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נוסח לעיו באינטרנט  לא להגשה
נוסח מסמכי עמוד  1מתו 6

נספח יא'  1
תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגי העסקת עובדי זרי ושכר מינימו

אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשי הקבועי בחוק א לא אעשה כ ,מצהיר/ה בזה כדלקמ:
 .1הנני נות תצהיר זה בשמי  /בש החברה ___________________ )ח.פ) (_____________ .להל:
"המציע"( ,שהינו הגו( המבקש להתקשר ע מדינת ישראל משרד הבריאות ,המרכז הרפואי זיו )להל:
"המרכז הרפואי זיו"( ואני מצהיר כי הנני מוסמ לתת תצהירי זה מטע המציע.
 .2תצהירי זה נעשה בהתא בחוק עסקאות גופי ציבוריי התשל"ו ) 1976להל" :חוק עסקאות גופי
ציבוריי"( ובתמיכה להשתתפות המציע במכרז מס'  6/2018ביצוע חדר הכנת תרופות ציטוטוקסיות של
המרכז הרפואי זיו )להל" :המכרז"(.
בתצהירי זה ,משמעות המונח "בעל זיקה" הינה כהגדרתו בחוק עסקאות גופי ציבוריי ואני מאשר/ת כי
הוסברה לי המשמעות של מונח זה וכי אני מבי/ה משמעות זו.
משמעות המונח "עבירה" עבירה לפי חוק עובדי זרי )איסור העסקה שלא כדי והבטחת תנאי הוגני(,
התשנ"א  1991או לפי חוק שכר מינימו התשמ"ז  ,1987ולעניי עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעי( 2
לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב  ,2011ג עבירה על הוראות החיקוקי המנויות בתוספת
השלישית לאותו חוק.
משמעות המונח "הורשע" בעבירה הורשע בפסק די חלוט בעבירה שנעברה לאחר המועד .31/10/02
 .3עד מועד מת תצהירי זה ,לא הורשע המציע ובעל הזיקה אליו ביותר משתי עבירות ,וא הורשעו ביותר משתי
עבירות הרי שעד למועד האחרו להגשת ההצעות במכרז ,חלפה/תחלו( שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
 .4ככל שיהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרו להגשת ההצעות במכרז ,אעביר את
המידע לאלתר לוועדת המכרזי של המרכז הרפואי זיו.
 .5זה שמי ו מס' ת.ז .שלי ,להל חתימתי ותוכ תצהירי דלעיל אמת.

_______________
חתימה
אישור
אני הח"מ ,________________ ,עוד מאשר/ת כי ביו ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
_____________ /המוכר/ת לי באופ אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה
לעונשי הקבועי בחוק א לא ת/יעשה כ ,חת/ה בפני על התצהיר דלעיל.
___________
תארי

______________________
חותמת ומספר רישיו עור די

___________
חתימת עוה"ד

נוסח לעיו באינטרנט  לא להגשה
נוסח מסמכי עמוד  2מתו 6

נספח יא  2
נוסח כתב ערבות מציע
ש הבנק _______________________
סני( ומס' הסני(__________________
כתובת _________________________
מספר הטלפו ____________________
תארי _________________________
לכבוד
מדינת ישראל משרד הבריאות,
המרכז הרפואי זיו
א.ג.נ,.
הנדו :ערבות מס' _______________

 1.אנו ערבי בזאת כלפיכ לסילוק כל סכו עד לס של ) 0 15,000במילי :חמישהעשר אל* שקלי
חדשי( ,אשר תדרשו מאת _______________ )להל הנערב( בקשר ע מכרז מספר 6/2018
ביצוע חדר הכנת תרופות ציטוטוקסיות במרכז הרפואי זיו בצפת.
 .2לפי דרישתכ הראשונה בכתב ,לא יאוחר מחמישה עשר ימי מתארי קבלת דרישתכ על ידינו לפי
כתובתנו המצוינת לעיל ,אנו נשל לכ את הסכו הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכו
הערבות ,מבלי להטיל עליכ חובה לנמק או להוכיח את דרישתכ ומבלי לטעו כלפיכ טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב כלפיכ ומבלי שתהיו חייבי לדרוש תחילה את סילוק
הסכו האמור מאת הנערב.
 .3ערבות זו תהיה בתוק( מתארי ________ ועד לתארי ) 5/2/2019כולל( בלבד )אא"כ תואר על פי
דרישת הנערב ו/או על פי דרישתכ ,קוד לכ( ולאחר התארי  ,5/2/2019היא תהיה בטלה
ומבוטלת.
כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצוינת לעיל ,לא יאוחר
מתארי  5/2/2019ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.
 .4א נידרש לשל חלק מסכו הערבות ,הרי יתרת הערבות )ההפרש בי הערבות ודרישתכ( תישאר
כערבות לכ עד מועד פקיעתה לאחר התארי  5/2/2019ובהתא לתנאי האמורי לעיל.
 .5דרישה בכתב כאמור בערבות זו אי פרושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה ,טלקס ,מברק
או דואר אלקטרוני ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתא לערבות זו.
.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
_________
__________
ש מלא
תארי

