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 הגדרות .1 

 הגדרות 1.1

  :"והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד"המשרד/המזמין. 

 בכל עומד אשר(, וכדומה ספק, מורשה עוסק, קבלן)חברה,  במכרז משתתף": /ספק"המציע 

פי המאפיינים שנקבעו  עלוניסיון לספק ערכות פעילות  יכולת ובעל במכרז שנקבעו התנאים

 במכרז זה. המשתתף יכול להיות יבואן או יצרן. 

  :"1991-ב"תשנ, הנגב לפיתוח הרשות בחוק כהגדרתו"הנגב 

  :"1993-ג"תשנה, הגליל לפיתוח הרשות בחוק כהגדרתו"הגליל 

  631' מס :הממשלה בהחלטות כהגדרתם ברשויות ואזורים רשויות": החברתית"הפריפריה 

 שיתעדכנו וכפי 09/01/2020מיום  4811ומס'  15/5/2016 מיום 1453' מס, 1/11/2015 מיום

 .לעת מעת

  יםהשוההפריפריה החברתית, הנגב והגליל  תושבי"העבודות": אספקת ערכות פעילות עבור 

 .החברתית ובפריפריה בגליל, בנגבדוד בבי

 ( הוירוס/הנגיף": נגיף קורונה החדש"(COVID19. 

 "בידוד מרוכז  דוגמת אוכלוסיה השוהה בבידוד": אוכלוסיה השוהה בבידוד

 או "ל()כגון חזרה מחותקפה או בשל חובה חוקית  בנגיף תחלואהבשל  ,/מלוניותמלונותב

נדרש להיות  18מתחת לגיל  /המההורים לילדאחד לפחות בתים פרטיים בהם בדירות/

 ומעלה(. 60)גילאי ואוכלוסיית הגיל השלישי  בבידוד

  שנועדה לספק מענה  המיועדת לנקודות בידוד  גוונתמ"ערכת פעילות": חבילה/צרור

לאנשים השוהים בבידוד להפיג את שעות הבידוד הרבות ולספק הנאה, חווייה, תעסוקה 

, קופסה משחקיוכדומה. החבילה/צרור תכלול מגוון רחב של מוצרים ואביזרים דוגמת 

 .וכדומה הרכבה משחקי, פאזלים, ספרים, יצירה משחקי

 "לאוכלוסיה השוהה  דגמי ערכות שונים 3במסגרת מכרז זה מבוקשים  ":בידודל ותערכ

נדרשת לשהות אוכלוסיה בהם  ,/מלוניות. דגם א' מיועד למבנים דוגמת מלונותבבידוד

הרך בלבד. דגם זה יועבר  לדגם ב' מיועד לילדי הגי. עקב הידבקות בנגיף בבידוד מרוכז

דגם ג' מיועד לבתי אוכלוסיית הגיל לשהות בבידוד. לבתים בהם אחד מבני הבית נדרש 

 . בתקופת הנגיף קבוצת סיכוןבשל השתיכותה להשלישי השוהה בביתה 

  קבוע מחיר" בשיטת הוא"מחיר הערכה": המחיר של כל ערכה (FIXED PRICE") .העלות 

העלות שתשולם לכל כולל מע"מ.  ₪ 750 כוללת בסך תהיה מדגם א' ערכה לכל שתשולם

למען הסר ספק, . ₪ 100. העלות שתשולם לערכה מדגם ג' תהיה ₪ 50ערכה מדגם ב' תהיה 

השינוע במקרה  .ת מקומיתשינוע הערכות לכל רשו אתכוללת, בין היתר,  ותהעלות של הערכ

כל שטח ב המשרד נציג ידי על שתוגדר אחת איסוף קודתנל ,, אלאםזה לא יהיה פרטני לבתי

 ערכות. רשות מקומית, אליה יועברו 
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   :"הגליל, הנגב ברחבי תוהממוקמ אזורית ומועצה מקומית מועצה, עירייה"רשות מקומית 

  .החברתית הפריפריהו

  מנהל הפרויקט": עובד מטעם הזוכה שיהיה איש הקשר מול המשרד לביצוע כלל העבודות"

 נשוא מכרז זה. 

  ,המכרז": פנייה זו לקבלת הצעות וכל הנספחים הנלווים אליה, לרבות מודעת הפרסום"

מכרז ההסכם, מענה לשאלות הבהרה וכל מידע אחר שנמסר על ידי המשרד במסגרת הליכי 

 זה.

  ההסכם": הסכם ההתקשרות, המגדיר את השירותים ואת אופן המימוש שלהם והמסדיר"

 את תנאי ההתקשרות לפי מכרז זה.

 יכלל .2

 בטווחי, בנגב ובגליל בפריפריה האוכלוסייה לטובתמשקיע משאבים רבים  המשרד 2.1

מרכזי גילאים שונים. לגילאים הצעירים מופעלים חוגים שונים, עבור הצעירים הוקמו 

הצעירים ועבור האוכלוסייה הוותיקה מופעלת תוכנית תור הזהב. תוכניות אלה מלמדות 

על מגוון התוכניות שמופעלות על ידי המשרד בתחומי החברה והקהילה עבור אוכלוסיות 

 בגילאים שונים. 

 שיבוש של מציאות וליצירת הקיימתהקורונה" הביא לעצירת מרבית הפעילות  משבר" 2.2

 להיכנס נדרשת בבידוד השוהה האוכלוסייה שמרבית בעוד. הקהילה וחיי החיים שגרת

/מבנים במתקנים בבידוד לשהות נדרשת, בווירוס שנדבקה האוכלוסייה, ביתי לבידוד

 של בקבוצה ומדובר מאחר. המונית הדבקה למנוע מנת על, הבידוד לצורך שהוסבו

/מתקן, מבנה באותו ארוכים ושבועות ימים לשהות הנדרשים, בבודדים ולא אוכלוסייה

 משמעותיות פעילות ערכות רכישת באמצעות זו לאוכלוסייה לסייע החלטה קיבל המשרד

 פעילויות של רחב מגוון זו לאוכלוסיה שיאפשרו, רבים ומרכיבים אביזרים הכוללות

 מתח, הפגת חיובית חוייה, הנאה לספק מנת על קבוצתי ובאופן פרטני באופן ומשחקים

  רביםעקב הנגיף, נדרשים  תבמציאות הקיימכמו כן, לשוהים בבידוד.  יצתקבו ומשחק

אשר אחד  הרך לילדי הגיל גם מכרז זה בא לתת מענה לאור האמור,לשהות בבידוד ביתי. 

