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 22.7.20 לכבוד:
 03/2020מציעי מכרז 

 גיוס, השמה והעסקת עובדיםקבלת שירותי  - 202003/הנדון: מכרז 
 3מס'  -הבהרה ובקשות מסמך מענה לשאלות 

 המכרז שבנדון:התקבלו במשרדי החברה בקשר עם הבהרה שולבקשות להלן התייחסות קנט לשאלות  .1

 תשובה שאלה נושא מסד

נספח י'   .1

 פרק ב' 

 –נבקש הבהרה  33בהמשך לתשובה 

 ?6%האם המקדם צריך לכלול רכיב פיצויים ע"ס 

רכיבי פנסיה לרבות רכיב  יכלולהמקדם לא 

 הפיצויים שבפנסיה.

נספח י'   .1

 פרק ב'

ול רכיב גמל בפנסיה להאם המקדם צריך לכ

 ?6.5%ע"ס 

 רכיבים אלו יחויבו בשורה נפרדת ובנוסף.

מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסכי המכרז. כל תיקון  הוראות .2

לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנות במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים 

 במסמך זה במפורש. צוינובמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא 

 .שינוי ללא נותרים המכרז סמכימ יתר .3

 .ההצעה למעטפת זה מסמך לצרף יש .4

 ,בברכה

 בחקלאות טבע נזקי לביטוח קרן -קנט

 3' מס הבהרה לשאלות מענה מסמך קבלת את לאשר הריני

 :_______________________חתימה :__________________המציע שם
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 נספח י
 כתב הצעה והתחייבות

 אריך:_____________ת
 לכבוד:

 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות - קנט

 ג.א.נ שלום רב

 מכרז ________________________ –כתב הצעה והתחייבות הנדון: 

_____________ מס' חברה/ זהות:___________________ ____________אנו הח"מ _________ .1

 מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:________________________, ________ שכתובתנו

 (."המכרז"קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז, ההסכם ונספחיו )להלן:  .2

אנו מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על כל פרטיו, בחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצועי  .3
 בחינה מדוקדקת של כלל הגורמים העשויים להשפיע על קיום התחייבויותינו.השירותים נשוא המכרז, לרבות 

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ובכלל זה בכל תנאי הסף המפורטים  .4
 במסמך א למכרז.

תנאי בהתאם לכך ולאחר שבחנו את כל תנאי המכרז, ההסכם, המפרט הטכני והנספחים האמורים לרבות  .5
התשלום, אנו מגישים את הצעתנו זו ואנו מתחייבים בזה לבצע את השירותים כולם ולקיים את כל התחייבויותינו 

 כולן יחד וכל אחת לחוד, במחירים שאנו מציעים בסיפת מסמך זה.

אנו מסכימים כי החברה רשאית וחופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו ולמסור את ביצוע השירותים לגורם  .6
ר, כפי שייראה לה, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי כמפורט בהוראות המכרז ואנו מתחייבים לקבל אח

 כל החלטה של החברה.

אנו מצהירים כי התמורה המבוקשת על ידנו עבור ביצוע השירותים הינה כמפורט בהצעתנו ומהווה מחיר סופי  .7
מכל מין וסוג  הכרוכות ו/או הקשורות ו/או הנובעות  מוחלט וכולל את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות

 בביצוע השירותים על פי מסמכי המכרז.

אנו מצהירים כי הבאנו לידיעת העובדים מטעמנו בביצוע השירותים נשוא המכרז את פרטי ודרישות המכרז  .8
 ות מניגוד עניינים.לרבות ביחס לאי מתן טובות הנאה ביניהם לבין החברה ולרבות את כלל הדרישות בדבר הימנע

 במידה והצעתנו תתקבל הרינו מתחייבים בזאת כלפיכם כדלקמן: .9

ימים ממועד קבלת דרישתכם, או תוך פרק זמן אחר כפי שייקבע על  7לחתום על כל מסמכי המכרז תוך  9.1
 ידכם.

ימים ממועד החתימה על הסכם המכרז, בכפוף לקבלת הוראה בכתב  7להתחיל בביצוע השירותים בתוך  9.2
 לכך ולבצע את ההרשאה בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם.

