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מכרז פומבי למתן שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל
(מס' )INGL/TENDER/2019/23
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן – "החברה" או "נתג"ז") מבקשת בזאת הצעות לקבלת
שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל ,כמפורט להלן (להלן" :המכרז"):
.1

רקע כללי על החברה
 .1.1נתג"ז הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל שהוקמה בשנת  2004לצורך הקמת
והפעלת מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל.
 .1.2החברה הקימה מערכת להולכת גז טבעי הכוללת נכון להיום מקטעי צנרת להולכת גז טבעי בלחץ
גבוה בתוואי כולל של כ 750-ק"מ ,וכן תחנות גז ,תחנות קליטת גז ממאגרי הגז (לרבות מצוף ימי
המתחבר לאוניות גז טבעי נוזלי) ,תחנות להגפת גז לאורך הצנרת ותחנות להפחתת לחץ הגז
( )PRMSבחיבור המערכת ללקוחות.
 .1.1באמצעות מערכת ההולכה ,מוליכה החברה גז טבעי לכ 50-לקוחות ,הכוללים את תחנות הכוח של
חברת החשמל ,תחנות כוח פרטיות ,מפעלי תעשייה ,חברות חלוקה ולקוחות ייצוא .לחברה תכנית
עבודה להמשך פיתוח מערכת ההולכה בשנים הקרובות ,לנוכח גילויי הגז הטבעי הנוספים
שהתגלו מול חופי ישראל.
 .1.4הקמת מערכת ההולכה הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות גבוהה למשק הישראלי ,הן מבחינה
כלכלית ,הן לשיפור איכות הסביבה ,והן לצורך מתן מענה לצורכי החשמל הגדלים של המשק.
בשל דחיפותו ,מוקם הפרויקט בלוח זמנים קצוב שנקבע על ידי ממשלת ישראל ועל פי
התחייבויות החברה ללקוחותיה ,תוך שהחברה שמה דגש רב בפעילותה לשמירה על אמינות
ובטיחות מערכת ההולכה.
 .1.5החברה פועלת מכוח רישיון שניתן לה מאת שר האנרגיה ,בהתאם לחוק משק הגז הטבעי,
התשס"ב . 2002-בהתאם לרישיון זה ,החברה פועלת כחברת ניהול ,למעט ביחס לתפעול ותחזוקת
מערכת ההולכה .בחברה מועסקים כ 120-עובדים ,חלקם באמצעות חברת כוח אדם בשל מצוקת
תקנים ,ומסתייעת במיקור חוץ לחלק נכבד מפעילותה .מטה החברה ממוקם בקרית עתידים,
ת"א ,ויש לה  1מרכזי תחזוקה – בדרום (סמוך לדימונה) ,במרכז (א.ת .כנות) ובצפון (חיפה).
 .1.1החל מחודש יוני  2018החברה הינה "תאגיד מדווח" לפי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1918-שאגרות
החוב שלה רשומות למסחר בבורסה לני"ע בתל אביב ,על כך המשתמע מכך.
 .1.7מידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת .www.ingl.co.il
הרקע המובא לעיל וכן כל מידע שבאתר האינטרנט של החברה הינו לידיעה כללית בלבד ,ואין בו כדי
להוות מצג או התחייבות כלשהם מצד החברה.

.2

מסמכי המכרז
 2.1מסמכי המכרז הם כדלקמן:
מסמך זה :ההזמנה להציע הצעות;
נספח א' :התחייבות להצעה במכרז ופרטי המציע;
נספח ב' :ההסכם ונספחיו;
נספח ג' :מפרט כללי לשירותי סוכנות נסיעות לחו"ל (להלן" :מפרט השירותים");
נספח ד' :תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ;1971
נספח ה' :אישור זכויות חתימה של המציע;
נספח ו' :הצהרה בדבר עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיון;
נספח ו' :1פירוט ניסיון לצורך בחינת איכות ההצעה;
נספח ז' :הצהרה והתחייבות בנושא היעדר ניגוד עניינים;
נספח ח' :תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה;
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נספח ט':
נספח י':
נספח יא':
נספח יב':
נספח יג':

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז;
הצהרה בדבר היעדר קיומה של זיקה אישית;
סימון מסמכים  /פרטים המהווים סוד מסחרי ו/או מקצועי;
הבהרות ומענה לשאלות (ככל שיפורסמו במסגרת המכרז);
הצעת מחיר;

 2.2בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז ,ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים .בנסיבות
שבהן לא ניתן יהיה לעשות כן ,יהא סדר העדיפויות בין המסמכים כדלקמן:
ההסכם;
נספחי ההסכם;
ההזמנה להציע הצעות;
יתר נספחי המכרז שאינם ההסכם;

.3

 2.1בכפוף לסדר עדיפות המסמכים ,מסמכי המציע הזוכה ,כפי שיוגשו במסגרת ההצעה ויעודכנו
במהלך המכרז ,ישמשו לצורך השלמה ועדכון סופי של מסמכי העסקה כפי שתיחתם בין
החברה לבין המציע שייבחר כזוכה.
 2.4מסמכי המכרז הינם קניינה של נתג"ז ולא ייעשה בהם כל שימוש נוסף ,למעט לצורך
השתתפות במכרז ,ללא קבלת הסכמתה של נתג"ז מראש ובכתב.
מהות ההתקשרות
 1.1עובדי החברה ,נדרשים לעיתים במסגרת תפקידים לטוס לחו"ל לצורך פגישות ,השתלמויות
וכיו"ב .לשם כך ,מעוניינת החברה להתקשר עם סוכנות לשירותי הזמנת טיסות ,בתי מלון,
ביטוחים ושירותים נלווים ,כמפורט בהגדרת "השירותים" במפרט השירותים המצורף
כנספח ג' למכרז (להלן" :השירותים").
 1.2על המציע הזוכה להעמיד לטובת מתן השירותים צוות עבודה ,כדלקמן:
 .1.2.1סוכן הנסיעות – סוכן נסיעות מורשה ,בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות באספקת שירותי
נסיעות לחו"ל ,אשר ינהל אישית את כל פעילויות המציע הקשורות למתן השירותים
וישמש כנציג המציע כלפי החברה ויעמוד בקשר רציף קבוע לרשות נציגי החברה (להלן:
"נציג הסוכנות");
 .1.2.2הסוכן הנוסף – בנוסף ,על המציע להעמיד סוכן נסיעות מורשה נוסף שיסייע לסוכן
הנסיעות במתן השירותים לחברה וימלא את מקומו בשעות שבהן לא יהיה זמין( .להלן:
"נציגי המציע").
 .1.1יובהר כי הזוכה מחויב לספק את השירותים לחברה באמצעות נציגי המציע ,ואינו רשאי
להחליפם לאורך כל תקופת ההתקשרות ,אלא בנסיבות חריגות מטעמים מיוחדים ,בכפוף
לאישור מראש ובכתב של החברה ,ובתנאי שהמחליף הינו בעל הכשרה וניסיון תואמים לפי
שיקול דעת החברה.
 .1.4תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהיה למשך שלוש שנים מיום חתימת ההסכם ע"י החברה
(להלן" :תקופת ההתקשרות") .חצי השנה הראשונה תהיה תקופת ניסיון והחברה תהיה רשאית
להחליט לפי שיקול דעתה אם להמשיך את ההתקשרות מעבר לכך ,אם לאו ,או להאריך את
תקופת הניסיון בחצי שנה נוספת.
 .1.5לחברה נתונה האופציה לפי שיקול דעתה להאריך את תקופת ההתקשרות למשך תקופה של עד
ארבע ( )4שנים נוספות ,עד שנתיים בכל פעם בנפרד ("תקופת ההתקשרות הנוספת").
ההתקשרות תוארך בכפוף להודעה מטעם החברה על החלטתה להאריך את ההתקשרות על ידי
מתן הודעה בכתב למציע לפחות  14ימים לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות
הנוספת ,לפי העניין.
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 .1.1הערכת היקף השירותים .היקף הזמנת השירותים המוערך ,משני הזוכים יחד לשנה מוערך
באופן הבא – עלויות טיסה וביטוח מוערכות כסך של–  $12,000המתחלק לכ 75 -נסיעות
ועלויות לינה ושירותי קרקע –  ,$52,000המתחלק לכ 75-נסיעות .אורך נסיעה שגרתית הינה בין
יומיים לחמישה .מבחינת שירותי הקרקע ,רוב ההזמנות מהחברה יכללו לינה בלבד ,ורק
לעיתים רחוקות גם שירותי תחבורה נוספים למיניהם .מידע זה מובא לידיעה בלבד ,ואין בו כדי
להטיל על החברה התחייבות כלשהי .היקף ההתקשרות עם זוכה עשוי להתרחב או להצטמצם
בהתאם לנסיבות ,ואף לא להתבצע כלל.
 .1.7חתימה על ההסכם ותחילת מתן השירותים .השירותים הנדרשים לחברה הינם מידיים
והזוכים יידרשו לחתום על ההסכם ונספחיו ולספק את השירותים בתוך שבועיים ממועד הודעת
הזכייה .בנוסף ,להבטחת מילוי כל התחייבויות הזוכים על פי ההסכם וכתנאי לביצוע תשלום
כלשהו על ידי החברה ,ימציאו הזוכים לחברה ,עד למועד חתימת ההסכם ,ערבות בנקאית
אוטונומית ובלתי מותנית ,לפי הנוסח הקבוע בנספח ג' להסכם.
ערבות הביצוע תהא בתוקף עד לשלושים ימים לאחר תום תקופת ההסכם (או תקופת הארכת
ההתקשרות ,ככל שתמומש ,אז יידרש הזוכה להאריך את תוקף הערבות) .החברה רשאית לערוך
שינויים בנוסח ההסכם והערבות ,בכפוף למגבלות הדין.
 .1.8הזוכה יספק לחברה מערכת ממוחשבת ייעודית ,לניהול נסיעות לחברות ולארגונים עסקיים
שתוטמע במחשבי החברה ושתשמש את החברה לביצוע ההזמנות לשירותים.
 .1.9הזוכה יספק את השירותים לחברה כקבלן חיצוני עצמאי מבלי שיוקנו לו או למי מטעמו זכויות
כלשהן מול החברה בכל הקשור ליחסי עובד מעביד.
 .1.10העדר בלעדיות .מודגש ומובהר כי אין באמור במכרז זה כדי להגביל את החברה לרכוש
שירותים מהמציע והיא רשאית לבחור בשני זוכים במכרז זה ,או לרכוש שירותים בדרך אחרת
בכפוף לכל דין.
 .4תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז זה מציעים העומדים בעצמם (ולא באמצעות גוף אחר) במועד הגשת
ההצעות במכרז ,בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
 .4.1המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין.
 .4.2המציע הינו בעל משרד נסיעות ,אשר מספק על בסיס קבוע שירותי נסיעות עסקים לחו"ל
(טיסות ובתי מלון) לשלושה לקוחות לפחות ,בהיקף כספי שנתי של לפחות  ₪ 100,000לשנה,
לכל לקוח ,במהלך שתיים מתוך השנים .2018 - 2011
 .4.1המציע עוסק ברציפות במתן שירותי נסיעות לעסקים לחו"ל מאז ( 1.1.2015או קודם לכן) ועד
למועד הגשת הצעתו.
.4.4
.4.5

