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 סלולרובקשה לקבלת הצעות להתקשרות לשירותי ייעוץ תקשורת 

 בורסת היהלומים הישראלית בע"ממפעלי 

 

 לליכ  .1

"( מבקשת המזמין" ו/או "הבורסה)להלן: " בע"מ( 1965)בורסת היהלומים הישראלית מפעלי  .1.1

( אשר יהוו שירותים רציפים השירותים"לשירותי ייעוץ תקשורת וסלולר )להלן: " לקבל הצעות

מפעילות סלולר עבור הבורסה באופן  תקשורתעבור בחינה שוטפת ו/או התקשרויות עם חברות 

 בבקשה זו., הכל כמפורט או התקשרויות אחרות בקשה לקבלת הצעותשל 

את העוסקים  תאשר מאגדאלית בע"מ בבעלות בורסת היהלומים הישרהחברה הינה תאגיד  .1.1

  איש. 20,000-במסחר יהלומים בישראל ובעלת היקף משתמשי סלולר של כ 

 לכל הבורסה באתר יפורסמו הבקשה מסמכי קרי" פתוחה בקשה" של בצורה תערך הבקשה .1.1

 הוגנת בתחרות השתתפותם לצורך, להצעה הבקשה על לענות יבחרו אשר האפשריים המציעים

 .וסלולר תקשורת בנושא ייעוץ שירותי למתן

 

 שנה נוספתב הנתונה זכות בררה )אופציה( להארכת לבורסהו לשנתיים,היא ההתקשרות תקופת  .1.1

 .חמש שנים מדי פעם בפעם, ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על

 

-בלתיאו מואגד ) חבר בני אדםיוגשו בידי יחיד או בידי  בקשה זוהצעות למתן השירותים מושא  .1.5

את השירותים  יתןישאחד בלבד מועמד שמו של  ןמואגד(. בהצעה שיגיש חבר בני אדם יצוי

נותן שירותים )להלן  4-ו 3יפורטו כל הנתונים האישיים הנדרשים בסעיפים ו מטעם המציע ולגבי

 .(מועמד -מוצע יכונה להלן 

בעריכת מכרז ו/או מעין מכרז. המזמין יהיה רשאי  מחויבהמזמין הינו חברה פרטית ואינו  .1.6

לבטל בכל עת את הבקשה לקבלת הצעות ו/או חלק ממנה, לפרסם אחרת תחתיה, ו/או להאריך 

את המועד להגשת ההצעות. המזמין רשאי שלא לקבל אף אחת מההצעות שהוגשו לו ו/או לנהל 

 עתו של המזמין.משא ומתן עם המציעים כולם ו/או חלקם והכל על פי שיקול ד

 
 השירותים הנדרשיםמפרט  .1

 הבורסה של צרכיה כלו  התקשורת בנושא קיימות התקשרויות של שוטף ומיפוי לימוד ,בדיקה .1.1

. התקשורת ספק עם הבורסה של ההתקשרות ואיכות ניהול את שוטף באופן ללוות מנת על

 .חדשבהליך איתור של ספק תקשורת או סלולר  או/ו התקשרות המשך על המלצות

 .חדשה רגולציה כולל התקשורת בשוק לשינויים צפי התייחסות, אלטרנטיבים פתרונות מציאת .1.1

 .בבורסה התקשורת למנהל וסיוע הארגון לע טכניים נתונים איסוף .1.1

 ל"מב, א"מפ, הסלולרית התקשורת בתחומי הקשור בכל ומוכח מקצועי באופן השוק הכרת .1.1

 מכשירים אלפים מעשרת יפחת שלאמוכח  גודל בסדר התקשרות בעלי בגופים, ואינטרנט

 .לפחות
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 .וחיצונית פנימית טלפונית תקשורת של ודיגיטליות אנלוגיות, קוויות מערכות תכנון .1.5

 אנלוגיות תשתיות, לריםווסל קווים טלפון מכשירי, מרכזיות לרבות התקשורת סוגי בכל ייעוץ .1.6