צורכי להשוהה בביתה ( 60)מעל יגל לאוכלוסיית הגיל השלישי כן, ו שוהה בבידודהוריהםמ

 מניעת הידבקות. 

משאבים בתקנה תקציבית ייעודית לצורך מימוש  הייחד שרדהמישראל באמצעות  מדינת 2.3

 גובה התקציב הכולל שהמזמין ישקיע נתון לשיקול דעתו הבלעדי.  פרויקט זה.

 ערכות רכישת עבור הצעות לקבלת פומבי מכרז מפרסם המשרד, לעיל האמור לאור 2.4

 מאותפונה לספקים אשר יש ביכולתם לספק  המכרזלהלן.  ושיפורט כפי תנאיםב, פעילות

 בזמן קצוב.  לגיל הרך ולגיל השלישיואלפי ערכות לבידוד לבידוד ערכות 

 



  

 ל ופי

__________________________________________________________________________ 

  

5 
 

 מדינת ישראל

 

 

 

 

 

 המשרד לביטחון הפנים
 אגף הביטחון, מידע וסייבר

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 

 

 

 המכרז מטרות .3 

מוכח באספקת ערכות פעילות כהגדרתן  ניסיון יבעל, /יםספקבין המשרד לבין  התקשרות 3.1

  במכרז זה.

של מכרז זה הוא בהיותו כלי שנועד לספק מענה לשעות הפנאי הרבות בתקופת  ייחודו 3.2

 .זה במכרזכהגדרתה  בבידוד השוהה אוכלוסייהמשבר הקורונה עבור 

הפנאי,  בשעות, הנאתית וחווייתית חינוכית פעילותטובת ל יינתנו שיירכשו הערכות 3.3

חדשים, ליצירה, למידה, העצמה והתפתחות  לאתגריםמתחים,  הפגת, קבוצתית לפעילות

 אישית.

כאשר אחד מהוריהם מצוי  בבתיהם לשימוש( בערכות 0-12מענה לילדי הגיל הרך ) מתן 3.4

 . בבידוד ו/או חולה בנגיף

 ו להם להפוגת השגרה בעת משבר הקורונה.+ בערכות אשר יסייע60מתן מענה לגילאי  3.5

לפצל את הזכייה במכרז זה בין מספר  לבחור בזוכה אחד או רשאי המשרדהסר ספק,  למען 3.6

 . זוכים

 בהתאם לצרכים  לרכוש שבכוונתו הפעילות ערכות מספר את ויקבע יגדיר המשרד 3.6.1

 ובהתאם לשיקולים תקציביים.

 קבוצת לכל לרכוש שבכוונתו ותהפעיל ערכות מספר אתוייקבע  יגדיר המשרד 3.6.2

 לכמות השוהים במרכז מסוים ופילוח הגילאים של אוכלוסיה זו בהתאם גילאים

 .תקציביים לשיקולים ובהתאם

 על שיוגדר/מתקן מבנהשתסופק לכל  לבידוד /כמות של ערכות מכסהיקבע  המשרד 3.6.3

 .לעיל אמורכ  לבידוד/מתקן כמבנהבישראל  המוסמכות הרשויות ידי

 המשרד יקבע מכסה/כמות של ערכות לבידוד שתסופק עבור ילדי הגיל הרך. 3.6.4

המשרד יקבע מכסה/כמות של ערכות לבידוד שתסופק עבור אוכלוסיית הגיל  3.6.5

 השלישי.

ערכות הפעילות המוצעות על ידו,  וגיוון לאיכותלב כל אחד מהמציעים  תשומת 3.6.6

 סמך על תהיה בזוכה שהבחירה העובדה לאור, השונות הגילאים קבוצות עבור

 לאור העובדה שהתמורה לכל ערכה הוגדרה וידועה מראש.  ,בלבד איכות מרכיבי

 למען, יובהר לפיכך. מתאים תקציב להקצאת בכפוף התהי ים/ההזוכ עם ההתקשרות 3.7

 או יתקבל ולא דנן במכרז( זוכים מספר או) זוכה מציע ייבחר בו מצב ייתכן כי, ספק הסר

 או) הזוכה המציע עם שרדהמ יתקשר לא כאמור במקרה. מתאים תקציב יוקצה לא

 .כך בשל שרדהמ כנגד טענה כל זוכהל יהיה ולא, (הזוכים

ייקבע על ידי שיירכשו מכל דגם חלטה אודות מספר ערכות הפעילות הסופי כי הה יודגש 3.8

 הערכות את לשנעיידרש  /יםה, הזוכהנוגע לערכות מדגם א'המשרד באופן בלעדי. בכל 

ד אין ידיעה . למשרלמבנים/מתקנים שיוגדרו על ידי הרשויות המוסמכות כנקודות בידוד

תשומת לב כל מציע כי  ,כן לע אשר, מיקומי נקודות הבידוד עלהמכרז  פרסוםבמועד 

ות יכולות להיות ברשויות מקומיות שונות בכל רחבי הארץ. לא תשולם נקודות הבידוד ה

 כל של מההצעה נפרד בלתי חלק והן/העברה, הובלה/שינועתמורה כלשהי עבור הוצאות 
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בכל הצעתו.  במסגרת הנדרשות הפעולות ביצוע לשם הכרוכות יוהוצאות לגלם ליווע מציע 

שטחן של רשויות להזוכה/ים יידרש לשנע את הערכות ג', -הנוגע לערכות מדגמים ב' ו

מקומיות שונות להן יסופקו הערכות. יודגש כי האספקה תבוצע לנקודת איסוף אחת 

כל רשות מקומית תיקבע נקודת ן פרטני לבתים. כל רשות מקומית ולא באופשטח של ב

הספק הזוכה יקבל הודעה בדבר נקודת האיסוף  איסוף כלשהי אליה יועברו הערכות.

