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 מבוא .1

"(, הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם התאגידתאגיד השידור הישראלי )להלן גם: " .1.1
"(. החוק)להלן: " 2014-מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד

ניהולו נקבעו בחוק ובדין החל על תאגידים מטרותיו של התאגיד ואופן 
 סטטוטוריים.

 
 VMwareלרישוי מוצרי התאגיד מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות  .1.2

"(, הכל שירותה)להלן גם: " למכרז(  2טופס מס' המפורטים בהצעת המחיר )
 כמפורט במסמכי מכרז זה.

 
ידי -הסכם רישיון למזמין בנוסח שאושר על - EULAעל התקשרות זו יחול  .1.3

 מנהל הרכש הממשלתי. 

 התמורה .2

לפי תמורת ביצוע השירותים ישלם התאגיד לבעל ההצעה הזוכה תמורה  .2.1
בניכוי שיעור ההנחה שיציע המציע, בתוספת מע"מ   DATACENTERמחירון

 כדין.
 

היציג, כפי ארה"ב דולר שה בשקלים חדשים, שיתורגמו משער התשלום יע .2.2
 WMware International Limitedידי -שיפורסם ביום הוצאת החשבונית על

 או המציע הזוכה, 
 

לאחר הזמנת הרישיונות מהזוכה יקבל התאגיד בכתב באמצעות הדואר  .2.3
את כלל השירותים אותם הזמין. אישור  VMwareהאלקטרוני ישירות מחברת 

 זה בלבד יהווה אסמכתא לרכש הרישיונות. 
 

הספק לתאגיד חשבונית בגין רישיונות. לאחר אישור  עם קבלת האסמכתא יגיש .2.4
ידי התאגיד, יבוצע התשלום כנגד החשבון כאמור, בתנאי -דרישת התשלום על

ידי נציג התאגיד -ימים מיום אישור החשבון. אישור החשבונית על 30שוטף + 
לא יבואו  ימים מיום הגשתה. מובהר, כי במניין ימים אלה 14יעשה בתוך 

 בחשבון הימים בהם ידרוש התאגיד תיקון החשבונית כאמור לעיל.

 לוח זמנים למכרז .3

 להלן לוחות הזמנים: .3.1

 בצהריים 12:00בשעה  29.8.2018 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 
 בצהריים 12:00בשעה  6.9.2018 מועד אחרון להגשת הצעות

 
במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים  .3.2

 אחרים המופיעים בגוף המכרז, יקבעו התאריכים בטבלה.
 

התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים  .3.3
המנויים לעיל, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של התאגיד 

(www.kan.org.ilובכלל זה לדחות את המועד האחרון לפר ,) סום תשובות
לשאלות ההבהרה או להגשת ההצעות, כל עוד טרם חלף מועד זה, ולא תהא 

 למי מהמציעים כל טענה או דרישה בקשר לכך. 
 

באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד, לפני  .3.4
המועד האחרון להגשת הצעות וגם בסמוך למועד זה, לגבי דחיות מועדים ו/או 

 או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת המכרז. עדכונים ו/
 

http://www.kan.org.il/


3 

למניעת ספק מובהר בזאת, כי באחריות המציעים לבדוק אודות פרסום  .3.5
תשובות הבהרה ועדכונים למכרז, ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או 
עדכון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט ואשר לא ידעו עליו, אף אם פורסמו 

 מועד האחרון להגשת הצעות.בסמוך ל

 

 בקשות להבהרה .4

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר  .4.1
 לעיל. 3.1עד למועד הקבוע בסעיף Ayelete@kan.org.il אלקטרוני:

 
, בשפה העברית בלבד, Wordהפונים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ  .4.2

 בפורמט שלהלן:ו
מס' 

סידורי 
של 

 השאלה

הסעיף במסמכי המכרז/  מסמך
 בנספח

]אם השאלה מתייחסת 
לנספח כלשהו, יש לציין 

ואת מספר את שם הנספח 
 הסעיף בו[

 השאלה

   מסמכי המכרז .1

    Xנספח  .2

 
רישוי  17/2018מכרז פומבי מספר  -על גבי הפנייה יש לציין "שאלות הבהרה  .4.3

עבור תאגיד השידור הישראלי". וכן, יש לציין את שם המציע,  VMwareמוצרי 
שם איש הקשר מטעמו לצורך קבלת תשובה, מספרי הטלפון שלו )קווי ונייד( 

 וכתובת דואר אלקטרוני. 
 