 .ועוד חדישות טכנולוגיות,  פיזי חיווט, בענן וירטואלית תקשורת, IP וטכנולוגיות

 . סוגיהן כל על התקשורת רשתות בציוד טיפול ויכולת מקצועי ידע .1.2

 ן"הרט, התקשורת בתחומי יותר מוזלות אלטרנטיבות או\ו חדישות טכנולוגיות הצגת .1.2

 .וכדומה VOB, בענן תקשורת,  IP טכנולוגיית  כדוגמת ובטכנולוגיות

, כמויות וכתבי טכני ומפרט   SLA, SOW מפרטים ובכללן מחיר הצעות לקבלת בקשות הכנת .1.9

 הדרישות, הנדרש התכנון שלמות על הקפדה תוך, נדרשת עבודה ופירוט נדרשים כלליים תנאים

, שהתקבלו ההצעות לבדיקת ומשקולות קריטריונים הכנת, זה בתחום המקובלות האבטחתיות

 הצעות וניתוח בדיקה, הנדרשת העבודה לביצוע זוכה לבחירת המלצות ומתן ההצעות בדיקת

 עסקאות של הספקים של ופיקוח בדיקה עם תעשה .קשההב לתנאי בהתאם התקשורת ספקי

 להמליץ מנת על, הבורסה של גודלה מסדר יפחת שלא גודל בסדר התקשרויות בהיקף בארגונים

 .הנבחר המציע על

 עם הספק הקיים/נבחר. תוההתחייבויובקרה ופיקוח שוטף על קיום ההסכם  .1.12

לקוחות כלל אחת לרבעון ביצוע בקרה שוטפת והפקת דוחות על חיובי הספק הקיים/נבחר של  .1.11

 הבורסה. בדיקה וטיפול בהחזרים באם נתגלו חיובי יתר שגויים.

, הבורסה של סלולריתה והן הקווית הן התקשורת והעלויות החשבוניות של שוטפת בקרה .1.11

 .מתמיד ייעול לצורך

 .צורך לפי קריאה בעת עצמה לבורסה הגעה כולל חירום למצבי מענה .1.11

 הנהלת ישיבות או/ו הרלוונטים הבורסה נציגי עם ופגישות הסלולר ועדת לישיבות הגעה .1.11

 .קריאה לפי הבורסה

  .שוטפים בנושאים לטיפול הרלוונטי הבורסה נציג עם שבועית עבודה תפגיש .1.15

, כמו כן המפעיל ידרש להגיע הבורסה משרדיב צורךה ולפי ממשרדו תתבצע זוכהה עבודת .1.16

  לפגישות ו/או ועדות הבורסה במידה ויתבקש לכך.

במסגרת מתן  הבורסההתכנים המקצועיים והיישומים אשר יוכנו על ידי הזוכה עבור  .1.12

השירותים, לרבות זכויות יוצרים בכל מסמך, קובץ מגנטי או כל תוצר אחר אשר יערוך עבור 

 .הבורסהמתן השירותים יהיו קניינו הגמור של  במהלך הבורסה

 ולא בלבד אישי באופן המועמד שצוין בהצעה הזוכה ע״י יינתנו הייעוץ רותייש כי מובהר .1.12

 הבורסה .הבורסה ידי על ומאושר מוסכם יהיה שהדבר בלי את המועמד להחליף לזוכה יתאפשר

 המוחלט. הליתן את אישורו או להימנע מכך, לפי שיקול דעת תהיה רשאית

 בקשהתנאים מוקדמים להשתתפות ב .1

שנצבר בשבע השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות  לפחות שנים 5 של מקצועי ותק בעל .1.1

ייעוץ תקשורת . בתקופה האמורה המועמד צבר ניסיון תקשורת וסלולר בייעוץזה  בקשהל

 עובדים במספר תחומי עיסוק שונים.   5,000 בעבור גוף אחד לפחות שמעסיק לכל הפחות וסלולר

ולהעביר ים. על המציע לפרט מוכח וניסיון מיומנויות, ידע תמחייב תקשורת וסלולרל ייעוץ .1.1

 מלצות.ה
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 :1הסף האמורים בסעיף להוכחת עמידת המציע בתנאי מסמכים  .4

באופן מדויק  (ד')נספח על המציע למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס תשקיף המשתתף  .1.1

ומלא ולצרפו להצעה. אם חסר מקום באותו דף, יושלמו הפרטים בדף נוסף שיצורף להצעה. 

