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תוכן עניינים

 .1מבוא
 .2סוגי הציוד והשירותים הנדרשים
 .3אופן קבלת הספקים למאגר
 .4אופן ההתקשרות ותנאי תשלום
 .5תנאים כלליים
נספחים
א .נספח  1א טופס רישום למאגר
ב .נספח  1ב רשימת תחומים ונושאים
ג .נספח  1.3.2ב אישור המציע בדבר היעדר הרשעות
ד .נספח  2אישור רו"ח על מחזור כספי
ה .נספח  3אישור רישום תאגיד
ו .נספח  4הצהרת מנהל לגבי מספר עובדים
ז .נספח  5התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
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 .1מבוא
 .1.1כללי
א .בכוונת משרד החינוך (להלן :המשרד) לעדכן את מאגר הספקים לאספקת ציוד
ושירותים בנושאי תק שוב עבור משרד החינוך בהתאם לצורכי המשרד כפי שיהיו
מעת לעת.
ב .מטרת הרשימה היא לאפשר למשרד לפנות לספקים במכרזים סגורים לקבלת
הצעות במקרים בהם לא קיים מכרז מרכזי (שנערך ע"י החשב הכללי – או שעומד
להיערך בקרוב) ,וכאשר היקף הרכישה כולל מע"מ הוא בטווח של עד  300,000ש"ח,
אלא אם יוחלט אחרת ע"י ועדת המכרזים.
ג .להלן טבלת ריכוז התאריכים במכרז:

הפעילות
מועד פרסום המודעה בעיתון

תאריך
 31דצמבר 2015

המועד האחרון להמצאת שאלות הבהרה מן  26ינואר 2016
המציעים
מועד המענה של המשרד לשאלות ההבהרה

שעה
11:00

 9פברואר 2016

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת  8מרץ 2016
המכרזים

11:00

ד .שאלות המציעים תוגשנה בכתב בלבד ,באמצעות אלקטרוני לאיש הקשר .באחריות
המציע לוודא טלפונית ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר.
המועד אחרון להגשת שאלות מציעים מפורט בטבלת ריכוז התאריכים שבסעיף 0.1.1
לעיל .המשרד שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לניהול סבב אחד או יותר של שאלות
הבהרה.
שאלות המציעים תוגשנה במבנה הבא:
הסעיף במכרז או בחוזה