 הוצאות השינוע/הובלה/העברה יגולמו בהצעת המציע. ממנהל הפרויקט.

  . ולא מול שום גורם אחר המשרד נציגבאופן ישיר מול  ,אך ורק ,דויעב ים/ההזוכ 3.9

 

 העבודה והשירותים הנדרשים  תכולת .4
עדו לספק מענה לצורך רכישת ערכות פעילות שנו /יםזוכהבין המשרד לבין  התקשרות 4.1

 .בבידוד ששוהה האוכלוסייהלשעות הפנאי הרבות בתקופת משבר הקורונה עבור 

 הפגת, וקהילתית פרטנית, יצירתית, תחינוכי פעילותקיום  צורךל יינתנושיירכשו  הערכות 4.2

 חדשים, ליצירה, למידה, העצמה והתפתחות אישית.  אתגרים,מתחים

 ינוכית וחווייתית ויכללו מגוון פעילויות שונות. ערכית, ח לפעילות יינתנו הערכות 4.3

 משחק משתמש לכל יאפשרו הערכות. חינוכית ופעילות העשרה פעילות ייצרו הערכות 4.4

בקצב אישי, בזמן הפנאי ויתרמו לחוויית הלמידה, לאימון,  תחופשי ופעילות חופשי

 לשיפור, לעניין, לאתגר, לצמיחה ולהקניית מיומנויות.

על ידי המשרד עבור כל ערכה תכלול בתוכה את כל ההוצאות של  שתשולם התמורה 4.5

 המציע כגון הובלה, אריזה, תכולה, ברכה מצורפת וכדומה. 

אלפי ערכות מדגמים ב' ו ,'דגם אמ לבידודערכות  מאותהמשרד היא כי יירכשו  הערכת 4.6

והוא תלוי במספר  בזאת כי מדובר באומדן בלבד . מובהרג' )לגיל השלישי(-)לגיל הרך( ו

על ידי רשויות המדינה שייפתחו בפועל  /מלוניותנקודות הבידוד המרוכז דוגמת מלונות

הה שו מההורים לילדים בגיל הרךבהם, מספר המשפחות בהן אחד  השוהיםומספר 

 פי על רשאי המשרד. בבידוד ומספר השוהים בבידוד מקרב אוכלוסית הגיל השלישי

 יהיה שלא ובלבד, לעיל המצוין מהמספר להפחית או להוסיף, הצרכים פי ועל דעתו שיקול

 /ים.הזוכה על סבירה בלתי הכבדה, המשרד לדעת, בכך

 

 הערכות

 :ערכות פעילות דגמיאחד או יותר משלושת למציע נדרש להציע הצעות מכרז זה  במסגרת 4.7

 ./מלוניותשוהים בבידוד מרוכז באתרים דוגמת מלונותפעילות ל ערכותדגם א':  4.8.1

 לל מע"מ.כו ₪ 750התמורה שתשולם על ידי המשרד לערכה אחת יהיה 

קבוצות מאחד לכל אחת  סוג, סוגים 5המציע הצעה לערכות אלה נדרש להציע  4.8.2

 .+65. ה ;41-65. ד ;19-40 .ג; 13-18 .ב; 0-12. א :ותהגילאים השונ

המציע חייב לקחת בחשבון כי הערכות נדרשות להיות תואמות למגזרים שונים:  4.8.3

ערכה תורכב ממרכיבי בסיס קבועים וממרכיבים כל  חילוני, דתי/חרדי ומיעוטים.

גם מרכיבים ייעודיים וספציפיים למגזר החרדי או למגזר משתנים כך שהיא תכלול 
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המיעוטים או לאוכלוסייה הכללית. המציע חייב להתייחס לנושא זה בהצעתו ולהציג  

הכוללת מספר מרכיבים בסיסיים ובתוכה גם מרכיבים משתנים בהתאם למגזר ערכה 

סה בכל ערכה משחקי קופ יכלול, המציע לצרכי הדגמהואוכלוסייה ספציפית. 

ציע משחקי קופסה ייעודיים למגזר החרדי, יהמתאימים לכלל המגזרים, ובמקביל 

 באופן זה הערכה תותאם לאוכלוסייה הרלוונטית. למגזר המיעוטים ולמגזר הכללי. 

