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 הקדש ציבוריגשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל 
 

 03/2021מכרז פומבי מס' 
   הספקים מאגר  הקמת

מאגר הספקים של  להקים"( מבקשת גשר)להלן: " גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל
לצרכי גשר בהתאם לרשימה  "(, מאגר הספקיםלקבלת שירותים/אספקת טובין )להלן: " גשר

רשאית, להתקשר לביצוע עבודות בהליכי קבלת  גשרומקרים בהם נספח ב' למכרז זה המופיעה ב
 או מכרזים פומביים.\ו הצעות מחיר

  -מסמכי המכרז 

 או il.org-www.gesherבכתובת  גשרלעיין ולהדפיס את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של  ניתן
  בכתובת, 08:00-15:30בין , בשעות הקבלה במזכירות ההקדש לקבל העתק של מסמכי המכרז 

 , חולון.1המצודה 

 כמפורט בטופס הבקשה המצורף. -התחומים הנדרשים  .1

  -תנאי סף להצטרפות למאגר הספקים  .2

כלל במאגר הספקים רק ספקים העומדים בתנאים / דרישות המצטברות ירשאים לה
  -כמפורט להלן

דין ביחס שיון עסק ו/או רישיונות נוספים הנדרשים ע"פ יהמבקש בעל ר .2.1
 כלל במאגר הספקים.ילשירותים ביחס אליהם מבקש לה

שנים האחרונות בביצוע  5 -לפחות במהלך ה ניסיון מוכח של שנתייםהמבקש בעל  .2.2
עבודות בתחומי התמחותו ביחס לשירותים בהם הוא מבקש להיכלל במאגר 

 הספקים. 

או צו כינוס נגד המבקש לא תלויים ועומדים צו פירוק ו / או צו פשיטת רגל ו / .2.3
נכסים והוא לא הוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי , 

 . 1981 -התשמ"א 

על ניהול פנקסי חשבונות וברשותו אישור תקף עוסק מורשה,  המבקש הינו .2.4
 , והתקנות לפיו;1976-ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

להוספת תנאים מוקדמים במסגרת  גשרותה של אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכ
, בהתאם לאופי העבודה ונסיבות ןהגשת הצעות למכרזים והליכי הצעות המחיר לגופ

 העניין.

 
 הגשת בקשה להיכלל במאגר הספקים .3

בקשה שתפרט את לגשר  יגישו ,הספקים במאגרספקים המעוניינים להיכלל  .3.1
 .ים נוספיםתחומי עיסוקם, כתובת מעודכנת, מס' טלפון ופרט

 על גבי ובהתאם לטופס המצורף לפניה זו.הבקשה תוגש  .3.2

  - בצירוף כל המסמכים הבאים לגשרהבקשה תוגש  .3.3

 מצ"ב. -פרטים על המציע חתום ומאומת על ידי עורך דין –נספח א'  .3.3.1
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 צ"במ -שימת תחומי ונושאים עליהם המציע מגיש את הצעתור -נספח ב' .3.3.2

חום העיסוק, כולל רישיון עסק, תצלומי רישיונות נדרשים ע"פ דין בת .3.3.3
 במידת הנדרש. 

   .מצ"ב – הצהרה בדבר ניגוד עניינים -ג' נספח .3.3.4

 מידע כללי על המבקש / פרופיל מבקש. .3.3.5

פירוט ניסיון המבקש בטופס הגשת הבקשה ביחס לעבודות לגביהן  .3.3.6
 מבקש המבקש להיכלל במאגר.

עבורם  המלצות מרשויות מקומיות / גופים ציבוריים / גופים גדולים .3.3.7
כלל במאגר יסיפק המבקש שירותים בתחום בו מבקש המבקש לה

 במהלך חמש השנים האחרונות.

קבלן העוסק באספקה, התקנה ואחזקה מתקנים ככל שהמבקש הינו  .3.3.8
להם נדרש תו תקן ישראלי או אירופאי שאושר ע"י מכון התקנים 

ו רף אישור רלוונטי לכל אחד מהעיסוקים הנדרשים להם תוהישראלי, יצ
 כאמור לעיל.

יצורפו  –של שירותים  קבלן העוסק באספקהככל שהמבקש הינו  .3.3.9
שיונות רלבנטיים לביצוע השירותים, לרבות היתרים, תעודות הסמכה יר

 וכיו"ב. 

מנהל פנקסי משתתף אישור מפקיד השומה, או מרואה חשבון המעיד שה .3.3.10
רך חשבונות והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ע

 מוסף.

אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס או  .3.3.11
 רואה חשבון.

 עוסק מורשה.שתתף תעודה תקפה בדבר היות המ .3.3.12

אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .3.3.13
 .1971 - חשבונות(, התשל"ו

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. .3.3.14

ר ע"י עו"ד בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים תצהיר חתום ומאוש .3.3.15
 ציבוריים, בנוסח המצ"ב למסמך פניה זה. 

תצהיר חתום ומאושר ע"י עו"ד לאימות הנתונים הרלבנטיים, בנוסח  .3.3.16
 המצורף למסמך פניה זה.