פירוט השאלה

ת שובות המשרד לשאלות שהוגשו יועברו באמצעות דואר אלקטרוני לידיעת כל הספקים
אשר הגישו הצעות למכרז זה וכן יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד .מובהר ,כי
תשובות המשרד לשאלות ינוסחו באופן שאינו חושף את זהות הספקים השואלים.
תאריך אחרון להפצת המענה של המשרד לשאלות ,מופיע בטבלת ריכוז התאריכים
שבסעיף  1.1.ג לעיל.
רק תשובות שיינתנו בהתאם לאמור לעיל יחייבו את המשרד.
בעת הגשת ההצעה למכרז ,על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות
והתשובות ,כאשר הוא חתום על ידו .מסמך השאלות והתשובות החתום יהווה חלק
ממסמכי המכרז ויגבר על האמור בהם.
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 .1.2ספקים הרשאים להגיש הצעות
ספקים הרשאים להגיש הצעות להירשם למאגר הם תאגידים או עוסקים מורשים (רק
בהתמחויות הרלוונטיות) ,בכפוף לדרישות הבאות:
 .1.2.1תאגידים
א .רשומים כתאגיד .
ב .בעלי מחזור כספי של לפחות  600,000ש"ח בשנים .2012-2014
ג .בעלי ותק של לפחות  3שנות פעילות.
ד .מספר העובדים המקצועיים הקבועים המועסקים בתאגיד לפחות שנה אינו קטן
מ( 5 -נדרש רק בתחומים של אספקת שירותים).
ה .הנם עוסקים מורשים/מלכ"רים.
ו .מנהלים ספרי חשבונות כחוק.
 .1.2.2עוסקים מורשים
א .הנם עוסקים מורשים/מלכ"רים.
ב .בעלי מחזור כספי של לפחות  400,000ש"ח בשנים .2012-2014
ג .בעלי ותק של לפחות  3שנות פעילות.
ד .מנהלים ספרי חשבונות כחוק.
 .1.3אישורים שיש לצרף להצעה
האישורים שלהלן יוגשו על ידי כל המציעים
 .1.3.1טפסי הצעה מלאים וחתומים כנדרש ,על גבי נספח  .1בטבלאות המפרטות את
סוגי הציוד והשירותים המוצעים ,ניתן להוסיף תרגום לאנגלית בלבד תוך השארת
הכיתוב העברי.
 .1.3.2אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,התשל"ו( 1976-להלן חוק עסקאות גופים ציבוריים)
והתיקונים לו ,כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:
א .אישורים תקפים על ניהול פנקסי חשבונות ,מע"מ ורשומות ,כפי שניתנים על
ידי נציבות מס הכנסה והנהלת המכס ומע"מ (תעודת עוסק מורשה ,אישור
לצורך ניכוי מס ואישור על ניהול פנקסי חשבונות) ,כאשר הם חתומים בראשי
תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד.
ב .אישור המציע בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים,
התשנ"א( 1991-להלן חוק עובדים זרים) ולפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
( 1987להלן חוק שכר מינימום) .המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב חתום
בפני עורך דין של מורשה/י חתימה מטעמו ,כאשר הם חתומים בראשי תיבות
על ידי מורשה/י החתימה של המציע ובחותמת התאגיד .על גבי נספח .1.3.2ב
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 .1.3.3אישור רו"ח על כך שגובה המחזור הכספי של המציע הוא לפחות ₪ 600,00
לתאגיד ו ₪ 400,000-לעוסק מורשה בשנים  ,2012-2014על גבי נספח .2
האישורים שלהלן יוגשו רק על ידי מציעים שהם תאגידים
 .1.3.4אישור עו"ד לגבי רישום התאגיד ,זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את
התאגיד בחתימתם ,ובכלל זה בדבר סמכותם לחייב את התאגיד בהגשת הצעה
למאגר זה ,על גבי נספח .3
 .1.3.5על המציע להיות תאגיד רשום בישראל ב 3-השנים האחרונות לפחות .יש לצרף
העתק תעודת רישום התאגיד.
 .1.3.6הצהרת מנהל התאגיד על כך שמספר העובדים המקצועיים הקבועים המועסקים
בתאגיד לפחות שנה אינו קטן מ ,5 -על גבי נספח ( 4נדרש רק בתחומים של
אספקת שירותים).
 .1.4תקופת התקשרות
א .תקופת ההתקשרות עפ"י המאגר והיקפה יהיו בהתאם לצורכי מינהל תקשוב
ומערכות מידע.
ב .המשרד יהיה רשאי להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות בכפיפות להוראות
החשב הכללי ותקנות חובת המכרזים.
 .1.5הגשת הצעות
א .חובה להגיש את ההצעה על גבי טופס המענה ונספחים שיצורפו ,ללא תוספות ו/או
שינויים כלשהם.
ב .המציע יגיש את ההצעה ב 2-עותקים זהים ,בהדפסה בצד אחד של הדף ,בגודל פונט
 12בצבע שחור.
ג .כל עמוד בהצעה שתוגש ,יוחתם בראשי תיבות על ידי מורשה/י החתימה של המציע
בצירוף חותמת התאגיד ,במקום המיועד לכך בתחתית העמוד.
ניתן לחתום בחתימה ובחותמת על גבי עותק אחד שיוגש כעותק ראשון ,ולצלמו
בשאר ההעתקים.
ד .במעטפה תושם מעטפה נפרדת ובה תקליטור או זיכרון נייד  )USB (disk-on-keyאשר
יכלול את גיליון האקסל (בפורמט  ;)xlsאת מסמכי ההצעה (בפורמט  docאו docx
בלבד) כשהם סרוקים .קבצי ההצעה יהיו זהים לעותק המודפס.
ה .המציע יגיש את הצעתו כשהיא מלאה ,שלמה וחתומה ,בצירוף תעודות ומסמכים,
כפי שנדרש בתנאי המכרז ,במעטפה סגורה היטב ,ועליה יצוינו בכתב ברור רק מספר
המכרז ונושא ההתקשרות ,ללא פרטי המציע על גבי המעטפה או סימני זיהוי
חיצוניים אחרים.
ו .המציע ידביק על הצד החיצוני של המעטפה (או האריזה) מעטפה נוספת ,סגורה
היטב ,ללא פרטי המציע על גבה ,ובתוכה יופיעו שם המציע ופרטי איש הקשר מטעמו
(מספר טלפון וכתובת) לשם החזרת המעטפה במקרה הצורך.
ז .על ההצעה להתקבל בתוך "תיבת המכרזים" לא יאוחר מהתאריך המצוין בטבלת
ריכוז התאריכים שבסעיף  1.1לעיל בשעה  .11:00הכתובת להגשת ההצעות היא
"מנהל תקשוב ומערכות מידע" ,קומה ראשונה ,רח' שבטי ישראל ( 29הבניין
האיטלקי) ,ירושלים .הצעה שתגיע לאחר מועד זה לא תובא לדיון בפני ועדת
הרכישות ותפסל על הסף.
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ח .יש לוודא כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים ,תוחתם המעטפה על ידי מינהל
תקשוב ומערכות מידע ,ויוטבעו עליה יום ושעה.
ט .לא ניתן להגיש הצעות באמצעות דואר או דואר רשום ,פקס או דואר אלקטרוני
( .)emailהצעות אלה יידחו על הסף.
י .המשרד רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות .הודעה על
כך תפורסם באתר האינטרנט של המשרד ובמערכת מנו"ף .בהודעה יצוין המועד
החדש להגשת ההצעות.