 המשרד .כלשהי גיל לקבוצתודגש כי המשרד אינו מתחייב על היקף רכישת הערכות י 4.8.4

 סוגים מספר שלאו לשלב רכישה  בלבד אחד מסוגלהחליט לרכוש ערכות  רשאי

 כלל הצעה להגיש מחויב מציע, הכל בהתאם להחלטתו הבלעדית. שונות לקבוצות

 . הגילאים קבוצות לכל המבוקשים הסוגים

על כל מציע לקחת בחשבון בעת הגשת ההצעה כי נדרשת זמינות גבוהה של הערכות  4.8.5

ושל מרכיבי הערכות. דהיינו, עקב משבר הקורונה, נדרשת אספקת ערכות באופן מידי, 

ימי עבודה.  3ערכות מכל סוג בטווח זמן, שלא יעלה על  100-ובכל מקרה לא פחות מ

 ת האספקה תהיה השפעה על ניקוד ההצעה. ליכולת ולזמינו

 כולל מע"מ לכל ערכה ₪ 50בעלות  ביתיפעילות לבידוד  ערכותדגם ב':  4.9.1

 בלבד.  0-12ערכות מדגם זה מיועדות לילדים בגילאי  4.9.2

קבוצות אחד לכל אחת מ סוג, סוגים 4יע המציע הצעה לערכות אלה נדרש להצ 4.9.3

 ; 10-12. ד; 7-9. ג; 4-6. ב; 0-3. א: ותהגילאים השונ

כל ערכה תורכב ממרכיבי בסיס קבועים וממרכיבים משתנים כך שהיא תכלול גם  4.9.4

מרכיבים ייעודיים וספציפיים למגזר החרדי או למגזר המיעוטים או לאוכלוסייה 

ב להתייחס לנושא זה בהצעתו ולהציג ערכה הכוללת מספר הכללית. המציע חיי

מרכיבים בסיסיים ובתוכה גם מרכיבים משתנים בהתאם למגזר ואוכלוסייה 

ספציפית. לצרכי הדגמה, המציע יכלול בכל ערכה משחקי קופסה המתאימים לכלל 

המגזרים, ובמקביל יציע משחקי קופסה ייעודיים למגזר החרדי, למגזר המיעוטים 

יודגש כי המשרד מגזר הכללי. באופן זה הערכה תותאם לאוכלוסייה הרלוונטית.ול

להחליט  רשאי המשרד. כלשהי גיל לקבוצתאינו מתחייב על היקף רכישת הערכות 

, שונות לקבוצות ערכות מספר שלבלבד או לשלב רכישה  אחת מקבוצהלרכוש ערכות 

 המבוקשים הדגמים לכל עההצ להגיש מחויב מציעהכל בהתאם להחלטתו הבלעדית. 

 . הגילאים קבוצות לכל

על כל מציע לקחת בחשבון בעת הגשת ההצעה כי נדרשת זמינות גבוהה של הערכות  4.9.5

ושל מרכיבי הערכות. דהיינו, עקב משבר הקורונה, נדרשת אספקת ערכות באופן מידי, 

י עבודה. ימ 3ערכות מכל סוג בטווח זמן, שלא יעלה על  1,000-ובכל מקרה לא פחות מ

 ליכולת ולזמינות האספקה תהיה השפעה על ניקוד ההצעה. 

 כולל מע"מ לכל ערכה ₪ 010פעילות לבידוד ביתי בעלות  ערכותדגם ג':  4.10.1

 +. 60ערכות מדגם זה מיועדות לגילאי  4.10.2

 דגם אחד בלבד.המציע הצעה לערכות אלה נדרש להציע  4.10.3
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כך שהיא תכלול גם  כל ערכה תורכב ממרכיבי בסיס קבועים וממרכיבים משתנים 4.10.4 

מרכיבים ייעודיים וספציפיים למגזר החרדי או למגזר המיעוטים או לאוכלוסייה 

הכללית. המציע חייב להתייחס לנושא זה בהצעתו ולהציג ערכה הכוללת מספר 

מרכיבים בסיסיים ובתוכה גם מרכיבים משתנים בהתאם למגזר ואוכלוסייה 

ל ערכה משחקי קופסה המתאימים לכלל ספציפית. לצרכי הדגמה, המציע יכלול בכ

המגזרים, ובמקביל יציע משחקי קופסה ייעודיים למגזר החרדי, למגזר המיעוטים 

יודגש כי המשרד ולמגזר הכללי. באופן זה הערכה תותאם לאוכלוסייה הרלוונטית. 

 . מדגם זהאינו מתחייב על היקף רכישת הערכות 

ה כי נדרשת זמינות גבוהה של הערכות על כל מציע לקחת בחשבון בעת הגשת ההצע 4.10.5

ושל מרכיבי הערכות. דהיינו, עקב משבר הקורונה, נדרשת אספקת ערכות באופן מידי, 

ימי עבודה.  3ערכות מכל סוג בטווח זמן, שלא יעלה על  1,000-ובכל מקרה לא פחות מ

 ליכולת ולזמינות האספקה תהיה השפעה על ניקוד ההצעה. 

 :דגמי הערכות הערות כלליות לגבי כל 4.11.1

פעילות על פי שיקול דעתו הבלעדי, על פי ניסיונו ועל פי  תוערכ להציע רשאי מציע כל 4.11.2

 ותו או זמינות המלאי. המלאי הנמצא ברש

משחקי קופסה, משחקי  :דוגמתכ פיזיים מרכיבים מספרפעילות אמורה לכלול  ערכת 4.11.3

 משחקים, קלפים משחקי, מחשבה משחקי, יצירה, ספרים, פאזלים, משחקי הרכבה

וכדומה. ההחלטה אודות השילוב בין מרכיבים אלה או הכללת מרכיבים  קבוצתיים

 כל של התוצרת, בערכה מרכיב של הגודל, ערכהבם אחרים בערכה, מספר המרכיבי

, ספק הסר למען. מציע כל של הבלעדי דעתו לשיקול נתונה, הלאה וכן בערכה מרכיב

מספר מינימאלי או מקסימאלי של מרכיבים בערכה, את סוג  רמגדי אינו המשרד

ותמהיל המרכיבים בערכה, את החברה מייצרת המרכיבים וכן הלאה. החלטות אלה 

ונות לשיקול דעתו הבלעדי של כל מציע ומציע. מציע רשאי להציע כל מרכיב לערכת נת

 עליו אך, פעילות באיכות, בגודל, במספר, בשונות ובנראות על פי שיקול דעתו הבלעדי

 במסגרת שהציע הערכות כלל או מסוימת לערכה ביקוש כלל יהיה לא כי בחשבון לקחת

 .הצעתו

ים, איכותיים, ללא ליקוי או פגם, וארוזים/עטופים המרכיבים בערכה יהיו חדש כל 4.11.4

 באריזות מקוריות. 

' חייב להגיש הצעה נפרדת לכל אחת מקבוצות ב-' ואגיש הצעות לדגמים מציע המ 4.11.5

 הגילאים.

