
  

 חתימה מורשי בדבר אישור – 1' מס טופס

 שבין ההסכם פי על, המציע בשם לחתום מורשים שהינם מי ידי על וייחתם ימולא זה טופס]

 [שלהם החתימה מורשי ידי על וייחתם, במציע חבר כל ידי ועל ,במציע החברים

 

 

 בילג הבאים הפרטים את מאשר( ד"עו/ח"רו______________________________ ) אני

 :  במכרז /חבר במציע )יש להקיף בעיגול(המציע

 נוספות ודרישות )יש להקיף בעיגול(  / חבר במציעהמציע בשם ולהתחייב לחתום המוסמכים פרטי

 :ישנן אם, חותמת כמו

 חתימה דוגמת ז"ת שם

   

   

   

 

_____ __________ (בעיגול להקיף יש) המציע / החבר במציע בשם להתחייב מוסמכים ל"הנ

 (.בעיגול להקיף יש)  לחוד/  ביחד המכרז במסמכי הכלולות להתחייבויות בנוגע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,רב בכבוד

 

________________________ _____________________________ 

 כתובת ד"עו/ח"רו שם

 

 

 

_________________ _________________ _________________ 

 חותמתו חתימה רישיון מספר תאריך
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 המכרז בתנאי לעמידה התחייבות - נלווה מכתב - 2' מס טופס

 שבין ההסכם פי על, המציע בשם לחתום מורשים שהינם מי ידי על וייחתם ימולא זה טופס]

 [שלהם החתימה מורשי ידי על וייחתם, במציע חבר כל ידי ועל במציע, החברים

 

 למכרז הצעתו את להגיש מ"הח מתכבד, זהמכר ולמסמכי המוקדם המיון בהליך להצעתנו בהמשך

 .מרכזית פנסיונית סליקה מערכת של ותפעולה להקמתה

 

 והצהרות התחייבות .1

 ו[, להשלמה, במציע החתימה מורשה שם, ____________ ]מטה החתומים, אנו .1.1

 שמות______________, ______________, _____________, ______________ ]

 [.להשלמה, ציעבמ החברים החתימה מורשי

 .הצעתנו את בזאת מגישים ואנו, אותם והבנו קראנו, המכרז מסמכי את לידינו קיבלנו .1.1

 הכלולות ההתחייבויות כל ואת המכרז מסמכי של תנאיהם את עצמנו על מקבלים אנו .1.1

 הצעתנו את מגישים ואנו, המכרזים לוועדת בהם המוקנות הסמכויות את ובפרט, בהם

 .פיהם על המכרז לשלב

 משתתפים, מטה מהחתומים אחד כל עם קשור גוף כל וכן, מטה מהחתומים אחד לכ .1.1

 .בלבד זו בהצעה

 באופן הוסתרו אשר ישות או אדם כל, בשם או, לטובת מוגשת אינה למכרז ההצעה .1.1

 .כלשהו

 הגופים ידי על כדין אושרו המציע והתחייבות המכרז של זה לשלב ההצעה הגשת .1.1

 .המוסמכים

 הכלולים וההצהרות המצגים, הנתונים כל, שערכנו נאותה בדיקה אחרול, ידיעתנו למיטב .1.1

 הם, זו להצעה הצדדים יתר לבין שבינינו לקשרים או אלינו נוגעים ואשר למכרז בהצעה

 הושמט ולא, המכרז לשלב ההצעה הגשת למועד ומעודכנים ומדויקים מלאים, נכונים

 על להשפיע כדי בו יש אשר פרט כל המוקדם המיון בהליך ולהצעה המכרז לשלב מההצעה

 .המכרזים ועדת של דעתה שיקול

 המכרזים ועדת או/ו ישראל מדינת את לחייב כדי זו הצעתנו בהגשת אין כי מסכימים אנו .1.1

 את לדחות או/ו זה הליך לבטל הסמכות המכרזים לוועדת כי, מתאים כמציע עלינו להכריז

 אין וכי, כזה במקרה תביעה או ענהט כל תהיה לא ולנו, במסגרתו המוגשות ההצעות כל

 או/ו ישראל מדינת את לחייב כדי( שנוכרז וככל אם) מתאימים כמציעים עלינו בהכרזה

 לגרוע ומבלי ההזמנה להוראות בכפוף והכול, המכרזי בהליך להמשיך המכרזים ועדת

 .בה האמור מכלליות

 .זו עהבהצ במציע כחבר להשתתפותנו אחרת או חוזית, משפטית מניעה אין .1.1

 לאחר נעשית והצעתנו, היטב לנו והמובנים לנו המוכרים, המכרז מסמכי כל את בידינו יש .1.11

 . השלכותיהם על אותם ששקלנו

 . וההסכם המפרט לתנאי בהתאם השירותים מתן את עצמנו על מקבלים אנו .1.11



 

 20 - 1711213 פקס':    20 - 1111155 טל':  11131ת.ד    11111ירושלים  1רח' קפלן 
 

 www.mof.gov.ilאוצר ברשת : 