המועמד מודגש שאם המציע הוא חבר בני אדם יש למלא בתשקיף המשתתף את הנתונים של 

 . עובדים שיסייעו לואחד מהכל ו

 .3.2כאמור בסעיף  בעבור גוף שערך בקשהדוגמה להצעה ל להצעתו לצרף המציעעל  .1.1

 

 תנאי סף כלליים .5

של פקיד  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו לצרף להצעתו אישור לפיעל המציע  .5.1

רשות המסים מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, או אישור ממוחשב מאתר האינטרנט של 

המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך 

, או שהוא פטור מלנהלם ונוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח 1975-מוסף, התשל"ו

. על האישור להיות למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף

 קף בשנת המס הנוכחית.תובר 

שכר על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום ומאומת כדין על העסקת עובדים זרים ותשלום  .5.1

 .ג'כנספח מינימום. התצהיר מצורף 

אם המציע הוא תאגיד או שותפות רשומה, יש לצרף העתק של תעודת ההתאגדות, וכן אישור  .5.1

סמכותם לחייב את לגבי ל התאגיד וזכויות החותמים בשמו ש עורך דין או רואה חשבון לגבי

 .זה בקשהשבהן עוסק התאגיד בחתימתם, ובכלל זה סמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות 

 :דרישות נוספות מהמציעים .6

לניגוד  להצעתו הצהרה כי הוא אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים ו/או חששעל המציע לצרף  .6.1

לבין  בקשה)ככל שהצעתו תוכרז כהצעה זוכה בזה  בקשהעניינים בין ביצוע השירותים נשוא 

 (.'הבנוסח המופיע כנספח או תפקידים אחרים שהוא ממלא )אישיים ו/עניינים אחרים שלו 

תהיה רשאית לדרוש מהמציע הבהרות להצהרתו ו/או התייחסות לעניינים נוספים  הבורסה

שש לניגוד עניינים תהא רשאית לפסול על הסף מציע אשר לגביו מתעורר ח הבורסהבעניין. 

 . כאמור

המציע מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם  .6.1

ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם  כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע ההסכם

ל דין. המציע זה או אגב ביצוע ההסכם, בין בתקופת ההסכם ובין לאחר מכן כמתחייב על פי כ

מתחייב לחתום ולהחתים את עובדיו המועסקים על ידו ו/או כל מי מטעמו על הצהרת סודיות 

 .'1ו-וו' כנספח על פי הטופס המצורף 

המציע, עובדיו וכל מי מטעמו יצהירו כי ידוע להם כי אי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף זה  .6.1

 .1977 -לחוק העונשין, התשל"ז  119 -ו 118מהווה עברה ובין היתר על פי סעיף 
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  אופן הגשת ההצעה .2

על המציע להגיש את הצעתו בשני העתקים במעטפה אחת ובה שתי מעטפות סגורות: במעטפה  .2.1

)מקור והעתק(  בקשה( וכל המסמכים הנדרשים לפי הא'נספח אחת יהיו: טופס הגשת הצעה )

 עבור תקשורת וסלולרלשירותי ייעוץ  הצעה" ועליה יירשם( 'ז)נספח מלבד טופס הצעת המחיר 

 )ללא הצעת מחיר(".  בורסהה

רשם: "הצעת מחיר לבחירת י(  ועליה יז'במעטפה סגורה אחרת תוגש הצעת המחיר )נספח  .2.1

 ".הבורסה  עבור וסלולר תקשורת ייעוץליועץ 

ריטיינר חודשי בעבור  (מ)לפני מע" הצעת המחיר תהא נקובה בשקלים חדשים בלבד .2.1.1

הדרושות לשם ביצוע  את כלל הוצאות נותן השירותים והיא תכלול, ייעוץהלשירותי 

, ובלי לפגוע בכלליות האמור היא תכלול את הוצאותיו בגין מושלם ומלא של התחייבויותיו

, ביטוח וכד' ותבוסס על האמור מנהלהשכר, נסיעות, השתלמויות, הכשרות, הוצאות 

  זה. בקשהב

ברח'  .לבורסהגיש יש לה הכאמור למעטפה שלישית ואותאת שתי המעטפות יש להכניס  .2.1

 16.6.1216עד יום   netalir@isde.co.ilגב' נטעלי הרשגל  בתיאום מראש מול  ,1ז'בוטינסקי 

תקשורת וסלולר ל שרותי ייעוץ הצעה עבור. על המעטפה השלישית יש לרשום "11:22בשעה 

 ".בורסההעבור 

 בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה .8

ולרכיב האיכות יינתן משקל של  50%העלות משקל של מחיר בקביעת הציון להצעה יינתן לרכיב  .2.1

50%. 