 .2תחומי הציוד והשירותים הנדרשים
להלן תחומי הציוד והשירותים הנדרשים .טבלה מפורטת לנושאים ותחומים מופיעה בנספח 1
ב .יש למלא את הטבלה כנדרש.
BI .1
CRM .2
sps .3
 .4אבטחת מידע
 .5אינטרנט
 .6חומרה
 .7חומרה ותוכנה
 .8חומרים וציוד מתכלה
 .9ממשק משתמש
 .10משרד ממוחשב
 .11ניהול תצורה
 .12נתונים
 .13קוד פתוח
 .14תוכנה
 .15שירותים כלליים
 .16כללי
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 .3אופן קבלת הספקים למאגר
למאגר יתקבלו כל הספקים אשר יעמדו בתנאים הבסיסיים המפורטים בסעיף  1.2וימציאו
את המסמכים הנדרשים בסעיף .1.3

 .4אופן ההתקשרות ותנאי תשלום
 4.1מעת לעת בהתאם לצורכי המשרד תיערך התקשרות עם ספק או ספקים לאחר בדיקת
מספר הצעות הבאות בחשבון מתוך רשימת הספקים בתחום הרלוונטי.
 4.2ההתקשרות תבוצע באמצעות חוזה או הזמנת ציוד/שירות מאת המשרד שתגדיר את
הציוד/השירות הנדרש.
 4.3הספק ימציא ערבות עפ"י החלטת המשרד.
 4.4התפרשה הפעילות על יותר מחודש אחד ,אזי בתחילת כל חודש יגיש הספק דו"ח על
המשימות שבוצעו בחודש הקודם .דוח זה יוגש לממונה מטעם המינהל על הנושא
ויצורפו לאחר שהממונה מטעם המשרד חתם עליהם לדרישת התשלום.
 4.5לאחר קבלת אישור המינהל כי השירותים/התוצרים ,בוצעו בהתאם לדרישות הפניה
להצעת מחיר 'מכרז סגור על כל נספחיהם ,ימציא הספק חשבונית מס.
 4.6התשלום יתבצע עפ"י חוזר ה .שעה כספי .1.4.3
 4.7התאריך הקובע לחישוב הנ"ל יהיה התאריך שבו תתקבל באגף הכספים החשבונית
המפורטת בצירוף אישור הממונה במינהל כאמור לעיל והוראת תשלום מטעם המינהל.

