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14.9.2021 
 כבוד, ל

 מציעים פוטנציאליים 
 א.ג.נ.,

 מענה לשאלות הבהרה   - לקבלת שירותי יעוץ בתחום הביטוח  753/21מכרז פמבי דו שלבי מס'  הנדון :

 "( המכרזלהלן: ")

 , רב לוםש
 

   -הבהרה כללית  .1
 

   כמפורט להלן.למכרז הוא   אופן הגשת ההצעה .2
 

 :להלןכמפורט  ת נפרדות( מעטפו2בשתי )ההצעה תוגש 

אחת 2.1 מוק  -מעטפה  לתנאים  "מסמכים  המילים:  בולט  במקום  יצוין  מידהעליה  ואמות  כל   -"דמים  יוכנסו    ואליה 
 . להצעת המחיר פרט, וההמחאה הבנקאית מסמכי המכרז וכל האישורים

 
יר שתוגש על ואליה תוכנס הצעת המח   -עליה יצוין במקום בולט המילים: "הצעת מחיר"  -סגורה  מעטפה שניה 2.2

 הצעת המחיר.  טופס גבי

 
 ם המכרז ומספרו.שתי המעטפות יוכנסו למעטפה אחת מאגדת עליה יצוין ש

 
 

מי אביבים   .3 ":  )להלן  בע"מ  2010להלן מענה חברת  ו/או  במסגרת "החברה"  מי אביבים"( לשאלות הבהרה שהתקבלו 
 : שבנדון זכרמה
 

עמוד  מס'
 נספח/

מס' 
 סעיף

 מענה החברה  פירוט השאלה 

  11סעיף   .1
  2מוד )ע

( 31מתוך   
 

מבקשים להגיש את מסמכי המכרז והנלווים בדוא"ל  
 במקום בהגשה ידנית, לאור מצב התחלואה בקורונה. 

 
 הבקשה נדחית. 

2.  
נספח ד'  

  15)עמוד 
( 31מתוך   

 

טי ניסיון  רלא ברור האם יש למלא בנספח זה, רק פ
א, תאגידים עירוניים של עיריית  דה מול עיריית ת"עבו

ים, )במידה והיו(, או פרטי ניסיון י אביבת"א או תאגיד מ 
מקומיות ותאגידים עירוניים   עבודה עבור רשויות 

 אחרים. 

 
של   ןניסיו נדרש למלא רק פרטי 

א, תאגידים  דה מול עיריית ת"עבו
עירוניים של עיריית ת"א או  

 . אביבים, )במידה והיו( יתאגיד מ 
3.  

נספח ד'  
  15)עמוד 
( 31מתוך   

 

בטבלה הינם כלפי  מילוי היה והפרטים הנדרשים ל
שאינם קשורים   רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים,

שלא למלא את פרטי ההיקף   לעיריית ת"א, מבקשים
הכספי הנדרשים בטבלה בנספח. הנ"ל נתונים מסחריים  

 חסויים. 

 
 לעיל  2 ה לראה תשובה לשא

נספח ו'    .4
  17)עמוד 
( 31מתוך   

 
המכרז כלפי  הנספח עוסק בהצהרה כלפי מכרז אחר, ולא

כרז ושם  הנוכחי. מבקשים לתקן את המלל למספר המ
 המכרז הנוכחי.

בץ  "ב קובר בטעות סופר. מצמדו
 .  מתוקן

בא .4 לפג אין  ו/או  לגרוע  כדי  זה  הבהרות  במסמך  כל מור  בהוראה  מההוראות    וע  במסגרשהיא  מסמכי  המפורטות  ת 
 . וההסכם המכרז

 
 תכם. ונשמח להשתתפ .5

 ד רב, בכבו                                                                                                                                       
 

 ליאור לנצ'יצקי 
 מחלקת רכש והתקשרויות מנהל                                                                                      

 בע"מ  2010אביבים   מי                                                                                       
 מכרז יק  עתק: תה
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 למכרז  ו'נספח 

 753/21' סמ רזמכואי תיאום על דיני ההגבלים העסקיים   בר שמירההצהרה בד

   לקמן:דכהיר בכתב _________ מספר ת"ז ______________, מצמ _____ הח" אני

 י הם כאמור לעיל. לות ש הזה ודת עספר תשמי ומ .1

ביבים  של חברת מי א  מכרזב"(  המציע _ )שם התאגיד( )להלן: " ת ___________ יר זה בשם חברתצהיש  מג אני   .2
 "(. מכרז")להלן:  753/21 מכרזמספר  )נושא ההתקשרות(, וץ בתחום הביטוחלקבלת שירותי יע ע"מ, ב  2010

