טל:
פקס:

08-6533719
08-6533720

לכבוד
מציעי המכרז
שלום רב,

הנדון :מכרז מס'  - 11937הזמנה למתן שירותי ביגוד בליסינג–ברכבת ישראל
הודעה מס'  1למציעים
 .1לנוכח שאלות ההבהרה שהופנו לרכבת ישראל בע"מ )להלן" :הרכבת"( במכרז שבנדון ,מצאה הרכבת
לנכון ליתן את ההבהרות הבאות והדגשים שלהלן ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.
 .2למען הסר ספק ,יצוין ,כי הרכבת קראה בעיון את כל שאלות ההבהרה שהונו אליה והתשובות דלהלן
מתייחסות רק לשאלות שהרכבת סברה שיש להסבירן ולהבהירן .לאור תוכנן של חלק מהשאלות,
במקשת הרכבת לשוב ולהדגיש בפני המציעים את החשיבות של קריאת כל מסמכי המכרז בקפידה.
לחלק מהשאלות שנשאלו הרכבת ישנה תשובה ברורה ומלאה במסמכי המכרז.

 .3תשומת ליבכם כי עודכנו תנאי הסף אמות המידה וטופס ההצעה הכספית.
 .4תשומת לבכם כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום  26.4.2020עד השעה .13:00
 .5יצוין כי המענה למציעים המסומן כנספח  1להודעה מס'  1יצורף לחוזה ,ויהווה חלק נפרד הימנו.
החוזה שיישלח למציע הזוכה במכרז יעודכן בהתאם לאמור בהודעה זו.
 .6לתשומת לבכם ,הודעה זו ממוספרת כ"הודעה מס'  1למציעים" ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
ההזמנה .יובהר ,כי יתר תנאי המכרז ללא שינוי.
 .7תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה.
בברכה,
סיגל בן שמואל
מרכזת תחום רכש והתקשרויות
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מכרז מס'  - 11937הזמנה למתן שירותי ביגוד בליסינג–ברכבת ישראל
נספח  1להודעה 1
ספרור סע'
/נספח
רץ
מפרט
תפעולי
1
נספח ב
רשימת
שלוחות
2

תשובות  /הבהרות

סעיף במכרז

שאלה

סעיף 13

האם יש הגדרה לפרק הזמן לגיוס העובד
רשום בחלק מהשלוחות כמות הגעות בשבוע וביתר השלוחות
לא מצוין כלום  ,כמה פעמים צריך להגיע לאלו שלא מצוין
כמות הגעות

באלו שלא רשום – נדרש להגיע אחת לשבוע .ברשימת השלוחות
רשום אלו שצריך להגיע פעמיים בשבוע.

קיימות
נספח א

האם ניתן לקבל רשימה של כמות עובדים לפי שלוחה וסוגי
העובדים.

נספח ב
רשימת
שלוחות

מצוין הרכב בד אך חסר משקל האם ניתן לקבל?

ערכות
ביגוד
3

4

נדרש לאייש את המשרה תוך  30יום מרגע הודעת הרכבת.

רשימה מפורטת תועבר לספק הזוכה במכרז.
בשלב הזה ניתן לעדכן כי מדובר בכ 3000-עובדים המפוזרים
בכלל השלוחות המצויינות במפרט התפעולי.
לכל אחד מהעובדים קיימת אחת מער' הביגוד המפורטות
במפרט התפעולי.
ערכת ביגוד ייצוגית יש ל 1600-עובדים.
ערכת ביגוד תפעולית יש ל 1400-עובדים.
לא ניתן לקבל משקלים .אך ככלל מדובר בפריטי ביגוד
סטנדרטים הקיימים בשוק.

קיימות
מפרט
תפעולי

8ג

"יודגש כי הפריטים המכירה תינתן אפשרות לכבסם ללא
עלות " – מבוקש להגדיר/להגביל הנ"ל בכמות.

ללא שינוי.

5
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שאלה

תשובות  /הבהרות

ספרור סע'
/נספח
רץ
טבלה ב
רכישת
ביגוד
6
מפרט
תפעולי

סעיף במכרז

האם פריטים שהם רק ברכישה כגון חגורות תיקים עניבות
ישלחו לכביסה ?

ביגוד ברכישה )חולצות שונות ,מעילים( – ישלחו לכביסה.
פריטי ביגוד )חגורות ,עניבות ,תיקים( – לא ישלחו לכביסה.