.4.1
.4.7

.4.8

המציע מעסיק נכון למועד הגשת ההצעות במכרז לפחות שלושה ( )1סוכני נסיעות ,שכל אחד
מהם הינו בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות באספקת שירותי נסיעות עסקים לחו"ל.
המציע רשום כחבר בארגון הבינלאומי לסוכני נסיעות ( )IATAובהתאחדות סוכני הנסיעות
בישראל ובעל יכולת להנפיק כרטיסי טיסה וכרטיסים אלקטרוניים של חברות תעופה באופן
עצמאי.
ברשות המציע מערכת ממוחשבת ייעודית לניהול נסיעות לחברות ולארגונים עסקיים שהוא יכול
להטמיע אותה במחשבי החברה לצורך קבלת הזמנות מהחברה לכלל השירותים.
המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1971-להלן" :חוק עסקאות
גופים ציבוריים ") ,ובעל כל האישורים הדרושים לפי חוק זה (ניהול חשבונות ודיווח לפי פקודת
מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף).
המסמכים שיש להגיש יחד עם ההצעה כאמור בסעיף  13להלן ,נדרשים כדי להוכיח את עמידת
המציע בתנאי הסף .יחד עם זאת ,יובהר כי החברה מבחינה בין תנאי הסף המהותי ,אשר אמור
להתקיים במועד הגשת ההצעות אלא אם נאמר אחרת ,לבין דרכי הוכחתו – שיכול ותושלמנה
גם לאחר הגשת ההצעות .זאת ,מבלי לגרוע מכל סמכות מסמכויות החברה על פי תנאי מכרז זה,
לרבות סמכותה לדרוש תיעוד ,הסברים או מסמכים נוספים ,אם הדבר נדרש על פי שיקול
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.5

דעתה .כמו כן ,יובהר ,כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בנתונים המצויים ברשותה ו/או
יועצים מטעמה לצורך בדיקת ההצעות ,לרבות תנאי הסף ,וזאת אף אם נפלו במענה שהוגש
תקלות ,השמטות ,העדר תיעוד מספיק ,בין מחמת אשם המציע או רשלנותו ובין אם לאו.
היעדר ניגוד עניינים
.5.1

.5.2

.5.1

.5.4

.5.5

.6

מציע לא יהיה רשאי להגיש הצעה למכרז אם הוא ו/או מי מטעמו ו/או בעל זיקה אליו ו/או
לבעלי מניותיו מצוי במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו והתחייבויותיו לחברה במסגרת המכרז
או עלול להיות מצוי במצב כאמור .מציע אשר שוקל את השתתפותו במכרז בשל חשש לניגוד
עניינים רשאי לפנות לחברה במסגרת שאלות ההבהרה בעניין זה בצירוף כל הפרטים
הרלוונטיים .החברה רשאית להשיב בעניין לפי שיקול דעתה הבלעדי ,אך אינה מחויבת בכך.
מבלי לגרוע מהצהרות המציע ומחובתו למסירת מידע כאמור ,כל מציע יתבקש למלא ולחתום
על נספח ז' בעניין היעדר ניגוד עניינים .החברה תהא רשאית לדרוש בכל עת ,השלמות וכל מידע
נוסף הנוגע לניגוד העניינים .המידע שיתקבל ישמש לשם בחינת אפשרות להתקשר עם המציע
ו/או לשם עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים אשר יהווה תנאי להתקשרות ,על פי העניין
ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
ההחלטה בדבר הימצאות המציע במצב של ניגוד עניינים או קביעה לפיה קיים חשש להימצאותו
במצב של ניגוד עניינים ,וכן ההחלטה אם בנסיבות העניין ניתן להתקשר עם המציע בכפוף
להסדר למניעת ניגוד עניינים או שלא להתקשר עם המציע ,תהיה בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט של החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במציע ,גם אם הצעתו נמצאה מתאימה ומיטבית
לחברה ו/או שלא להתקשר עם מציע גם לאחר הודעת הזכייה ו/או להפסיק את ההתקשרות עם
המציע הזוכה בכל עת ,במקרה שהמציע נמצא או עלול להימצא ,במישרין או בעקיפין ,במצב של
ניגוד עניינים בין מתן השירותים הנדרשים במסגרת הליך זה לבין עניין אחר שלו.
המציע מצהיר כי קרא והבין את הקוד האתי של החברה לקבלנים וספקים שבאתר האינטרנט
של החברה בכתובת www.ingl.co.il :והוא מאשר שיפעל בהתאם להוראותיו במידה ויוכרז
כזוכה.

איסור על תיאום הצעות והגשת הצעות משותפות
.1.1
.1.2

.1.1

.1.4

.1.5

כל מציע יגיש הצעה אחת בלבד .אין להגיש במכרז הצעות משותפות של מספר מציעים או מספר
תאגידים או גורמים שונים.
מציע או בעל זיקה למציע ו/או מי מטעמם לא יתאמו כל הצעה עם מציע אחר או בעל זיקה
למציע האחר ו/או מי מטעמם .לעניין זה" ,תיאום הצעה" :לרבות בהסכמים ,הסדרים ,הבנות
מכל סוג ,במפורש או מכללא ,לגבי עניין הקשור בהליך זה ,המחירים המוצעים ,תנאי ההסכם
ואסטרטגיות להצעת מחיר ,מסירת ו/או החלפת ו/או קבלת מידע בקשר להליך או גילויו בצורה
אחרת בין מציעים ,בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם .המציע יחתום על תצהיר בדבר אי תיאום
מכרז בנוסח נספח ט' המצורף.
מציעים הקשורים בקשר משפטי כלשהו ,כגון מציע יחיד וחברה בבעלותו או חברה שהוא בעל
זיקה בה ,חברת אם וחברת בת או שיש ביניהן קשר של שליטה במישרין או בעקיפין ,או
תאגידים בשליטה משותפת (בין אם היא ישירה ובין אם עקיפה) -יהיה רק אחד מהם רשאי
להשתתף בהליך זה.
מציע נדרש להצהיר במסגרת הגשת הצעתו בדבר קירבה משפחתית של מי ממנהליו ו/או עובדיו
למי ממנהלי ו/או עובדי החברה ,ככל שקיימת כזו על פי ידיעתו בלבד ומבלי שהוא נדרש לבצע
חקירה בעניין .הצהרה כאמור תצורף כנספח י' להצעה המוגשת על ידי המציע ,ותיחתם על ידי
הבעלים  /מנכ"ל  /מורשי החתימה של המציע.
לעניין סעיף זה" ,בעל זיקה" הינו בעל ע ניין בתאגיד או קרובו ,כמשמעות מונחים אלה בחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח.1918-
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עיון במסמכי המכרז וקבלתם

 .7.1ניתן לעיין בעותק מלא של מסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת .www.ingl.co.il
 .7.2מסמכי המכרז כפי שהם מופיעים באתר החברה אינם ניתנים להגשה (מסומנים בסימן מים).
לקבלת מסמכי המכרז להגשה ,בקובץ  ,PDFיש לפנות למיטל פנחס ,בכתובת הדוא"ל:
.pinhas@ingl.co.il
 .7.1בעת קבלת המסמכים ימסור המציע את פרטיו האישיים וזהות הגורם אותו הוא מייצג.
 .8לוח זמנים למכרז
 .8.1לוח הזמנים למכרז הינו כדלקמן:
מועד
תיאור
א
ב

מועד אחרון לבקשת
הבהרות
מועד אחרון להגשת
הצעות

לא יאוחר מתאריך  12ליוני 2019 ,בשעה .12:00
המועד האחרון להגשת הצעות הינו מתאריך  27ביוני
 2019בשעה . 14:00