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתו  .4.4
 יחייב את התאגיד. בבכתהבלעדי של התאגיד, ובכל מקרה יובהר, כי רק מענה 

 
בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע  .4.5

תיקון כלשהו מסמכי המכרז, בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או לבקשת 
הבהרה, יפורסם מסמך הכולל את התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של 

( והמציעים יידרשו לצרף את המסמך האמור www.kan.org.ilהתאגיד )
הם ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ידי-עללהצעתם, כשהוא חתום 

בכל מקרה תשובות ותיקונים כאמור לתנאי המכרז, יהיו תקפים כלפי כל 
 המציעים ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין.

 
בדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה ועדכונים באחריות המציעים ל .4.6

למכרז זה, והם מוותרים מראש על כל טענה בגין הודעה ו/או עדכון למכרז 
שפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד ואשר לא ידעו עליו, אף אם פורסמו 

 בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.
 

דעתו הבלעדי, לשנות את  פי שיקול-יובהר, כי התאגיד יהיה רשאי בכל עת ועל .4.7
לעיל, או בכל  4.5לוחות הזמנים הקבועים במכרז, בהודעה שתינתן לפי סעיף 

 דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד.
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 תנאי סף .5

מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה בכל התנאים במכרז רשאים להשתתף  .5.1
 המפורטים להלן: 

 
כדין המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה  .5.1.1

 בישראל, שאינו תאגיד רשום.
 

המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  .5.1.2
 .1976-, התשל"וציבוריים

 
 WMware Internationalהמציע הוא מפיץ מורשה של חברת  .5.1.3

Limited. 
 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .6

 
וחתומים,  מסמכי המכרז על נספחיהם, כשהם מלאיםעל המציע לצרף להצעתו את כל 

 :ובכלל אלו

 
העתק תעודת ההתאגדות של התאגיד, ותעודת/ות  -אם המציע הוא תאגיד  .6.1

מהרשם שינוי שם, אם קיימת/ות, אישור מורשה חתימה ותדפיס מלא ועדכני 
 הרלוונטי.

 
 צילום תעודת עוסק מורשה. .6.2

 
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .6.3

 .1976-תשל"ו
 

 אישור תקף על ניכוי מס במקור. .6.4
 

-קאות גופים ציבוריים, תשל"ולחוק עס 1ב2-וב 2פים תצהיר בהתאם לסעי .6.5
 למסמכי המכרז. 1כטופס מס' , בנוסח המצורף 1976

 
בדבר היותו של המציע  WMware International Limited אסמכתא מטעם .6.6

 מפיץ מורשה.
 

ידי מנהל הרכש -הסכם רישיון למזמין בנוסח שאושר על - EULAהעתק  .6.7
 הממשלתי.

 
ידי -כל מסמך הבהרה ו/או תוספת ו/או עדכון לגבי המכרז שיוצא בכתב על .6.8

 התאגיד, ויפורסם באתר התאגיד.
 

ב לחוק 2אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף  .6.9
כנדרש שור רו"ח ותצהיר עו"ד חובת המכרזים, רשאי המציע לצרף להצעתו אי

מודגש בזאת, כי בהתאם להוראות  .בחוק זה, ובהתאם לתנאים המפורטים שם
בעת הגשת ההצעה החוק האמור, יש לצרף את האישור והתצהיר כאמור, 

 כתנאי לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק בשליטת אישה. למכרז,

המסמכים ו/או הפרטים הנדרשים בתנאי התאגיד רשאי לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן  .7
לדרוש מהמציע  -לשיקול דעתו הבלעדי  -המכרז. בלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהיה רשאי 

השלמה ו/או הבהרה של איזה מהמסמכים ו/או הפרטים האמורים, לרבות מסמכים ו/או 
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פרטים שלא פרטים הנוגעים לעמידת המציע באיזה מתנאי הסף למכרז ו/או מסמכים ו/או 
 נדרשו מראש.

 בחירת ההצעה הזוכה .8

התאגיד יבחן את עמידת ההצעות )והמציעים( בתנאי הסף להשתתפות במכרז,  .8.1
 ויפסול הצעות שלא יעמדו בתנאי המכרז.

 
 מחיר(. 100%ההצעות שעמדו בתנאי הסף תדורגנה בהתאם למחיר המוצע בהן ) .8.2

 

הנחה אחיד לכל  בשיעור 2טופס מס'  -בטופס הצעת המחיר המציע ינקוב  .8.3
  .בטופסהפריטים המפורטים 

 
ביותר והעומדת בתנאי הסף תזכה  גבוההוא ה ששיעור ההנחה המוצעההצעה  .8.4

 במכרז, אלא אם נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בה.
 

