נספח א'
מכרז פומבי דו-שלבי 03/2017
טופס הצעה – הצעת מחיר
לכבוד
ועדת מכרזים
רשות החדשנות

הנדון :הצעת מחיר למכרז פומבי דו-שלבי מס' 03/2017
תיאור המציע:
לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש.
המציע יפרט את הפרטים הבאים:
המאגד שביחס אליו מוגשת ההצעה________________ :
שם המציע___________________ :
מספר מזהה )מס' ת.ז / .מס' עוסק מורשה  /מס' רישום אצל רשם כלשהו(:
___________________
כתובת_____________________________________ :
טלפון___________________ :
שם איש קשר ותפקידו___________________ :
טלפון איש הקשר___________________ :
טלפון נייד איש הקשר___________________ :
כתובת דוא"ל של איש הקשר__________________________ :
אני הח"מ ,________________ ,מס' רישום ____________________ )להלן" :המציע"(:
לאחר שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו ,אני מגיש בזה את הצעתי למכרז זה ,כדלקמן:
 .1הנני מתחייב ליתן את כל השירותים הנדרשים במכרז זה ,הכל בהתאם להוראות מכרז
זה על נספחיו ,ובכלל זה בהתאם להוראות ההסכם שצורף למכרז על נספחיו ,אשר
ייחתם על-ידי אם אזכה במכרז.
 .2לאחר שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו ,אני מציע בזה הנחה בשיעור )בספרות(
_______) %במילים( __________________ %מהתעריף המרבי הקבוע במכרז,
העומד על סך של  ,₪ 254לא כולל מע"מ ,לשעה.
על החתום:
______________________
שם המציע  +חתימה

_____________
תאריך

0

אימות חתימה  -יחיד
אני הח"מ ,עו"ד _____________ ,מ.ר ,_____________ .שכתובתי _______________
___________________ ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'
________________ ,נושא/ת ת.ז .מס' _________ ,וחתם/ה על מסמך זה בפני.
___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תאריך

אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע – מציע מאוגד
אני הח"מ ,עו"ד __________________ ,מ.ר ,__________________ .שכתובתי _________
_________________ ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע/ו בפני במשרדי ה"ה
________________ נושא/ת ת.ז .מס' __________________ ,ו ________________,
נושא/ת ת.ז .מס' __________________ ,המוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של
_________________ )להלן" :המציע"( ועל פי כל דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין
מכרז זה ,וחתם/ו על מסמך זה בפני.
___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

1

_____________
תאריך

נספח ב'
מכרז פומבי דו-שלבי 03/2017

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז
אני הח"מ ,______________ ,מס' ת"ז _____________ ,נושא/ת משרה בחברת
_____________ )שם המציע( ]מחק אם מיותר[ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת ,וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כי:
אני מוסמך/ת לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.
.1
אני נושא/ת המשרה אשר אחראי/ת בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.
.2
המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי החברה באופן עצמאי,
.3
ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע
.4
הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני
כל גוף או אדם הקשורים עימם.
לא הייתי מעורב/ת בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
.5
לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר
.6
מהצעתי זו.
לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
.7
הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו
.8
עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
אני מתחייב/ת להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על
.9
התצהיר.
אני מודע/ת לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
.10
שם המצהיר/ה _________ :חתימת המצהיר/ה ____________ :תאריך______________ :

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד _________________ ,שכתובתי ______________מס' רישיון___ ______,
מאשר/ת בזאת כי ביום________ הופיע/ה בפני מר/גב' ____________________ ,שזיהה/תה
עצמו/ה לפי תעודת זהות מס' ____ֹֹ______ֹ /המוכר/ת לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת ,וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן ,אישר/ה את
נכונות הצהרתו/ה דלעיל ,וחתם/ה עליה בפני.
_______________
שם עורך הדין

_______________
תאריך
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_______________
חותמת וחתימה

מכרז פומבי דו-שלבי 03/2017

תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-

אני הח"מ ,_______________ ,נושא ת.ז .מס' ________________ מורשה/ית חתימה מטעם
__________________ ]שם מלא של המציע[  ,מס' רישום) ___________________ :להלן:
"המציע"( ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1

הנני מכהן/ת בתפקיד ___________ במציע.