 מידע כל לרבות, ערכה כל תכלול מה ומפורשת ברורה בצורה ולפרט לרשוםעל המציע  4.11.6

 חברה, דגם, צבע, סוג, הערכה ממרכיבי אחד כל לגבי האפשר ככל לפרט יש. אפשרי

. מידע זה לגבי כל אחד מהדגמים, עוכדומה, ולספק תמונות ודפי מיד תקנים, מייצרת

 ל דגם ושל כל הצעה. ישפיע על הניקוד הסופי של כ
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המציע לקחת בחשבון בהצעתו כי ערכות הפעילות נדרשות להתאים לכלל הציבור,  על 4.11.7 

עליו לשים לב כי ערכות הפעילות מתאימות ותואמות לשימוש בקרב  ,ועל כן

  .וכדומה מיעוטים, חרדית או דתית, חילונית אוכלוסייה

ל בקרב אוכלוסייה כלשהי. מוצע לכלול בערכת פעילות כלשהי מרכיב שלא יתקב לא 4.11.8

עבור האוכלוסייה הצעה עבור האוכלוסייה החילונית, רשאי להגיש הצעה  המציע

 עבור אוכלוסיית המיעוטים, אם כי אין חובה כזו.  והצעהדתית/חרדית 

נדרש לכלול בהצעתו את מספר ערכות הפעילות שביכולתו לספק על פני לוח  המציע 4.11.9

נים מצומצמם ומוגדר. דהיינו, ערכות לאספקה באופן מידי, אחרי שבוע, אחרי זמ

 שבועות ואחרי חודש.  3שבועיים, אחרי 

על גבי כלל הפריטים  מיתוג לגבי הצעה הצעתו מסגרתב לכלול חייב המציע 4.11.10

. ערכה כלהכוללת מדבקה בולטת על גביה עבור  קרטון אריזתהמסופקים על ידו וכן, 

תהיה חלק  והמיתוגהצעת האריזה  .המשרד ידי על/זוכים לזוכה יועברו ווהלוג הכיתוב

אריזה תהיה  כלמהצעת כל מציע וחלק מהצעת המחיר של כל מציע לערכת הפעילות. 

 והולמת.  מכובדת, מזמינה

 סף תנאי .5

 :במצטבר, הסף תנאי כל על העונים מציעים במכרז להשתתף רשאים

 הצעה להגיש אין .עצמו במציע להתקיים צריכים ונוולניסי למציע המתייחסים סף תנאי 5.1

 מניות בבעל ,המציע של באורגן ,קשור בתאגיד סף תנאי קיום .מציעים למספר המשותפת

 .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או

תוגש על ידי המציע בלבד והוא יהיה האחראי הבלעדי לכל הפעילויות והתוצרים,  ההצעה 5.2

תן השירותים, נשוא מכרז זה, והוא בלבד יחתום על הסכם עם המשרד, המהווים חלק ממ

 ככל שייבחר כזוכה. 

שיאפשר לו לספק את ערכות  באופןהמציע רשאי להיעזר ולהתקשר עם ספקי משנה   5.3

  הפעילות מהדגמים הנבחרים, במועד ובכמויות שיוזמנו. 

 .תיפסלנה זה במכרז המפורטים הסף בתנאי תעמודנה שלא הצעות 5.4

הסף כל הצעה, אליה לא יצורפו כל האישורים -המשרד יהיה רשאי לדחות על 5.5

ללא כל הודעה נוספת לאמור  -המפורטים לעיל, וזאת  בנוסחם העדכני ביותר והמסמכים

כאן. חלה חובה על המציעים להקפיד הקפדה יתרה בעת הגשת הצעתם שאחרת הצעתם 

 ה.תפסל על הסף ולא תעמוד טענה כנגד המשרד בהקשר ז
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 משפטיים תנאים 

 -לצורך סעיף זה, "מציע" משמעותו המציע או בעל השליטה במציע. "בעל שליטה"  5.6

 .1968 -כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

מציע שהינו עוסק מורשה יצרף תעודת עוסק מורשה עדכנית לפי חוק מס ערך מוסף,  5.7

 , מאת רשות מס ערך מוסף.1976-התשל"ו

על המציע להיות תאגיד . יצרף לכל האמור לעיל גם תעודת התאגדות מציע שהוא תאגיד 5.8

 שנים. שלושרשום כדין בישראל לפחות 

 על המציע לצרף:  5.9

 פנקסי ספרי מנהל המציע כי המעיד חשבון רואה או השומה מפקיד תקף ישורא .א

 מוסף. ערך מס וחוק הכנסה מס פקודת פי על לנהל שעליו חשבונות ורשומות

 החברה כי המוכיח החברות מרשם( 01.01.2020)לכל המוקדם מיום  יעדכנחברה  נסח .ב

 חברה מפרת חוק.  הנאינ

אישורי רישום במע"מ ובמס הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .ג

, או אישור רו"ח על קיומם של הנ"ל: 1976 -מס(, התשל"ו  חשבונות ותשלום חובות

 על ניכוי מס במקור. אישורים על ניהול ספרים ואישור

 המציע יגיש תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר: 5.10

 (.'חבדרישות המכרז )נספח  עמידה .א

 (.'טלהימנע מניגוד עניינים )נספח  התחייבות .ב

 (.'י)נספח  סודיות על לשמירה הצהרה .ג

 (.'אי)נספח  במכרז הצעות תיאום אי על הצהרה .ד

 (.ז"ט)נספח  קניין זכויות בדבר הצהרה .ה

 (.'גי)נספח  כנדרש סוציאליים ותשלומים כחוק מוםימינ שכר תשלום על הצהרה .ו

)נספח  מינמום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר הצהרה .ז

 (.'די

 (.'טולקיים את חוקי העבודה )נספח  התחייבות .ח

 '(.טזעל העדר הרשעות קודמות )נספח  הצהרה .ט

 (.'יזכנה מקוריים בלבד )נספח לעשות שימוש במוצרי תו התחייבות .י

 (.'יחלציין את מקור השירות )נספח  התחייבות .יא

 "ג(.כתצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות )נספח  .יב

 (.'כ)נספח )ככל שרלוונטי( בשליטת אישה  עסק .יג
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 מקצועיים סף תנאי 

  ותק

 ערכות באספקת)עד למועד האחרון של הגשת הצעות במכרז זה(  שנה של ותק בעל המציע 5.11

 .שהוא סוג מכל/מתנות שי

 .זה סף בתנאי לעמידתו להוכחת' ג נספח את ימלא המציע 5.11.1

על מנת לעמוד בתנאי ותק, על המציע להוכיח כי סיפק ערכות כאמור לעיל בתקופה  5.11.2

 3/2015-6/2015ערכות בין  Xחודשים. כך לדוגמא: סיפק למזמין  12-שלא תפחת מ

  .1/2017-10/2017סיפק ערכות בין  Yולמזמין 

 