____________
חתימה וחותמת
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נספח יא  3
נוסח כתב ערבות ביצוע
ש הבנק _______________________
סני( ומס' הסני(__________________
כתובת _________________________
מספר הטלפו ____________________
תארי _________________________
לכבוד
מדינת ישראל משרד הבריאות
המרכז הרפואי זיו
הנדו  :ערבות מס' _______________
 .1אנו ערבי בזאת כלפיכ לסילוק כל סכו עד לס של ____ ) 0במילי ___________ :שקלי חדשי(
)להל" :סכו הערבות"( ,אשר תדרשו מאת _______________ )להל" :הנערב"( בקשר ע מכרז מספר
 6/2018ביצוע חדר הכנת תרופות ציטוטוקסיות במרכז הרפואי זיו בצפת.
כל סכו מתו סכו הערבות שנשל לכ עקב דרישתכ ישול בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירי
לצרכ כמפורט להל:
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

לצרכי ערבות זו:
מדד המחירי לצרכ כפי שהוא מתפרס מעת לעת על ידי
"מדד המחירי לצרכ"
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מדד המחירי לצרכ הידוע במועד הוצאת ערבות זו.
"מדד הבסיס"
מדד המחירי לצרכ הידוע במועד/י בו תמומש ערבות זו.
"המדד הקובע"
היה ובמועד תשלו סכו כלשהו על פי ערבות זו ,יהיה שער המדד הקובע גבוה ממדד הבסיס,
יחושב סכו הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור בו עלה המדד הקובע על מדד הבסיס.
היה והמועד תשלו סכו כלשהו על פי ערבות זו ,יהיה המדד הקובע שווה או נמו למדד הבסיס,
לא יחול כל שינוי בסכו הערבות.

 .2לפי דרישתכ הראשונה בכתב ,לא יאוחר מחמישה עשר ימי מתארי קבלת דרישתכ על ידינו לפי כתובתנו
המצוינת לעיל ,אנו נשל לכ את הסכו הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכו הערבות ,מבלי להטיל
עליכ חובה לנמק או להוכיח את דרישתכ ומבלי לטעו כלפיכ טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב
בקשר לחיוב כלפיכ ומבלי שתהיו חייבי לדרוש תחילה את סילוק הסכו האמור מאת הנערב.
 .3ערבות זו תהיה בתוק( מתארי ______ ועד לתארי ______ )כולל( בלבד )אלא א כ תואר על פי דרישת
הנערב ו/או על פי דרישתכ ,קוד לכ( ולאחר התארי ______ ,היא תהיה בטלה ומבוטלת.
כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצוינת לעיל ,לא יאוחר מתארי
________ ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.
 .4א נידרש לשל חלק מסכו הערבות ,הרי יתרת הערבות )ההפרש בי הערבות ודרישתכ( תישאר כערבות
לכ עד מועד פקיעתה לאחר התארי _________ ובהתא לתנאי האמורי לעיל.
 .5דרישה בכתב כאמור בערבות זו אי פרושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה ,טלקס ,מברק או דואר
אלקטרוני ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתא לערבות זו.
 .6ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
__________
תארי

_________
ש מלא

____________
חתימה וחותמת
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נספח יא  4
נוסח כתב ערבות בדק
ש הבנק _______________________
סני( ומס' הסני(__________________
כתובת _________________________
מספר הטלפו ____________________
תארי _________________________
לכבוד
מדינת ישראל משרד הבריאות
המרכז הרפואי זיו
הנדו  :ערבות מס' _______________
 .1אנו ערבי בזאת כלפיכ לסילוק כל סכו עד לס של ____ ) 0במילי ___________ :שקלי חדשי(
)להל" :סכו הערבות"( ,אשר תדרשו מאת _______________ )להל" :הנערב"( בקשר ע מכרז מספר
 6/2018ביצוע חדר הכנת תרופות ציטוטוקסיות במרכז הרפואי זיו בצפת.
כל סכו מתו סכו הערבות שנשל לכ עקב דרישתכ ישול בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירי
לצרכ כמפורט להל:
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

לצרכי ערבות זו:
מדד המחירי לצרכ כפי שהוא מתפרס מעת לעת על ידי
"מדד המחירי לצרכ"
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מדד המחירי לצרכ הידוע במועד הוצאת ערבות זו.
"מדד הבסיס"
מדד המחירי לצרכ הידוע במועד/י בו תמומש ערבות זו.
"המדד הקובע"
היה ובמועד תשלו סכו כלשהו על פי ערבות זו ,יהיה שער המדד הקובע גבוה ממדד הבסיס,
יחושב סכו הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור בו עלה המדד הקובע על מדד הבסיס.
היה והמועד תשלו סכו כלשהו על פי ערבות זו ,יהיה המדד הקובע שווה או נמו למדד הבסיס,
לא יחול כל שינוי בסכו הערבות.