 יו.  נהלומ  גידהתא ם בש וז הרהצה לחתום על ךמוסמי נא .3

ההגבציהמ .4 חוק  להוראות  בניגוד  פעלו  לא  מטעמו  מי  ו/או  מנהליו  ו/או  התשמ"חע  העסקיים,  ודיני    1988-לים 
 ק(: א רזה )אך ל, ובכלל מכרז ב"(, בקשר להצעתם ייםים העסקההגבל  ניי דהלן ולעיל: "ם )לההגבלים העסקיי

ו מנהליו ו/או מי  ידי המציע ו/אלטו על  הוחזו  עה  בהצם  עי פימרכיב נוסף אשר מו  לן כוכ  מויותאו הכרים ו/חיהמ .5
עצמאי, ללא התייעצות עם מציע אחר  מטעמו באופן  או קשר  עם מציע   מכרז ב, הסדר  או  נציאלי אחר  פוט  זה 

 זה )למעט מציע במשותף( . רזכמב

ו/או הכמויות .6 פר  המחירים  כל  זו  בהצע  המופיעיםט אחר  ו/או  לידי  והובא לא  ה  כלשהו  כ באופן    או   אדםל  עת 
זה    מכרזב להציע הצעות    זה, או בפני כל אדם או תאגיד אשר יש לו פוטנציאל  מכרזב יע הצעות  אשר מצ  גידתא

 )למעט מציע במשותף(. 

ב ו מ א ליו ו/או מנה/ויע  המצ .7 ו רים ו/או כמ תיאום הצעות ו/או מחיי מטעמו לא היו מעורבים  פ/ויות  רט  או כל 
זה,    מכרזבעל ידי מציע אחר  להצעה המוגשת  בנוגע    ביןם וצעתלה  גע בנו  זה, בין   מכרזבשות  גהמו   עות ר בהצאח

בקנה    ולהע תנהגות שאינה  או ה זה, ולא פעלו באופן המהווה הגבל עסקי ו/  מכרזם  ו/או בחלוקת שוק בקשר ע 
 לו. חד מאו לבצע א לא ניסזה, ו/או  זמכראחד עם דיני ההגבלים העסקיים במסגרת 

ו/צימה .8 מנהליו  אע  מי  ו  ניסו  ול  יעוהשפ לא  ו  מטעמו/או  הצע א  על  מציע  להשפיע  של  או  אחר,  מציע  של  ה 
שלא להגיש  חר  א יע פוטנציאלי  למצ  , ובכלל זה לא ניסו ו/או לא גרמו למציע אחר או הז  מכרז בפוטנציאלי אחר,  

 זה.    מכרזבהצעה 

  ציעם מו עא  מציעודברים כלשהוא עם    דין  או  הסדר  עקבותנעשית ב  לב ולאמוגשת בתום  הצעה זו של המציע   .9
 זה )למעט מציע במשותף(.  מכרזב  טנציאליפו

 במקום המתאים: vיש לסמן  .10

היר זה תחת חקירה של רשות  תצ  תים במועד חתימע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא נמצאצי המ]  [  
 ; רזמכד לתיאום ההגבלים העסקיים בחש

 פרט:   ן, אנאכ אם

_______ ______________________ _________________________ ________________ 

עובד  ]   ו/או  מניותיו  בעלי  ו/או  מנהליו  המציע,  בעביר[  האחרונות  השנים  בארבע  הורשעו  לא  דייו  על  ני  ות 
הע מכרזים קייסההגבלים  תאומי  של  עבירות  לרבות  וע   הליכים/ ם,  תלוי  כולא  בעבפליל  רזכמנגדם  ומד  ירות  י 

 אלו; 

 ________ _______________________________________ __ ____אנא פרט: ____  כן, אם

 
             __________         __ _________           ___________   ______________ _ 

 + חותמת חתימה        מספר ת.ז.               שם                 תאריך                 
 

 ת חתימה אימו

 

משרדי ב _____________, מר/גב' , ב  עו"ד ___________ופיע בפני  ה    ______ __ ___  ר בזה כי ביוםמאש  יהננ 
ואח_____________  ,______________ זהות  תעודת  בעל   / אישי  באופן  לי  המוכר/ת  שר,  כי  י  הזהרתיו/ה 

וכי האמת  את  להצהיר  ל  עליו/ה  צפוי  יעשה/  בחוק  הקבועים  עונשיםיהיה/תהיה  לא  אתתאם  אישר/ה  כן,   עשה 
 ה עליו. הנ"ל וחתם/ יר תצהת הנונכו

   __________                   ____                                        ____________ 

 חתימה                                                                                               חותמת              