על אף האמור לעיל, התאגיד רשאי שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, לרבות  .8.5
לא רק(, בשל כך שלתאגיד יש חשש ממשי כי  ההצעה הזולה ביותר, לרבות )אך

המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לתאגיד ו/או כי ההצעה גורמת הפסד כספי 
למציע ו/או כאשר בקבלת ההצעה הזוכה תיתכן חריגה מהסכום המאושר 

 בתקציב התאגיד, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של התאגיד.
 

ב. לחוק חובת המכרזים, בדבר מתן 2ף בכפוף להוראות סעי -הצעות זהות  .8.6
עדיפות לעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בחוק האמור, אם תהיינה מספר 

ביותר, יבחר התאגיד את ההצעה  הגבוהזהה, שהינו  שיעור הנחההצעות בעלות 
 הזוכה לפי הגרלה. 

 
 

 הגשת ההצעה .9

את ההצעה, על כל חלקיה )לרבות הצעת המחיר( ובצירוף כל המסמכים  .9.1
מקור והעתק אחד,  -הדרושים הנלווים אליה, יש להגיש בשני עותקים 

 . עלבמעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם של המציע
עבור  VMwareרישוי מוצרי  17/2018מכרז פומבי מספר  המעטפה יש לציין: "

 דור הישראלי ". תאגיד השי
 

, מודיעין, בין 44ההצעה תוגש לתיבת המכרזים של התאגיד, ברחוב צלע ההר  .9.2
וזאת לא יאוחר מיום , 17:00 - 09:00הימים ראשון עד חמישי, בין השעות 

 הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד. בצהרים 0012:בשעה  6.9.2018
בפני ועדת המכרזים לתאריך ולשעה הנקובים לעיל, לא תובאנה לדיון 

 ותיפסלנה על הסף.
יובהר, כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל תוחזר למגיש ההצעה, 
ותיפתח, במידת הצורך, רק לצורך זיהוי פרטי המציע הרלוונטי במטרה 

 להחזירה.
 

 בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס. .9.3
 

ו לכל תנאי המכרז, וכי הייתה לו הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמת .9.4
הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו 
על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. מציע שהגיש 
הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון טענות כנגד תנאי המכרז, או כי לא היה מודע 

 ז ו/או לתנאיו.לפרט כלשהו הקשור למכר
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על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את היקף ומאפייני  .9.5

השירות, וכן כל נתון ופרט משפטי, כלכלי, עסקי או אחר, הרלוונטי, לדעתו של 
 פי-עלהמציע, להליך המכרז, למתן השירות ולכלל התחייבויותיו של המציע 

 מסמכי המכרז.
 

כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו  .9.6
 ידי-עלהקשור במתן השירותים מושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה 

 המציע.
 

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או  .9.7
ספק,  הנובעות מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת

 המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.
 

מציע אחד  ידי-עלאין להגיש הצעה משותפת למספר גופים. ההצעה תוגש  .9.8
ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים 
 אחרים המגישים הצעות למכרז זה. גופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי

)הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ נפרד(, היוצר ו/או עלול ליצור ניגוד עניינים 
ו/או לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר 

לפסול  הא רשאיי תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה. התאגיד
ו/או חברת בת ו/או הצעות של מציעים אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין 

 –חברה מסונפת ו/או חברה קשורה, כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
1968 . 

 

 תוקף ההצעה .10

)ארבעה( חודשים ממועד הגשת ההצעות  4ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  .10.1
למכרז, אף אם נבחר זוכה במכרז קודם למועד זה. זאת, בין היתר, למקרה 

י המכרז, או הציג מצג מטעה, או יפר שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנא
עם התאגיד, או בכל מקרה אחר שזו זכיית הזוכה במכרז  תנאי ההתקשרותאת 

תבוטל. במקרה כאמור, או במקרה שבו לא תצא ההתקשרות עם הזוכה אל 
הפועל, מכל סיבה שהיא במסגרת תקופה זו כאמור, יהיה התאגיד רשאי, אך 

חרת שקיימת לו לפי דין, להתקשר עם המציע לא חייב, ובלי לגרוע מכל זכות א
 שהצעתו דורגה במקום הבא.