.2

הנני מוסמך/ת ליתן ,ונותן/ת ,תצהיר זה ,בשמו ומטעמו של המציע.

.3

העובדות המפורטות בתצהירי זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור ,ממסמכים בהם עיינתי
ומחקירה ודרישה שביצעתי.

.4

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע ובעל זיקה אליו ,לא הורשעו ביותר מ) 2-שתי(
עבירות ,ואם הורשעו ביותר מ) 2-שתי( עבירות – עד למועד האחרון להגשת הצעות חלפה שנה
אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.5

לענין תצהיר זה" ,בעל זיקה"" ,הורשע" ו"עבירה"  -כמשמעותם בסעיף 2ב לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו – ) 1976להלן" :החוק"(.

.6

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – הצהרה לפי סעיף 2ב 1לחוק.

נכון למועד הגשת ההצעות:
יש לסמן  Xבמקום המתאים )החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות(:
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח) 1998-להלן" :חוק
שוויון זכויות"( לא חלות על המציע.

או
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן ,אם המציע
מעסיק  100עובדים לפחות ,הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן ,אם התחייב המציע בעבר
לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות
פסקת משנה )ב( לסעיף 2ב (2)1לחוק ,ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור
באותה פסקת משנה – הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן; וכן ,המציע מצהיר על
התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות על פי מכרז זה )אם הצעתו
תיבחר כהצעה הזוכה במכרז(.
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.7

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

שם המצהיר/ה ______________ :חתימה _________________:תאריך_____________ :

אישור עו"ד
אני הח"מ, _________________ ,עו"ד ,מ_________________________________,
מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' ___________________ ,המוכר/ת לי
אישית  /שזיהיתיו/ה לפי ת.ז .מס' _____________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת ,וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את
נכונות הצהרתו/ה דלעיל ,וחתם/ה עליה בפני.

________________
שם

________________
חתימה וחותמת
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________________
תאריך

נספח ד'
מכרז פומבי דו-שלבי 03/2017
השכלת המציע או מועמד המציע )סעיף  17.3למסמכי המכרז(
נדרש כי המציע ,ובמקרה של מציע מאוגד  -מועמד המציע ,הנו בעל תואר אקדמי )תואר ראשון לפחות( המוכר בישראל ,בהנדסה או מדעים מדויקים.
* נא למלא את הטופס בהקלדה ולא בכתב-יד
שם המוסד האקדמי המוכר
ע"י המועצה להשכלה גבוהה
בישראל

מס' שנות לימוד

שם התואר  /תעודה  /השתלמות

תאריך סיום
הלימודים

השכלה
גבוהה

** יש לצרף העתקי תעודות המעידות על פרטי ההשכלה המפורטים בנספח זה.
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מקצוע /התמחות

תחום רלוונטי
להשכלה

נספח ה'1
מכרז פומבי דו-שלבי 03/2017
ניסיון המציע או מועמד המציע בניהול פרויקטים של מו"פ )סעיף  17.4למסמכי המכרז(
נדרש כי המציע ,ובמקרה של מציע מאוגד  -מועמד המציע ,הנו בעל ניסיון קודם ומוכח בניהול ) 2שני( פרויקטים של מו"פ לפחות .יובהר ,כי הפרויקט
יכול להיות פרויקט שבו מספר שותפים מגופים שונים או מיחידות שונות באותו ארגון.
* נא למלא את הטופס בהקלדה ולא בכתב-יד
שנים

תפקיד

שם חברה ותחום
עיסוק החברה

תיאור העבודה  /פרויקטים במסגרת התפקיד
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פרטים בדבר ממליצים -
יש לציין שם ,כתובת ומס' טלפון

נספח ה'2
מכרז פומבי דו-שלבי 03/2017
ניסיון המציע או מועמד המציע בפיתוח מוצר או ניהול מו"פ עתיר ידע )סעיף (17.5
נדרש כי המציע ,ובמקרה של מציע מאוגד  -מועמד המציע ,הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בפיתוח מוצר אחד לפחות בתחום הפעילות של המאגד ו/או ניהול
מו"פ עתיר ידע.
* נא למלא את הטופס בהקלדה ולא בכתב-יד
שנים