 .2לפי דרישתכ הראשונה בכתב ,לא יאוחר מחמישה עשר ימי מתארי קבלת דרישתכ על ידינו לפי כתובתנו
המצוינת לעיל ,אנו נשל לכ את הסכו הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכו הערבות ,מבלי להטיל
עליכ חובה לנמק או להוכיח את דרישתכ ומבלי לטעו כלפיכ טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב
בקשר לחיוב כלפיכ ומבלי שתהיו חייבי לדרוש תחילה את סילוק הסכו האמור מאת הנערב.
 .3ערבות זו תהיה בתוק( מתארי ______ ועד לתארי ______ )כולל( בלבד )אלא א כ תואר על פי דרישת
הנערב ו/או על פי דרישתכ ,קוד לכ( ולאחר התארי ______ ,היא תהיה בטלה ומבוטלת.
כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצוינת לעיל ,לא יאוחר מתארי
________ ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.
 .4א נידרש לשל חלק מסכו הערבות ,הרי יתרת הערבות )ההפרש בי הערבות ודרישתכ( תישאר כערבות
לכ עד מועד פקיעתה לאחר התארי _________ ובהתא לתנאי האמורי לעיל.
 .5דרישה בכתב כאמור בערבות זו אי פרושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה ,טלקס ,מברק או דואר
אלקטרוני ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתא לערבות זו.
 .6ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
__________
תארי

_________
ש מלא

____________
חתימה וחותמת

נוסח לעיו באינטרנט  לא להגשה
נוסח מסמכי עמוד  5מתו 6

נספח יא  5

נוסח אישור רואה חשבו  "עסק חי"
תארי _______________:
לכבוד
מדינת ישראל משרד הבריאות,
המרכז הרפואי זיו
א.ג.נ,.
הנדו  :בעניי מכרז מס'  6/2018ביצוע חדר הכנת תרופות
ציטוטוקסיות במרכז הרפואי זיו בצפת )להל "המכרז"( דיווח רואה חשבו
לבקשתכ וכרואי החשבו של ____________ )להל" :המציע"( הנני לדווח כדלקמ:
.1

הדוחות הכספיי המבוקרי האחרוני של המציע הינ ליו _____ ,בוקרו על ידי וחוות דעתי נחתמה
בתארי __________.

לחילופי :
הדוחות הכספיי המבוקרי האחרוני של המציע הינ ליו _________ ובוקרו על ידי רואי חשבו
אחרי וחוות הדעת של רואי החשבו האחרי נחתמה בתארי ________.
.2

הדוחות הכספיי המבוקרי הנ"ל וכל הדוחות הכספיי הסקורי של המציע שנערכו לאחר מכ ,שנסקרו
על ידי ,אינ כוללי הערה בדבר ספקות ממשיי לגבי המש קיומו של המציע "כעסק חי" )*( ,או כל הערה
דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשי ולהתקיי "כעסק חי".

.3

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיי
האחרוני המבוקרי/הסקורי וכ ערכתי דיו בנושא העסק החי ע הנהלת המציע )**(.

.4

ממועד החתימה על הדוחות הכספיי הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי ,לרבות
בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעי( ג' לעיל ,מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי
העלאת ספקות ממשיי לגבי המש קיומו של המציע "כעסק חי".
)*( לעניי מכתבי זה "עסק חי" כהגדרתו בהתא לתק ביקורת מספר  58של לשכת רו"ח בישראל.
)**( א מאז מועד חתימת דוח המבקרי/דוח הסקירה האחרו חלפו פחות מ  3חודשי כי אז אי
דרישה לסעיפי  4 ,3לעיל.

בברכה,
_________________
רואי חשבו
הערות:
• נוסח דיווח זה של רואה החשבו המבקר לעניי העסק החי נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש
הממשלתי וללשכת רואי החשבו בישראל אוגוסט .2009
• יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.
נוסח לעיו באינטרנט  לא להגשה
נוסח מסמכי עמוד  6מתו 6