 .8.2החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל מועד ומכל סיבה שהיא ,לדחות כל מועד מן
המועדים המפורטים לעיל והודעה על כך תימסר למציעים על פי המען שמסרו בעת קבלת
מסמכי המכרז.
 .8.1הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים של החברה במועד האחרון להגשת הצעות או במועד מוארך
כאמור ,לפי העניין ,לא תידון כלל.
 .9הבהרות ותיקונים למסמכי המכרז
 .9.1מציע רשאי להגיש בקשה להבהרות בקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי המכרז ותנאיו ,בפניה
בכתב בשפה העברית עד למועד הנקוב בסעיף (8.1א) לעיל לכתובת הדואר האלקטרוני:
 .pinhas@ingl.co.ilהמציע יציין על בקשתו עבור "מכרז מס' INGL/TENDER/2019/23
למתן שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל".
 .9.2את השאלות יש לשלוח הן במסמך  PDFוהן במסמך  ,WORDכאשר מסמך ה PDF -יהיה
הגרסה המחייבת .ביחס לכל שאלה יש לציין את הפרק ,הסעיף ופירוט השאלה/הבהרה הנדרשת
ביחס אליו.
 .9.1לחברה שיקול דעת בלעדי להשיב להבהרות וכיצד .החברה רשאית שלא להתייחס לשאלות
מחמת היותן בלתי ברורות ,כלליות ,בלתי ענייניות ו/או מכל טעם ענייני אחר ,בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי.
 .9.4תשובות החברה ישלחו בכתב לכל המציעים שקיבלו את מסמכי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז וההסכם .רק התשובות וההבהרות שתינתנה בכתב ושתפורסמנה תחייבנה את
ה חברה .מובהר ,כי תשובות או הבהרות שלא תינתנה בכתב ולא תפורסמנה באתר האינטרנט
שלעיל לא תחייבנה את המשרד .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.
 .9.5הח ברה רשאית לשנות את תנאי מכרז זה ונספחיו או כל חלק מהם .הודעה על כך תישלח לכל
מציע.
 .10תוקף ההצעה ,איסור על שינויה וביטולה
 .10.1ההצעה שתוגש לחברה תהיה בתוקף למשך  90ימים החל מיום הגשתה (כולל) .החברה תהא
רשאית להורות על הארכת תוקף ההצעות למשך  90ימים נוספים בהודעה למציעים ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לרבות הארכת כל תנאי אחר בקשר עם הצעתו ,אם נדרש לפי תנאי המכרז .מציע
שיסרב להארכת תוקף הצעתו ו/או כל תנאי בקשר עמה כאמור לעיל ,לא ישותף בהמשך המכרז.
 .10.2מציע 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.
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 .10.1מציע רשאי לבטל הצעה שהגיש ,בהודעה בכתב לחברה ,לא יאוחר מהשעה הנקובה ביום
האחרון להגשת הצעות בסעיף (8.1ב) לעיל (וכפי ובמידה שהוארך על ידי החברה); לאחר ביטול
כאמור ,לא יוכל מציע לחזור בו מהביטול.
 .10.4מבלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו ,מתחייב המציע לעדכן את החברה ,ללא דיחוי ,לגבי
כל שינוי אשר יחול ,אם יחול ,במידע שמסר לחברה ,בפרק הזמן אשר יחלוף ממועד הגשת
הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעות הזוכות במכרז ,ואם
נקבע כבעל הצעה זוכה – עד לחתימה על ההסכם עמו.
 .11הנחיות להגשת ההצעה
 .11.1הצעת מציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים ,הכל בהתאם להנחיות המפורטות להלן.
המסמכים בהצעה יתייחסו גם לעמידה בתנאי הסף ולכל תנאי אחר שעל המציע להוכיח לחברה.
 .11.2מציע יגיש את הצעתו בתוך שתי מעטפות נפרדות וסגורות היטב שתסומנה (א) ו( -ב) ותישאנה
את שם המכרז להלן" :מכרז מס'  INGL/TENDER/2019/23למתן שירותי סוכנות נסיעות
לחו"ל" ,כאשר מצורפים להן:
 .11.1מעטפה א' תתייחס לעמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיון המציע ,ותכלול את כל המסמכים
המפורטים בסעיף  13להלן .אין לצרף במעטפה א' פרטים כלשהם על אודות הצעת המחיר.
 .11.4מעטפה ב' תתייחס רק להצעת המחיר ותכלול רק את הצעת המחיר (נספח יג') כשהוא חתום על
ידי המציע.
 .11.5ההצעה תוגש בשלושה עותקים (מקור בצירוף שני העתקים).
 .11.1מסמכים מקוריים ייכללו בהצעת המקור אשר ירשם עליה בבירור "מקור".
 .11.7מציע לא יכלול בהצעתו שינויים למסמכי המכרז ,תיקונים או הסתייגות כלשהן ,לרבות ביחס
לתנאי המכרז ומסמכיו ולתנאי ההסכם .נכללה בהצעה או במי מהמסמכים הנלווים אליה
הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי המכרז ומסמכיו ,לחברה הזכות לפי 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.
 .12מקום ומועד אחרון להגשת ההצעה
 .12.1ההצעות תוגשנה עד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות המופיע בסעיף ( 8.1ב) לעיל
לתיבת המכרזים במשרדי החברה בכתובת שלהלן :חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ,
מגדל עתידים (בניין מס'  ,)8קומה  ,11לידי מזכירת אגף משפט ומינהל ,קרית עתידים ,תל אביב.
 .12.2משלוח ההצעה כשלעצמו לא ייחשב כהגשת ההצעה ,אלא הגשתה בפועל  -במועד ובמקום
ההגשה שלעיל.
 .12.1הצעה למכרז שלא תמצא בתיבת המכרזים של החברה במועד האחרון להגשת הצעות  -לא
תידון כלל.
 .13המסמכים שיש לצרף להצעה
להלן פירוט המסמכים שעל המשתתף להכניס למעטפה א' שיגיש כאמור בסעיף  11.3לעיל:
 .11.1מסמך זה (ההצעה להציע הצעות) על כלל נספחיו ,כשהוא חתום בחותמת המציע וחתימה בר"ת
בכל עמוד ,ובחותמת המציע וחתימה מלאה בעמוד האחרון להזמנה להציע הצעות ובעמודי
הנספחים המיועדים לחתימה מלאה.
 .11.2ההתחייבות להצעה במכרז ופרטי המציע (נספח א').
 .11.1ההסכם על נספחיו ,כשהוא חתום בחותמת המציע וחתימה בר"ת בכל עמוד ,ובחותמת המציע
וחתימה מלאה בעמוד האחרון להסכם ובעמודי הנספחים המיועדים לחתימה מלאה (נספח ב').
 .11.4מפרט השירותים ,חתום בר"ת ובחותמת המציע (נספח ג').
 .11.5העתק תעודת התאגדות.
 .11.1תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,מלא וחתום על ידי המציע ומאושר על ידי עו"ד
(נספח ד').
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 .11.7אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מ ס במקור של המציע ,בהתאם לחוק עסקאות גופים
ציבוריים.
 .11.8אישור עורך דין בדבר זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על ההצעה ,חתום כדין (נספח
ה').
 .11.9תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיונו של המציע ושל עובדי המציע בנוסח המצ"ב
כנספח ו' כשהוא חתום על ידי המציע ומאושר על ידי עו"ד ,.ניתן לצרף תעודה על חברות המציע
בהתאחדות משרדי הנסיעות וסוכני התיירות בישראל ,מכתבי המלצה עדכניים וכן קורות חיים
ותעודות על השכלה של נציגי המציע.
העתק אישור תקף בדבר חברותו בInternational Air Transport - IATA )-
.11.10
)Association
תצהיר ופירוט ניסיון המציע ועובדיו לצורך ניקוד איכות ההצעה ,כמפורט בסעיף 18.5
.11.11
להלן (נספח ו'.)1
הצהרה והתחייבות חתומה ע"י המציע בנושא היעדר ניגוד עניינים (נספח ז').
.11.12
אם המציע הוא עסק בשליטת אישה ,המציע רשאי להמציא את האישור והתצהיר
.11.11
הנדרשים בהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב( 1992-נספח ח')
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז (נספח ט').
.11.14
הצהרה בדבר היעדר קיומה של זיקה אישית (נספח י').
.11.15
סימון מסמכים  /פרטים המהווים סוד מסחרי ו/או מקצועי (נספח יא').
.11.11
כל הבהרה ותיקון שנשלחו במהלך המכרז ,חתומים בר"ת וחותמת המציע (נספח יב') .
.11.17
כל מסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי המכרז.
.11.18
להלן פירוט המסמכים שעל המציע להכניס למעטפה ב' שיגיש כאמור בסעיף  11.4לעיל:
טופס הגשת מחיר הצעה חתום בחתימה מלאה וחותמת המציע (נספח יג').
.11.19
 .14דרישה למידע נוסף
החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית לדרוש מהמציעים ו/או מחלקם השלמות והבהרות
לאמור בהצעתם ,בכתב ו/או בעל פה ,להנחת דעתה ,מבלי שתידרש לעשות כן עם שאר המציעים,
וככל שיישמר עקרון השוויון בין המציעים.
 .15הגשת ההצעה הכספית
 .15.1ההצעה הכספית תוגש רק על גבי הטופס המצ"ב כנספח יג' .המציע יפרט את דמי הטיפול
(עמלה) ,על בסיס מחיר קבוע בשקלים חדשים ,לפני מע"מ ,בעבור ביצוע הזמנת כרטיס טיסה
בודד וביטוח (בריאות וכבודה) למהלך השהות בחו"ל וכן יפרט את דמי הטיפול (עמלה) על בסיס
מחיר קבוע בשקלים חדשים ,לפני מע"מ ,בעבור ביצוע הזמנת שירותי הקרקע (הכוללים מלון,
ולעיתים השכרת רכב ,שירותי הסעות לשדה התעופה וממנו ,כרטיסי רכבת ואמצעי תחבורה
אחרים) .התמורה בגין הזמנה תשולם באופן של הכפלת העמלות האמורות לעיל במספר
הנוסעים בכל נסיעה שתוזמן וכמפורט בסעיף התמורה בהסכם .מציע חייב למלא הצעת מחיר
עבור שני סוגי העמלות .החברה תהיה רשאית להחשיב רכיב שלא מולא שווה לסכום אפס או
לפסול את ההצעה ,לפי שיקול דעתה.
 .15.2ההצעה לא תכלול מס ערך מוסף ולא תהיה צמודה למדד כלשהו ו/או למטבע כלשהו ולא יתבצע
עדכון מחירי הצעתו של מציע ,אלא אם נקבע במפורש בהסכם ובאופן שנקבע בו.
 .15.1התמורה בגין השירותים הינה סופית עבור ביצוע כל השירותים ("פאושלי") כאמור במפרט
השירותים (נספח ג') ,אשר החברה תזמין מהמציע הזוכה מעת לעת בתקופת ההתקשרות ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי .התמורה תשולם לזוכה בהתאם להוראות החוזה (נספח ב').
 .15.4למעט 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
עבור שכר צוות עובדיו ,שכר כל גורם אחר הנותן שירותים או ייעוץ 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
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האדמיניסטרטיביים הדרושים לביצוע השירותים ,החזר הוצאות ,מיסים ועלויות שונות בהם
נשא המציע וכיוצא באלה.
 .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 והבטיחות הרלוונטיים ,וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ו/או
המיוחדים ו/או כל הסכם קיבוצי אחר שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים הרלוונטי למתן
השירותים ,את האפשרות כי הסכמים אלה יוארכו או יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי ההרחבה שהוצאו
על פי הסכמים אלה .בהגשת הצעתו מתחייב המציע 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.
 .17.2מבלי 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
בחירת הזוכה במכרז תיעשה לפי שלבים כמפורט להלן:
שלב ראשון – בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף:
 .18.1בדיקת התנאים המוקדמים – הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המפורטים לעיל – תיפסל על
הסף.
 .18.2בדיקת כל מסמכי ההצעה וצרופותיה (למעט הצעת המחיר) בהתאם לתנאי המכרז .נתגלו פגמים
טכניים ,השמטות ,טעויות סופר ,רשאית ועדת המכרזים לתקן אותן תוך מתן הודעה למציע
ולטפל בפגמים בהתאם לכל דין ,לרבות הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות מכרז זה או חלקן
ו/או שתהיה חסרה ,מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות ,זולת אם החליטה החברה
אחרת מטעמים שיירשמו.
שלב שני – ניקוד איכות המציע (סה"כ – :)40%
 .18.1מציע אשר ועדת המכרזים מצאה ,כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלב
הראשון ,תיבדק הצעתו בשלב השני בהתאם לדרישות האיכות המפורטות בסעיף  18.5להלן.
 .18.4בשלב זה תיבחן הערכת יכולתם של המציעים השונים לבצע את העבודות לשביעות רצונה
המלאה של החברה בהתאם לאמות המידה ולמשקולות המפורטות מטה.