 11ב

מה צריך להיערך עבור נשים בהריון? אילו פריטים?

מפרט
תפעולי

 11ג

האם הביגוד צריך להיות יוניסקס או נפרד לנשים ולגברים

את אותם פריטים שיש בכל ערכה רק במידות גדולות יותר.
הדגש הוא בדרך כלל על חולצות .כמוכן יש מקרים בהם יש
לעובדת בערכה חולצה מכופתרת ובזמן ההיריון נוח להן יותר
לעבור לחולצות פולו )בכל מקרה זה בהתאם לדרישה ואישור
פרטני של מנהל החוזה(.
לא חייב שיהיה יוניסקס .אך כן חייב שלכל פריט רלבנטי בערכת
ביגוד יהיה מענה לנשים בדגמים  /צבעים זהים בגזרות נשים.

מפרט

 11ג

מה הכמות המקסימאלית של ביגוד לנשים שצריך להיערך

 5%ממקבלי הביגוד הינם נשים .רובם בתפקיד של קופאית
)הנתון נכון להיום וייתכן ויהיה שינוי בעתיד(

מה לגבי תשלום לנזק  /אובדן ,בגין שימוש לא סביר.

לגבי אבדן  -מתוך המפרט הטכני:
תשלום בגין אבדן פריט ביגוד שבשכירות יהיה  * 4מחיר

7

8
תפעולי
9
כללי

10
שכירות
ביגוד

כללי

השכירות של אותו פריט.
לגבי נזק בגין שימוש לא סביר – לא יהיה תשלום.
לגבי הביגוד הקיים -האם הביגוד הקיים כיום נשאר ברשות הזוכה במכרז יידרש לספק  100%מהביגוד הנדרש לרכבת לכלל
A2
טופס ההצעה הרכבת או שהזוכה החדש נדרש לספק  100%מהביגוד/כמות העובדים בכלל התפקידים במועד תחילת הפעילות.
המפורטת במועד תחילת הפעילות או בסמוך לה?
הכספית

11
שכירות
ביגוד
12

במידה והביגוד הקיים הינו בבעלות של המפעיל הנוכחי,
A2
טופס ההצעה נבקש לקבוע מחיר ריאלי לביגוד הקיים על פי הקריטריונים
הכתובים במכרז .
הכספית
או לקבוע שהזוכה מחויב להחלפת כול הפריטים לחדש.

הזוכה במכרז יחויב לספק ולהחליף את כלל פריטי הביגוד
הקיימים כיום לחדש" .אתחול מחדש" .הביגוד הקיים לא
רלבנטי וישמש את העובדים עד להספקת ביגוד חדש ע"י הזוכה
במכרז.
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ספרור סע'
/נספח
רץ
מכרז
ביגוד -
מפרט
תפעולי
13
הזמנה
להשתתף
במכרז

סעיף במכרז

שאלה

תשובות  /הבהרות

נספח ב' –
רשימת
שלוחות
קיימות +
מס' ביקורים
בשבוע נדרש
 .2תנאים
מקדמיים
להגשת
ההצעה

אבקש באקסל כתובות מדויקות של כל אתר

המידע שרשום בנושא הינו מספק בשלב זה )רשום מיקום בארץ
וכמות שלוחות בכל נקודה(.
הזוכה במכרז כחלק מתהליך הכניסה למתן מענה בתחום יקבל
מידע נוסף ויבצע סיורי הכנה בכלל השלוחות בליווי נציגי
הרכבת.

14
הסכם

15
מכרז

 .16ערבות
בנקאית
לקיום
ההסכם
,2.2

חברתנו מבקשת חיסיון מוחלט בנוגע לכל מידע הקשור אין שינוי במסמכי המכרז .
לשמות לקוחותיה ,מיקומן ,מיקום מפעליהן ,דו"חות ,חומר
חשבונאי וכל מידע נוסף הקשור בצורה כלשהי לקשר
ולהסכמים בין חברתנו ללקוחותיה .האם הוועדה מתחייבת
?
זה
חסיון
על
לשמור
ככל שהוועדה איננה מתחייבת לשמור על החיסיון במלואו,
נבקש לקבל פירוט לגבי הגילוי.
אין שינוי במסמכי ההסכם
נבקש להפחית את גובה הערבות בהסכם

אנא הגדירו פריסה הארצית וכמות עובדים.