 
התאגיד יהא רשאי לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם  .10.2

)ארבעה( חודשים  4-לתקופה נוספת, אחת או יותר, ובסך הכל לא יותר מ
 נוספים, והמציעים מתחייבים להאריכה בהתאם.

 

 הצעה מסויגת או מותנית .11

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם  .11.1
דרישות המכרז. התאגיד יהא רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון 
במסמכי המכרז או בתנאיו, אם ייעשו, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז 

 (.הסתייגות")להלן: "
 

כלפי התאגיד, והתאגיד יהא להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף  .11.2
רשאי לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות, תוך התעלמות ממנה, או לחילופין 
לפסול את ההצעה, לפי שיקול דעתו הבלעדי. בחר התאגיד לקבל הצעה כאמור, 

 תודיע על כך למציע בכתב.
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המציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות שכלל 
 מכרז או בהצעתו למכרז.במסמכי ה

 
מציע הסבור, כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות  .11.3

 לעיל. 4את השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, כמפורט בסעיף 
 

 דרישה למידע נוסף או להבהרות .12

ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז, הבהרות בכתב  .12.1
או בעל פה ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע שאליו תפנה 
כאמור לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על פני מציעים אחרים. 

 בלתי נפרד מההצעה. ההבהרות יהיו חלק
 

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר, המלצות או  .12.2
אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של 
המציע בתנאי המכרז, לרבות בתנאי הסף, וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה 

 לבחינת ההצעה.
12.3.  

קון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם ועדת המכרזים רשאית להורות על תי
אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים, או כי החלטה זו משרתת 

 באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת תכליתו של מכרז זה.
 

המציע מתחייב להמציא לתאגיד, מיד עם דרישתו, כל מידע ו/או אישור ו/או  .12.4
 הבהרה כאמור לעיל.

 עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה .13

, כל משתתף 1993 - )ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בכפוף לתקנה  .13.1
במכרז יהא רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם 
המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי 

ממועד מסירת ההודעה  ימים 30בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז, וזאת תוך 
יג התאגיד, בדבר החלטת וועדת המכרזים, וזאת תוך תיאום מראש עם נצ

 .בהצעה הזוכהכולל מע"מ בגין עיון ₪  250סך של בובכפוף לתשלום 

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים  .13.2
"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים חלקים סודיים)להלן: "

יצרף עותק נוסף אחרים, יציין במפורש בהצעתו, מהם החלקים הסודיים, וכן, 
 של הצעתו, שבו החלקים הסודיים מושחרים.

 
מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת  .13.3

 ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.
 

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים  .13.4
ע מוותר מראש על זכות גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמצי

 העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 

יודגש: שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת  .13.5
המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה 

 המחייבות רשות מינהלית.
 

מו וכתובתו של מציע והמחיר בלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי ש .13.6
 ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.-שהוצע על
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 קניין התאגיד במסמכים .14

מסמכי המכרז הם רכושו הבלעדי של התאגיד, ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך 
 הגשת ההצעות.

 הוראות כלליות .15

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד וללא כל  .15.1
 קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז. הסכם,

 
משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים  –ביטויים המופיעים בלשון יחיד  .15.2

 משמעם גם בלשון נקבה ולהפך. –המופיעים בלשון זכר 
 

כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד, והן לא ישמשו  .15.3
 לצרכי פרשנות.

 
שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות התאגיד  .15.4

סיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי. אם יחליט התאגיד 
כאמור לבטל את המכרז, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה 
ו/או טענה מכל סוג שהוא, בקשר לכך, והם לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו, 

בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק בגין הביטול כאמור, ולא תחול על  לרבות לא
 התאגיד כל חובה לתשלום כאמור.

 
בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה בניגוד עניינים/  – ניגוד עניינים .15.5

 בחשש לניגוד עניינים/ מראית עין של חשש לניגוד עניינים. 