 .18.5ניקוד האיכות יתבצע בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן:
ניקוד
קריטריון משנה
קריטריון
ניסיון
במתן
סוכנות
לחו"ל

ניקוד
מירבי

הלקוחות  1נקודה עבור כל לקוח עד
המציע מספר
שירותי העסקיים להם סיפק למקסימום של  12נקודות.
20
נסיעות משרד הנסיעות שירותי
נסיעות עסקים לחו"ל
(טיסות ומלון) בהיקף
9
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הזמנות שנתי של מעל
 ₪ 100,000על בסיס
קבוע ,במשך שנתיים
שהתקיימו
לפחות
במלואן לאחר 1.1.2015
שנות פעילות בתחום

ראיון המציע

בין  5-10שנים –  1נקודות; בין
 10-15שנים –  1נקודות; מעל
 15שנים –  8נקודות.

התרשמות מניסיונו של המציע ,היותו חבר בהתאחדות
משרדי הנסיעות וסוכני התיירות בישראל ,ומניסיונו של
נציגי המציע במתן שירותים דומים  -עד  10נקודות
התרשמות אישית מהמציע ונציגי המציע לגבי התאמתם
למתן השירותים ,מרמת הזמינות של הנציגים ,והמערכת
הממוחשבת הייעודית שתסופק לפי דרישת סעיף  – 3.8עד
 10נקודות
לראיון יזומנו מציעים כאמור בסעיף  18.6להלן .הראיון
ימשך כ  10 -דקות בפני נציגי החברה ואליו יופיעו שניים20 -
סוכן הנסיעות ,והסוכן השני או אחד המנהלים במציע.
הראיון יכלול הצגה של המציע ונציגי המציע ומענה לשאלות
נציגי החברה .הראיון יערך במשרדי החברה ,אלא אם תודיע
החברה על מקום אחר לעריכתו.
המציע יישא באחריות לזמן לראיון את הגורמים מטעמו.
החברה תהא רשאית לפסול ו/או שלא לנקד הצעת מציע
אשר הגורמים הנ"ל מטעמו לא השתתפו בראיון ו/או לא
יופיעו לראיון במיקום ,במועד ,באופן ,בתנאים ובאמצעים
אשר יקבעו לשם כך על ידי החברה.
סה"כ 40