למציע ניסיון מוכח בהספקת ביגוד ומתן שירותי ביגוד בליסינג /
השכרת ביגוד בפריסה ארצית של שנתיים ברציפות במהלך
התקופה  1.1.2016ועד למועד הגשת ההצעות ,ל 3-גופים שבהם
בממוצע יש  400עובדים המקבלים שירותי ביגוד בליסינג ובלבד
שבכל אחד מהגופים יש לפחות  200עובדים מקבלי שירותי ביגוד
בליסינג.

16

מובהר ומודגש כי מספר העובדים הנדרש בתנאי הסף מתייחס
לכמות העובדים המקבלים שירותי ביגוד.
לעניין תנאי סף זה פריסה ארצית הינה:
אספקה במצטבר לשלושת הגופים יחדיו להם מספק המציע
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ספרור סע'
/נספח
רץ

תשובות  /הבהרות

סעיף במכרז

שאלה

מכרז

2.5

ערבות של  100,000ש"ח אינה נראית סבירה במכרז בהיקף
כזה ,נבקש להפחיתה

מכרז

3.4

יש מקום לדרוש מן המציע את הטלפון של מוקד השירות ,על
מנת שנציגי הרכבת יוכלו להתקשר אליו אקראית ולבדוק כי
הוא פעיל כנדרש.

מכרז

6.2

יש טעות בנוסחה B .היא ההצעה הנבחנת )ההצעה
שמנקדים( ולא ההצעה הנמוכה ביותר .אנא תקנו בהתאם.

אין שינוי במסמכי המכרז.

מכרז

 ,6.3.1עמ' 5
פסקה לפני
אחרונה

לאחר המילים "מפתח הניקוד עבור כל פרמטר יחושב
בהתאם לפירוט הבא" צוינה הערה "בצורה הרשומה מטה,
הניקוד פחות שוויוני ומוטה כלפי מעלה" .נבקש הבהרה

טעות סופר נוסח הסעיף יתוקן וייקרא באופן הבא:

בשישה אתרים שונים הפזורים על פני האזורים הבאים )לפחות
אתר אחד בכל אזור(:
באר שבע )כולל( ודרומה.
מנתניה כולל עד באר שבע )לא כולל באר שבע(
מנתניה )לא כולל( וצפונה
מצ"ב נספח  A4מעודכן לשם הוכחת הספקה בפריסה
ארצית.
ללא שינוי

17

18

יתוקן הנספח להוכחת עמידה ויתווסף מקום לרשום מספר
טלפון של המוקד המוצע
מצ"ב נוסח נספח  A6מעודכן.

19
• לצורך קבלת חוות דעת על מידת שביעות הרצון משירותי
הביגוד אשר מקבלים מהספק המציע על פי הפרמטרים
הבאים:
 6.3.1.1איכות הביגוד המסופק –  1נק'
20
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ספרור סע'
/נספח
רץ

תשובות  /הבהרות

סעיף במכרז

שאלה

6.3.2

א .הקריטריון מתייחס לתקן  ISO9001במהדורת " 2015או
 ."2010ראשית נציין כי אין מהדורת  2010של תקן זה.
ככל שהתכוונתם למהדורת  – 2008מדובר במהדורה ישנה
מלפני  12שנה ,שכבר אינה בתוקף והוחלפה לפני  5שנים.
מי שמחזיק בתקן הישן ובחר שלא לעבור הסמכה לתקן
ה"חדש" )שהוא עצמו כבר ותיק( ,חזקה שאינו עומד
בדרישות העדכניות של התקן ,ובקרת האיכות שלו אינה
עומדת בסטנדרטים מודרניים .לא ברור לנו כיצד ניתן
לתת במקרה כזה ניקוד זהה למי שהינו בעל התקן
העדכני.