 המציע ניסיון

)שי לחגים, שי לימי ערכות/מתנות  100ביצע עבודה אחת קודמת בהיקף כמותי של  המציע 5.12

אשר סופקו למזמין הולדת, ערכות אבלות, ערכות לגני ילדים או בתי ספר, מתנות לעובדים(, 

 .(לכל הפחות) ערכה לכל ₪ 200, בשווי של חודשים 6במשך תקופה שלא עלתה על 

 . זה סף בתנאי לעמידתו להוכחת' ג נספח את ימלא המציע 5.12.1

 

 הספקה היקף

 ערכות 100-שלא יפחת מ ,מלאי זה מכרז לטובת להעמיד ביכולתו יש אוקיים  מלאי מציעל 5.13

מיום החתימה על הסכם  עבודה ימי 3 של זמן בטווח זה במכרז המבוקש במתווה

 . ההתקשרות

  וכחת עמידתו בתנאי סף זה. ' להדיחתום על ההצהרה המופיעה בנספח  המציע 5.13.1

 

 מחזור כספי  היקף

 . 2019 – 2017השנים  3-בכל אחת מ לפחות ₪ 250,000 של שנתיבעל מחזור כספי  המציע 5.14

 ' להוכחת עמידתו בתנאי סף זה. הימלא את נספח  המציע

 עניינים ניגוד בדבר הצהרה .6

 במכרז הנדרשים, רותיםהשי בין עניינים ניגוד של במצב נמצא אינו כי, להצהיר המציע על 6.1

 בין ההתקשרות תקופת במהלך, לו יהיה לא וכי, אחרים גופים עם עבודה לבין, זה

 וסוג מין מכל עניינים ניגוד, ההתקשרות תקופת תום לאחר חודשים ושלושה, הצדדים

 להווצר עלול או יווצר בו, מקרה כל על מידי באופן למשרד להודיע מתחייב המציע.  שהוא

 .המשרד נציג של להנחיות בהתאם יפעל המציע, כזה מקרה בכל. שכזה ניםעני ניגוד

 .ההצעה בחוברת להלן' טתינתן בנוסח, הרשום בנספח  ההצהרה 6.2
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 בדבר זכויות קנין  הצהרה .7 

 זה מכרז לפי למשרד שיסופקו הפעילות ערכותב הקניין זכויות כל כי, להצהיר המציע על 7.1

 יפורט', ג צד בבעלות הינן הפעילות בערכות הקניין יותוזכו ככל, לחילופין. בבעלותו הינם

 להציע המציע של זכותו בדבר השלישי הצד מאת בכתב אישור בתוספת, בהצהרה הדבר

 .מהן מרכיבים או הפעילות ערכות את למשרד

 או רוחניות זכויות של הפרה הפעילות ערכות של באספקה יהיה ולא אין כי, יצהיר המציע 7.2

, זכות כל של הפרתה על בלעדית באחריות יישא הוא וכי כלשהו שלישי צד של קנייניות

 (.תופר כזו וזכות היה) כלשהו שלישי לצד הנתונה

, ההתקשרות תקופת במהלך לידיעתו שיגיע במידע שימוש לעשות שלא יתחייב המציע 7.3

 .תפקידו מילוי לצורך למעט

 בזכויות הקשורה, שלישי צד של תביעה של מקרה בכל המשרד את ישפה כי, יצהיר המציע 7.4

 . המציע ידי על וצעשיו הפעילות בערכות

 .ההצעה בחוברת, להלן' יב בנספח הרשום, בנוסח תינתן ההצהרה 7.5

 

 המכרז של בדרישות לעמידה התחייבות .8

מצהיר ומתחייב, כי הוא עומד בתנאים המקדימים )תנאי הסף(, הבין את מהות  המציע 8.1

הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, העבודה, הסכים לכל תנאיה וכי בטרם 

בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כי לא ידע 

 כי, מצהיר אף המציעאו לא הבין פרט או תנאי כלשהו של המכרז, על כל פרטיו וחלקיו. 

 הביא הוא וכי, חיוובנספ זה במכרז הרשום מן הנובעות, הדרישות כל על עונה ההצעה

 המציא שהמשרד, אחר מידע וכל לשאלות מענה)כולל  שנתקבל המידע כל את בחשבון

 .השונים הצעתו רכיבי בין סתירה אין וכי( למשתתפים

 לרבות, מסמכיו על, המכרז תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת 8.2

 .תוספת/או ו שינוי כל בלא והכל, החוזה

 לפרטים או כלשהו לפרט בקשר ידיעה חוסר/או ו הבנה אי/או ו טעות רבדב טענה כל 8.3

, המכרז במסמכי מופיע שאינו דבר/או ו נספחיו/או ו החוזה/או ו המכרז מפרטי כלשהם

 .המציע הצעת הגשת לאחר תתקבל לא

אין למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. המשרד יהיה רשאי לראות בכל שינוי,   8.4

ון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז/החוזה, ולפסול את מחיקה או תיק

 הצעת המציע.

 מצהיר המציע, המכרז מסמכי ועל זה מפרט על, ההצעה בחוברת' חעל נספח  בחתימתו 8.5

 .זה בסעיף הנדרש כל על ומתחייב
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 בלבד מקוריים תוכנה במוצרי שימוש לעשות התחייבות .9 

 השירותים כל למתן בלבד ומקוריים חוקיים וכנהת במוצרי מושיש יעשה כי, יצהיר המציע 9.1