 .18.1החברה תזמן לראיון את ארבעת ( )4המציעים אשר עמדו בתנאי הסף ואשר קיבלו את ניקוד
האיכות הגבוה ביותר בסעיפים כאמור בטבלה לעיל (ללא ניקוד "ראיון המציע").
 .18.7במידה והחברה תמצא כי ניסיון ואיכות המועמד המוצע אינו תואם את החומר שהוגש ע"י
המציע במסגרת ההליך או שאינו ממלא אחר מלוא דרישות המפרט וצרכי החברה או אינו
באיכות המלאה ,רשאית החברה לתת לכך משקל במתן ניקוד האיכות כפי שתקבע ולפי שיקול
דעתה הבלעדי ו/או לקבוע כי המועמד המוצע אינו עונה כלל לדרישות ההליך ולפסול את הצעת
המציע מלהמשיך ולהשתתף בשלב הבא של ההליך לפי סעיף  18.8להלן (פתיחת מעטפות מחיר).
שלב שלישי – מתן ציון המחיר (סה"כ :)60% -
 .18.8הצעות אשר עמדו בתנאי הסף וזומנו לראיון בשלב האיכות כאמור לעיל ,יעברו לשלב השלישי
וייפתחו מעטפות הצע ות המחיר שהוגשו על ידם ויבוצע שקלול של המחירים שהוצעו על ידי
המציעים .הצעות שלא יזומנו לראיונות ,לא יעברו לשלב השלישי.
 .18.9שקלול הצעות המחיר ייעשה בדרך של  70אחוזים לעמלת כרטיס הטיסה ו 10-אחוזים לעמלת
שירותי הקרקע .ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד המירבי ויתר ההצעות יקבלו ניקוד
יחסי (לפי הנוסחה של ההצעה הזולה ביותר חלקי ההצעה המנוקדת כפול .)10
 .19החלטה על זוכה במכרז
החברה תבחר בשני זוכים בהתאם לאמור להלן:
 .19.1החברה תשקלל את הניקוד הסופי של כל אחת מההצעות על פי סיכום הניקוד שקיבלה כל
הצעה לגבי איכות ומחיר .המציע שהג יש את ההצעה שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה
ביותר – איכות ומחיר כאמור (להלן" :ההצעה הטובה ביותר") ,תקבע החברה כי הוא הזוכה
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במכרז ,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 לספק כל מסמך וכיו"ב הרלוונטי לפי שיקול דעת החברה למתן
השירותים נשוא מכרז זה.
 .19.2בנוסף ,הוועדה תבחר כזוכה שני את המציע אשר השקלול שקיבל שווה ערך להצעה הטובה
ביותר או שני לה ("הזוכה השני"); ככל שהצעתו של הזוכה השני אינה שוות ערך להצעה הטובה
ביותר ,היא תבחר בו רק כל עוד הצעת המחיר שלו אינה יקרה ביותר מ 5% -מהצעת המחיר של
ההצעה הטובה ביותר  .ככל שהצעתו של הזוכה השני יקרה ביותר מ 5%-מזו של ההצעה הטובה
ביותר ,יוצע לזוכה השני לתקן את הצעת המחיר כך שלא תהיה יקרה ביותר מ 5%-מהצעת
המחיר של של ההצעה הטובה ביותר .ככל שהזוכה השני לא יהיה מעוניין להתאים את הצעתו
כאמור ,הוועדה תהיה רשאית לפנות למציע נוסף שבא אחריו ,באותו האופן ,וכן הלאה.
 .19.1ככל שייבחרו שני זוכים ,החברה תתקשר עם שניהם ובמשך חצי השנה הראשונה להתקשרות
תבצע את ההזמנות משני הזוכים ,לסירוגין .החברה תהיה רשאית להאריך את חצי השנה
הראשונה לתקופת ניסיון ארוכה יותר .כעבור חצי שנה ,או כעבור שנה ,ככל שהוארכה תקופת
הניסיון ,החברה תהיה רשאית להחליט לתת עדיפות לאחד הזוכים ,בהתאם לניסיון הנצבר עם
שני הזוכים (לרבות זמינות ואיכות שירות) ,ובהתאמה לאופי השירות הנדרש מעת לעת.
 .19.4במידה ונוצר שוויון בציונים המשוקללים הסופיים של שני מציעים או יותר ,יקבע הזוכה במכרז
מבין הצעות אלה לפי הסדר כדלקמן( :א) במקרה ואת אחת מההצעות הנ"ל הגיש עסק בשליטת
אישה והתקיימו הנסיבות והתנאים האמורים בסעיף 2ב לחוק חובת מכרזים ,התשנ"ב – 1992
ובמסמכי מכרז זה – ההצעה שתבחר תהיה של אותו עסק בשליטת אישה; (ב) במקרה וס"ק א'
הנ"ל אינו מתקיים ,תבחר ההצעה שלה הציון הכספי הטוב יותר.
 .19.5החברה רשאית לבחור הצעה שאינה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר ,בגין נסיבות מיוחדות
ומטעמים שיירשמו ,לאחר מתן זכות טיעון לבעל ההצעה בעלת הציון המשוקלל הטוב ביותר.
 .19.1החברה שומרת על זכותה ,במקרה שהוגשה הצעה יחידה ,או שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני
ועדת המכרזים ,במחיר המרע עם החברה לעומת אומדן שווי ההתקשרות שערכה החברה
מראש ,על כך למגיש ההצעה ,ולאפשר לו להגיש הצעת מחיר בתנאים המיטיבים עם החברה,
במועד שתקבע.
 .19.7למען הסר ספק ,מובהר בזה כי בכל שלב של המכרז ,לרבות בשלב קבלת ההחלטה האם לפתוח
ולעיין בהצעת המחיר של המציע ,רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להביא
בחשבון כל אינפורמציה המתייחסת למציע ו/או לתכולת הצעתו ,בין שמקורה במציע ובין
שהגיעה לידיעת החברה בכל דרך אחרת ,העלולה להשפיע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה,
על השתתפות המציע במכרז או בחירתו כזוכה או יכולתו ליתן את השירותים בכל דרך ,לרבות
בקשר עם כל אחד מהמפורטים להלן( :א) הליך משפטי תלוי ועומד או כל איום בפתיחת הליך
משפטי; (ב) שינויים מהותיים כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה; (ג)
ניסיון ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה משירותים ו/או מהתקשרויות קודמות עם המציע;
(ד) כל מידע רלוונטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי הליך זה .המציע ימסור
לדרישת החברה כל מידע הנדרש לה לצורך האמור בכל עת .לא מסר המציע מידע כאמור,
רשאית החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול את הצעתו או שלא לבחור בה אף אם התברר
כי היא ההצעה הטובה ביותר.
 .19.8על אף האמור לעיל ,החברה תהא רשאית ,עד לשלב בחינת ההצעות שיתקבלו במכרז ,לקבוע
אמות מידה מפורטות יותר לבחירת המציעים או המשנות  /מחליפות את אמות המידה דלעיל
או אמות מידה נוספות (לרבות בקשר עם איכות ההצעות) .יודגש ,כי החברה שומרת על זכותה
להסתפק באמות המידה המפורטות לעיל בלבד ,ולא להוסיף עליהן ,לשנותן או להחליפן ,הכל
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל פי הדין.
 .19.9על 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:
 .19.9.1לשנות את המכרז ו/או לבטלו.
 .19.9.2להתיר הגשת הצעות מחודשות ו/או מתוקנות ,כולן או חלקן.
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 .19.9.1לא לבחור מציע אף אם עמד בכל התנאים שבמכרז זה.
 .19.9.4לנהל משא ומתן בכפוף לדין ,עם מציע אחד ו/או יותר.
 .19.9.5להתנות את ההתקשרות עם הזוכה ואת זכיית "המציע המועדף" בהפחתה נוספת של
מחיר/י טופס הצעת המחיר ולנהל עמו משא ומתן ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה ולפי הדין.
 .19.9.1להתנות את ההתקשרות עם הזוכה ואת השתתפותו של מציע בכל שלב של המכרז ,בהצגת
נתונים כספיים של המציע בשלוש השנים האחרונות (מחזור מכירות ,דו"חות מבוקרים
ודו"חות ביניים) ,על מנת לוודא יציבות וכושר כלכלי להתקשרות בהתאם למכרז.
 .19.9.7לפצל את ההתקשרות בין מציעים שייראו לה מתאימים ,במספר ,בתנאים ובכמות
שתראה לנכון.
 .19.9.8שלא 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 ,גם לאחר ביצוע הליך מו"מ כאמור לעיל ,או לבטל את המכרז
ולנהל מו"מ ו/או להתקשר עם גורם שלא הגיש הצעה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה.
 .19.9.9לבצע כל דבר אחר ו/או נוסף לפי מכרז זה ו/או הדין ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה.
 .20פסילת הצעה  /מציע
 .20.1החברה רשאית לפסול הצעה בכפוף לדין ,אם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי הצעה ו/או
מציע אינם מקיימים את תנאי הסף ,או נמצא על ידי 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.
 .20.2החברה רשאית לפסול מציע אם מצאה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי המציע פעל שלא בתום לב
בקשר למכרז ,לרבות בשל תאום הצעות וחשש לניגוד עניינים.
 .20.1על אף האמור בסעיף  20.1לעיל רשאית החברה לאפשר למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את
הפגם או הפסול שבהצעתו ולא לפסול אותה אם בוצע תיקון כאמור ,והכל תוך שמירה על
עיקרון השוויון בין המציעים.
 .20.4החברה 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,
ל המציאו או לתקנו ,בהתאמה ,בפרק זמן קצוב שתקבע החברה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי
של החברה ובכפוף לדין והכל תוך שמירה על עיקרון השוויון בין המציעים.
 .20.5להסרת 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.
 .21אי בחירה  /ביטול זכייה
 .21.1החברה 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 השירותים הנדרש על פי 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( ,ד) התבררו לחברה ,בכל עת,
עובדות המעלות את הסיכון העסקי הכרוך 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 או (ה) שלא חתם על ההסכם ונספחיו כנדרש ובפרק הזמן האמור במכרז זה.
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 .21.2במקרה שההתקשרות עם הזוכים כמפורט במנגנון בסעיף  18לעיל ,לא תצא לפועל ו/או תבוטל
לאחר שתיכנס לתוקף ,רשאית החברה לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום שלאחר ההצעה
הטובה ביותר והזוכה השני ,כ"כשיר שני" ולהכריז עליו כזוכה במכרז ולהתקשר עמו בהתאם
לתנאי המכרז.
 .21.1מובא בזאת לידיעת המציעים ,כי החברה שומרת על זכותה שלא להתקשר למתן השירותים 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 בהליך האחר
בו תנקוט החברה יכול שיכללו תנאים ודרישות השונים מדרישות מכרז זה.
 .22מסירת הודעות והודעה על זכייה
 .22.1החליטה החברה 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 החברה הוא מחויב לבצע ו/או להשלים לפני החתימה על
ההסכם.
 .22.2החברה רשאית להעביר הודעות למציעים בכל אחת מן הדרכים הבאות :מסירת הודעה לאחד
מנציגי המציע במסירה ביד ,באמצעות פקסימיליה ,בדואר רשום או אלקטרוני ,או בכל דרך
אחרת עליה תחליט החברה; הודעה שנמסרה ביד ,תיחשב כאילו התקבלה במועד מסירתה;
משלוח הודעה באמצעות פקסימיליה או לדואר אלקטרוני ייעשה למספר הפקסימיליה או
לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסר בהצעת המציע .הודעה כאמור תיחשב כאילו נתקבלה יום
לאחר משלוח ההודעה; משלוח הודעה בדואר רשום ייעשה לכתובת שנמסרה בהצעת המציע
ותחשב כאילו התקבלה כעבור  1ימי עסקים מיום המשלוח .מסרה החברה הודעה באחת מן
הדרכים המפורטות לעיל ,יראו את המציעים כמי שתוכן ההודעה הובא לידיעתם.
 .22.1הודעה 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.
 .23ברור ובדיקות מוקדמות
 .21.1המציע יישא באחריות הבלעדית לבדוק לפני הגשת הצעתו כל מידע ולבצע כל בדיקה מוקדמת
בקשר להגשת הצעתו ,כדאיותה ,לרבות כל נתון 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.
 .21.2מסירת מידע מכל סוג ובכל דרך מטעם החברה ,לרבות במסמך ו/או באמירה מכל סוג שנמסרו
למציע לפני קבלתם של מסמכי המכרז ו/או עד למועד הגשת ההצעות ,במידה שנמסרו ,בטלים,
ולא ייצרו מצג ו/או התחייבות מסוג כלשהו של החברה ו/או מי מטעמה ומציע לא יהיה רשאי
להסתמך עליהם .רק האמור במסמכי המכרז ונספחיו ,בצירוף תיקונים ,הבהרות וכדומה
שהוציאה החברה באופן רשמי ובכתב במהלך המכרז ולמטרת ניהולו ,יחייבו את החברה.
בהגשת הצעתו המציע מוותר מראש על כל טענה שיכולה להיות לו בקשר להצעתו ולאמור לעיל
כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 .21.1במידה 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 ,עד
המועד שנקבע להבהרות ולתיקונים ובכל מקרה לפני מועד הגשת ההצעות ,כמפורט בהזמנה זו,
על מנת לקבל את הנחיות החברה שיינתנו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ויחייבו את
המציעים כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .21.4בכל מקרה ,השמטה ו/או חוסר לביצוע שירות כלשהו במסגרת מסמכי המכרז לא יגרעו
מהתחייבות המציע ליתן את כל השירותים הנדרשים והשלמתם לשביעות רצונה המלא של
החברה.
 .21.5מציע המגיש הצעה במכרז מוותר בכך על כל טענה ביחס למכרז ,לתנאי המכרז ולהליך שנקבע
בו ,גם במקרה שהצעתו לא תזכה או תפסל.
 .24שונות
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 .24.1הפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת המכרז ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק
בלתי נפרד מהצעתו ומהמכרז ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם.
 .24.2כל 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.
 .24.1כל 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.
 .24.4מידע חסוי .החברה 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 .בהגשת הצעתו מביע
המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני משתתפים אחרים ,אם נתג"ז תתבקש לעשות כן.
המציע יציין על גבי הטבלה שבנספח יא' את שמות המסמכים/פרטים המהווים סוד מסחרי
ו/או מקצועי שסומנו על ידו במסמכים שהוגשו על ידו במסגרת המכרז ואת מס' הסעיפים
שבהזמנה להציע הצעות אליהם מתייחסים מסמכים/פרטים אלו .במידה ולא יסומנו מסמכים
המהווים סוד מסחרי ו/או מקצועי כאמור לעיל ,הדבר מהווה הסכמה לחשיפת כל מסמכי
ההצעה .בכל מקרה ,הצעת המחיר לא תהווה סוד מסחרי .מציע שציין סעיפים בהצעתו
כסעיפים חסויים ,ייראו אותו כמסכים לכך שאותם סעיפים בהצעותיהם של המציעים האחרים
יהיו חסויים בפניו ,במידה והוא יבקש לעיין בהצעות של מציעים אחרים ,אלא אם נתג"ז תקבע
אחרת .בכל מקרה ועדת המכרזים היא המוסמכת הבלעדית ,בהתאם לקבוע בתקנות חובת
המכרזים ,לאשר גילוי מסמכים ,כולם או מקצתם ,למציעים שהשתתפו במכרז ולא זכו ויבקשו
לעיין בהצעת הזוכה על פי פנייתם ,לרבות פרטים אשר המציע סימן כאמור לעיל ,ולמציע לא
תהיה כל טענה בקשר עם כך.
 .24.5למען 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 על ידי 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.
 .24.1כל האמור במכרז זה 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 ב מכרז זה ,ביצוע ההתקשרות כפוף לקיומו של תקציב בחברה לנושא המכרז ולקבלת
כל האישורים הדרושים על פי נהלי החברה ו/או הדין.
 .24.7ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של
המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.
 .24.8בכל מחלוקת בקשר למכרז זה ותוצאותיה תהיה לבתי המשפט בתל אביב – יפו סמכות השיפוט
הבלעדית.
 .24.9מילים 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,
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
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נספח א' – התחייבות להצעה במכרז
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
מגדל עתידים ,קרית עתידים
תל-אביב
הנדון :מכרז למתן שירותי סוכנות נסיעות לחו''ל