 מבחני המשנה של מרכיב האיכות ייבדקו בשני שלבים: .2.1

תנאי הסף המוגדרים המועמדים המוצעים בהצעות בתיבדק עמידת  בשלב הראשון .8.2.1

 .פסלוייעמדו בתנאי הסף י. הצעות שלא בקשהב

בחן כל הצעה בהתאם לאמות המידה המפורטות בטבלה שלהלן ויינתנו ית בשלב השני .8.2.2

מציע יוכל לצרף כל חומר הנראה לו רלוונטי ציונים לכל אמת מידה בהתאם למפורט בה. 

, וזאת נוסף על לעיל 2וסעיף  למרכיבים של איכות השירות שמפורטים בטבלה שלהלן

 קיף המשתתף.הפרטים שבתש

מודגש שבהצעה שתוגש על ידי חבר בני אדם, הציון ברכיב האיכות יינתן על סמך בחינת  .8.2.3

 איכות המועמד ששמו נקוב בהצעה. 

 או בשלמותה שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל הבורסה אינה מתחייבת .2.1

 .הבורסה של תהבלעדי הדעת לשיקול נתונה אחר או זה בנושא הכרעה כל. ממנה כחלקים

 את לבחון מנת על השאר בין, המבוקש רותיהש לקבלת חלקי הסכם על לחתום תרשאי הבורסה .2.1

 .העבודה את לבצע המציע של יכולתו
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 מהות לעומת מחירה מבחינת סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב שלא תרשאי הבורסה .2.5

 בקשהה מסעיפי לסעיף מפורטת התייחסות חוסר בשל או ותנאיה הצעות לקבלת ההזמנה

 .כדבעי ההצעה הערכת מונעת הבורסה שלדעת

 

 

 משקל אמות המידה 

 אמות מידה משניות לניסיון המציע: - ניסיון המציע 1

  ; מספר גופים שבהם המציע שימש יועץ 

 ;'ניסיון המציע בייעוץ לגופים שכלולים בנספח א 

  אמות מידה למורכבות:  -מורכבותם של הפרויקטים שביצע המציע 

 עבור אותו גוף י הספקהכלולה בשירותגודל האוכלוסייה 

לעניין הניקוד באמת מידה זו ייחשב ניסיון המציע שנצבר 

 מביצוע עבודה לבדו או כמשתתף בצוות.

 

 

 

40% 

 שביעות הרצון של לקוחות המציע  2

 הניקוד יינתן, בין היתר, על סמך: 

  שהמציע סיפק לו; השירותמלקוח המידת שביעות הרצון של 

 ;עמידת המציע בלוחות זמנים 

 .התרשמות מההיערכות הלוגיסטית של המציע בשירותים המבוקשים 

 סלולר.תקשורת והובדים משירותי העשביעות הרצון של ה 

 הבורסהמלקוחותיו של המציע.  הבורסהקבל תהניקוד יינתן על סמך חוות דעת ש

כולם או  עבודות דומות",המציע בניסיון  -ב' ב"נספח פנה ללקוחות שפורטו ת

לפנות לגופים/לקוחות שקיבלו שירותים מן המציע  תגם רשאי הבורסהחלקם. 

 ובמקרה כזה גם תשובותיהם ישוקללו בקביעת הניקוד.  בנספח ב'ואינם מופיעים 

 

 

 

 

 

30% 

 

 ראיון 3

 .מרמתו המקצועית התרשמות לראיון לשםזמין את המציע ת הבורסה

חבר בני אדם יוזמן מי שנקוב בהצעה כמועמד למתן את אם המציע הוא 

 .בקשההשירותים מושא ה

 

 

30% 

  100% 

 