 .זה מכרז לפי

 .ההצעה בחוברת' יזתינתן בנוסח, הרשום בנספח  ההצהרה 9.2

 סודיות על ולשמירה מידע לאבטחת בנוגע התחייבויות .10

בטחון ואבטחת המידע ולגבי שמירה על  לגבידרישות הלמלא את כל  מתחייב המציע .א

 .להלן' יבנוסח, המצורף כנספח הצהרת הסודיות,  על תוםסודיות ויח

את כל  םעל התחייבות לשמירת סודיות וכן יחתי יחתום הזוכה, המכרז הליכי גמר עם .ב

 'יהחתימה שלו על הצהרת סודיות לעובד/ספק משנה בנוסח המצורף בנספח  מורשי

 המכרז.  למסמכי

ם שימוש כלשהו במסמכים, נתונים, מידע ותוצרים כלשהם הקשורי היעש לא הזוכה .ג

במסגרת או הקשורים בפנייה זו, שלא לצורך הקשור בעבודה זו, ללא אישור  ובעבודת

 .שרדמראש ובכתב של המ

זה ובכל צורה שהיא  מכרזהעברת מסמכים, נתונים, מידע ותוצרים כלשהם הקשורים ל .ד

 . שרדתהיה מותנית באישור מראש ובכתב של המ שרדלגורם כלשהו מלבד המ

, ולפי ו,  ככל שיהיה רלוונטי לפעילות1981-ת הפרטיות התשמ"איפעל לפי חוק הגנ הזוכה .ה

בגין  שרדאת המ הישפ הזוכהכל דין ודבר חקיקה, ויישא באחריות מלאה לנושאים אלה. 

, ו, יועציו, עובדיהזוכהבגין הפרה של חוקים אלה על ידי  שרדכל תביעה שתוגש נגד המ

 .ווכל גורם אחר הפועל מטעמ וקבלני המשנה של

לפעול  ווכל גורם אחר הפועל מטעמ ו, קבלני המשנה שלו, יועציויחייב את עובדי כההזו .ו

, לפחות, ויעגן דרישות אלה בחוזי ההתקשרות שרדלפי כל דרישות אבטחת המידע של המ

 עימם.

, יעביר הזוכה משרדזה או על פי דרישה בכתב של ה מכרזבמסגרת  ועם סיום פעילות .ז

ובהתאם  ואו ברשות הזוכהלפי פניה זו, הנמצא אצל  למשרד כל חומר הקשור בעבודתו

 בלבד.  שרדלהנחיות מפורשות של המ

 לציין את מקור השירות  התחייבות .11

יחתום על התחייבות לפיה בכל מסמך שיישלח על ידו למקבלי השירות מכוח המכרז,  המציע

 להלן. 'יחנספח יציין על המסמך כי השירות ניתן על ידו בשיתוף עם המשרד, בנוסח המצורף כ
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 הסכם חתום .12 

  למכרז זה, חתום יטעל המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות, המצורף כנספח '

 בראשי תיבות בכל עמוד וחתימה מלאה בסופו.

  כל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו תקפים למועד הגשת ההצעה והזוכה מתחייב

 שרות.לעדכן את המשרד לגבי כל שינוי במשך כל תקופת ההתק

 הסף כל הצעה, אליה לא יצורפו כל האישורים והמסמכים, -המשרד יהיה רשאי לדחות על

 ללא כל הודעה נוספת לאמור כאן. -המפורטים לעיל, וזאת 

 דעתו הבלעדי, -מבלי לפגוע באמור לעיל, המשרד שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול

שר להצעות, שיוגשו למכרז לדרוש השלמה של מסמכים ולקבל הבהרות נוספות בכתב, בק

 זה.

 פיקוח ובקרה .13

הזוכה יתחייב לאפשר לבא כוח המשרד או מי מטעמו בכל עת לבקר פעולותיו, לפקח על  13.1

ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכמים שייחתמו בעקבותיו בכל הקשור למתן השירותים 

ים שהזוכה התחייב לתת. הזוכה מתחייב להישמע להוראות ב"כ המשרד בכל העניינ

 הקשורים במתן השירות כמפורט במפרט המכרז ובהסכמים שייחתמו בעקבותיו.

בביצוע השירותים מתחייב הזוכה לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן לזמן מאת  13.2

המשרד, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי מכרז זה למדינה, או 

 אלא אמצעי ביצוע הוראות מכרז זה במלואו. למשרד או לכל אחד מהמועסקים על ידו, 

הזוכה יתחייב להישמע להוראות בא כוח המשרד בכל העניינים הקשורים למתן  13.3

 השירותים כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו. 

 נציגי המשרד יעבירו את הערותיהם לזוכה והוא יהיה מחויב לתקן את הליקויים. 13.4

כנית העבודה ולוחות הזמנים שיסוכמו בינו לבין המשרד, על הזוכה לפעול בהתאם לתו 13.5

 ולעדכן על בסיס שוטף את בא כוח המשרד על התקדמות העבודות. 

 ביקורת .14

נציג המשרד וכן חשב המשרד, או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין  14.1

למכרז זה. בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל הזוכה בכל הקשור 

 הביקורת והבדיקה יבוצעו בתיאום בין המשרד לבין הזוכה.  

ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הזוכה, לרבות  14.2

 אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקם. 

הזוכה מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע  14.3

ך כמתואר לעיל, וכן דו"חות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם או מסמ
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בידו. הזוכה מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע  

 או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד. 

ר את כל על הזוכה להפריד בניהול חשבונותיו בין הפרויקטים השונים כך שניתן יהיה לאת 14.4

 ההכנסות וההוצאות הקשורות למכרז זה.

הזוכה יידרש להמציא דו"חות חשבונאיים מפורטים עפ"י סעיפי ההוצאה בהתאם  14.5

 חשבון מטעם חשב המשרד. -לדרישות רואה

 דו"חות כספיים שיופקו לשימוש הנהלת האגף/המשרד יהיו חייבים באישור רואה חשבון.  14.6

 ך נוסף, לפי דרישת המשרד. הזוכה מתחייב להעביר למשרד כל מסמ 14.7

לביצוע ההסכם לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור  הזוכה מתחייב לקיים את האמור 14.8

 ומצוי בידי צד שלישי.  

 ההתקשרות תקופת .15

 .מיום חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות תקופת ההתקשרות תהיה לשנה   15.1

חתום ע"י מורשי על הזוכה להיות ערוך לתחילת מתן השירותים ממועד קבלת הסכם  15.2

החתימה של המשרד או במועד מאוחר יותר שיקבע ע"י המשרד. השירותים יינתנו רק 

 ממועד חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות והמצאת כל המסמכים הנדרשים במסגרתו.  

