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 נספח ב' לחוברת המכרז

 
 
 

 לכבוד 
 לשוויון חברתיהמשרד 

 

 
  – 17/3הצעה במכרז פומבי מס' 

 1למתן שירותי ייעוץ בנושא השבת זכויות ורכוש יהודי מתקופת השואה
 
 

"(, החתום מטה, מגיש בזאת את הצעתי למכרז שבנדון המציעאני __________________ )להלן:"
 כמפורט במסמכי המכרז, לרבות טופס הצעה זה. 

 פרטי המציע:  .1

 _____________________________________________.  –שם המציע  .1.1

 ___________________________________________. –מספר התאגיד  .1.2

 ______________________._______________________ –סוג התאגיד  .1.3

 __________________________________________.  –תאריך התאגדות  .1.4

  –איש/אשת הקשר מטעם המציע בכל הנוגע להצעה זו הנו/הנה  .1.5

______________________________________________________________ 
 מספר טלפון נייד, מספר טלפון קווי וכתובת דוא"ל[.  –]נא לציין שם מלא ופרטי התקשרות 

 

 מכים לחתום בשם המציע: שמות ומספרי תעודת זהות של המוס .1.6

1.6.1. .___________________________________________________ 

1.6.2. .___________________________________________________ 

 ________________________________________________.  –מען המציע  .1.7
 ]כולל מיקוד[

  

 __________________________________________________. –טלפונים  .1.8

 ________________________________________________. –מספר פקס'  .1.9

 ______________________________________________.  –כתובת דוא"ל  .1.10

 ע לי כי המציע אינו רשאי להגיש הצעה משותפת יחד עם גורם אחר. ידו .2

ם המוצע/ים על ידי התאגיד לביצוע השירותים מושא העובד/י –ככל שהמציע הוא תאגיד  .3
 [: לביצוע השירותים צרף קורות חיים של כל אחד מהעובדים המוצעיםלהמכרז ]יש 

                                                 
 ניתן לצרף עמודים נוספים ו/או מסמכים נוספים לתמיכה בפרטים המבוקשים בטופס הצעה זה.  1
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 ______.שם מלא: ________________________________________ .3.1

 שם מלא: ______________________________________________. .3.2

 מצורף פרופיל המציע במסמך נפרד.  –אם המציע הוא תאגיד  .4

 : 2הח"מ מצהיר .5

 כי המציע הוא בעל תואר ראשון לפחות )למחוק את המיותר(מאשר/לא מאשר  .5.1
יחסים או  מדע המדינהאו  חשבונאותמנהל עסקים או או  כלכלהאו  במשפטים

  .בינלאומיים

כי למציע ניסיון של שלוש שנים לפחות במתן  )למחוק את המיותר(מאשר/לא מאשר  .5.2
ו/או לגופים ציבוריים תאגידים על פי חוק ו/או משרדי ממשלה לבארץ ובעולם ייעוץ 

 . בנושא השבת זכויות ורכוש יהודי מתקופת השואה

חוות דעת שלוש בהכנת כי למציע ניסיון  )למחוק את המיותר(מאשר/לא מאשר  .5.3
בנושא השבת רשויות המדינה ו/או לגופים ציבוריים עבור  , בארץ ובעולם,לפחות

 . זכויות ורכוש יהודי מתקופת השואה

כי למציע ניסיון של שלוש שנים לפחות בעבודה  )למחוק את המיותר(מאשר/לא מאשר  .5.4
 . זכויות ורכוש יהודי מתקופת השואהבנושא השבת מול מוסדות רלבנטיים בחו"ל 

 בשפה האנגלית בעבודהכי למציע ניסיון  )למחוק את המיותר(מאשר/לא מאשר  .5.5
 . בתחומי הייעוץ

 הצעת מחיר .6

המציע מציע בזאת לבצע את השירותים מושא המכרז, בהתאם לכל הוראות מסמכי  .6.1
 במחירים המפורטים להלן: המכרז, 

בנושא "התקשרות עם נותני  13.9.0.2בהתאם להוראת החשב הכללי מס'  .6.1.1
 ה. הודעת החשב הכללי מס'"( יחד עם ההוראהשירותים חיצוניים" )להלן: "

 בנושא "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים" 13.9.2.1
 את]מחק הנני/העובד המוצע מטעמי לביצוע השירותים , "(ההודעה)להלן:"
זכאי לקבל תעריף מירבי בהתאם לתעריף )שעתי( עבור יועצים  [המיותר

 להודעה:   1-2ראו עמודים  –לניהול )מקצועות שונים( 

 
 ."ממע כולל לא 3לשעה________ ₪ 

 
לשעה, כולל כל המיסים המוטלים על מתן השירותים על ידי ________ ₪ 

 . "ממע לרבותהמציע, 
 

בהתאם לתעריף הנ"ל וליתר  הנני מגיש בזאת הצעתי למתן השירותים .6.1.2
התנאים הקבועים בהוראה ובהודעה הנ"ל, בהתייחס ל"התקשרות 

ביחס לתעריפי ( אחוזים)  4___________מתמשכת", בתוספת הנחה של
 החשב הכללי.  