  . 70%-לפסול הצעה שלמרכיב האיכות שלה ניתן ציון נמוך מ תרשאי הבורסה .8.5.1

את הזכות לפסול הצעה של ספק שלקוח מקרב לקוחותיו נתן  הלעצמ תשומר הבורסה .8.5.2

לא בוצעה לשביעות  העמ הבורסהעליו חוות דעת שלילית או שהתקשרות קודמת של 

 .הבורסהשל  הרצונ

תיפתח הצעת המחיר של המציע אשר הוגשה במעטפה אטומה וסגורה כנדרש  בשלב השלישי .2.6

 .לעיל 6בסעיף 

 לעיל. 6אופן הגשתה חרג מהוראות סעיף היה רשאי לפסול הצעה שת הבורסה .8.6.1

יתר  .נקודות 100 -ביותר יזכה בניקוד מרבי  המציע, אשר הציע את ההצעה הכוללת הזולה .8.6.2

 זו.ההצעות ינוקדו ביחס להצעה 



 

'בוטינסקי  ז גן  3222ת.ד.  3דרך   03, טל. 52130 רמת  03פקס.    5760211- -5750652 
3 JABOTINSKY RD. P.O.B. 3222, RAMAT GAN 52130, TEL. 03-5760211 FAX. 03-5750652  WWW.ISDE.CO.IL 

 
G:\19.5.2016בקשה למתן הצעות ליועץ תקשורת . \2016בחירת יועץ סלולאר \2016\פרטנר\סלולרי\צרכנות.docx 

 (  ( בע"מ1965מפעלי בורסת היהלומים הישראלית 
THE ISRAEL DIAMOND EXCHANGE ENTERPRISES (1965)  LTD. 

. ההצעה בעלת הציון הציון המשוקלל של כל הצעה )איכות ועלות(יחושב  בשלב האחרון .2.2

 הזוכה.המשוקלל הגבוה ביותר תיבחר כהצעה 

  ביטוח .9

על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח  יועץואחריות ה מהתחייבותלגרוע  מבלי .9.1.1

שיחתם בין  צורף להסכםשיאשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח 

 ויהווה תנאי להתקשרות בין הצדדים. הצדדים לאחר בחירת ההצעה הזוכה.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין  .9.1.2

על כל   בורסת היהלומים הישראליתועל פי הסכם זה ואין לפרש את האמור כוויתור של 

 זכות או סעד המוקנים להם על פי הדין ועל פי הסכם  זה.

 

  ערבויות .12

לאחר שתימסר לזוכה הודעה על זכייתו, הזוכה יידרש למסור ערבות בנקאית אוטונומית  .12.1

כדין, בסכום של  או ערבות דומה של חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון  הבורסהלטובת 

ימי עבודה מתאריך ההודעה בכתב על  7בתוך  לבורסה. כתב הערבות יימסר ש"ח 20,000

, הבורסהט את הערבות כולה או חלקה אם, על פי שיקול דעת יהיה זכאי לחל הבורסההזכייה. 

 '.חבנספח . הערבות תוגש בנוסח המצ"ב הבורסהלא עמד המציע בהתחייבויותיו כלפי 

את  הבורסהיממש אם יום לאחר תום תקופת הסכם.  90הערבות תהא בתוקף לפחות  .12.1

בתחילת  הבורסהבידי הספק האופציה הנתונה בידו להארכת תוקפו של ההסכם, יפקיד 

הנ"ל, ואשר תוקפה יהיה ובתנאים ערבות בסכום וכתנאי לתחילתה, הנוספת כאמור,  ההתקופ

 . יום מתום תקופת ההארכה, לפי העניין 90עד לאחר 

 שאלות מציעים .11

 של מערכות מידע ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל וז בקשהמציעים בעניין השאלות  .11.1

. על 11:22בשעה   1.6.1216עד   netalir@isde.co.il דוא"לבאמצעות באמצעות  ,בורסהה

 215262129המציע לוודא ששאלותיו התקבלו במשרד בטלפון שמספרו 

 הבורסהפרסם את השאלות ואת המענה עליהן באתר האינטרנט של רשאית ל הבורסה .11.1

 . isde.co.il שכתובתו

 .בקשהשיפורסמו כאמור לשאלות יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי ה הבורסהתשובות  .11.1

 

 הסכם ההתקשרות .11

בנפרד לאחר בחירת ההצעה הזוכה ויהווה תנאי להתקשרות בין הסכם ההתקשרות ייחתם  .11.1

הצדדים. ההסכם יעגן את כל האמור בבקשה זו ויכול ויהיו פרטים נוספים אשר יהוו את 

בין האמור בבקשה זו לבין ההסכם יגבר האמור  ההסכמות בין הצדדים. במקרה של סתירה

 בהסכם. 

