 

אשר  ,"(החברהבע"מ )להלן: " י לישראלחברת נתיבי הגז הטבעבע"מ בשם ועבור  חברת נתיבי הגז הטבעי לישראלל
ה, ו/או יגיע לידינו בכל אופן אחר מכל מקור אחר והנוגע לעניינים האמורים לעיל חבריימסר לנו על ידי ה ,יגיע

 "(. המידע הסודי)להלן: "

ים התחייבותנו זו כוללת התחייבות להימנע ממסירת כל מידע ונתונים כאמור לכל אדם אחר )למעט עובדים הצריכ
לדעת את המידע לצורך עבודתם בקשר עם המטרה אשר לשמה נמסר לנו המידע ואשר חתמו על התחייבות לשמירת 

 . החברהמאת מראש ובכתב ( , אלא באישור מפורש אי שימושסודיות ו

לסכן אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי התרשלותנו בשמירתו של כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידנו שיש בו כדי 
נזקים  חברהאת בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת המידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהוא, עלול לגרום ל

חמורים ודינם כדין מסירת מידע סודי ומשמעותם הפרת התחייבותנו לשמירת סודיות כאמור לעיל והפרה יסודית 
 של ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה התחייבותנו זאת. 

כך שאי עמידתנו )ו/או אי עמידת עובדינו( בהתחייבותנו כאמור בכתב התחייבות זה, כולן או מקצתן, הננו מודעים ל
 נזק, ואנו מתחייבים לפצות ולשפות את החברה, מיד עם קבלת דרישה הראשונה, בגין כל נזק חברהעלול לגרום ל

סעד ו/או תרופה אחרת העומדת להן  ישיר ו/או עקיף שייגרם עקב הפרת התחייבויות כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל
כנגד כל צד ג' אחר בקשר עם  חברהעל פי דין ו/או כל הסכם ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת לפיצוי או שיפוי שתהא ל

 נזק כאמור.

אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל הסכם או התחייבות אחרים שאנו צד 
 לו או שהיינו צד לו וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר בכל הסכם בעל פה או בכתב הסותר האמור בהסכם זה. 

 בות שלנו לחברה מכוח חוזה או מכוח הדין. ידוע לנו ומוסכם עלינו כי האמור בכתב זה אינו בא לגרוע מכל התחיי

לגלות מידע כלשהו, וכל גילוי ומסירה לנו יהיו בשקול  החברהמובהר כי אין באמור בהתחייבות זו  כדי לחייב את 
 . החברהדעתה המוחלט של 

משום מצג ו/או של כל מידע, בין שהינו סודי ובין אם לאו,  החברהעוד  מובהר למען הסר ספק כי אין בגילוי על ידי 
הודאה לגבי נכונותו, מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחייבים לבדוק ולוודא כל מידע בטרם ייעשה 

 בו שימוש.

ו/או לגוף ו/או  אנו מתחייבים כי עובדנו או מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לאדם
 .ניגוד לכתב התחייבות זהשימוש בבו  וד סביר להניח, כי יעשאשר הם יודעים, או שיש יסו לחברה

אנו מתחייבים כי עובדנו או מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לכל אדם אחר אלא אם 
הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו, והבנו את תוכנו, והננו מתחייבים לקיים כל הוראותיו  ללא 

 הגבלת זמן.

 

 ולראיה באנו על החתום בשם נותן השירותים:

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 נספח ד' להסכם - אישור על עריכת ביטוחים

 

 לכבוד

  תאריך: ___________       נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 "המזמין"()להלן: 

 

 32מקריית עתידים, מגדל עתידים, קומה 

 אביב-רמת החייל, תל

 

)להלן: "השירותים"( מיום  נופש הפקתאישור עריכת ביטוחים בין היתר בקשר עם הסכם למתן שרותי הנדון: 
)להלן: "ההסכם"( שנחתם בין המזמין לבין __________________ )להלן: " נותן  

 השירות"(.

 הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם נותן השירות את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם השירותים:

 

 שלישי :. ביטוח אחריות כלפי צד 1

 ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום .א

 ש"ח למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. 4,000,000גבולות האחריות: בסך של  .ב

 ש"ח.  20,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו לא תעלה על סך של:  .ג

על פי  דין של נותן השירות עובדיו ומנהליו בגין פגיעה, אבדן ו/או נזק  מכסה את חבותו הפוליסה .ד
מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש למזמין, לעובדיו ולבאים   -שייגרם לצד שלישי )גוף ו/או רכוש( 

 מטעמו, בקשר עם ובגין מתן השרותים בחצרי המזמין ומחוצה להם.