 

                                                 
על האמור בהצהרות להתקיים בכל אחד מהעובדים המוצעים על ידי התאגיד לביצוע  –ככל שהמציע הוא תאגיד  2

 השירותים מושא המכרז. 
 מכים בדבר השכלה של המציע. התעריף המוצע כפוף לאישור המשרד על סמך פרטי הניסיון ומס 3
המציע רשאי, אך אינו חייב, להציע הנחה על התעריף הקבוע בהוראות החשב הכללי. ההנחה, אם תוצע, תהיה נקובה  4

באחוזים. אחוזי ההנחה יחולו על התעריף לאחר ההפחתות המבוצעות בהתאם לכללי ההפחתות כמשמעם בהוראה, וכן 
 להוראה.  6.2.4ראו סעיף  –שמשכה עולה על שנתיים  ככל שיהיה רלבנטי בגין התקשרות
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כאמור בסעיף יחולו כללי ההפחתות ידוע לי כי ביחס לתעריף המירבי החל עלי  .6.1.3
התקשרות תעלה שנתיים ממועד תחילת ככל שתקופת , . בנוסףלהוראה 6.2.4

ההתקשרות הראשונה, במידה והמשרד יבחר להאריך את תקופת ההסכם 
ידוע לי כי במקרה זה יחול תבוצע הפחתה נוספת בתעריף לשעת ייעוץ כאמור 

 6.1.2זאת בנוסף להנחה המוצעת על ידי בסעיף כל ו ,להוראה 6.2.4בסעיף 
 לעיל. 

   ה' לחוברת המכרז.  –כנספחים ד' ו  העתקי ההוראה וההודעה צורפו

 פרטים על ניסיון והשכלה .7

 השכלתי היא )אקדמית ומקצועית(:  .7.1

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

ו/או  בארץ ובעולם לתאגידים על פי חוקבמתן ייעוץ מספר שנות הניסיון של המציע  .7.2
בנושא השבת זכויות ורכוש יהודי מתקופת ו/או לגופים ציבוריים משרדי ממשלה 

 : ___________________. השואה

 

לתאגידים על פי חוק ו/או משרדי  , בארץ ובעולם,תיאור הניסיון של המציע במתן ייעוץ .7.3
 בנושא השבת זכויות ורכוש יהודי מתקופת השואה ממשלה ו/או לגופים ציבוריים

, האם הייעוץ ניתן בארץ לשניםלשמות הגופים להן ניתן הייעוץ, )בפירוט יש להתייחס 
 (: או במדינה אחרת, מהות הייעוץ שניתן

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

לתאגידים על פי חוק ו/או משרדי עבור על ידי המציע עת שהוגשו חוות הדמספר  .7.4
נושא השבת זכויות ורכוש יהודי מתקופת ב ממשלה ו/או לגופים ציבוריים

 :_______________________.  השואה

 

לתאגידים על פי חוק ו/או משרדי על ידי המציע תיאור נושאי חוות הדעת שהוגשו  .7.5
)יש  נושא השבת זכויות ורכוש יהודי מתקופת השואהב ממשלה ו/או לגופים ציבוריים

 התאגידים על פי חוק ו/או משרדי ממשלה ו/או הגופים הציבורייםלציין את שמות 
, האם חוות הדעת ניתנה בארץ או במדינה אחרת וכן חוות הדעת כאמור עבורם הוכנה

 (:מהות חוות הדעת שניתנה

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
 יש לצרף חוות דעת אחת לדוגמא.

 

בנושא השבת זכויות מספר שנות העבודה של המציע מול מוסדות רלבנטיים בחו"ל  .7.6
 : ___________________________.ורכוש יהודי מתקופת השואה

 
בנושא השבת זכויות ורכוש בחו"ל מול מוסדות רלבנטיים המציע ניסיון של תיאור 

)יש לפרט את שמות המוסדות הרלבנטיים בחו"ל ולהתייחס  יהודי מתקופת השואה
 לשנים(:

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 )יש להתייחס לשנים(: בתחומי הייעוץ פירוט עבודתו של המציע בשפה האנגלית  .7.7

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

לנושא השבת זכויות ורכוש יהודי נטיות בלרוט השימוש שעושה המציע בשפות הרפי .7.8
)יש לפרט את רמת שליטת המציע בשפות הרלבנטיות בכל הקשור מתקופת השואה 

 לכתיבה, קריאה ודיבור, המקור לשליטה זו והשימוש שנעשה(:

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 רשימת ממליצים:  .8

הגוף בו עובד  תפקיד: שם הממליץ : 
 הממליץ: 

הרקע להיכרות 
הממליץ עם 

 המציע 

מספר טלפון 
ליצירת קשר עם 

הממליץ )חובה 
לציין גם מס' 
 טלפון נייד(  

1.      
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2.      