1 

 במסמכי המפורטות הדרישות בכל לעמוד מתחייבים אנו, במכרז כזוכים נוכרז אם .1.11

 של הפעלתה לתחילת הזמנים ולוחות היקפם, השירותים רמת לעניין ותלרב, המכרז

, המכרז שבמסמכי בנוסח ההסכם על עמכם לחתום מתחייבים אנו, בנוסף. המערכת

 תקף העתק להמציא, המכרז למסמכי 1.11 בסעיף כמפורט ביצוע ערבות לידיכם להגיש

 מיומן אדם כוח פקלס וכן שתאשרו ובהיקפים בנוסח מתאימות ביטוח פוליסות של

 . והשירותים המערכות ומימוש ביצוע לצורך ומקצועי

 כולל) והמוחלט הסופי, המלא המחיר הינו זו בהצעה הכלול המחיר כי מאשרים אנו .1.11

 . עליו להוסיף או לשנותו נבקש לא וכי השירותים מתן בעד( כדין מ"מע הוספת

 __________.  ליום עד הצעתנו תוקף .1.11

 המכרז עורך לבין בינינו ההתקשרות הסכם לנוסח לרבות המכרז נאית לכל מסכימים אנו .1.11

 . המכרז דרישות כל את למלא ומתחייבים, מזמין/ 

, המכרז תנאי לפי חובותינו או זכויותינו את לזולת( נעביר) נמחה לא כי מתחייבים אנו .1.11

 .המכרז עורך של ובכתב מראש הסכמה ללא, חלקן או כולן

 .במכרז הנדרשים המסמכים כל בזאת מוגשים .1.11

 מצורפים מסמכים .2

 המפורטים הטפסים כל, זה למכרז מהצעתנו נפרד בלתי חלק ומהווים, לטופס מצורפים

 :להלן

 ;חתימה מורשי בדבר אישור – 1' מס טופס 1.1

 ;המכרז בתנאי לעמידה התחייבות - נלווה מכתב – 1' מס טופס 1.1

 ;עניינים ניגוד תצהיר העדר – א1' מס טופס 1.1

 ;המציע וביחידי במציע משרה נושאי עבור עניינים ניגוד העדר תצהיר – ב1' מס טופס 1.1

 ;נדרשים ביטוחים לעריכת התחייבות – 1' מס טופס 1.1

 ;הצעות במכרז תיאום אי בדבר תצהיר – 1' מס טופס 1.1

 ;הזכייה ערבות להגשת התחייבות – 1' מס טופס 1.1

 ;הבא קלספ המערכת והעברת הפרדות בנוהל לעמידה התחייבות – 1' מס טופס 1.1

 ;עדכון הצהרת – 1' מס טופס 1.1

 ;מסחריים ומקצועיים סודות רשימת – 1' מס טופס 1.11

 ;משנה ספק העסקת בדבר אישור – 11' מס טופס 1.11

 .ההתקשרות הסכם –' ה נספח 1.11

 

 כללי .3

 מהקשר אחרת עולה אם אלא, במכרז להם הנתונה המשמעות תהא זה בטופס המונחים לכל

 .מהגיונם או הדברים
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 תאריך ד"עו וחותמת חתימת המציע וחותמת חתימה

 ומאשר מצהיר הריני 
 בשם החתומים כי, בחתימתי

 חתימה מורשי הינם המציע
 אותו לחייב ורשאים, מטעמו

 הנוגע או הקשור עניין בכל
 .למכרז

 כי, בחתימתי מאשר הריני
 הוזהרו המציע בשם החתומים

 וכי האמת את להצהיר ידי על
 קבועיםה לעונשים צפויים יהיו

 ולאחר, כן יעשו לא אם בחוק
 חתמו, כאמור אותם שהזהרתי

 .זה טופס על בפני
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 עניינים העדר ניגוד תצהיר - א3' מס טופס

 
 שבין ההסכם פי על, המציע בשם לחתום מורשים שהינם מי ידי על וייחתם ימולא זה טופס]

 [שלהם חתימהה מורשי ידי על וייחתם, במציע חבר כל ידי ועל במציע, החברים

 
 

 את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר. _______________ ז.ת_______________  מ"הח אני

 :כדלקמן בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת

 ולהתקשר הצעה להציע המבקש שהוא_____________________  בשם זה תצהיר נותן הנני

 אני(. המציע - להלן) והפעלתה מרכזית פנסיונית סליקה מערכת קמתלה המכרז  עורך עם

 .(/חבר במציע )יש להקיף בעיגולהמציע בשם זה תצהיר לתת ת/מוסמך הנני כי ה/מצהיר

 ניגוד משום ואין בהתקשרותי עם ספקי המשנה המכרז פי על ההצעה בהגשת אין ידיעתי למיטב

המציע/  עובדי של או בר במציע )יש להקיף בעיגול(, של המציע/ חשלי, אישי או עסקי אינטרסים

 משום ההצעה בהגשת אין ובפרט, ובביצועה בהצעה המעורבים )יש להקיף בעיגול( המציע חברי

 ומערכת שיווק, ייעוץ) פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק( א)ו11-ו 11, 11 סעיפים על עבירה

 . 1111-ה"התשס(, פנסיוניים סליקה

 . אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה

 

 

 הדין עורך אישור

 

 בפני ה/הופיע _____________ ביום כי ת/מאשר ד"עו_____________________,  מ"הח אני

' ______________ גב/מר______________ עיר/בישוב____________  ברחוב אשר במשרדי

 ואחרי, אישי באופן לי ת/כרהמו/_____. ____________ז.ת ידי על ה/עצמו תה/שזיהה

 לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי אמת להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו

 . דלעיל התצהיר על בפני ה/חתם, כן תעשה/יעשה

 

 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
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 טופס 3ב - תצהיר העדר ניגוד עניינים עבור נושאי משרה במציע וביחידי המציע