 6.3.1.2עמידה בלו"ז ההספקה –  1נק'
 6.3.1.3איכות שירות הכביסה  /גיהוץ –  1נק'
 6.3.1.4היענות הספק לדרישות חריגות –  1נק'
 6.3.1.5איכות המענה השוטף ממוקד שירות הלקוחות – 1
נק'
 6.3.1.6שביעות רצון כללית –  1נק'
מפתח הניקוד עבור כל פרמטר יחושב בהתאם לפירוט הבא:
בצורה הרשומה מטה,
ניקוד  1מתוך  0.2 =5נק'
ניקוד  2מתוך  0.4 =5נק'
ניקוד  3מתוך  0.6=5נק'
ניקוד  4מתוך  0.8 =5נק'.
ניקוד  5מתוך  1 =5נק'.
מכרז

21

טעות סופר
נוסח הסעיף יתוקן וייקרא באופן הבא:
למציע אישור בתוקף על היותו מוסמך לתקן ISO 9001
מהדורה  2– 2015נקודות
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ספרור סע'
/נספח
רץ
מכרז

תשובות  /הבהרות

סעיף במכרז

שאלה

6.3.4

אנא אשרו כי כמות נקודות הקצה הנבדקות הן ללקוח בודד.
אין שינוי במסמכי המכרז
הכוונה לכמות נקודות הקצה בהן המציע נותן שירותי ביגוד
בליסינג לכלל הלקוחות הקיימים.

22
מכרז

6.3.5

אנא אשרו כי מציע שהוא בעלים במועד ההגשה של מערך
שינוע עצמאי )על פי הגדרת המונח בהתאם לשאלה  8לעיל(,
העומד בתנאי הסף שבסעיף  ,2.3ואשר המציע מסתמך עליו
לצרכי מתן השירותים במכרז זה )ללא קבלן משנה(  -יקבל 3
נק' ,ומי שאינו עומד באמור לעיל  -יקבל  0נק'.

חיובי

23
מכרז

7.6

מכרז

10.2

24

הבהרה גוברת על הנוסח המקורי של המכרז )שהרי היא מקובל
מאוחרת ממנו ומתקנת אותו( .בסעיף כתוב בטעות להפך,
ועל כן יש לתקנו.
אנא עדכנו את נוסח הסעיף כך שיתייחס גם להצעה הכספית מקובל
במדיה מגנטית )כמתואר בסעיף .(9.9.3

25
מכרז

10.3

אין נספח  .A2.2נא למחוק.

מכרז

11.8

נספח
A2.1

21.2.1

לא ניתן לפנות ל"חברה אחרת" ,אם יש בכך הפרה של חובת
המכרז המוטלת על הרשות .אנא השמיטו מילים אלה.
לפי הסעיף ,מחיר פריטים לרכישה על ידי הרכבת כולל
שירותי כביסה ,תיקון ,גיהוץ ,הובלה וכדומה.נא אשרו ? .

נספח
A2.1

21.3.2

26
27

28

29

טבלה ג' מתייחסת לדרישה אופציונלית הנוגעת לנציג של
הספק במתחמי הרכבת )ראו סעיף  13במפרט התפעולי(.
מנגד ,אין התייחסות לנציג הספק לצרכי הניהול השוטף של

טעות סופר
אין נספח A2.2
אין שינוי במסמכי המכרז
לפריטים ברכישה הרלבנטיים לכביסה )כגון :חולצות טריקו,
פוטרים וכד'( יינתן שירותי כביסה בלבד עפ"י הצורך  /שליחה
ע"י עובדי הרכבת .יש לכלול שירות זה בעלות הרכישה של אותו
פריט.
לא יינתנו שירותי תיקון ,גיהוץ וכד' עבור פריטים אלו.
מובהר ומודגש כי לא יתומחרו בנפרד עובדים הנדרשים מצד
הספק למתן מענה שוטף  /לצרכי הניהול השוטף של הפעילות /
העבודה מול הרכבת.
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ספרור סע'
/נספח
רץ

תשובות  /הבהרות

סעיף במכרז

שאלה

לשונית
"רכישת
ביגוד"

הפעילות ולעבודה מול הרכבת )ראו גם סעיף  7.4בהסכם –
נספח  ,Bבנוגע ל"מנהל הפרויקט"( .מדובר במשרה חיונית
שאינה אופציונלית )וכמובן מאוישת כיום( .באיזה אופן נדרש
המציע לתמחר משרה זו )שכאמור אינה אופציונלית(?
אנו נדרשים לספק ביגוד בתיק אריזה עם הדפסת סמל רכבת.
הדרישה מקובלת
כתב הכמויות לא כולל פריט זה.
אנא הוסיפו שורה המתייחסת לתיק האריזה עם הדפסה ,ועל מצ"ב טופס הצעה כספית מעודכן
פי הכמות הנדרשת.
הנספחים מנוסחים כהצהרה/התחייבות אישית של עובד)ים( ,ללא שינוי במסמכי המכרז
בעוד שעל פי תנאי המכרז ,על המציע לחתום עליהם
באמצעות מורשי החתימה בחברה .אנא עדכנו את נוסח
הנספחים בהתאם.