3.      

4.      

5.      

 נא לצרף המלצות בכתב. 

 הצהרות המציע:  .9

המציע מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כי הוא עומד בכל תנאי הסף הנדרשים מן המציעים 
להזמנה להציע הצעות, ובין היתר המציע מצהיר, מאשר  6במסגרת המכרז, כאמור בסעיף 

 ומתחייב כדלקמן: 

מרשם העמותות )אם המציע הנו  2017למציע אישור "ניהול תקין" בתוקף לשנת  .9.1
 עמותה( או מרשם ההקדשות )אם המציע הנו חברה לתועלת הציבור(. 

 הנו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל במרשם הרשמי הרלבנטי. המציע  .9.2

, 1976 –פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו די המציע כל האישורים הנדרשים לבי .9.3
 שהחוק חל עליו. והתקנות מכוחו, ככל התיקונים לו 

המציע מצרף בזאת לטופס ההצעה זה את כל האישורים והנספחים הנדרשים על פי  .9.4
 "(.המסמכים המצורפיםהמכרז )להלן: "

המציע מצהיר בזאת כי כל הפרטים המופיעים בחוברת המכרז על כל חלקיה ידועים  .9.5
 לו והוא מקבלם במלואם ללא סייג. הצעה זו מוצעת לאחר שהמציע בדק את כל

התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצא אותם מתאימים וראויים, והמציע מוותר 
בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת. המציע מצהיר בזאת כי כל 
הפרטים המופיעים בחוברת המכרז ובמסמכים המצורפים, על כל חלקיהם, נכונים 

 ומדויקים. 

ההצעה דלעיל מהווה הסכמה מראש לכל תנאי  בזאת כי ידוע לו שהגשתהמציע מצהיר  .9.6
 המכרז על נספחיו )ובכללם המסמכים המצורפים( והכל בלא שינוי ו/או תוספת. 

הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייב את המציע במשך  .9.7
 ימים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות, כקבוע בתנאי המכרז.  90

הצעה, אשר לא תוגש בהתאם להוראות המכרז אפשר שתידחה על הסף ידוע למציע כי  .9.8
וכי המשרד שומר לעצמו את הזכות )אך אינו מחויב לעשות כן( לתקן פגמים טכניים 

 שנפלו בהגשת ההצעה. 

ידוע למציע כי אם יחזור בו מההצעה או לא יקיים התחייבות כלשהי הכלולה במסגרת  .9.9
תרופה העומדת לו על פי דין, על פי שיקול דעתו  לכלחוברת המכרז, המשרד יהא רשאי, 
 ת כלשהן כלפי המשרד. הבלעדי, ולא תהיינה למציע תביעו

ימים  14 –היה שהמציע יוכרז כזוכה במכרז, ימציא המציע למשרד לא יאוחר מ  .9.10
מהמועד שבו ניתנה הודעת זכייה אישור בדבר עריכת ביטוחים, כקבוע בהסכם 

יצוע ההתקשרות ולחתימתם של מורשי החתימה מטעם ההתקשרות, כתנאי מוקדם לב
 המשרד על הסכם ההתקשרות. 

ידוע למציע כי המשרד רשאי שלא להתחשב בהצעה, אשר לא צורפו לה כל המסמכים  .9.11
 והנתונים הנדרשים במכרז זה או לפי שיקול דעתו, לדרוש השלמתם. 

ידוע למציע כי המשרד רשאי לא להתייחס להצעה בלתי סבירה או להצעה שאין בה  .9.12
 התייחסות לאחד מסעיפי המכרז. 

ידוע למציע כי המשרד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז בכל עת משיקוליו  .9.13
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 הוא. 

 ידוע למציע כי המשרד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.  .9.14

 הצעה זו בלשון זכר בלבד או בלשון נקבה בלבד יתייחס לשני המינים גם יחד. האמור ב .9.15

 ולראייה באנו על החתום:          

 
 
 

   

 
 
 
 

 תאריך תפקיד חתימה שם מלא
 
 
 
 

   

 
 
 
 

 תאריך תפקיד חתימה שם מלא
 
 
 

 תאריך: _________________  חותמת תאגיד: _______________________________
 

 אישור עורך דין: 
 

על  ___________,, עו"ד, מאשר כי הצהרה זו נחתמה בפניי ביום _________________ אני הח"מ
 - ________________________ ותעודת זהות __________________,  ידי ה"ה

 המורשה/ים לחתום בשם______________ תעודת זהות  ,____________
לייצג/ם ולחייב/ם בחתימתם את המציע, ולאחר שהזהרתיו/הם לומר את __________________

 האמת, אישר/ו בחתימתו/תם את נכונות הצהרותו/תם דלעיל. 

 

  
 
 
 

 

 תאריך חתימה + חותמת מספר רישיון שם מלא
 