]טופס זה ימולא וייחתם על ידי כל נושא משרה מוצע בחברה שתוקם על ידי המציע, ועל ידי כל 

 נושא משרה בכל אחד מיחידי המציע, ככל שישנם[

 

 . ________________________ז.ת: ______________________, שם

 : _________________________________במציע החבר או המציע שם

 : _______________________________________המציע אצל תפקיד

 

 אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר

 :כדלקמן בזה ה/מצהיר, כן

 הפנסיוני החיסכון לענפי הקשור אחר גוף לכ וכן מפיצים, מוסדיים גופים פירוט להלן .1

 ובין כעובד בין להם הקשורים ותאגידים, מועסק הייתי בהם בישראל הפועלים והבנקאות

 :   האחרונות השנים 11-ב, כקבלן

 בהם השנים בתאגיד תפקידי התאגיד שם
 קשור הייתי

 בתאגיד

 מידע וכל הערות
 אחר רלבנטי

    
    
    
    

 

, אח, זוג-בן -" קרוב" זה לעניין. שלי קרוב הינו, בכיר תפקיד בעל בהם תאגידים טפירו להלן .1

 גוף עם, עקיף או ישיר באופן, קשור הוא אשר, אחד כל של זוג-בן או וצאצא, סב, הורה

 .בישראל הפועל והבנקאות הפנסיוני החיסכון לענפי הקשור אחר גוף או מפיץ, מוסדי

 שרשור או, בישראל פעילותו מהות, התאגיד
 אחר גורם או מפיץ, מוסדי לגוף שלו הבעלות
 והבנקאות הפנסיוני החיסכון לענפי הקשור

 (תרשים בצירוף) בישראל הפועל

, קרובי של שמו
 אליו וקרבתי

 תפקידו
 בתאגיד

 וכל הערות
 מהותי פרט

 אחר

    
    
    
    

 

 לענפי קשורים גופים או מפיצים, מוסדיים גופים עם מהותיות התקשרויות פירוט להלן .1

 אשר, מאלה אחד עם הקשור תאגיד עם או, בישראל הפועלים והבנקאות הפנסיוני החיסכון

 :דלעיל בטבלה פורטו לא

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 : להלן האמור כל על עונה ואני בישראל הפנסיוני החיסכון בשוק פועל יאינ .1
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 ; בישראל רישיון בעל בנקאי תאגיד או מוסדי בגוף משרה נושא איני .א

 ; בישראל רישיון בעל פנסיוני ביטוח סוכן איני .ב

 . בישראל רישיון בעל פנסיוני יועץ איני .ג

נני מתחייב להתלות את הרשיון הימתקיים אולם, )ג( 1)ב( או 1ד מהתנאים בסעיפים אח .ד

וכן לקיים את האמור  ההתקשרותבמידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז עד ליום סיום 

 להלן.  1בסעיף 

 גורמים עם וכן מפיצים, מוסדיים גופים עם, בעקיפין או במישרין, שליטה קשרי פירוט להלן .1

 .בישראל בכלל והבנקאות הפנסיוני החיסכון לענפי הקשורים

 או המפיץ, מוסדיה הגוף
 לענפי הקשור הגורם

 הפנסיוני החיסכון
 בישראל והבנקאות

 אמצעי סוג
 השליטה

 אמצעי שיעור
 השליטה

 השליטה שרשור
 (תרשים בצירוף)

    
    
    
    

 

 הקשורים גורמים עם וכן מפיצים, מוסדיים גופים עם מהותיות התקשרויות פירוט להלן .1

 אשר, מאלה אחד עם הקשור תאגיד עם או, בישראל בכלל קאותוהבנ הפנסיוני החיסכון לענפי

 :דלעיל בטבלה פורטו לא

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 הוראות לעניין המכרז המכרזים תועד דעת שיקול על להשפיע העשוי נוסף מהותי מידע להלן .1

 .1.11.1 סעיף

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 הפנסיוני החיסכון לענפי הקשור גורם עם או אצל, מפיץ, מוסדי בגוף לעבוד שלא מתחייב אני .1

או  המרכזית הפנסיונית הסליקה במערכת מועסק אני בה בתקופה, בישראל בכלל והבנקאות

 .כאמור עבודתי מתום אחת שנה של תקופה ולמשך במציע/חבר במציע

 

  _____________חתימה                                             ____________ תאריך

 

                 תצהיר

  של תפקיד ממלא. _______________ ז.ת_________________,  המט החתום אני

(, המציע מיחידי מי או המציע___________________ )ב_______________________ 

 .ומדויק מלא  מידע משקפים לעיל הנזכרים והפרטים המידע כי בזה מצהיר

 

 __________ חתימה                                                             ___________ תאריך
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 הדין עורך אישור

 

 בפני ה/הופיע____________  ביום כי ת/מאשר ד"עו_____________________,  מ"הח אני

' ______________ גב/מר____________  עיר/בישוב____________  ברחוב אשר במשרדי

 ה/שהזהרתיו ואחרי, אישי באופן לי ת/המוכר. ____________ /ז.ת ידי על ה/עצמו תה/שזיהה

, כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי אמת להצהיר ה/עליו כי

 . דלעיל התצהיר על בפני ה/חתם

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
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 טופס מס' 4 - התחייבות לעריכת ביטוחים נדרשים