שם חברה ותחום
עיסוק החברה  /שם
מוסד מחקרי

פירוט הניסיון בפיתוח מוצר בתחום הפעילות של המאגד ו/או ניהול
מו"פ עתיר ידע
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פרטים בדבר אנשי קשר
)יש לציין שם ,כתובת ומס' טלפון(

נספח ו'
מכרז פומבי דו-שלבי ) 03/2017להלן" :המכרז"(
הצהרה ביחס לאמות המידה
אני הח"מ ___________________ ,בעל ת.ז ,______________ .מצהיר ומתחייב בזאת
כדלקמן:
נא לסמן  Xבמקום המתאים )החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות(:
הגשתי הצעה למכרז ,לשמש כמנהל מאגד בתחום __________________] .למציע יחיד[

אני עתיד לשמש כמנהל מאגד בתחום __________________ ,מטעם
__________________ ]שם מלא של המציע[  ,מס' רישום___________________ :
)להלן" :המציע"( ,אם הצעתו תזכה במכרז] .למציע מאוגד[
השכלתי היא תואר ראשון /שני /שלישי ב ) ................................................יש לסמן את
החלופה הנכונה(.
הוותק הניהולי שלי הוא  ........שנים .הוותק הניהולי שלי נצבר ב:

סוג הניהול הוא כפיפות ישירה  /כפיפות על  /ניהול מטרציוני )יש לסמן את החלופה הנכונה(.
מספר העובדים שנוהלו על-ידי הוא .............. :עובדים.
היכרותי עם תחום הפעילות של המאגד וכן הוותק בתחום האמור הוא כמפורט להלן:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

אני הח"מ ,עו"ד
בפני מר/גב'
על הצהרה זו בפני.
___________
שם

אימות חתימה
 ,מאשר בזאת כי ביום ___________הופיע/ה
 ,מ.ר
 ,אשר זיהה/תה את עצמו/ה באמצעות ת.ז .מס' _________ ,וחתם/ה

_____________
חותמת וחתימה

0

_____________
תאריך

נספח ז'
מכרז פומבי דו-שלבי 03/2017
התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מחשב מורשות ועמידה בדרישות המכרז

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה על נספחיו וממסמכי ההצעה שהוגשה על-ידי המציע-
אני הח"מ _____________ ,מס' מזהה )מס' ת.ז / .מס' עוסק מורשה  /מס' רישום אצל רשם
כלשהו() _____________ :להלן" :המציע"( ,מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
) (1לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.
) (2לעמוד בכל הדרישות במכרז זה ללא יוצא מן הכלל.
___________________
חתימה

_________
תאריך
אימות חתימה – מציע יחיד

אני הח"מ ,עו"ד _____________ ,מ.ר ,_____________ .שכתובתי _______________
___________________ ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'
________________ ,נושא/ת ת.ז .מס' _________ ,וחתם/ה על מסמך זה בפני.
___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תאריך

אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם מציע מאוגד
אני הח"מ ,עו"ד __________________ ,מ.ר ,__________________ .שכתובתי _________
_________________ ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע/ו בפני במשרדי ה"ה
________________ נושא/ת ת.ז .מס' __________________ ,ו ________________,
נושא/ת ת.ז .מס' __________________ ,המוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של
_________________ )להלן" :המציע"( ועל פי כל דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין
מכרז זה ,וחתם/ו על מסמך זה בפני.
___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

1

_____________
תאריך

נספח ח'
מכרז פומבי דו-שלבי 03/2017
התחייבות למניעת ניגוד עניינים
בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה על נספחיו וממסמכי ההצעה שהוגשה על-ידי המציע-
אני הח"מ _____________ ,מס' מזהה )מס' ת.ז / .מס' עוסק מורשה  /מס' רישום אצל רשם כלשהו(:
_____________ )להלן" :המציע"( ,מצהיר ומתחייב בזאת ,כי במועד הגשת ההצעה מתקיימות כל הדרישות
הבאות ,ואם המציע יזכה במכרז הוא מתחייב להמשיך לעמוד בכל הדרישות הבאות ,במשך כל תקופת
ההתקשרות ,כדלקמן:
.1

המציע ו/או מועמד המציע לא נמצא ולא יימצא ,במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים ,בין
ביצוע השירותים או מילוי תפקיד או עיסוק במסגרת אספקת השירותים במכרז זה לבין עניין אחר של
מי מהם או של עובדיהם.