 5תנאים כלליים
 4.8חובת הספק שהוצאה לו הזמנת עבודה היא כחובת קבלן כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות
תשל"ד  , 1974 -בכפוף לתנאים של הזמנת העבודה ונספחיה.
 4.9על הספק מוטלת חובה לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע העבודה .הספק לא
ימסור כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו למשרד ללא הרשאה מפורשת בכתב
מהמשרד .הספק יחתים על טופס סודיות כל עובד שיבצע מטעמו עבודה עבור המשרד.
למשרד יהיו זכויות היוצרים על כל התוצרים והחומר שייכתב וייוצר על ידי
4.10
המומחה במסגרת הזמנת העבודה.
הספק יתחייב שלא לעשות כל שימוש בנהלים ובסטנדרטים ובמתודולוגיה של
4.11
המשרד ,ובכל חומר אחר שיגיע אליו עקב עבודתו עם המשרד שלא לצורכי ביצוע מטלות
הזמנת העבודה ,ללא קבלת אישור בכתב ממנהלת מינהל תיקשוב ומערכות מידע.
הספק יתחייב לקיים בכל תקופת ההתקשרות עם המשרד ,לגבי העובדים
4.12
שיועסקו על ידו את האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים כמפורט בנספח .5
המשרד יהיה רשאי שלא לצרף או להוציא ממאגר הספקים ,ספק אשר עבד בעבר
4.13
עם המשרד או גורם ממשלתי אחר ,ולא עמד בלוח הזמנים ו/או לא הגיש את התוצרים
כולם או חלקם ,שהיה עליו להגיש ,או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב
עבודתו.
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משרד החינוך
מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
המשרד יהיה רשאי לבטל את מאגר הספקים ולפרסם פניה להקמת מאגר חדש
4.14
בכל עת שימצא לנכון.
4.15

אין בהקמת מאגר זה משום התחייבות לרכישת ציוד/שרות כלשהו.

נספח  1א – טופס רישום למאגר
.1

שם התאגיד המציע_______________________________________________________ :

 .2מספר תאגיד (הרשום אצל רשם רשמי)_________________________________________ :
 .3סוג התאגדות (חברה ,עמותה) _____________________________________________ :
 .4תאריך התאגדות________________________________________________________ :
 .5שמות מנהלי התאגיד_____________________________________________________ :
_____________________________________________________
 .6כתובת התאגיד _________________________________________________________ :
 .7טלפון ___________________:פקס_____________________ E-MAIL _____________ :
 .8איש קשר ______________________ :טלפון_______________ E-MAIL ____________:
.9
.10

תחום/י העיסוק:

יש לסמן על גבי הטופס המצ"ב "סוגי הציוד/השירות המוצע"

ניסיון בתחום/י העיסוק:
(מספר שנים)

_________________________________________________

 .11שמות גופים בעלי עניין בתאגיד (חברות אם  /חברות בנות  /חברות אחיות :
________________________________________________________

תאריך______________________ :

חתימת המציע_________________________:
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מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

נספח (1.3.2ב) – תצהיר היעדר הרשעות בנושא עובדים זרים ושכר מינימום
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה
כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע")
המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר לקול קורא להקמת מאגר ספקים 93/12.15
עבור משרד החינוך .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי
משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז,1987-
ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני
העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית
לאותו חוק.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה)
המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון

להגשת ההצעות (להלן" :מועד להגשה") מטעם המציע לקול קורא להקמת מאגר
ספקים  93/12.15עבור משרד החינוך.


המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה

שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.


המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה

שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________ __________________
שם
תאריך

____________________
חתימה וחותמת
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אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________
הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב'
______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי
באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
_________________
תאריך

___________________
מספר רישיון

__________________
חתימה וחותמת
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נספח  1ב -סוגי הציוד והשירות המוצע וחלוקה לנושאים

אספקה

תחום

ציוד

חומרה

ציוד

תוכנה

יש לסמן ב
" "Xאת
הנושאים
המוצעים על
ידי הספק

נושאים

UPS
אביזרי מחשוב
אמצעי תצוגה
מדפסות ורכיביהן
מחשבים אישיים ורכיביהם
מחשבים רזים ()Thin Client
מצלמות דיגיטאליות
מקרנים
סורקים ורכיביהם
צורבים
ציוד אבטחת מידע
טאבלטים
GIS
 Sharepointלסביבת Web Parts
אבטחת מידע (כולל אנטי וירוס ,אנטי ספאם ו)FireWall -
גיבוי בIBM MF -
גיבוי בסביבה הפתוחה
אמולציה
בדיקת תוכנה
גרפיקה ועריכה
כלי Case
מחוללי דו"חות
מחוללי יישומים
ניהול זהויות
ניהול פיתוח ותפעול DevOps -
ניהול תוכן בעברית
ניהול תוכן בערבית
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מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
ניהול תוכן באנגלית
רכיבי Dot Net