 
 לכבוד

 ,וחיסכון ביטוח, ההון שוק אגף
  האוצר משרד

 
 והפעלתה הנדון: מכרז להקמת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים להתחייב בשמה של חברת ________________, 

 (:המציע -המציעה במכרז )להלן 

 בחוק הקבועים לעונשים ים/צפוי נהיה/אהיה וכי האמת את לומר נו/עלי כי נו/שהוזהרתי לאחר

 :כדלקמן בזה ים/ה/מצהיר, כן נעשה/אעשה לא אם

הנני/הננו נותן/ת/ים תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע במכרז המבקש 

 התקשר עם עורך המכרז.ל

 :המציע בשם זאת התחייבות לתת ים/ת/מוסמך הננו/הנני כי ים/ה/מצהיר ו/אני

 את ולקיים, לרכוש, המכרזים ועדת ידי על במכרז הזוכה כספק ויוכרז במידה כי מתחייב המציע

 ולהחזיקם, האוצר משרד – ישראל מדינת ולטובת לטובתו, בזה המפורטים הביטוחים כל

 .ההתקשרות תקופת בכל המלא בתוקפם

, הביטוח אשר נערכו ונחתמו  את אישור או הביטוח פוליסת את המזמין בפני יציג הזוכה הספק

ישור או א ביטוחה פוליסת. עד למועד החתימה על הסכם ההתקשרות מורשה מבטח ידי על

באישור עריכת הביטוחים המצ"ב כנספח ב'  הנדרשים והתנאים הכיסויים כל את כלולי הביטוח

, או בטופס זה, כאשר במקרה של סתירה יגבר האמור בטופס המקיף יותר להסכם ההתקשרות

 :להלן מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות כאשרו

  אלקטרוני ציוד הסיכונים כל - רכוש ביטוח

בקשר  התחייבויותיו לקיום הספק את המשמשים השרתים כולל האלקטרוני הציוד ביטוח .1

 לרבות, טבע נזקי, פריצה כולל, אלקטרוני ציוד הסיכונים כל במתכונת וההסכם המכרז עם

 . אדמה רעידת סיכוני

 :ההרחבות את כוללת הפוליסה - הרחבות .1

 ;לחומרה פיסי מנזק  ותוכנה נתונים שיחזור .א

 או אבדו אשר, המבוטח ברכוש האגורים והתוכנה הנתונים שיחזור הוצאות עבור יפויש

 .המבוטח לרכוש מכוסה נזק עקב הביטוח בתקופת נזקו

 

 

 מורשה שם 
 חתימהה

 חתימה .ז.ת
 תאגיד וחותמת

 תאריך

1  
 

   

2  
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 COMPREHENSIVE SOFTWARE COVER  - מורחב נתונים שיחזור .ב

 האגורים והתוכנה ומסמכים נתונים שיחזור הוצאות בגין לשיפוי הרחבה כולל הכיסוי

 :מ הביטוח בתקופת ניזקו או אבדו  המבוטח ברכוש

 ;תקשורת ליקוי -

 ;מברק נזק, אלקטרומגנטיות או/ו אלקטרוסטטיות תופעות -

 ;מתח שינויי כולל החשמל באספקת סדירות אי או כשל -

 ;תוכנות של לקוי יישום או התקנה -

 ;טבע נזקי -

 ; לתוכנה כלשהי חדירה באמצעות כולל שלישי צד ידי על מכוון נזק -

 ;סוג מכל יםוירוס -

 .לקויה הפעלה -

 שקלים 1,111,111 מסך יפחת לא ראשון נזק בסיס על האחריות גבוללעניין הרחבה זו, 

 ;חדשים

 

 המעבידים חבות ביטוח

 .המוחזקים והשטחים  ישראל מדינת תחומי בכל ומועסקיו עובדיו כלפי .1

דולר ארה"ב,  1,111,111שקלים חדשים או מסך  11,111,111גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .1

שקלים חדשים לפי  11,111,111-דולר ארה"ב אינו פוחת מ 1,111,111ובלבד ששווים של 

 (.שנה) הביטוח ולתקופת למקרה, לעובדהשער היציג של דולר ארה"ב ביום הנפקת הפוליסה,

 היה ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים כלפי טחהמבו של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .1

 .כמעבידם ויחשב

 תאונת קרות לעניין ונטען היה האוצר משרד - ישראל מדינת את לשפות מורחב הביטוח .1

 מעובדי מי כלפי כלשהו מעביד בחבות נושאים הם כי כלשהי מקצועית מחלת לרבות עבודה

 . שבשירותו ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים  - הספק

 

 שלישי צד כלפי אחריות יטוחב

 גוף נזקי בגין, ישראל מדינת דיני פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותו .1

 .המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל ורכוש

  הביטוח ולתקופת למקרה,  חדשים שקלים 1,111,111 מסך יפחתו שלא האחריות גבולות .1

 (. שנה)

 (.CROSS LIABILITY) צולבת חריותא סעיף ייכלל בפוליסה .1

 קבלני, קבלנים של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .1

 .ועובדיהם משנה

 או/ו למעשי אחראים שיחשבו ככל האוצר משרד - ישראל מדינת את לשפות מורחב הביטוח .1

 . מטעמו הפועלים וכל הספק מחדלי
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 מקצועית אחריות ביטוח