.2

.1

1.
7.
.8

 .1אנו ,הח"מ ,קראנו בעיון את המכרז ,לרבות ההסכם ,על נספחיהם.
שם מלא של המציע__________________________ :
מס' זיהוי של המציע__________________________:
מספר טלפון _______________________ :טלפון נוסף________________ :
דואר אלקטרוני_____________________________ :
כתובת מלאה______________________________ :
הננו מצהירים בזה כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם ואנו מסכימים לתנאים המפורטים
בהם .כמו כן ,אנו מצהירים כי אנו בעלי הידע ,המומחיות והניסיון הנדרש לביצוע השירותים נשוא
מכרז זה וכי כל הגורמים המשפיעים על מתן השירותים ,ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך
ביססנו את הצעתנו.
הננו מתחייבים לבצע את מתן השירותים המפורטים בכל מסמכי המכרז לשביעות רצונכם המלאה
ובתמורה נקבל את שכר הטרחה בהתאם למפורט בהצעתנו הכספית ובכפוף להוראות המכרז
וההסכם.
אם הצעתנו תתקבל ,הננו מתחייבים לחתום על העתקים נוספים כפי שתדרשו ,של כל המסמכים
המהווים את ההסכם ונספחיו.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו
כמפורט במסמכי המכרז.
הננו מצרפים בזאת להצעתו את כל המסמכים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז.

___________________
חותמת המציע וחתימתו
באמצעות מורשה/י החתימה:

__________
תאריך

___________________
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נספח ב' – ההסכם ונספחיו
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נספח ג'  -מפרט השירותים
.1

.2

.1
.4
.5
.1
.7

בתקופת ההתקשרות ,הזוכה יספק לחברה שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל (להלן" :השירותים") ,אשר
כוללים בין היתר:
 .1.1רכישת כרטיסי טיסה לחו"ל לעובדי החברה;
 .1.2רכישת ביטוחים (בריאות וכבודה) לעובדי החברה לתקופת הנסיעה;
 .1.1הזמנת שירותי לינה בבתי מלון בחו"ל ,בהתאם לתעריפים המותרים ע"י החשכ"ל;
 .1.4שכירת אמצעי תחבורה שונים בחו"ל – לרבות שכירת רכב ,רכישת כרטיסים לרכבות ,או אמצעי
תחבורה אחרים.
 .1.5טיפול בהשגת אשרות כניסה ,שהייה ,או יציאה לצרכי הנסיעה.
 .1.1מתן מענה ,בכל שעות היממה ,לפתרון בעיות של הנוסעים מטעם החברה בחו"ל.
 .1.7טיפול בבקשות לביטול ושינוי פרטי השירותים לגבי נסיעות שהוזמנו על ידי החברה.
 .1.8מובהר ,כי הספקת השירותים כוללת גם שירותים נלווים כמקובל ,לרבות שיריון מקומות
ישיבה בטיסות ,הזמנת ארוחות מיוחדות ,הזנת מספרי חבר במועדוני לקוחות במערכות של
נותני שירותים ,טיפול מוקדם במסמכי הטיסה )  ( express in-checkוכיו"ב.
אופן מתן השירותים
 .2.1מעת לעת החברה תפנה באמצעות המערכת הממוחשבת הייעודית שיספק המציע ותבקש לקבל
הצעת מחיר לשירותים ,כולם או חלקם .המציע מצהיר כי יתאים את סביבת הפעלת המערכת
להנחיות אבטחת המידע של הממונה על האבטחה בחברה.
 .2.2המציע יעבוד בתיאום מלא מול נציג החברה ויפעל בהתאם לכל הסטנדרטים המקצועיים
בתחום למציאת הצעות המחיר היעילה ,הכלכלית והאופטימליות מבחינת מטרות הטיסה,
משתתפיה ,מסלול הנסיעה ,היעד ,שיקולי הביטחון ,תכנון והתאמת המסלול ,המועדים ,טיסות
המשך מתאימות וכיו"ב.
 .2.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הצעות המחיר והשירותים שיועברו לידי החברה יהיו של ספקים
וגורמים המוסמכים ורשאים לפעול בתחומם ובעלי היתרים ורישוי ככל שנדרש בתחומם,
למיטב ידיעתה ,ניסיונה ובדיקתה המקצועית של הסוכנות.
 .2.4המציע יפעיל את כל הכלים המקצועיים העומדים לרשותו למציאת ההצעות כאמור ובכלל זה
יפנה להשגת הצעות מחיר מכמה שיותר חברות וספקים המספקים את השירותים הנדרשים,
ובכלל זה יפעל לאתר לפחות שלוש ( )1הצעות מחיר לטיסות ,לא כולל חברות ""Low Cost
ולפחות שלוש ( )1הצעות מחיר למלונות הממוקמים באזור הנדרש (אלא אם הונחה אחרת על
ידי נציג החברה) .לפי דרישה מנציג החברה ,המציע יעביר הצעות מחיר נוספות של חברות " Low
."Cost
 .2.5המציע יודיע לנציג החברה עד מתי הצעת המחיר תהיה בתוקף ,כאשר הצעות המחיר יהיו
בתוקף לכל הפחות למשך חמש ( )5שעות עבודה (או למשך  7שעות אם מחוץ לשעות העבודה),
המציע יפעל להארכת תוקף הצעת המחיר עד כמה שניתן מספק השירותים הרלוונטי מבלי
לאבד את הצעת המחיר כאמור.
 .2.1החברה תהיה רשאית לאשר או לדחות את הצעת המחיר לפי שיקול דעתה הבלעדי ,רק הצעת
מחיר שאושרה בכתב על ידי נציג החברה תוזמן ותחייב את החברה בתשלום בגינה.
מובהר ,כי הצעת המחיר שהוגשה על ידי הזוכה תכלול את כל האמור במפרט זה ולא תינתן כל
תוספת בגין מתן כל שירות שהוא הנכלל במפרט זה.
הצעות המחיר ביחס למחירי המלונות יהיו בהתאם לתעריפי החשכ"ל כפי שמעודכנים על ידי משרד
האוצר מעת לעתhttps://www.agri.gov.il/download/files/1810taar.pdf :
המציע יבדוק את הצורך באשרות כניסה (ויזה) למדינות הרלוונטיות לנסיעה ויעדכן את החברה
במקרה הצורך על הצורך לפעול להשגתן .המציע יפעל להשגת האשרות כנדרש ,כחלק ממתן
השירותים.
המציע יספק לחברה את כל המידע הנדרש והרלוונטי לגבי השירותים שהוזמנו ,ויספק לחברה את
המסמכים הנדרשים ובכלל זה ינפיק ויספק את כרטיסי הטיסה ,כרטיסי הנסיעה ,הזמנת המלון
וכיו"ב.
כלל השירותים ,למעט האמור בסעיף  1 .6שלעיל יינתנו על ידי נציגי המציע.
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 .8התחייבויות לזמני מתן השירותים
 8.1מציע יידרש לספק את הצעות המחיר לשירותים כאמור לעיל ,בתוך עד יום עסקים אחד.
 8.2החברה תהא רשאית לאשר או לדרוש מהמציע לערוך בדיקה נוספת ,או לשנות חלק מנתוני ההזמנה
כדי לקבל הצעות אחרות/נוספות .דרישה כזו תענה בתוך  5שעות עבודה ממועד הצעת המחיר הראשונה.
 8.1על האמור בסעיף  ,8.1במקרים דחופים ,כאשר השירותים מתבקשים ביחס לנסיעה שעתידה
להתרחש בתוך שלושה ( )1י מים או פחות מכך ,המציע יעביר לרשות נציג החברה הצעות מחיר בתוך 9
שעות.
על החתום בשם המציע:
שם מלא