העתקים של כל  –להפקיד בידיכם במועד חתימת ההסכם או במועד תחילת ביצוע השירותים לפי המוקדם  9.3
 הנדרשים.  תהאישורים והמסמכים האחרים הנדרשים במכרז ובהסכם לרבות הביטחונו

זו, מחייב אותנו ההסכם על כל המסמכים המצורפים  הרינו מצהירים ומתחייבים כי מיום חתימתנו על הצעה .10
אליו, כאילו היה חתום על ידינו, גם אם לא נחתום על ההסכם בכלל, תיחשב הצעתנו וקבלתה על ידי החברה 
 בכתב כהסכם מחייב בין המועצה לביננו, מבלי שהדבר ייגרע מזכויותיה של החברה, כמפורט במסמכי המכרז. 

זו תהא בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת המכרז אנו מתחייבים כי הצעה  .11
 או מתקופה נוספת שתיקבע ע"י החברה.

אנו מצהירים זאת כי הצעתנו זו הינה בגדר הסמכויות הכוחות והמטרות שלנו על פי  -במקרה של תאגיד
 מסמכי היסוד של התאגיד.

שה או תביעה שתתבסס על טענה בדבר אי ידיעה או אי הבנה של מוסכם בזאת כי נהיה מנועים מלהציג כל דרי .12
 מסמכי המכרז או איזה ממסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על טענה זו.

ידוע לנו כי ההצעות ייבחנו ע"פ פרמטרים של איכות/ מחיר שנקבעו במכרז וכי החברה רשאית לבצע התמחרות  .13
 נוספת.

, התמורה המבוקשת על ידינו בגין אספקת השירותים ובהסכם בהתאם לכל המפורט במסכי המכרז, נספחיו .14
 נשוא המכרז הינה:
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 רק א': השמת עובדים קבועים:פ

 מבוקשת על ידי עמלה חד פעמית של: בתמורה לביצוע גיוס והשמה של מועמד
ממשכורת הבסיס של המועמד )להלן: "התמורה"(. לתמורה יתווסף מע"מ כחוק והיא תשולם לנותן  _________ %

 השירות כנגד חשבונית מס.
מובהר ומוסכם למניעת ספק כי התמורה תחושב ממשכורת הבסיס בלבד, ולא תכלול תוספות ייחודיות, החזרי 

 הוצאות למיניהן, שעות נוספות וכיו"ב.
 .יפסלו זה מאחוז גבוהות הצעות, העובד משכר %90 של תקרה לעבור אין כי ומוסכם מובהר

 פרק ב': העסקת עובדים זמניים:

האדם, לרבות הוצאות בגין מיון, גיוס,  על הצעת המחיר לכלול את כל הוצאות המציע בגין העסקת כח -מקדם מוצע
 .ניהול,  הוצאות תקורה ישירות ועקיפות וכל הוצאה ו/או עלות אחרת המפורטת במסמכי המכרז למעט שכר העובד

לרבות הפרשות לביטוח לאומי, מיסי מעביד, חופשה שנתית, חופשת  בנוסף הפרשות להן זכאי העובד עפ"י דין
 תנות לחגיםמחלה, חופשת חג, ימי אבל, מ

 מקדם מוצע פירוט

 אחוז המקדם משכר העובד המהווה שכר טרחה של המציע.
 %35מאין לנקוב באחוז גבוה יותר 

_%_______________ 

 7.5%מעסיק )יופרש  6-7.5%יתווסף חיוב נוסף עבור הפרשות לפנסיה וגמל ע"ס  ופיצויים מרגע הזכאות לפנסיה
 8 הפרשות לפיצויים ע"ס. בנוסף, מהשכר( 6.5%קנט תפריש  6%יפריש לפי החוק ואילו  7%בתנאי שהעובד מפריש 

 ללא עמלה בגין רכיב הפנסיה והפיצויים(.  כלומר) Back to Backחיוב פנסיה יהיה כנגד תשלום בפועל לעובדים .1/3-ו

 או דמי נסיעות * מס' ימי העבודה.עבור נסיעות תשלם קנט לספק עלות חופשי חודשי 

 :כך באתי על החתוםועל 

 שם המציע:_________________________ טלפון:_______________________

 כתובת:____________________________ פקס:________________________

 מייל:_____________________________ נייד:_________________________

 תאריך:______________________

 המציע/ מורשי חתימה:________________________________חתימה וחותמת  