 פנסיונית סליקה מערכת להקמת בקשר פעילותו בגין הספק של המקצועית אחריותו ביטוח .1

 יובהר כי יתקבל גם ביטוח משולב עם חבות מוצר. .והפעלתה מרכזית

הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה  של מקצועית חובה מהפרת נזק כל מכסה הפוליסה .1

, רשלנות, ממעשה כתוצאה אירע ואשר ,מקצועית של הספק עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו

 בקשר, לב בתום שנעשו רשלנית הצהרה, נכון בלתי מצג, השמטה או טעות, מחדל לרבות

 .                                              והפעלתה מרכזית פנסיונית סליקה מערכת להקמת

 (. שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ש"ח 11,111,111-מ יפחת לא האחריות גבול .1

 :הבאות ההרחבות את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי .1

 ;עובדים של יושר ואי מרמה -

 ;ביטוח  מקרה בעקבות השימוש אובדן לרבות, מסמכים אובדן -

 ;הרע לשון - דיבה הוצאת -

  צרהאו משרד - ישראל מדינת  אחריות את תכסה לא הפוליסה אולם, צולבת אחריות -

 הספק; כלפי

 .חודשים 1 לפחות הגילוי תקופת הארכת -

  או/ו למעשי אחראים שיחשבו ככל האוצר משרד - ישראל מדינת את לשפות יורחב הביטוח .1

 .  מטעמו והפועלים הספק מחדלי

 

   DIRECTORS AND OFFICERS))  משרה נושאי אחריות ביטוח

 לחוד אחד כל או יחד( דירקטורים - יםהמנהל מועצת וחברי מנהלים) המשרה נושאי לכל ביטוח

 .ב"ארה דולר מיליון 1 מ יפחת שלא אחריות בגבול

 

 כללי

 :הבאים התנאים נכללו  הביטוח בפוליסות

 להרחבי בכפוף, האוצר משרד - ישראל מדינת :נוסף כמבוטח התווספה המבוטח לשם .1

 (.הרכוש וביטוח משרה נושאי  אחריות ביטוח לגבי למעט) .לעיל כמפורט השיפוי

 אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד ידי על  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .1

 הביטוח על למפקח רשום במכתב לפחות יום  11  של מוקדמת הודעה ידינו על ניתנה אם

 .בירושלים האוצר במשרד

 משרד -ישראל מדינת כלפי, חזרה או  השתתפות, תביעה, שיבוב זכות כל על מוותרים אנו .1

 .זדון כוונת מתוך לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא שהוויתור ובלבד, ועובדיהם האוצר

 כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום כלפינו בלעדית אחראי יהיה הספק .1

 .הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות החובות

 .הספק על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .1
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 כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מצמצם או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .1

 המזכה ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים

 .הביטוח פי על הזכויות במלוא

 לא  שלישי צד כלפי יותואחר מעבידים חבות, אלקטרוני ציוד הפוליסות של הכיסוי תנאי .1

 ".ביט נוסח פוליסות" תנאי פי על מהמקובל יפחתו

           

 .זה באישור האמור פי על במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגי לתנאי בכפוף

 

 

 תאריך ד"עו וחותמת חתימת המציע וחותמת חתימה

 כי, בחתימתי ומאשר מצהיר הריני 
 מורשי הינם המציע בשם החתומים

 אותו לחייב ורשאים, מטעמו חתימה
 .למכרז הנוגע או הקשור עניין בכל
 החתומים כי, בחתימתי מאשר הריני
 להצהיר ידי על הוזהרו המציע בשם

 לעונשים צפויים יהיו וכי האמת את
, כן יעשו לא אם בחוק הקבועים

 חתמו, כאמור אותם שהזהרתי ולאחר
 .זה טופס על בפני
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 במכרז הצעות תיאום אי בדבר תצהיר – 5' מס טופס

 החברים שבין ההסכם פי על, המציע בשם לחתום מורשים שהינם מי ידי על ייחתם זה טופס]

 [במציע

 

  בתאגיד העובד_____________  ז"ת מס______________________________ מ"הח אני

  כי בזאת מצהיר( דהתאגי שם_____________________ )

  .מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד אני .1

 במכרז זה.   מוסמך לחתום מטעם המציע בשם כלל חברי המציענושא המשרה אשר  אני .1

 שם את לפרט)יש  להלן המפורטים המשנה בספקי זו הצעה במסגרת, להשתמש בכוונתי .1

 (:עמו קשר יצירת ופרטי התאגיד

 ניתן בו העבודה תחום התאגיד שם

 המשנה ספק שירות

 קשר יצירת פרטי

   

   

   

ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי,  המחירים .1

ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט ספקי 

 לעיל(.  1צוינו בסעיף  המשנה אשר

ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  המחירים .1

הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט 

 לעיל(.  1ספקי המשנה אשר צוינו בסעיף 

 ש הצעות במכרז זה. הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגי לא .1

הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר  לא .1

 מהצעתי זו. 

 הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  לא .1

 כלשהוא ודברים דין או הסדר בעקבות נעשית ולא לב בתום מוגשת התאגיד של זו הצעה .1

 . זה במכרז אחר פוטנציאלי מתחרה או תחרהמ עם

 יש) מכרז לתיאום בחשד חקירה תחת כרגע נמצא לא ההצעה מציע התאגיד, ידיעתי למיטב 

 :פרט אנא, כן אם(. המתאים במקום V לסמן

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 20 - 1711213 פקס':    20 - 1111155 טל':  11131ת.ד    11111ירושלים  1רח' קפלן 
 

 www.mof.gov.ilאוצר ברשת : 

15 

 בהתאם הכל, בפועל מאסר שנות חמש עד להגיע יכול מכרז תיאום על העונש כי לכך מודע אני

 . 1111-ח"תשמ, העסקיים ההגבלים חוק להוראות

 

         

 חתימת  המצהיר שם  תאגידה חותמת  התאגיד שם  תאריך

 המצהיר

 

 אישור

 

 ביום כי בזאת מאשר' ____________, מרח_______,  ר"מ___________,  ד"עו, מ"הח אני

 ולאחר אישי באופן לי המוכר/  ז"ת י"ע עצמו את שזיהה_________,  בפני הופיע_________ 

 לא אם בחוק לכך הקבועים לעונשים צפוי יהא הוא וכי האמת את להצהיר עליו כי שהזהרתיו

 . עליו וחתם דלעיל התצהיר נכונות את בפני אישר, כן יעשה

 

 

_________________ 

 וחותמת מלא שם
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 הזכייה ערבות להגשת התחייבות – 6' מס טופס

 החברים יןשב ההסכם פי על, המציע בשם לחתום מורשים שהינם מי ידי על ייחתם זה טופס]

 [במציע

 

 בתאגיד העובד_____________  ז"ת מס______________________________ מ"הח אני

 : כי בזאת מצהיר( התאגיד שם_____________________ )

 . ומנהליו התאגיד בשם זה תצהיר על לחתום מוסמך אני .1

  .זה במכרז התאגיד מטעם המוגשת להצעה בתאגיד אחראי אשר המשרה נושא אני .1

, ולהפעלתה מרכזית פנסיונית סליקה מערכת להקמת במכרז אזכה שאם בזאת מתחייב אני .1

, האוצר משרד לטובת ₪ 11,111,111 סך על במכרז זכייה בערבות המכרז ערבות את אמיר

 .זה לטופס המצורף בנוסח, וחיסכון ביטוח, ההון שוק אגף

 . רותההתקש לתחילת תנאי הינה הזכייה ערבות הגשת כי לי ידוע .1

 :כדלקמן יהיה הזכייה ערבות נוסח .1

 לכבוד

 האוצר משרד

 וחיסכון ביטוח, ההון שוק אגף

 הכללי החשב באמצעות

 

 ' __________________מס ערבות:  הנדון

 מיליון עשרה במילים)  ₪ 11,111,111 של לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו

 להקמת במכרז להתקשרות בקשר( החייב - להלן__________ ) מאת תדרשו אשר( , ח"ש

 . והפעלתה מרכזית פנסיונית סליקה מערכת

 הראשונה דרישתכם מתאריך ימים עשר חמישה תוך ל"הנ הסכום את לכם נשלם אנו

 הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק חייבים שתהיו מבלי, אלינו שנשלחה

 הסכום סילוק את תחילה לדרוש או, כלפיכם לחיוב בקשר לחייב לעמוד שיכולה כלשהי

 .החייב מאת האמור

 בקשת פי על תוארך כן עם אלא, בכלל ועד_________  ליום עד בתוקף תהיה זו ערבות

 . לכן קודם דרישתכם פי על או החייב

 .להסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 

 

 : שכתובתו טוחהבי חברת או הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 

 הסניף ומספר הבנק מספר  הביטוח חברת/הבנק שם
 
 

 הביטוח חברת/הבנק סניף כתובת
 

 
 וחותמת חתימה  מלא שם  תאריך
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 תאריך ד"עו וחותמת חתימת המציע וחותמת חתימה
 כי, בחתימתי ומאשר מצהיר הריני 

 מורשי הינם המציע בשם החתומים
 אותו לחייב ורשאים, מטעמו חתימה

 .למכרז הנוגע או הקשור עניין בכל
 החתומים כי, בחתימתי מאשר הריני
 להצהיר ידי על הוזהרו המציע בשם

 לעונשים צפויים יהיו וכי האמת את
 ולאחר, כן יעשו לא אם בחוק הקבועים
 על בפני חתמו, כאמור אותם שהזהרתי

 .זה טופס
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 הבא לספק המערכת והעברת הפרדות בנוהל לעמידה התחייבות -  7' מס טופס

 החברים שבין ההסכם פי על, המציע בשם לחתום מורשים שהינם מי ידי על ייחתם זה טופס]

 [במציע

 
 ב העובד_____________  ז"ת מס_____________________________ מ"הח אני .1

 :כי בזאת מצהיר( התאגיד שם_____________________ ) תאגיד

: להלן) זה למסמך המצורפת הצעה המציע התאגיד בשם זה תצהיר על לחתום מוסמך אני .1

 . ומנהליו"( המציע"

 . זה במכרז התאגיד מטעם המוגשת להצעה בתאגיד אחראי אשר המשרה נושא אני .1

 פנסיונית סליקה מערכת להקמת במכרז יזכה מייצג אני אותו שהמציע במידה כי מתחייב אני .1

, המערכת רכיבי כל את נעביר, ההתקשרות פתתקו בתום(, המכרז - להלן) והפעלתה מרכזית

 הפעלתה את משרת אשר בבעלותנו אשר הרוחני הקניין כל, תוכנה כל, במערכת המידע

 קניין או זכות כל וכן המערכת ודוחות תיעוד כל, אותה ומאפשר המערכת של התקינה

 במסמכי רששנד כפי, המערכת של התקינה לפעולתה הנדרשים אליה ובנלווה במערכת

 . תמורה כל קבלת ללא וזאת, המזמין שיקבע מי לידי מרה וציוד פיזי,, למעט חוהמכרז

 שנקבע כפי ההיפרדות נוהל את לקיים מנת על נפעל במכרז שנזכה במידה כי מתחייבים אנו .1