 ".2014יטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת ביט תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לב .ה

הפוליסה תכלול את המזמין, חברת בנות/אחיות/אם/מסונפות כולל עובדיהם, בעלי מניותיהן וחברי  .ו
הדירקטוריון כמבוטחים נוספים וכן את אחריותם למעשה ו/או למחדל של נותן השירות וכל הבאים 

חשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי מטעמו ובכפיפות לסעיף "חבות צולבת" לפיו יי
 המבוטח  כאילו הוצאה על שמו בלבד.  

 . ביטוח אחריות מעבידים :2

 ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום .א

 ש"ח למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.20,000,000גבולות האחריות: בסך של  .ב

 ש"ח 12,000של: ההשתתפות העצמית בפוליסה זו לא תעלה על סך  .ג

הפוליסה מכסה את חבותו של נותן השירותים בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי מעובדיו  תוך  .ד
 כדי או עקב עבודתם במתן השרותים בחצרי המזמין ומחוצה להם. 

 ".2009תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת ביט  .ה

לכסות את המזמין, חברת בנות/אחיות/אם/מסונפות כולל עובדיהם, בעלי מניותיהן הפוליסה תורחב  .ו
 וחברי הדירקטוריון היה ויחשבו כמעסיקים או מעבידים של מי מעובדי נותן השירותים.

 . ביטוח אחריות מקצועית:3

 ……………….ועד ליום……………. תקופת הביטוח:  מיום .א

 רה ובסה"כ לתקופת הביטוח.ש"ח למק 4,000,000גבולות האחריות: בסך של  .ב

 ₪. 300,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו לא תעלה על סך של:  .ג

הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי דין ישראלי של  נותן השירותים בגין מעשה או מחדל  .ד
 מקצועי של נותן השירותים ו/או הבאים מטעמו בכל הקשור במתן השרותים. 
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 חת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן השרותיםתאריך רטרואקטיבי: לא יפ .ה

 הפוליסה לא כוללת כל  הגבלה בקשר עם: .ו

 אי יושר ו/או מעילה מצד עובדי נותן השירותים. .1

 השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. .2

 אבדן מסמכים. .3

 הוצאת דיבה. .4

הניתנת  אחריות כנושא משרה למעט אחריות המוטלת על מי מנושאי המשרה של נותן השירותים  .5
 לביטוח בפוליסה סטנדרטית לביטוח חבות נושאי משרה.

 תאונתי.זיהום  .6

 נזק כספי או פיננסי. .7

חודשים לפחות לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך  12הפוליסה כוללת סעיף תקופת גילוי של  .ז
ר ייכנס על ידי נותן השירותים ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח זה, אש

 לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.

לשם מניעת ספק, הודעה במשך תקופת הביטוח של פוליסה זו על נסיבות שעלולות להביא לתביעה,  .ח
תחשב ככלולה על פי פוליסה זו גם אם התביעה בגין נסיבות אלו תוגש לאחר תום תקופת הביטוח של 

 הפוליסה.

ו/או חברות קשורות ו/או חברות אם החברה ו/או חברות בנות פוליסה מורחבת לכלול את אחריותה של החברה, ה
בגין מעשי או מחדלי נותן ו/או  עובדיהן ומנהליהן ו/או נושאי המשרה שלהן ו/או בעלי מניותיהן ו/או מדינת ישראל 

 השירותים ו/או הבאים מטעמו. 

 כללי:

 ל תהיינה כפופות  להוראות הבאות:הפוליסות המפורטות  לעי

אנו מוותרים על הזכות לתחלוף כנגד המזמין, חברות בנות/אחיות/אם/מסונפות כולל עובדיהם, בעלי  .1
מניותיהן וחברי הדירקטוריון ו/או מי מטעם וכן  כנגד כל אדם ו/או גוף שהמבוטחים התחייבו בכתב 

מקרה הביטוח ויתור על זכות התחלוף לא תחול כלפי לשפותו או לוותר על זכות השיבוב כלפיו לפני קרות 
 מי שגרם לנזק בזדון.