 

mailto:netalir@isde.co.il


 

'בוטינסקי  ז גן  3222ת.ד.  3דרך   03, טל. 52130 רמת  03פקס.    5760211- -5750652 
3 JABOTINSKY RD. P.O.B. 3222, RAMAT GAN 52130, TEL. 03-5760211 FAX. 03-5750652  WWW.ISDE.CO.IL 

 
G:\19.5.2016בקשה למתן הצעות ליועץ תקשורת . \2016בחירת יועץ סלולאר \2016\פרטנר\סלולרי\צרכנות.docx 

 (  ( בע"מ1965מפעלי בורסת היהלומים הישראלית 
THE ISRAEL DIAMOND EXCHANGE ENTERPRISES (1965)  LTD. 

 תנאים כלליים .11

לבטל את /או ו זה בקשהבעקבות אף אחת מההצעות שיוגשו לא לקבל  תרשאי הבורסה .11.1

  .או חלקים ממנו בכל עת בקשהה

 או הנמוכה ממנו בשיעור זה. 15%-לפסול הצעת מחיר הגבוהה מהאומדן ב תרשאי הבורסה .11.1

 לפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או  תרשאי הבורסה .11.1

וכן הצעה שעולה ממנה שבקיום ההתקשרות ייפגעו  בקשהעל הבנה מוטעית של נושא ה

  .אחרת הבורסהזכויות עובדים, זולת אם החליטה 

שלא לבחור את ההצעה אשר קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר  תהיה רשאית הבורסה .11.1

ו/או לא לבחור בכל הצעה כלשהי , בקשהמידה אשר פורסמו במסמכי הבהתאם לאמות ה

ו/או להעדיף הצעה אחרת גם אם לא קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר והכל על פי שיקול 

 דעתה המלא. 

לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  תרשאי הבורסה .11.5

המוגדרות כדרישות סף,  בקשהמהות ההצעה ותנאיה, או שאינה עונה על אחת מדרישות ה

מונעת החלטה ו/או  הבורסהשלדעת  בקשהאו בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי ה

 .הערכה כדבעי

פו לה כל המסמכים לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צור תרשאי הבורסה .11.6

 .הנדרשים

לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות  תרשאי הבורסה .11.2

  .להצעתו או כדי להסיר אי בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה

לקבוע, נוסף על הספק הזוכה, מציע המדורג במקום שני ומציע  תרשאי הבורסה .11.2

לא יעמוד בהתחייבויותיו או אם  המדורג במקום שלישי. אם מציע שנבחר כזוכה

יהיה רשאי להתקשר  הבורסהההתקשרות אתו תבוטל או לא תצא לפועל מסיבה כלשהי, 

עם המציע שדורג במקום השני על פי תנאי הצעתו וזאת בתוך שישה חודשים ממתן ההודעה 

. כך ייעשה, במידת הצורך, גם עם המציע שדורג במקום בקשהלמשתתפים על תוצאות ה

שי. המציעים שדורגו במקום השני והשלישי יהיו חייבים לתת את השירות כפי השלי

 להתקשר עמם. הבורסההצעתם, אם יחליט 
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 נספחים .11

 והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו: בקשהלהלן הנספחים המצורפים ל
 טופס הגשת הצעה -נספח א' 
 ניסיון המציע בעבודות דומות -נספח ב' 

 תשקיף משתתף -' גנספח 
 הצהרה והתחייבות למניעת ניגוד עניינים -' דנספח 
 טופס הצעת מחיר -' הנספח 
 ערבות ביצוע  -' ונספח 
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 א' נספח 
 טופס הגשת הצעה

 לכבוד 

 בע"מ (1965)בורסת היהלומים מפעלי 

 

   לבורסהתקשורת וסלולר הצעות לשירותי ייעוץ להנדון: 

על נספחיו, הבנתי את התנאים ואת  בקשהאני הח"מ מצהיר בזה שקראתי בעיון רב את ה .1

 ואני מסכים להם ומודיע בזה שהצעתי ערוכה לפיהם.  הבורסהדרישות 

 . בקשההנני מצהיר שקיבלתי, אם ביקשתי, את כל ההסברים הקשורים ל .2

 .בקשההצעה זו נוגעת למתן השירותים הנדרשים ב .3

המלאה של  הות רצונאם תזכה הצעתי, אני מתחייב לתת את השירותים הנדרשים לשביע .4

 המוסמכים. הונציגי הבורסה

סלולר תקשורת ולשירותי ייעוץ ידוע לי שהמחיר המוצע כולל את כל העלויות הדרושות  .5

 . בקשהכמתואר ב

הם חלק בלתי נפרד ממנו ומשלימים זה את  בקשהאני מצהיר כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים ל .6

 זה.