 .  ההתקשרות תקופת בתום המכרז למסמכי 1.1 בסעיף

 כפי שהיא סיבה מכל ההתקשרות תום משמעו" ההתקשרות תקופת תום" זה בטופס .1

 מועד ובכל אחרת סיבה מכל וכן המכרז במסמכי שמופיעה וכפי המצורף בהסכם מופיעהש

 . שהוא

 

 
 

 תאריך ד"עו וחותמת חתימת המציע וחותמת חתימה
 כי, בחתימתי ומאשר מצהיר הריני 

 מורשי הינם המציע בשם החתומים
 אותו לחייב ורשאים, מטעמו חתימה

 .למכרז הנוגע או הקשור עניין בכל
 החתומים כי, בחתימתי מאשר הריני

 את להצהיר ידי על הוזהרו המציע בשם
 לעונשים צפויים יהיו וכי האמת
 ולאחר, כן יעשו לא אם בחוק הקבועים
 על בפני חתמו, כאמור אותם שהזהרתי

 .זה טופס
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 עדכון הצהרת – 8' מס טופס

 שבין ההסכם פי על, המציע בשם לחתום מורשים שהינם מי ידי על וייחתם ימולא זה טופס]

 [וכן על ידי כל אחד ממורשי החתימה של חברי המציעבמציע,  החברים

 
 העובד_____________  ז"ת מס_____________________________ מ"הח אני .1

 :כי בזאת מצהיר( התאגיד שם_____________________ ) בתאגיד

 ומנהליו. מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד  אני .1

 נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  אני  .1

 במבנה שינויים יש/ המוקדם המיון הליך במסמכי שהוגשו כפי המציע במבנה שינויים אין .1

 :כדלקמן המציע

 

 

 של הפיננסית באיתנותו מהותי שינוי יש/ המציע של הפיננסית באיתנותו מהותי שינוי יןא .1

 (: ההכנסות במחזור לפחות 11% בן שינוי הינו מהותי שינוי) כדלקמן יעהמצ

 

 

 

 המשרה נושאי/ המוקדם המיון הליך מסמכי הגשת בעת כשהיו נותרו במציע המשרה נושאי .1

 :כעת הם במציע

 

 

 

 על להשפיע ועלול המוקדם המיון הליך מסמכי הגשת מאז במציע שחל אחר שינוי כל .1

 :בקיומו צלחתווה במכרז המציע התמודדות

 

 

 

 

 וחותמת חתימה
 המציע

 תאריך ד"עו וחותמת חתימת

 המציע בשם החתומים כי, בחתימתי ומאשר מצהיר הריני 
 עניין בכל אותו לחייב ורשאים, מטעמו חתימה מורשי הינם

 .למכרז הנוגע או הקשור
 הוזהרו המציע בשם החתומים כי, בחתימתי מאשר הריני

 לעונשים צפויים יהיו כיו האמת את להצהיר ידי על
 אותם שהזהרתי ולאחר, כן יעשו לא אם בחוק הקבועים

 .זה טופס על בפני חתמו, כאמור
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 הרוחני בקניין זכויות - 8' מס לטופס נספח

 

 את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר. _______________ ז.ת_______________  מ"הח אני

 :כדלקמן בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת

 

 הצעה להציע המבקש המועמד שהוא_____________________  בשם זה תצהיר נותן הנני

 אני(. המציע - להלן) והפעלתה פנסיונית סליקה מערכת להקמת המכרז  עורך עם ולהתקשר

 . המציע בשם זה תצהיר לתת ת/מוסמך הנני כי ה/מצהיר

 (ימההמתא במשבצת X סמן) .1

 האחרות והזכויות היוצרים זכויות, הפטנטים זכויות, הקניין זכויות בעל הוא המציע 

 שהיא כל משפטית מניעה קיימת ולא(, הקניין זכויות - ביחד להלן) בהצעתו הגלומות

 .  במכרז כמפורט המכרז עורך עם לפיה ולהתקשר הצעתו להגיש

 ידיב הן להצעה ביחס כלשהן זכויות או הקניין זכויות  _______________________

 .מוצריו את ולתחזק למכור מטעמו לפעול מורשה והמציע

ותביעות  תביעות בשל כלשהם נזקים בגין המכרז עורך את ולפצות לשפות מתחייב המציע

 עורך של ההתקשרות או ההצעה בשל כלשהן קניין זכויות מהפרת כתוצאה נגדו' ג צד

הודיע  זמיןובלבד שהמ ,בהצעתו הכלולים במוצרים השימוש או הרכישה בעקבות המכרז

 להתגונן בפני התביעה ודבר התביעה ואפשר ל לוהיוודע  תוך זמן סביר מיום מציעעל כך ל

 

 

 . אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה

 

 

 הדין עורך אישור

 בפני ה/הופיע________ ____ ביום כי ת/מאשר ד"עו_____________________,  מ"הח אני

' ______________ גב/מר____________  עיר/בישוב____________  ברחוב אשר במשרדי

 ה/שהזהרתיו ואחרי, אישי באופן לי ת/המוכר. ____________ /ז.ת ידי על ה/עצמו תה/שזיהה