תפקיד

חתימה

חותמת

תאריך
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נספח ד'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ , ___________________________ ,נושא/ת תעודת זהות מס' ________________ מכתובת
_______________________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
בתפקיד_____________
משמש
אני
כדלקמן:
בזאת
מצהיר/ה
כן,
אעשה
לא
אם
ב___________________________ [שם מלא של המציע – התאגיד/עוסק מורשה] (להלן" :המציע") ומוסמך
לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ( 1971להלן" :חוק
עסקאות גופים ציבוריים") וזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי למתן שירותי סוכנות נסיעות לחו''ל (מס'
.)INGL/TENDER/2019/23
 .1יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
□
□
*
**
***

המציע או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות ,אך במועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
"בעל זיקה"– כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1971
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום .11.10.02
"עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  1991ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו
בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב –  ,2011גם עבירה על הוראות החיקוקים
המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 .2יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
□
□

חלופה א' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ( 1998להלן" :חוק
שוויון זכויות") אינן חלות על המציע.
חלופה ב' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

 .1למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  2לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
□
□

חלופה ( – )1המציע מעסיק פחות מ 100 -עובדים.
חלופה ( – )2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה,
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך –
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

 .4במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה ,והשירותים החברתיים לפי הוראות
חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה ( – )2הוא מצהיר כי פנה
כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
 .5למציע שסימן את חלופה ( )2לעיל -המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים בתוך  10ימים ממועד התקשרותו עם החברה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________________
חתימת המצהיר/ה

_____________
תאריך

אישור
אני הח"מ עו"ד_______________ מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
_________________________ מר/גב' ______________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז.
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 ה'  -אישור זכויות חתימה בשם המציע

אני הח"מ ,עו"ד/רו"ח __________________  ,מס' רישיון __________ מאשר/ת ,כדלקמן:
שחתימות מר/גב' __________________________ נושא ת.ז .מס' ____________________
ומר/גב' __________________________ נושא ת.ז .מס' ___________________________ בשם
_________________________________________________ (להלן" :המציע") על מסמכי
המכרז ונספחיו ,הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם על ידי המציע ,וצורף להצעתו במסגרת המכרז,
נחתמו 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 ו' – תצהיר על עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיון
אני הח"מ _____________________ נושא ת.ז .מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי
עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת,
בכתב ,כדלקמן:
שמי ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.
אני מגיש את התצהיר בשם _________________________ (להלן" :המציע") ,שאני מורשה
חתימה שלו ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו  ,במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי למתן
שירותי סוכנות נסיעות לחו''ל (מס' ( )INGL/TENDER/2019/23להלן" :המכרז").
הנני מצהיר ,כי נכון למועד הגשת ההצעה במכרז התקיימו במציע כל אלה:
 .1המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין.
 .2המציע הינו בעל משרד נסיעות ,אשר מספק על בסיס קבוע שירותי נסיעות עסקים לחו"ל
(טיסות ובתי מלון) לשלושה לקוחות לפחות ,בהיקף כספי שנתי מצטבר של לפחות 100,000
 ₪לשנה ,לכל לקוח ,בשתיים מתוך השנים .2018 - 2011
 .1המציע עוסק ברציפות במתן שירותי נסיעות לעסקים לחו"ל מאז ( 1.1.2015או קודם לכן)
ועד למועד הגשת הצעתו.
 .4המציע מעסיק נכון למועד הגשת ההצעות במכרז לפחות שלושה ( )1סוכני נסיעות ,שכל
אחד מהם הינו בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות באספקת שירותי נסיעות עסקים לחו"ל.
 .5המציע רשום כחבר בארגון הבינלאומי לסוכני נסיעות ( )IATAובהתאחדות סוכני הנסיעות
בישראל ובעל יכולת להנפיק כרטיסי טיסה וכרטיסים אלקטרוניים של חברות תעופה
באופן עצמאי.
 .1ברשות המציע מערכת ממוחשבת ייעודית לניהול נסיעות לחברות ולארגונים עסקיים שניתן
להטמיע במחשבי החברה לצורך קבלת הזמנות מהחברה שירותים.
 .7המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1971-להלן" :חוק עסקאות
גופים ציבוריים ") ,ובעל כל האישורים הדרושים לפי חוק זה (ניהול חשבונות ודיווח לפי
פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף).
פירוט ניסיון המציע (לצורך הוכחת תנאי הסף)
א .פירוט שלוש לקוחות להם מספק המציע על בסיס קבוע שירותי נסיעות עסקים לחו"ל
(טיסות ובתי מלון) ,בהיקף כספי שנתי מצטבר של לפחות  ₪ 100,000לשנה ,לכל לקוח,
במהלך שתיים מבין השנים :2018 ,2017 ,2011
לקוח :1
שם___________________ :
ציין שתי שנים בהם ניתנו השירותים .______________________ :האם ההיקף בשתי
שנים אלה ,של שירותי טיסות ומלונות היה בהיקף כספי של מעל [ ₪ 100,000כן/לא]:
__________________.
לקוח :2
שם___________________ :
ציין שתי שנים בהם ניתנו השירותים .______________________ :האם ההיקף בשתי
שנים אלה של שירותי טיסות ומלונות ,היה בהיקף כספי של מעל [ ₪ 100,000כן/לא]:
__________________.
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לקוח :1
שם___________________ :
ציין שתי שנים בהם ניתנו השירותים .______________________ :האם ההיקף בשתי
שנים אלה ,של שירותי טיסות ומלונות ,היה בהיקף כספי של מעל [ ₪ 100,000כן/לא]:
__________________.
ב .פרטי שלושה סוכני נסיעות ,שכל אחד מהם הינו בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות
באספקת שירותי נסיעות עסקים לחו"ל
 .1שם_______________ :
שנות ניסיון (יש לציין תקופה מדויקת עם שנה ותאריך)_______________ :
 .2שם_______________ :
שנות ניסיון (יש לציין תקופה מדויקת עם שנה ותאריך)_______________ :
 .1שם_______________ :
שנות ניסיון (יש לציין תקופה מדויקת עם שנה ותאריך)_______________ :
הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי  -אמת.
_________________
תאריך

____________________________
חתימה וחותמת
אישור עו"ד

אני הח"מ ______________,עו"ד (מ.ר ,)__________.מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני,
במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי
ת.ז .מס'_________________  /המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את
ה אמת ,וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם
עליה בפני .כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.
_________________
תאריך

____________________________
חתימה וחותמת
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נספח ו' –1תצהיר פירוט ניסיון לצורך ניקוד איכות

(מעטפה א')

אני הח"מ _____________________ נושא ת.ז .מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי
עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת,
בכתב ,כדלקמן:
שמי ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.
אני מגיש את התצהיר בשם _________________________ (להלן" :המציע") ,שאני מורשה
חתימה שלו ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו  ,במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי למתן
שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל (מס' ( )INGL/TENDER/2019/23להלן" :המכרז").
*יש למלא את הנתונים במקום המיועד לכך למטה.
א .פירוט נציגי המציע :
סוכן הנסיעות
א.

שם____________________ :

ב.

שנות ניסיון( ___________________________________ :חודש/תאריך-חודש/תאריך)

ג.

תקופת העסקתו אצל המציע(____________________________ :יש לציין את תאריכי
ההעסקה לפי חודשי העסקה והשנה)
* ניתן לצרף קורות חיים מקצועיים מפורטים ;,תעודות הסמכה על קורסים נוספים
והתמחויות (ככל שישנן); המלצות וכיו"ב.

הסוכן הנוסף
ד.

שם____________________ :

ה.

שנות ניסיון(____________________________________ :חודש/תאריך-חודש/תאריך)
* ניתן לצרף קורות חיים מקצועיים מפורטים ;,תעודות הסמכה על קורסים נוספים
והתמחויות (ככל שישנן); המלצות וכיו"ב.

ב .ניסיון המציע:
 .1ותק המציע (בשנים) במתן שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל לעסקים (טיסות ומלונות(:
__________.
 .2השנים בהם התקיימה הפעילות של המציע כאמור בסעיף [ __________ :1יש לציין חודשים
ושנים].
*ניתן לצרף אישור על חברות בהתאחדות משרדי הנסיעות וסוכני הנסיעות בישראל.
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ג .הלקוחות העסקיים להם סיפק משרד הנסיעות שירותי נסיעות עסקים לחו"ל (טיסות ומלון)
בהיקף הזמנות שנתי של מעל  ₪ 100,000על בסיס קבוע ,במשך שנתיים לפחות שהתקיימו
במלואן לאחר : 1.1.2015
שם הלקוח

תאריכי מתן השירות האם היקף כספי של
(טיסות
השירותים
(לפי חודשים ושנים)
ומלונות) הוא מעל
[ ?100,000כן/לא]

הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי  -אמת.
_________________
תאריך

____________________________
חתימה וחותמת
אישור עו"ד

אני הח"מ ______________,עו"ד (מ.ר ,)__________.מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני,
במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי
ת.ז .מס'_________________  /המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את
האמת ,וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם
עליה בפני .כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.
_________________
תאריך