המורשים  ידוע לי שאם תתקבל הצעתי תיכנס ההתקשרות לתוקפה לאחר החתימה על ההסכם בידי  .7

 המועמד מטעמי על הצהרת סודיות כנדרש. ולאחר חתימת הבורסהמטעם 

 

        שם המציע:

      מס' ת"ז או מספר חברה:

        כתובת:

        מס' טלפון:

       מס' טלפון נייד: 

        פקס:

        תאריך:

                     חתימה וחותמת של המציע:
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 ב' נספח 
 ניסיון המציע בעבודות דומות

מועדי ואת  מזמיני העבודותשמות את , בקשהלשירותים מושא ה בעבודות דומות ון המועמדניסיאת על המציע לפרט 
 .הביצוע

  שם העבודה:

 טלפון: :המזמין

  אור העבודהית

  

  

 מועד סיום העבודה: התחלת העבודה: מועד

  שם העבודה:

 טלפון: :המזמין

  אור העבודהית

  

  

 מועד סיום העבודה: מועד התחלת העבודה:

 
 

  

  שם העבודה:

 טלפון: :המזמין

  אור העבודהית

  

  

 מועד סיום העבודה: מועד התחלת העבודה:
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 'גספח נ

 תשקיף משתתף

  שם המציע/ה

   

 מספר מזהה תאריך רישום התאגידסוג 

   

 פקסימיליה טלפון כתובת משרד )רשום(

 פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע:

 תפקיד אצל המציע כתובת מספר ת.ז. שם ושם משפחה

    

    

    

    

    

  המועמדפירוט על 

בהצעה את הפרטים של מועמד אחד בלבד אם המציע הוא חבר בני אדם )מואגד או בלתי מואגד( יש לפרט 

 .בקשהמטעמו שייתן את השירותים מושא ה

 , השכלתו, התמחותו וניסיונו המקצועיהמועמדשמו של 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

  המציע חתימת
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 'דנספח 

 הצהרה והתחייבות למניעת ניגוד עניינים

 ת.ז. _______________ מצהיר/ה בזה כדלקמן:ני הח"מ __________ א

 הבורסהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם ה .1

אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר (. המציע -להלן)זה  בקשהבמסגרת 

 זה בשם המציע. 

המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש סביר  ,צהיר כי נכון ליום תצהירי זהאני מ .2

זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים  בקשהלניגוד עניינים בין ביצוע השירותים בהתאם ל

 אחרים אותם הוא ממלא. 

, המציע יימנע מכל פעולה בקשהאני מצהיר ומתחייב כי אם הצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה ב .3

ם שיש חשש שיש לו בה עניין אחר או שיש חשש כי היא תגרום לו להימצא במסגרת מתן שירותי

במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור לביצוע מלוא התחייבויות המציע בהתאם לחוזה ההתקשרות 

 . הבורסהעם 

באופן מידי על כל סיבה שבגללה הוא  לבורסה, מתחייב המציע להודיע בלי לגרוע מהאמור לעיל

 ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל. 

המציע מתחייב לעשות שימוש במידע שיגיע לידיעתו במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה אך  .4

לכל גורם אחר . המציע מתחייב לא להעביר  הבורסהורק לצורך מילוי התחייבויות המציע כלפי 

 את המידע האמור וכן לא לעשות בו כל שימוש אחר.