עלויות אלו יש לקחת בחשבון במסגרת התמחור של הביגוד
בליסינג.

30

31

נספח A2
– ההצעה
הכספית
נספחים
A10,
A11
נספח B

5.18 ,5.8

)הסכם(

נדחה.

בסעיף  5.8הרכבת דורשת כי הספק יעסיק רק עובדים שהם
אזרחי מדינת ישראל.
סעיף  18מבהיר את חובות הספק לקיים את הוראות ההסכם מובהר כי העסקת עובדים זרים במתן השירותים לרכבת תבוצע
לאחר קבלת אישור הרכבת.
גם במצב חירום ,ובתקופת הפעלה של מערך מל"ח או במצב
כוננות .במסגרת זו ,יחויבו עובדי הספק לעבוד גם במצבים
אלה ,מכח צווי ריתוק .במילים אחרות ,גם המציע חייב
להיות מוגדר כמפעל חיוני ,דבר אשר מאפשר לו בחירום
להוציא צווי ריתוק משקי לעובדים ,מנהלים ונהגי החברה
)אחרת לא ניתן לעמוד בדרישות המכרז(.
המשמעות היא שאת התקיימות הדרישה המהותית הזו יש
לבדוק בעת הגשת ההצעה )שכן אין טעם בהמשך בדיקת
הצעה של מציע שעובדיו פלסטינאים ,ואשר ממילא לא יוכל
לחתום על החוזה ולספק את השירותים אם יזכה( ,ועל כן
מבוקש לציינה כאחד מתנאי הסף להגשת הצעה.

32
נספח B
)הסכם(
33

5.17 ,5.2

על פי הסעיף ,על הספק לבצע את כל השירותים בעצמו ,ללא
שיתוף קבלני משנה ,אלא אם ניתן לכך אישור הרכבת מראש
ובכתב .לעומת זאת ,תנאי המכרז )ראו סעיף  (3.3מאפשרים
לכאורה למציע לשלב בהצעתו קבלן משנה ,ללא התניה
באישור כלשהו מצד הרכבת )כלומר מבלי שהרכבת יכולה

אין שינוי במסמכי ההסכם
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ספרור סע'
/נספח
רץ

סעיף במכרז

תשובות  /הבהרות

שאלה
להתנגד לכך ,או לא לאשר זאת( .אנא ישבו סתירה זו.

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום 26.4.2020
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נספח  - A4מעודכן
ניסיון המציע בהספקת ביגוד בפריסה ארצית
)כנדרש בהתאם לתנאי מקדמי  2.2וכן לצורך ניקוד האיכות -סע' (6.3.1
למציע ניסיון מוכח בהספקת ביגוד ומתן שירותי ביגוד בליסינג  /השכרת ביגוד בפריסה ארצית של
שנתיים ברציפות במהלך התקופה  1.1.2016ועד למועד הגשת ההצעות ,ל 3-גופים שבהם בממוצע יש 400
עובדים המקבלים שירותי ביגוד בליסינג ובלבד שבכל אחד מהגופים יש לפחות  200עובדים מקבלי
שירותי ביגוד בליסינג.
מובהר ומודגש כי מספר העובדים הנדרש בתנאי הסף מתייחס לכמות העובדים המקבלים שירותי ביגוד.
לעניין תנאי סף זה פריסה ארצית הינה:
אספקה במצטבר לשלושת הגופים יחדיו להם מספק המציע בשישה אתרים שונים הפזורים על פני
האזורים הבאים )לפחות אתר אחד בכל אזור(:
באר שבע )כולל( ודרומה.
מנתניה כולל עד באר שבע )לא כולל באר שבע(
מנתניה )לא כולל( וצפונה
לתשומת לבכם:
 .1על המציע למלא את הטבלאות להלן -יש לתת מענה על כל שאלה.
 .2על המציע לחתום בתחתית נספח זה באמצעות מורשה חתימה מטעמו וכן לאמת באמצעות עו"ד.
 .3המידע שיפרט המציע ,ישמש את הרכבת לצורך ניקוד הצעתו של המציע ,בהתאם לאמות המידה
האיכותיות שהוגדרו במסמכי המכרז.
 .4מובהר ,כי ככל והמציע יציג בטבלאות להלן ,מעל שני ) (3לקוחות ,אזי הרכבת תבחן ותנקד את
הלקוחות ,בהתאם לסדר הופעתם במסמכי הצעת המציע.
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לקוח מס' 1
שם הלקוח.______________________________________________________________:
 .1השירות אשר ניתן ללקוח הוא בהספקת ביגוד ,מתן שרותי ביגוד/השכרת ביגוד -כן/לא )יש לסמן את תשובתך(
.2