תעודת התאגדות של צורפו לבקשה גם י -הוגשה בקשה על ידי תאגיד  .3.3.17
 כן ביחס לתאגיד. וכן תמצית דו"ח רשם החברות מעוד החברה

ו"ד כ"נאמן למקור" מאושר ע"י ע יצורף העתק, -הוגשה בקשה ע"י יחיד 
 של תעודת הזהות של המשתתף. 

אישית במסירה הבקשה, בצירוף כל המסמכים המפורטים לעיל, תוגש  .3.3.18
מטה גשר  -חולון 1תיבת מכרזים שנמצאת ברחוב המצודה באמצעות 

תאריך  חמישייום א יאוחר מל, שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל
 .14:00 עד השעה 18/11/21
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 רשאית להתעלם מבקשות שהוגשו ללא כל המסמכים הנדרשים. גשר .3.3.19

לא  - לעילבהתאם להוראות תקבל שלא ת בקשה להיכלל במאגר הספקים,כל  .3.4
 .תובא לדיון

 בחינת הבקשות להיכלל במאגר הספקים  .4

 כך,  תבחן את הבקשות שהוגשו בפניה. ו/או מי שיוסמך על ידה ל גשרועדת המכרזים של 

ע"י ועדת המכרזים, ירשמו  יםמציעים / בקשות שיעמדו בדרישות הסף וימצאו מתאימ
 מסר להם הודעה על כך בכתב. יבמאגר ות

ר לו ועדת המכרזים תמצא שאינו עומד בדרישות הסף ו/או שאינו מתאים, תמסושו מציע
 הודעה.

ובהתאם למסמכים שיומצאו ע"י  יוד השוניםלשירותים/צהבקשות יסווגו בהתאם 
 המבקשים. 

 
 ניהול מאגר הספקים   .5

ממועד מתן הודעה הרישום במאגר הקבלנים בהתאם להזמנה זו יהיה בתוקף  .5.1
 .גשרתפרסם ש כפילמשתתף על רישומו במאגר או ממועד אחר 

תהיה רשאית לפרסם את רשימת הספקים הכלולים במאגר הספקים גם  גשר .5.2
 . גשררנט של באתר האינט

 תעדכן, מעת לעת, את המאגר.  גשר .5.3

לפעול בכל עת להרחבת המאגר  מגשראין ביצירת מאגר הספקים כדי למנוע  .5.4
ולצרף מעת לעת ספקים חדשים למאגר ו/או לאתר באופן יזום ספקים נוספים על 

 . גשרפי צרכי 

ן הפניה לספקים שייכללו ברשימות, בכל אחד מהתחומים הנדרשים, תעשה באופ .5.5
את מירב היתרונות וכן בשים לב למיקום הגיאוגרפי של עסקו של  לגשרשיעניק 

, מספר פניות / עבודות יםהנדרש השירותים/, בהיקף העבודההקבלן/הספק
ובהתאם להוראות ונהלים הספק/הקבלן, עומס שהוטל עליו קודמות שבוצעו ע"י 

 שייקבעו ע"י ועדת המכרזים, מעת לעת.

 א יכללו ברשימה.ל -אישור / המלצות בדבר ניסיון קודם  בקשות שלא צורפו להן .5.6

הספקים, לאחר סיומם של ההליכים נשוא פניה זו,  למאגרספק שיבקש להצטרף  .5.7
וזו תיתן החלטתה  גשרעדת המכרזים של ויהיה רשאי להפנות בקשה מתאימה לו

 בנדון.

 הספקים, יהיה רשאי לעשות כן בהודעה שתימסר ממאגרספק שיבקש להיגרע  .5.8
 בכתב. לגשר

תן לו הזדמנות ינועדת המכרזים תהיה רשאית למחוק ספק מהמאגר, לאחר שת .5.9
 לטעון בפניה את טענותיו. 

תהיה רשאית לבקש, מעת לעת, עדכונים של הפרטים באשר לספקים  גשר .5.10
השונים הכלולים ברשימה וכן תהיה רשאית לדרוש עדכון כאמור לקראת ו/או 

 בעת עריכתה של הזמנה להציע הצעות ו/או מכרז זוטא.
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הודעה בכתב על כל שינוי  גשרלמחויב למסור  -הספקים  במאגרספק שייכלל  .5.11
הסף כמפורט לעיל, כולל ביטול ו/או התלייה ו/או אי  שחל אצלו ביחס לתנאי

יום ממועד שנודע  14חידוש של רישיון או היתר או רישום וזאת לא יאוחר מתוך 
 לספק על השינוי.

איננה מתחייבת למסור עבודות כלשהן, כן רשאית  גשרלמען הסר ספק מובהר כי  .5.12
פעל ע"י שיקול הספקים, והיא ת במאגרלפנות גם לספקים שלא נכללים  גשר

 דעתה הבלעדי.

אין בפנייה זו ו/או ביצירת מאגר הספקים / ספקים על פיה כדי להגביל ו/או  .5.13
ו/או ועדת מכרזים עפ"י כל דין ו/או כדי לחייב את  גשרלגרוע מסמכויותיה של 

 להתקשר באמצעות מאגר הספקים  מעבר לקבוע בדין. גשר
 

 הוראות כלליות .6

ובהגשת הבקשה להיכלל במאגר הספקים יחולו על כל ההוצאות הכרוכות בהכנת  .6.1
 המבקש בלבד.