____________________________
חתימה וחותמת
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(מעטפה א')
נספח ז' – הצהרה והתחייבות בנושא היעדר ניגוד עניינים
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה")
אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזה בשם _______________________________________ [שם
מלא][ ______________ ,ח.פ/.ת"ז] (להלן" :המציע") שהוא מציע במכרז פומבי מס'
 INGL/TENDER/2019/23למתן שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל (להלן" :המכרז") כדלקמן:
 .1הנני משמש בתפקיד _________________במציע ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע.
 .2הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לעבודות שיבוצעו על ידינו
בעבור החברה ו/או מי מטעמה ולהימנעמכלקשרהעלולליצורחששלניגודעניינים.
 .1בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל ,אנו נמסור לחברה ,בכל עת לקראת חתימת
ההסכם או במהלך ביצועו במועד אשר ייקבע על ידי החברה ,כל מידע הקשור בהיותנו בעל
מניות /ני"ע /דירקטורים בתאגיד /בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או
התשתיות ו/אוכלגוףאחררלוונטי,המתחרהבעסקיהחברה.
 .4תפקידינו ו/או עיסוקינו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור חשש לניגוד עניינים כלשהו,בין
במישריןוביןבעקיפין,ביןמקצועיוביןעסקי,עםהעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברה,ואין
בתפקידינו או עיסוקינו האחרים כדי לפגוע ביכולתנו לבצע את העבודות שיבוצעו על ידינו בעבור
החברה .במקרה של היווצרות ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים תוך כדי ביצוע העבודות
לחברה,לרבות במהלך השתתפותנו בישיבות,הננו מתחייבים להודיע על כך למנכ"ל החברה או
ליועץ המשפטי ,מיד כשייוודע לנו על ניגוד עניינים אפשרי .כמו כן ,אנו מתחייבים לנקוט בכל
האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין ,לדאוג מיידית להסרת ניגוד העניינים ולפעול
בהתאםלהוראותהחברהוכמתחייבבחוק.
 .5בנוסףלחובותוהאיסוריםהחליםעלינומכוחהדין,לרבותחוקהעונשין,התשל"ז ,1977-לאנציע
ו/או לא ניתן ו/או נקבל ו/או נבקש,במישרין ו/או בעקיפין,בכל עת ,לרבות בעת ביצוע הסכם זה
ו/או לאחר סיומו מכל סיבה,עבורנו ו/או עבור אדם ו/או עסקינו ו/או עסקו של אחר,כל טובת
הנאה,לרבות המלצה ו/או החלטה ו/או זכות ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך,בין בהסכם ובין
כמעשה של רשות ובין בדרך אחרת,במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע העבודות
בקשר להליך ההתקשרות ו/או כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו ו/או על החלטה ו/או מעשה
ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל
גורםאחר,בקשרלהליך ההתקשרות ו/אוכלהסכם ו/אוהזמנההנובעיםממנו.
 .1לאשידלנו ו/אושיתפנופעולה,במישרין ו/אובעקיפין,עםנושאמשרהבחברה ו/אועובדהחברה
ו/אומימטעמה ו/אוכלגורםאחרעלמנתלקבלמידעחסוי/סודיהקשורלהליךהתקשרות ו/או
כלהסכם ו/אוהזמנההנובעיםממנו,וכןלאנעשהכןלאחרמועדחתימתההסכם.
 .7לאשידלנו ו/אושיתפנופעולה,במישרין ו/אובעקיפין,עםנושאמשרהבחברה ו/אועובדהחברה
ו/אומימטעמה ו/אוכלגורםאחרבמטרהלקבועמחיריםבצורהמלאכותית ו/אולאתחרותית,
וכןלאנעשהכןלאחרמועדחתימתההסכם.
 .8אנואחראיםלאכוף התחייבות זו גם ביחס לעובדינו,קבלניהמשנהשלנו,יועצינו ,נציגינו,סוכנינו
ומימטעמנושיהיומעורביםבכלדרךשהיאבהליךההתקשרותעםהחברה ו/אובביצועההסכם,
לרבות השירותים ואספקת המוצרים על פיו ו/או הזמנה הנובעים ממנו ולהביא לידיעתם את
תוכן הצהרה זו.
 .9אנו מודעים לכך ,כי אף אם בעת החתימה על הצהרה זו לא קיים ניגוד עניינים ,מצב הדברים
עשוי להשתנות באופן אשר עלול להביא לניגוד עניינים .כך לדוגמא מתן שירות במסגרת הסכמים
שנחתמו עם לקוחות חדשים לאחר מתן הצהרה זו עלול להקים ניגוד עניינים עם השירותים
הניתנים לחברה .הננו מתחייבים להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו
הכלולבהצהרהזו.
 .10הננו מתחייבים למסור הצהרה מעודכנת בכל עת ככל שנדרש לכך על ידי החברה.
 .11הננומצהירים,כיקראנו היטבהצהרהזועלכלחלקיה,הבנואתתוכנה,והננומתחייביםלקיים
אתכלהוראותיה.

ולראיה באנו על החתום בשם המציע:
שם מלא

חתימה

תפקיד

חותמת

תאריך
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נספח ח'  -תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה
אני ,עו"ד/רו"ח ______________________ ,מאשר/ת בזאת כי התאגיד  /העסק הינו בשליטת
אישה כהגדרתו בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב.1992-
גב'
הינה
______________________
עסק
/
בתאגיד
בשליטה
המחזיקה
____________________ ,ת.ז.______________________ .

תאריך

חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

שם עו"ד/רו"ח

תצהיר בעלת השליטה
אני ,_____________________________ ,ת.ז ,_____________________ .מצהירה בזאת כי
התאגיד  /העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובת
המכרזים ,התשנ"ב.1992-

שם מלא

חותמת

חתימה
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נספח ט'  -הצהרה בדבר אי תיאום מכרז
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
קריית עתידים ,מגדלת עתידים ,קומה 11
תל-אביב

אג"נ,
הנדון :הצהרה בדבר אי תיאום מכרז

הריני להצהיר בזאת כדלקמן כי המציע /סוכני הנסיעות ו\או מי מטעמו לא היו מעורבים בתיאום
הצעות ו/או מחירים ו/או כמויות ו/או כל פרט אחר בהצעות המוגשות בהליך זה בין בנוגע להצעתם
ובין בנוגע להצעה המוגשת על ידי מציע אחר בהליך זה ,ו/או בחלוקת שוק בקשר עם הליך זה ולא
פעלו באופן המהווה הגבל עסקי ו/או התנהגות שאינה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים במסגרת
הליך זה ו/או לא ניסו לבצע אחד מאלו.

________________
תאריך

________________
המציע

________________
חתימה
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נספח י'  -הצהרה בדבר העדר קיומה של זיקה אישית
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
קריית עתידים ,מגדל עתידים ,קומה 11
תל-אביב
אג"נ,

הנדון :הצהרה בדבר העדר קיומה של זיקה אישית

הריני להצהיר בזאת בדבר העדר קיומה של זיקה אישית של המשרד ו\או עורכי הדין לבעלי המניות,
השרים ,חברי ההנהלה או לחברי דירקטוריון החברה.

________________
תאריך

________________
המציע

________________
חתימה

במידה וקיימת זיקה אישית ,נא פרט:
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נספח יא'  -סימון מסמכים  /פרטים המהווים סוד מסחרי ו/או מקצועי
ידוע לנו שעל פי חוק חובת המכרזים ובהתאם להוראות כל דין ייתכן שתהיינה פניות של מציעים
אחרים לראות את הצעתנו .בהתאם לאמור בהזמנה להציע הצעות להלן פירוט הפרטים במסמכים
שהוגשו על ידינו במסגרת מכרז זה ואשר לדעתנו הם מהווים סוד מסחרי ו/או מקצועי .למעט סעיפים
אלו אנו מצהירים כי אין לנו התנגדות לכך שהצעתנו תיחשף בפני מציעים אחרים:
שם המסמך  /הפרטים

________________
תאריך

מס' הסעיף המתייחס במכתב
ההזמנה להשתתף במכרז פומבי

המציע

הערות

חתימה
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נספח יב' – תשובות לשאלות והבהרות
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נספח יג'  -טופס הגשת הצעת מחיר
(עם חתימת ההסכם יצורף כנספח להסכם)

שם המציע( _______________________________________ :להלן" :המציע").
הרינו להגיש הצעתנו למכרז פומבי (מס'  )INGL/TENDER/2019/23למתן שירותי סוכנות נסיעות
לחו"ל לנתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :המכרז") כדלקמן:

העמלה בגין שירותי טיסה וביטוח הינה _____________ ( ₪ובמילים:
_________________________ ש"ח) לכל נוסע לכל תקופת נסיעתו.
העמלה בגין שירותי קרקע (כולל מלונות ורק לעיתים השכרת רכבים ,והסעות לשדה
התעופה) הינה ____________ ( ₪במילים _______________________:ש"ח)
לכל נוסע ,לכל תקופת נסיעתו.

כללי:
המחיר לעיל אינו כולל מע"מ.
הרינו מתחייבים ליתן את כל השירותים הנדרשים כמפורט במכרז זה על נספחיו ,ובכלל זה בהתאם
להוראות מפרט השירותים.
ידוע לנו כי התמורה שנקבל תהיה בהתאם למחיר בו נקבנו לעיל .המחיר המוצע על ידינו כולל את כל
ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע השירותים ,לרבות שכר עבודה ,נסיעות ,הוצאות
משרדיות ,כל מס ,לרבות מע"מ .התשלומים יבוצעו בשקלים חדשים ולפי אבני הדרך המפורטים
במכרז.
אני/אנו מצהיר/ים כי הובא לידיעתי/נו כי השירותים יינתנו בהתאם להזמנה בכתב ומראש שתוציא
החברה.
הריני מאשר בשם המצ יע ,כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז ונספחיו ,לרבות בקשר עם הגשת
ההצעה הכספית ,הבנתי אותם ,אין לי כל סייג לגביהם ,הצעתי שלמה והתמורה שבהצעתי כוללת את
כל הקשור בביצוע ההתקשרות לפי ההליך ונספחיו ,לרבות ההסכם שצורף לו ולמעט מע"מ.
הריני לאשר את האמור לעיל בחתימתי להלן:
שם מלא

תפקיד

חותמת

חתימה

תאריך
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