 

מקומית והייחודית לדון סמכות השיפוט הבלעדית, ה  –  סמכות שיפוט .15.6
בתובענה שעילתה מכרז זה, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר 

  ירושלים.
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 חוברת ההצעה

את ההצעה יש להגיש על גבי טופס זה, על נספחיו, בצירוף 
 כל הנספחים והתצהירים הנדרשים במסמכי המכרז 

 
 לתשומת לב המציע:

 לכל הסעיפים.יש למלא את הטופס באופן קריא, ולהתייחס  ❖

 

 פרטי המציע .1

 פרטים למילוי נושא

 שם המציע

 

 

 מספר מזהה

 

 

 כתובת: 

 

 רחוב:    _____________________________________
 מספר:   _____________________________________ 
 ישוב:     _____________________________________

 _____________________________________מיקוד:   

  מספר טלפון

  מספר פקס

  כתובת דוא"ל

 

 פרטי איש הקשר מטעם המציע .2

 פרטים למילוי נושא

  שם איש הקשר

  תפקיד

  מספר טלפון

  מספר טלפון נייד

  מספר פקס

  כתובת דוא"ל
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 1976-תשל"ו, תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 1טופס מס' 

 6נא לסמן את החלופה הרלוונטית בסעיף 

אני הח"מ ............... )שם מלא של המציע( מס' תאגיד / עוסק מורשה/ ת"ז 
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה ............................, 

 מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן: לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
 ]למחוק אם מיותר[הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע.    .1

 ]למחוק אם מיותר[הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.    .2

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם  .3
 ]למחוק אם מיותר[שביצעתי.      עיינתי ומחקירה ודרישה

 ב לחוק2הצהרה סעיף  - הצהרה קיום דיני עבודה
עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר משתי  .4

עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 
, ואם הורשעו ביותר משתי 1987-שמ"זו/או לפי חוק שכר מינימום, ת 1991-תשנ"א

עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -עבירות כאמור 
 ההרשעה האחרונה בעבירה.

" משמעם: כמשמעותם בחוק שליטה"-" והחזקה", "אמצעי שליטההמונחים " .5
 .1981-הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

ב לחוק 2כמשמעותם בסעיף  -" עבירה" ו"הורשע", "בעל זיקהלענין תצהיר זה, " .6
 "(.החוק)להלן: " 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  – ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
 נא לסמן בריבוע את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות:

 נכון למועד הגשת ההצעות:

  להלן:  1998-ם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים ע 9הוראות סעיף(
 .על המציעלא חלות "( חוק שוויון זכויות"

 או

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן, אם  9הוראות סעיף
עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד  100המציע מעסיק 

 9יישום חובותיו לפי סעיף העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן, אם  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 
( לחוק, ונעשתה אתו 2)1ב2החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( לסעיף 

הוא הצהיר כי פנה  –ר באותה פסקת משנה התקשרות שלגביה התחייב כאמו
לחוק שוויון זכויות,  9כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 .הוא גם פעל ליישומן
 כמשמעותו בחוק שיוויון זכויות. -" מעסיקלצורך סעיף זה: "

המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד 
 פי-עלימים ממועד ההתקשרות  30ודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך העב

 מכרז זה )אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז(.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 

חתימה: 
______________ 

 

תאריך: 
___________ 

 

שם המצהיר: 
____________ 
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 אישור עו"ד
אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר בזה, כי ביום ___________ 

המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי התייצב בפני מר/גב' ________________, 
ת.ז. מס' _______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי 

יעשה/תעשה כן, אישר/ה את  יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
 נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

______________ 
 תאריך                              

__________________ 
 חתימה וחותמת
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 טופס הצעת המחיר - 2טופס מס' 
 
 

 שם המציע: ___________________
 רשה / מס' רישום אצל רשם כלשהו(:מס' עוסק מומספר מזהה )מס' ת.ז. / 

__________________ 
 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: 
"(, לאחר שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מגיש בזה את הצעת המציע"

 המחיר למכרז, כדלקמן:
 

 שיעור הנחה ממחיר מחירון  פריט מס'

רישיון לשלוש שנים  1
 4-ל ESXעבור 

שרתים כפולי מעבד. 
 מעבדים. 8סך הכל 

 

 vCenterרישיון  2
Standard   לשלוש

  שנים
 
 

 על החתום:
 

______________________                                                      _____________ 
 שם המציע + חתימה                                 תאריך                                       

 
 
 
 

 אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע 
 
 

. ________________, שכתובתי  אני הח"מ, עו"ד _______________, מ.ר
_________________, מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע/ו בפני במשרדי ה"ה 
________________ נושא/ת ת.ז. מס' __________________, ו 

 פי-על________________, נושא/ת ת.ז. מס' __________________,  המוסמך/ים 
כל דין לחייב  פי-על"( והמציע____ )להלן: "מסמכי היסוד של _____________

 בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה, וחתם/ו על מסמך זה בפני.
 

_____________                          _____________              ___________ 
 תאריך               שם                             חותמת וחתימה                                  

 