  בקשהליים באיזו אשומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמ גשר .6.2
 .לגשרבמידה שוויתור כזה לא יגרום נזק 

שומרת לעצמה את הזכות לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניה אודות  גשר .6.3
הבקשה  בהגשת ודות עברם וניסיונם., כולם או מקצתם, ובכלל זה אבקשיםהמ

כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי  בקשרואים את המ להיכלל במאגר הספקים
שלא ישתף פעולה בעריכת החקירות  בקשלעריכת בדיקות וחקירות כאמור. מ

תהיה ועדת המכרזים רשאית לדחות  והבדיקות כאמור ו/או ימסור מידע לא נכון,
 את בקשתו להיכלל במאגר.

תהיה רשאית לפרסם את שמות הקבלנים / ספקים שירשמו במאגר באתר  שרג .6.4
נותן הספק / קבלן את  –ובהגשת בקשה להצטרפות למאגר  גשרהאינטרנט של 
 הסכמתו לכך. 

שאלות ובקשות להבהרות ומידע נוסף בכל הנוגע להזמנה זו יש לפנות בכתב בלבד עד  .7
  .gideon@gesher-il.orgבדוא"ל , מר גדעון רוזן, סמנכ"ל גשרל 05/11/21 ליום
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 -נספח א'
פרטים על 

 המציע
 

 רטים על המציעפ .1
 

  שם  המציע .א
 

  המס' המזהה )מספר חברה, מס' עמותה( .ב
 

  סוג התארגנות )חברה, עמותה(   .ג
 

  תאריך התארגנות .ד
 

 שותפות( :שמות הבעלים )במקרה של חברה,  .ה

 

 

 :שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם .ו

 

 

  שם המנהל הכללי .ז
 

  שם איש הקשר למכרז זה .ח
 

  מען המציע )כולל מיקוד( .ט
 

  טלפונים .י
 

  פקסימיליה .יא
 

  כתובת דואר אלקטרוני .יב

 
 על הגוף המציע למלא, לחתום ולהחתים עו"ד על דף זה. 

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע ךתארי
 

 הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע, והינם נכונים. 
 

 
 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד תאריך
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 נדרשים למכרז רשימת תחומים -נספח ב'
 
 

 :ותיווכן את האזור בו מספק המציע את שיר יש לסמן את התחום בגינו מוגשת הצעת המציע
 

סימון 
תחום 

עיסוק 
 המציע

אזור מסוים  בכל רחבי הארץ תחום 
 בארץ

 הערות

    הסעות בכל רחבי הארץ 
    תיקון ושירות למלגזות 
    הדברה 
-מחשבים וציוד היקפי 

 מכירה ותיקונים.
   

    מעליות שירות 
כירה, תיקון מ-מיזוג אויר 

 ושירות.
   

    מתורגמנים 
    יםצבע ושיפוצ 
יקונים ת -חשמל בניין 

 ותוספות
   

מכירה, ושירות למכונות  
 רינק.ש-הלחמת ניילון

   

    אינסטלציה 
    אספקה-ריהוט משרדי 
מכירה, ושירות למכונות  

 שקילה
   

 ארצי   הזנה ארוחות צהריים 
מכונות צילום , שירות,  

 מכירה ואחזקה כולל טונרים
   

    בית דפוס  
    ציודבלות הו 
    בדיקות אגרונום 
    יועץ נגישות 
 ארצי   אספקת ציוד משרדי 
    גינון ואחזקת גינות 
    ניקיון והדברה 
 

 על הגוף המציע למלא, לחתום ולהחתים עו"ד על דף זה. 
 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 
 

 אישור
 

__ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני אני, עו"ד _________
מר ____________, אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________ 
המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה 

 ת תצהירו וחתם עליו בפניי.צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונו
    ________________      ___________________ 

 חתימה          תאריך             
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 ר העדר ניגוד ענייניםהצהרה בדב -נספח ג'
 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 

י אני הח"מ, _____________ בעל ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כ

עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

 מצהיר בכתב כלהלן.

 אני משמש כמנהל/בעל מניות בחברת ___________________ )להלן "החברה"(.

 

 

-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 ות גופים ציבוריים"( וכחלק מהצעת החברה למכרז מס' _____.)להלן: "חוק עסקא 1976

 בתחום _____________________

 

עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשעה החברה ולא הורשע בעל זיקה אליה )כהגדרת 

מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים 

ק שכר ולפי חו 1991-טחת תנאים הוגנים(, התשנ"א)איסור העסקה שלא כדין והב

 .1987-מינימום, התשמ"ז

 

 

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם 

 החברה, אשר הסמיכה אותי למסור הצהרה זו.

 אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 ולראיה באתי על החתום,

         _____________ 

 חתימת המצהיר            

 

 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני 

מר ____________, אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________ 

את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה  המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי.

 

    ________________      ___________________ 

 חתימה          תאריך              