, כן התעש/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי אמת להצהיר ה/עליו כי

 . דלעיל התצהיר על בפני ה/חתם

 

_________________           ________________           _______________ 

 וחותמת חתימה רישיון מספר  תאריך 
 

 
 

 טופס מס' 9 - רשימת סודות מסחריים ומקצועיים

 שבין סכםהה פי על, המציע בשם לחתום מורשים שהינם מי ידי על וייחתם ימולא זה טופס]

 [שישנם ככל במציע, החברים
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 מסחרי סוד, לטענתנו, מהווה בהם הכלול המידע אשר המכרז לשלב ההצעה סעיפי פירוט להלן

, אשר והנספחים המצורפים המסמכים ופרטי, המכרז למסמכי 1.11 בסעיף כאמור, ומקצועי

 אלה ומסמכים שפרטים לכך הנימוקים וכן, כאמור ומקצועי מסחרי סוד מהווים, לטענתנו

 אליהם והחלקים הסעיפים את מדויקת בצורה לציין יש. ]ומקצועי מסחרי סוד, לדעתנו, מהווים

 [כוללים למסמכים גורפת התייחסות תתקבל לא, זה טופס מתייחס

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 וחותמת חתימה
 המציע

 תאריך ד"עו וחותמת חתימת תאריך

 ומאשר מצהיר הריני  
 בשם החתומים כי, בחתימתי

 חתימה מורשי הינם המציע
 אותו לחייב ורשאים, מטעמו

 הנוגע או הקשור עניין בכל
 .למכרז

 כי, בחתימתי מאשר הריני
 המציע בשם החתומים

 את להצהיר ידי על הוזהרו
 ייםצפו יהיו וכי האמת
 אם בחוק הקבועים לעונשים
 ולאחר, כן יעשו לא

, כאמור אותם שהזהרתי
 .זה טופס על בפני חתמו

 

 

 

 

 

 

 

 

  משנה ספק העסקת בדבר אישור - 11' מס טופס
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 שבין ההסכם פי על, המציע בשם לחתום מורשים שהינם מי ידי על וייחתם ימולא זה טופס]

 [פקי המשנה הכלולים בהצעהשישנם, עבור כל אחד מס ככל במציע, החברים

 

 את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר. _______________ ז.ת_______________  מ"הח אני

 :כדלקמן בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת

 עורך עם להתקשר המבקש המציע שהוא_____________________  בשם זה תצהיר נותן הנני

 אני(. בהתאמה, המכרז-ו המציע - להלן) והפעלתה מרכזית פנסיונית סליקה מערכת להקמת זמכר

 . המציע בשם זה תצהיר לתת ת/מוסמך הנני כי ה/מצהיר

 . במכרז הנדרש כל את לבצע המציע מתחייב במכרז כזוכה המציע ויוכרז במידה .1

 עורך כלפי חייבויותיומהת מי לביצוע מטעמו משנה ספק להעסיק מתכוון לא/מתכוון המציע .1

 (. המתאימה האופציה את בעיגול להקיף נא) המכרז

 מהתחייבויותיו מי לביצוע משנה ספק להעסיק המציע בכוונת, לעיל' ב לסעיף ובהתאם היה .1

 : כדלקמן המציע מתחייב, המכרז עורך כלפי

 

 : הוא המציע מטעם שיועסק המשנה ספק

 (: המכרז למסמכי 1.1.1 בסעיף מהמציע כנדרש) המשנה ספק פרטי

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 :המשנה ספק שיבצע הפעולות פרטי

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 : המשנה ספק של ניסיונו בדבר פרטים

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 :המימוש במערך המשנה ספק תפקידי תיאור

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 :ההתקשרות ותקופת למציע המשנה ספק בין ההתקשרות וטיב אופי תיאור

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 :המשנה ספק עבודת על המציע של הפיקוח נהלי של מפורט תיאור

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ספק תפקידי ביצוע או המשנה ספק החלפת לשם המציע לרשות העומדים האמצעים תיאור

 המציע והתחייבות, למלאם יפסיק המשנה ספק כלשהי שמסיבה במידה המציע ידי על המשנה

 :קצרה בהתראה כן לעשות

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 עבור בנפרד זה נספח ולהגיש למלא יש, אחד משנה מספק יותר להגיש מתכוון והמציע במידה .1

 .ידו על שיוצע משנה ספק כל

 על לרבות ועניין דבר ללכ שלו הינה המכרז עורך כלפי האחריות מקרה בכל כי למציע ברור .1

 . המשנה ספק מלבצע יחדל או שיבצע פעולה

 ההסכמים שערכתי עם ספקי המשנה. כלל מתחייב להעביר לבקשת המזמין את  .1

 

 . אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה

 

 :___________ תאריך________ : _____חתימה: _________________ שם

 

 הדין עורך אישור

 בפני ה/הופיע____________  ביום כי ת/מאשר ד"עו_____________________,  מ"הח אני

' ______________ גב/מר____________  עיר/בישוב____________  ברחוב אשר במשרדי

 ה/שהזהרתיו ואחרי, אישי באופן לי ת/המוכר. ____________ /ז.ת ידי על ה/עצמו תה/שזיהה

, כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי אמת להצהיר ה/עליו כי

 . דלעיל התצהיר על בפני ה/חתם

 

 
 
 
 

______________________ ______________________ ______________________ 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך

 