יישומי CRM
תוכנות וירטואליזציה (כמו )VMWare
תוכנות ( VDIכמו )Ctrix
מאגרי תמונות
אינטגרציה ותווכה ()middleware

ציוד

חומרה
ותוכנה

ציוד

חומרים
וציוד
מתכלה

ציוד

בקרות
אבטחת
מידע
חומרה
ורישוי

שירותים

חומרה

שירותים

תוכנה

BI
מיתקן לוויסות עומסים ()WSD
מיתקן למניעת חדירות ומתקפות
מיתקן סינון דואר
חומרי הדפסה
חומרי כריכה
מעטפות מרופדות
נייר
ציוד מתכלה לסורקים
מידור רשתי
הגנה בפני התקפות אפליקטיביות  WAFו XMLFW
הגנה בפני התקפות תשתיות IPS
הגנה בפני התקפות מבוזרות DDS
הגנה על מסדי נתונים
הצפנת מידע על התקנים ניידים
בקרת גישה לרשת NAC
מערכת כספות להעברת מידע מוגן וחסוי
אנטי וירוס והגנה על תחנות הקצה EPS
מניעת דלף מידע DLP
מערך גישה מרחוק למערכות פנימיות SSLVPN
ניהול אירועי אבטחת מידע SIEM
מערכת סינון העלאת קבצים ליישומים ICAP -
שרות בדיקת Emulation Threat , zero-day
מערכת סינון גלישה PROXY
התקנה והגדרה
תחזוקה שנתית
תמיכה
אבטחת איכות
בדיקת תוכנה
הדרכה
הטמעה
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הסבה
הפעלת מוקדי תמיכה
התקנה

שירותים

ניהול
אבטחת
מידע

שירותים

אינטרנט

שירותים

ממשק
משתמש

שירותים

SPS

שירותים

ניהול
תצורה

שירותים

נתונים

שירותים

BI

שירותים

שירותי
יעוץ
בתחום

PMO
פיתוח MAGIC
פיתוח Dot NET
מודעות  -מערכות להגברת מודעות עובדים
שרותי ייעוץ אבטחת מידע
שרותי בדיקות חוסן תשתיתיות ואפליקטיביות  ,ידני ואוטומטי
סקרי סיכונים
הפעלת אתרים
הפעלת קבוצות דיון (פורומים)
ייעוץ בתחום ממשק משתמש ושימושיות
שירותי גרפיקה
בדיקת שימושיות
פיתוח לתחזוקה של אפליקציות
ייעוץ בתחום SPS

פיתוח בסביבת SPS
התקנה והגדרה של SPS
ייעוץ בתחום מתודולוגיה לניהול תצורה
ייעוץ בתחום שיטות יישום MS Team System

איסוף נתונים
אספקת נתונים
הסבת נתונים
ייעוץ בתחום BI

CRM

שירותי אפיון בתחום BI
שירותי פיתוח בתחום BI
התקנה והגדרה של מוצרי BI
ייעוץ בתחום Dynamic MS CRM
ייעוץ בתחום שיטות יישום CRM

ניהול פרויקטים בתחום CRM
שירותים
ניתוח מערכות בתחום CRM
אחרים
שירותים
בתחום
יישום מערכות CRM
:CRM
התקנה והגדרה של מוצרי CRM
ייעוץ לגבי יישום תוכנות קוד פתוח
קוד פתוח התקנה של תוכנות קוד פתוח
שירותים
ביצוע התאמות ותחזוקה של תוכנות קוד פתוח
ייעוץ אסטרטגי
שירותים
שירותים
כלליים
תכנון ,הקמה ושדרוג תשתיות
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מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
תכנון וביצוע פרויקטי חומרה ותוכנה
ייעוץ לבניית יכולות המשכיות עסקית
ייעוץ טכנולוגי /חדשנות טכנולוגית
מאגרי מידע
תמיכה(פלאג-אין) מורפולוגי למנועי חיפוש

שירותים

כללי

כלים לניתוח מידע עברית וערבית
כתיבת מכרזים
משלוחים
הדרכה
יצירת עזרי הדרכה
קורסים והכשרות

תאריך_______________ :

חתימת המציע_________________________:
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נספח  – 2אישור רו"ח על מחזור כספי
תאריך_______________:
לכבוד חברת ______________
הנדון  :אישור על מחזור כספי (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים) לכל אחת מהשנים
שנסתיימו ביום  31.12.20xxוביום ____ ()1
לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
א.
ב.

הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ (או לחילופין ליום____ וליום
____) ( )1בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.

לחילופין:
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים ( ______ )1בוקרו על ידי רואי חשבון
אחרים.
ג.

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים ()1
_________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד
(.)2

לחילופין:
חוות הדעת  /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים ()1
_________ כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד'
להלן.
לחילופין:
חוות הדעת  /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים ()1
_________ כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט
בסעיף ד' להלן.
ד.

בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ( _________ )1המחזור הכספי
של חברתכם לתקופה _____ ( )1הינו גבוה מ  /שווה ל _______ (או כל דרישה אחרת בהתאם
לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים).
בכבוד רב,
________________
______
רואי חשבון
 .1יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.
 .2לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר ,99
יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

הערות:




נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון
בישראל – אוגוסט .2009

יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח
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מדינת ישראל

משרד החינוך
מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
נספח  – 3אישור רישום תאגיד
לכבוד
משרד החינוך
מינהל תקשוב ומערכות מידע ,לידי ד"ר עופר רימון
א.נ,.
הנדון :הגשת הצעה לרישום למאגר ספקים
אני ____________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי
.1
הגוף המציע להצעה שבנדון:
עו"ד( /שם מלא)
______________________________
 1.1שם כפי שהוא רשום ברשם רשמי:
______________________________
 1.2סוג התארגנות:
______________________________
 1.3תאריך התארגנות:
______________________________
 1.4מספר מזהה:
 1.5שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע להצעה שבנדון ומספרי ת.ז .שלהם:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 .2כן הנני מאשר כי החתום/ים על מסמכי ההצעה מטעם _____________ [הגוף המציע]
הינו/ם ______________ ת.ז ______________ .ו ______________ -ת.ז.
_________________ וכי חתימתם בצירוף חותמת התאגיד מחייבת את ___________
[הגוף המציע] לצרכי ההצעה שבנדון.
בכבוד רב,
______________________ __________________ ___________________
חתימה וחותמת
עו"ד
שם מלא
_____________________________
כתובת

______________________
טלפון
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מדינת ישראל

משרד החינוך
מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
נספח  – 4הצהרת מנהל לגבי מספר עובדים

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד
_____________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי:
 .1אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.
 .2אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד.
 .3אני מצהיר/ה בזאת כי מספר העובדים המקצועיים הקבועים המועסקים בתאגיד לפחות
שנה ,אינו קטן מ.5 -

תאריך

שם התאגיד

חותמת התאגיד

שם המצהיר

חתימת
המצהיר

אישור עורך הדין
אני הח"מ ________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ___________________
הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________
מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז__________________ .
המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____________
תאריך

_________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

____________
חתימת עורך הדין
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מדינת ישראל

משרד החינוך
מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
נספח  - 5התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
הננו מתחייבים בזאת כי במשך כל תקופת ההתקשרות למתן שירותים ,נקיים לגבי העובדים
שנעסיק את האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים ובין היתר ,בחוקי העבודה המפורטים
להלן:
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט – 1959
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א 1951 -
חוק דמי מחלה ,תשל"ו – 1976
חוק חופשה שנתית ,תשי"א – 1951
חוק עבודת נשים ,תשי"ד – 1954
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשכ"ו – 1965
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג – 1953
חוק החניכות ,תשי"ג – 1953
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תשי"א – 1951
חוק הגנת השכר ,תשכ"ח – 1968
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג – 1963
חוק שכר המינימום ,תשמ"ז – 1987
חוק שוויון הזדמנויות ,תשמ"ח – 1988
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (כולל חוק בריאות ממלכתי) ,תשנ"ה – 1995
חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם ,תשנ"ה – 1996
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א2001-

תאריך__________________ :

חתימה וחותמת תאגיד_________________ :
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