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פרוטוקול תשובות הבהרה מכרז משגיחי בחינות 06-16
1

מסמך/נספח
נספח ה'

2

נספח ז'

3

מפרט
השירותים

סעיף/נושא
ח"רו אישור
עובדים תשלומי
כספיות והפרשות
דין פי על כנדרש
על ח"רו אישור
כספי מחזור היקף
שנתי
 3ב'

שאלה
באישור רו"ח ישנן הפניות
לסעיפים א'( )2ו -ב' בתצהיר
בנספח ד' .נבקש להוסיף את
מספור הסעיפים גם בתצהיר.
נבקש להוסיף "בהתאם להצהרת
הנהלה המצורפת והמסומנת
בחותמנו לשם זיהוי בלבד.

" מעל גיל  25ומתחת גיל -"70

הסעיף מחייב את הקבלן להפר
את חוק שוויון הזדמנויות
בעבודה על רקע גיל .אנו סבורים
כי נפלה שגגה בניסוח הסעיף.
המרכז רשאי כמובן ,לדרוש כי
המשגיחים יהיו בגירים.

תשובה
מקובל .ראו נוסח מעודכן של נספח
ד' המצ"ב לפרוטוקול הבהרות זה
אותו יש לצרף להצעת המציע.
לא מקובל
נוכח ההבהרה המבוקשת נערכה
בדיקה נוספת של הדרישה הנ"ל
ממשגיחים .יצויין כי בחוק המוזכר
יש חריג לפיו "(ג) אין רואים הפליה
לפי סעיף זה כאשר היא מתחייבת
מאפיים או ממהותם של התפקיד או
המשרה ".לאחר בחינת הדרישה ועל
רקע אופיים של השירותים
המבוקשים ,ניסיון הגורם המקצועי
והדין הקיים הרינו להבהיר כי
הדרישה תשאר על כנה .יחד עם זאת,
המרכז יקבל משגיחים לאחר גיל 70
בכפוף לאישורם לאחר ראיון עם רכז
משגיחים
המציעים לא נדרשים לבדוק העדר
רישום פלילי של מי מעובדיו ,ואולם
ככל שנודע לנותן השירות על רישום
פלילי כמובא בסעיף הנ"ל ,אזי נותן
השירות נדרש שלא לשבץ עובד זה
במסגרת מתן השירותים עבור
המזמין.

4

מפרט
השירותים

 3ג'

דרישה לבדיקת היעדר רישום
פלילי ע"י חברתנו אסורה ,נבקש
לבטל את הדרישה.

5

מפרט
השירותים

 4ב'

נבקש כי הדו"ח יועבר לנותן
השירותים עד  20ימי עבודה לפני
מועד הבחינה הצפוי הראשון.

6

מפרט
השירותים

 4ו'

נודה לאישורכם כי ביטול בפחות
מ 24-שעות יחייב את המזמין?

יתכן וזה יהיה אפשרי אך אנו לא
יכולים להתחייב על כך מראש.
ההתחייבות היא כקבוע במסמכי
המכרז
הדו"ח יועבר לנותן השירותים עד 10
ימי עבודה לפני מועד הבחינה הצפוי
הראשון.
לא ניתן

7

מפרט
השירותים

 6ה'

האם הכשרות אלו יכולות
להתקיים במתחם נותן
השירותים?

כן

השלמת מסמכים לפני החלטה :
מבוקש לבצע הליך של השלמת
מסמכים במידה וחסרים בטרם
החלטת ועדת המכרזים
מבוקש לתת עדיפות לחברה
הרשומה בירושלים ואשר הסניף
הראשי שלה בירושלים  :וזאת
במטרה לעודד עסקים וחברות

שלב השלמת מסמכים נעשה לפני
החלטת ועדת מכרזים

8

9
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לא ראינו צורך לקבוע זאת במסמכי
המכרז .התנאים נשארו בעינם.

ירושלמיות ( ,גם בהתחשב
בעובדה שהמרכז האקדמי לב
הינו מוסד ירושלמי) ,דבר זה
מקובל במכרזים שונים לרבות :
ערית ירושלים וגופים נוספים
בעמוד  39למסמכי המכרז ,
אישור רו"ח על מחזור כספי חסר
מקום לחתימת רו"ח

10

בנספח זה נדרשת חתימה של רו"ח.
במקום "חתימת המציע" יש לכתוב"
חתימת רו"ח" ועליו לחתום במקום
זה

לתשומת ליבכם:
יש להגיש פרוטוקול חתום זה כשהינו חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז.
מועד אחרון להגשת הצעות

יום א' יט' חשוון  20.11.2016עד 12:00

בברכה,
מוריה אייל ,רכזת מכרזים
המרכז האקדמי לב
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תצהיר המציע על תשלומי עובדים ועל הפרשות כספיות על-פי כל דין
____________________לכבוד:
חברת __________________________________ ,ח.פ ______________ .הנדון:
הצהרה בדבר תשלום שכר על-פי כל דין ובדבר הכללת הפרשות כספיות בדוחות הכספיים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2015

א .אנו הח"מ ,מורשי החתימה בשם המציע חברת ________________________________ ,שמספרה
____________ (להלן" :התאגיד"( ,מצהירים בזאת כי:
.1

התאגיד שילם בקביעות בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2015לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה,
צווי ההרחבה ,וההסכמים הקיבוציים החלים עליו ,במידה שחלים עליו ,לרבות תשלומים סוציאליים
כנדרש לפי הוראות כל דין ו/או הסכם.

.2

התאגיד שילם לעובדיו בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2015לא פחות משכר מינימום ,כנדרש בהתאם
להוראות חוק שכר המינימום ,התשמ"ז ,1987-וכן ביצע את ההפקדות הנדרשות לקרנות פנסיה ו/או
קופות גמל.

ב.

אנו הח"מ ,מורשי החתימה בשם המציע  -מאשרים כי במאזנו של התאגיד ליום  31בדצמבר  ,2015נכללו הפרשות
כספיות נאותות ,בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים (מכל הבחינות המהותיות) שבוצעו למימוש מחויבויותיו של
התאגיד לעובדיו ,בסך כולל של _____________ ( ₪כולל התחייבויות שוטפות בגין משכורת חודש דצמבר .)2014

הנני מצהיר כי שמי הוא _____________ והחתימה המופיעה מטה היא חתימתי וכי תוכן הצהרתי זו אמת.

________________

____________________

תאריך שם מורשה חתימה

_______________

חתימת מורשה החתימה

אימות חתימה

אני הח"מ__________________ ,עו"ד ,מ.ר _________________ .מאשר ,כי ביום _____________ ,הופיע
בפני _______________________ ת.ז ,________________ .המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי
אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן  -הצהיר בפני על נכונות
הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

__________________
תאריך

_____________________ _____________________
חותמת וחתימה

שם
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