הפוליסות כוללות תנאי מפורש על פיו הן קודמות לכל בטוח אשר נערך ע"י המזמין והן מהוות ביטוח  .2
ראשוני ללא קשר לפוליסות בטוח של המזמין ולענין זה אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף 

 ם. ביטוחיכ

כל סעיף בפוליסות )אם קיים כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו, כאשר קיים  .3
 ביטוח אחר, לא יופעל כלפיכם.

הפוליסות הנ"ל לא תצומצמנה, לא תבוטלנה או לא יחול בהן שינוי לרעה, אלא אם כן תימסר לכם הודעה  .4
 מראש. יום 30בדואר רשום על כוונתנו לעשות כן לפחות 

תגמולי הביטוח במסגרת ביטוחי הרכוש )לרבות ביטוח שחזור המסמכים( בגין נזק לרכוש המזמין המופקד  .5
 .בידי נותן השירותים ישולמו למזמין או למי אשר המזמין יורה בכתב

על ידי נותן השירותים ו/או הבאים מטעמו לא יגרעו מזכותו של המזמין  בתום לבאי קיום תנאי הפוליסות  .6
 לקבלת שיפוי עפ"י הפוליסות הנ"ל. סעיף זה לא יחול לטובת המבוטח אשר הפר את תנאי הפוליסה.

תנאי הפוליסות )למעט הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית( לא יפחתו מתנאי פוליסה במהדורת "ביט"  .7
2009 . 

 תן השירותים ישא בתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות בגין הביטוחים הנ"ל.מוסכם כי נו .8

 

 זה, כמה שלא שונו על פי האמור באישור אישורנו כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד 

 

 בכבוד רב,

__________________        __________________  _______________ 

 תפקיד החותם       שם החותם         וחותמת חתימת המבטח
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 למכרז' דנספח 
 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים צהירת
 

מס' ________________ מכתובת  תעודת זהות /תנושא, _ __________________________ "מ,אני הח
 ,כן לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה /הוכי אהיה צפוילאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת _________, 

 בזאת כדלקמן: /המצהיר

אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ ]שם התאגיד[ )להלן: "המציע"(  .1
 –ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 

הזמנה להציע הצעות למתן לעסקאות גופים ציבוריים"( וזאת במסגרת הגשת הצעה  )להלן: "חוק 1976
 הפקת נופש שנערכת על ידי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: "החברה"(. שרותי 

עד למועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ביותר  .2
"( ו/או לפי חוק עובדים חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –י חוק שכר מינימום, התשמ"ז משתי עבירות לפ

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

לחילופין, אם הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים  .3
 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  -זרים 

 " כל אחד מאלה:בעל זיקהבתצהיר זה, " .4

 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;1)

 , אחד מאלה: ( אם המציע הוא חבר בני אדם2)

 )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;

 ( אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית, חבר בני אדם אחר שנשלט שליטה מהותית בידי 3)

 מי ששולט במציע.     

 .1981-" כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"אשליטה"

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם. –" שליטה מהותית"

  –" ההתקשרותמועד "

המועד האחרון להגשת  –לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז או מכרז לפי חוק חובת המכרזים  (א)
 הצעות במכרז או במכרז כאמור;

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

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

      _____________         ____________________ 

 ת המצהיר/החתימ      תאריך  

 אישור

ביום אני הח"מ עו"ד______________ מס' רישיון ______________ מאשר/ת בזאת כי 
' מר/גב _________________________ ברחוב במשרדיבפני _ הופיע/ה ___________________

______________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. ___________
ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה מס'__________________________ / )המוכר/ת לי באופן אישי( 

להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 
 .ו בפניוחתם/מה עלי תצהירו/ה דלעיל

               ___________________ 

 ד"חותמת עוחתימה ו        
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  למכרז 'הספח נ
 

 אישהתצהיר בדבר תאגיד בשליטת 
 

 

העסק הינו בשליטת אישה התאגיד / בזאת כי  /תמאשר ,עו"ד/רו"ח ______________________ ,אני .1

  .1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2כהגדרתו בסעיף 

גב' ____________________,  המחזיקה בשליטה בתאגיד / עסק ______________________ הינה .2

 ת.ז. ______________________.

 

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

מצהירה בזאת כי התאגיד , ת.ז.   _____________________ ,_____________________________ ,אני

 ,ב' לחוק חובת המכרזים2העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף  /

 .1992-התשנ"ב

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

     

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח  שם עו"ד/רו"ח  תאריך