.2

בכלל זה המציע מצהיר ומתחייב ,כי לא ידוע לו ,בהתייחס למציע ו/או למועמד המציע ,על ניגוד
עניינים קיים או אפשרי בין מילוי תפקידו ו/או עיסוקו במסגרת מתן השירותים לרשות לבין עניין
אחר שלו או עניין של קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.
לעניין נספח זה ,בכלל "עניין אחר" ייחשבו–
לרבות ,עניין שלו או של קרובו או של גוף שהמציע או מי מהצוות המוצע או קרוב של מי מהם
חבר בו ,מנהל אותו או עובד אחראי בו ,או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק בו,
בהון מניות ,בזכות לקבלת רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה ,וכן גם ענינו של לקוח ,שהמציע
או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו ,או עובד העובד עימו או בפיקוחו ,מיצגים /מייעצים/
מבקרים )מחק את המיותר(.
__________________________
__________
שם מורשה/י החתימה +חתימה
תאריך
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אימות חתימה – מציע יחיד
אני הח"מ ,עו"ד _____________ ,מ.ר ,_____________ .שכתובתי _______________
___________________ ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'
________________ ,נושא/ת ת.ז .מס' _________ ,וחתם/ה על מסמך זה בפני.
___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תאריך

אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע – מציע מאוגד
אני הח"מ ,עו"ד __________________ ,מ.ר ,__________________ .שכתובתי _________
_________________ ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע/ו בפני במשרדי ה"ה
________________ נושא/ת ת.ז .מס' __________________ ,ו ________________ ,נושא/ת ת.ז .מס'
__________________ ,המוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של _________________ )להלן" :המציע"( ועל
פי כל דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,וחתם/ו על מסמך זה בפני.
___________
שם

_____________
חותמת וחתימה
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_____________
תאריך

נספח ט'
מכרז פומבי דו-שלבי 03/2017

קבלת שירותי ניהול המאגדים -
טופס הגשה להדבקה על גבי המעטפה שבה תוגש ההצעה
נא סמן את המאגד שביחס אליו מוגשת המועמדות במשבצת הריקה

)המעוניין להגיש הצעה ליותר ממאגד אחד יגיש הצעה נפרדת לכל מאגד,
ויצרף לה את כל המסמכים הנדרשים בנפרד(

מאגד SHPS
מאגד HERON
מאגד MDM
מאגד SNOW
מאגד Phenomix
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נספח י'
מכרז פומבי דו-שלבי 03/2017
הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור

אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______)להלן" :המציע"( מצהיר בזאת ,כדלקמן:
נא לסמן  Xבמקום המתאים )החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות(:
 ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז מס'  03/2017לקבלת שירותים לניהול מאגד ______ אינה
כוללת פרטים סודיים.
 הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן ]במקרה של מילוי חלק זה ,יש
לצרף עותק נוסף של ההצעה ,שבו החלקים הסודיים מושחרים[:

א.

ב.

ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז ,המבקש לעיין במסמכים שונים,
עיון במסמכים ,בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה )21ה( לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג,1993-
בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-ובהתאם להלכה הפסוקה.
אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים
אחרים ,אם אבחר כזוכה במכרז ,ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
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ג.

ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות
המציעים האחרים.

ד.

ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים ,וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות
העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל
דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.
____________________
חתימה

______________________
תאריך

אימות חתימה – מציע יחיד
אני הח"מ ,עו"ד _____________ ,מ.ר ,_____________ .שכתובתי _______________
___________________ ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'
________________ ,נושא/ת ת.ז .מס' _________ ,וחתם/ה על מסמך זה בפני.
___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תאריך

אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע – מציע מאוגד
אני הח"מ ,עו"ד __________________ ,מ.ר ,__________________ .שכתובתי _________
_________________ ,מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע/ו בפני במשרדי ה"ה
________________ נושא/ת ת.ז .מס' __________________ ,ו ________________ ,נושא/ת ת.ז .מס'
__________________ ,המוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של _________________ )להלן" :המציע"( ועל
פי כל דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,וחתם/ו על מסמך זה בפני.
___________
שם

_____________
חותמת וחתימה
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_____________
תאריך