, יפעלו הבורסההמציע יפעל כדי להבטיח שגם המועסקים אצלו במהלך תקופת ההתקשרות עם  .5

 . בקשהבהתאם להתחייבות זו, אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה ב

 
 

____________________ 

 המצהיר
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 'הנספח 

 הצעת מחירטופס 

 הצעה זו תוגש במעטפה נפרדת אטומה וסגורה, אשר תצורף להצעתו של המציע. 
 הצעה אשר לא תוגש במעטפה נפרדת אטומה וסגורה תיפסל על הסף

 לכבוד

  בע"מ (1965)בורסת היהלומים מפעלי 

)להלן:  הבורסהזה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם הצעה הנני נותן . 1
  "(.מציעה"

כולל את כל הוצאותיו הישירות  חודש מתן שירותיםהמחיר המוצע בידו לידוע למציע כי  .א

מודגש כי המחיר המוצע להלן יהיה והעקיפות הדרושות לשם ביצוע מלא של התחייבויותיו . 

 כחוק שייתוסף על המחיר.מ סופי, למעט מע"

כי התעריף המוצע לשעת עבודה יישאר קבוע לאורך כל תקופת ההסכם לרבות ידוע למציע  .ב

הפרשי הצמדה על תוספת כלשהי לרבות שלם תלא  הבורסהתקופת ההסכם המוארכת. 

 המחיר. 

ידוע למציע כי אם הצעתו תוכרז כהצעה זוכה, הרי שלמעט התעריף אשר הוצע על ידו בהצעה  .ג

הטבה אחרת או החזר הוצאות בגין מתן שירותים לא יהיה זכאי לכל תשלום או זו, הוא 

אלה, לרבות תשלומים כגון הוצאות ניהול כלליות, ביטול זמן נסיעה, צילומים, טלפונים, 

עובדים הוצאות ניהול ותפעול, מתן שירותים לוגיסטיים, הוצאות מחשוב ובקרה, תשלום ל

  , ריכוז ארגוני וכיו"ב.דוחותז ת ועבודות, ריכוו, מיסים שונים, בדיקחיצוננים או ספקי משנה

המפורטת בדין ו/או בהסכם  הבורסהאין באמור לעיל כדי לגרוע מכלליות כל זכות אחרת של  .ד

 ההתקשרות ו/או נספחיו. 

 

 בכפוף לאמור לעיל, הצעת המחיר מטעם המציע היא:  .ה

 . 1(מ)לפני מע" לחודש עבור שירותי הייעוץ__________ ₪ 

 

 תאריך _________________   _________________חתימת המציע 

  

                                           
מובהר כי לגבי התאגדות כגון עמותה או מלכ"ר וכיוב' עניין המע"מ אינו רלוונטי להצעת  1

 המחיר.



 

'בוטינסקי  ז גן  3222ת.ד.  3דרך   03, טל. 52130 רמת  03פקס.    5760211- -5750652 
3 JABOTINSKY RD. P.O.B. 3222, RAMAT GAN 52130, TEL. 03-5760211 FAX. 03-5750652  WWW.ISDE.CO.IL 

 
G:\19.5.2016בקשה למתן הצעות ליועץ תקשורת . \2016בחירת יועץ סלולאר \2016\פרטנר\סלולרי\צרכנות.docx 

 (  ( בע"מ1965מפעלי בורסת היהלומים הישראלית 
THE ISRAEL DIAMOND EXCHANGE ENTERPRISES (1965)  LTD. 

 ערבות ביצוע -' ונספח 
  כתב ערבות

 
 

 לכבוד
  ( בע"מ1965)בורסת היהלומים מפעלי 

 
 הנדון: ערבות מס'____________________________________________

 
 ₪(אלף עשרים )במילים:  ש"ח  20,000  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

החייב( בקשר - _______ )להלן______אשר תדרשו מאת: ____________________________________
 .לבורסה יתסלולרתקשורת הסכם למתן שירותי ייעוץ  עם

, שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשוםמתאריך דרישתכם הראשונה  יום 15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
חיוב ל דרישתכם ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר אתתהיו חייבים לנמק שבלי 

 כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
 

 עד תאריך______________ ף מתאריך________________שאר בתוקיערבות זו ת
 

 : בתושכתו /חב' הביטוחפי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק -דרישה על 
 

_____________________ 
 שם הבנק/חב' הביטוח  

 
_______________ 

 הסניףהבנק ומס'  מס'
 

_______________________  
 כתובת סניף הבנק / חב' הביטוח

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
_________                                                           _________________ ___ ______________ 

                               שם מלא       תאריך 
 חתימה וחותמת

 