בנוסף ,השירות ניתן ללקוח בפריסה ארצית -

כן/לא )יש לסמן את תשובתך(

 .3להלן כתובות האתרים ההספקה :א_____________________________________________ .
ב_____________________________________________ .
 .4נא לציין את כמות העובדים אצל הלקוח המקבלים שרותי ביגוד בליסינג -

)יש לציין תשובתך(.

 .5שמו המלא של איש קשר אצל הלקוח) -בדרגת מנהל ומעלה(.______________________ :
תפקיד.___________________________________________________________ :
טל __________________________ :נייד_______________________ :
דוא"ל.____________________________________________ :

לקוח מס' 2
שם הלקוח.________________________________________________________________ :
 .1השירות אשר ניתן ללקוח הוא בהספקת ביגוד ,מתן שרותי ביגוד/השכרת ביגוד -כן/לא )יש לסמן את תשובתך(
.2

בנוסף ,השירות ניתן ללקוח בפריסה ארצית -

כן/לא )יש לסמן את תשובתך(

 .3להלן כתובות האתרים ההספקה :א_____________________________________________ .
ב_____________________________________________ .
 .4נא לציין את כמות העובדים אצל הלקוח המקבלים שרותי ביגוד בליסינג -

)יש לציין תשובתך(.

 .5שמו המלא של איש קשר אצל הלקוח) -בדרגת מנהל ומעלה(.______________________ :
תפקיד.___________________________________________________________ :
טל __________________________ :נייד_______________________ :
דוא"ל.____________________________________________ :
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לקוח מס' 3
שם הלקוח.___________________________________________________________ :
 .1השירות אשר ניתן ללקוח הוא בהספקת ביגוד ,מתן שרותי ביגוד/השכרת ביגוד -כן/לא )יש לסמן את תשובתך(
.2

בנוסף ,השירות ניתן ללקוח בפריסה ארצית -

כן/לא )יש לסמן את תשובתך(

 .3להלן כתובות האתרים ההספקה :א_____________________________________________ .
ב_____________________________________________ .

 .4נא לציין את כמות העובדים אצל הלקוח המקבלים שרותי ביגוד בליסינג -

)יש לציין תשובתך(.

 .5שמו המלא של איש קשר אצל הלקוח) -בדרגת מנהל ומעלה(.______________________ :
תפקיד.___________________________________________________________ :
טל __________________________ :נייד_______________________ :
דוא"ל.____________________________________________ :

תאריך ____________________
חותמת חברה ____________________________
חתימת מורשה חתימה _____________________________

אישור
מרח'
__________
עו"ד
בפני
___________התייצב
ביום
כי
לאשר
הריני
__________________________
מר  /גב' _______________ המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מספר
___________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
_______________________
תאריך

___________________
חתימת וחותמת עו"ד
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נספח -A6מעודכן
מוקד פעיל
)כנדרש בהתאם לתנאי מקדמי ( 2.4
למציע או לקבלן משנה מטעם המציע קיים מוקד שירות לקוחות פעיל ,זמין ומאויש בשעות
העבודה המקובלות ).(16:00 – 08:00

•

למציע או לקבלן משנה מטעמו קיים מוקד שירות לקוחות פעיל זמין ומאויש בשעות העבודה המקובלות 8:00-
– 16:00

כן  /לא )יש לסמן תשובתך(

להלן מס' הטלפון במוקד____________________________________ :

תאריך ________________
חותמת חברה ________________
חתימת מורשה חתימה ________________

אישור
בפני

___________התייצב
ביום
כי
לאשר
הריני
__________________________
מר  /גב' _______________ המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מספר
___________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
_______________________
תאריך

עו"ד

__________

___________________
חתימת וחותמת עו"ד
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מרח'