כולה כפופה למגבלות כל דין, הוראות חוק חובת המכרזים, התקנות  ההתקשרות 15.3

 . תנאי ההסכם שייחתם עם הזוכהו שהותקנו על פיו, הוראות התכ"מ

המשרד שומר לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, לפני תום  15.4

 )תשעים( יום מראש ובכתב. 90תקופת ההתקשרות, ובלבד שיודיע על כך לזוכה 

 את בכל מקרה של ביטול ההסכם על ידי המשרד, לא תהיה על המשרד, החובה לפצות 15.5

תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור  והזוכה, או לשלם ל

 השירותים שסופקו עד לביטול ההסכם. 

בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, מחויב הזוכה להעביר למשרד את כל  15.6

החומר שברשותו, והשייך למשרד, או את כל העבודה שנעשתה עבור המשרד עד להפסקת 

מובהר כי אין הזוכה רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו, מכל ההסכם, ללא דיחוי או פגיעה. 

 סיבה שהיא.

 שאלות הבהרה .16

 דוא"ל: מציע המבקש הבהרות בקשר למכרז זה, רשאי לפנות למר דרור סורוקה בכתובת 16.1

drors@png.gov.il 12:00בשעה  28.04.2020-ה לתאריך. פניות כאמור תתקבלנה עד .

שיב לשאלות הבהרה אשר יתקבלו אצלה לאחר התאריך יובהר כי ועדת המכרזים לא ת

 והשעה המצוינים בסעיף זה.

במכרז  /המסמך/הנספחיכללו את הסעיףו WORDיועברו בכתב במסמך שאלות ההבהרה  16.2

השואל, טלפון, הדוא"ל של כתובת  ,אליו מתייחסת השאלה, פירוט השאלות, פרטי השואל

 שם איש קשר. 
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אתר האינטרנט של דף המכרז שבוהתשובות ב המשרד יפרסם את שאלות ההבהרה 16.3 

 מענה אישי או מענה במועד מוקדם יותר.  לא יינתן 30.04.2020-הליום המשרד עד 

יובהר, כי בכפוף לאמור לעיל, הרי שרק שאלות בכתב תזכינה למענה, וכי רק תשובות  16.4

 בכתב תחייבנה את המשרד.

ת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים המשרד רשאי בכל עת, קודם למועד האחרון להגש 16.5

 בתשובה לשאלות המשתתפים במכרז. במסמכי המכרז, ביוזמתו או 

ומת לב המציעים כי בכל מקרה בו המשרד יכניס שינויים ותיקונים בנוסח המכרז, תש 16.6

 הנוסח המתוקן העדכני שיפורסם באתר המשרד יהיה הנוסח הסופי הקובע. 

 שיטת העבודה  .17

דגמי לרבות  לפי צרכי המשרד, ערכות הפעילות שיירכשו על ידו,ספר המשרד יקבע את מ 17.1

 שיירכשו על ידו. המשרד אינו מחויב למספר כלשהו. )קבוצות גילאיםסוגים )לפי  הערכות

להן יוקצו ערכות הפעילות, ויקבע את מספר  יקבע את זהות המבנים/מתקניםהמשרד  17.2

שיוקצו לכל  סוגמבנה/מתקן ואת מספר ערכות הפעילות מכל ו לכל ערכות הפעילות שיוקצ

 .מבנה/מתקן

+ 60ולגיל השלישי  0-12הרשויות המקומיות להן יוצעו ערכות לגילאי המשרד יקבע את  17.3

 ואת כמות הערכות מכל דגם, לרבות דגמי הערכות לפי קבוצות גילאים. 

הכוללת את כל  מכל סוג אחת שלמה בשלב הראשון, כל זוכה יספק למשרד ערכת פעילות 17.4

. רק לאחר אשר תוחזר לספק לאחר מתן אישור לאספקת הערכות המרכיבים וארוזה

 ואריזתה, ויאשר אותה, תבוצע הזמנה של כלל הערכות. שהמשרד יבחן את הערכה

אספקה שונות בכל רחבי ת וכל זוכה יידרש לספק את ערכות הפעילות לנקודלגבי דגם א',  17.5

אם למבנים/מתקנים שיוגדרו על ידי הרשויות המוסמכות כמבנים/מתקנים הארץ, בהת

 ערכות הפעילות יגיעו ארוזות, ממותגות ועם כל המרכיבים המבוקשים. .מרוכזשל בידוד 

 ג', בכל רשות מקומית תוגדר נקודת איסוף אחת אליה יועברו כל הערכות.-לגבי דגמים ב' ו

קומית. דהיינו, במטצבר יהיו מספר נקודות איסוף ההספקה תהיה לשטח של כל רשות מ

 . שונות ברחבי הארץ

אספקת ערכות הפעילות תהיה בהתאם ללוחות הזמנים שהוצעו על ידי כל אחד מהזוכים  17.6

 במסגרת מכרז זה. 

המנהל יגיע לפגישות כל זוכה יעמיד איש קשר/מנהל פרויקט מטעמו שיעבוד מול המשרד.  17.7

עם נציגי המשרד במועדים שייקבעו, לרבות לפגישת ת מרחוק או פגישות דיגיטליועבודה 

היכרות לצורך הגדרת ואפיון העבודות הנדרשות מן הזוכה. המשרד ימנה נציג מטעמו 

לטובת יישום המכרז שיעבוד מול המנהל וידון עמו בכל סוגיה מקצועית ומנהלתית 

 הקשורה במכרז. 
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 בחינת ההצעות .18 

 זה יהיה מורכב מהשלבים המפורטים בפרק זה. הליך בחירת הזוכה על פי מכרז .1

עורך המכרז אינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי, בכלל זה את ההצעה שזכתה לניקוד  .2

הגבוה ביותר והוא רשאי להחליט שלא להתקשר כלל, מטעמים תקציביים או אחרים, 

 ולבטל את המכרז.  

שת ההצעה, להשלים עורך המכרז יהיה רשאי, אך לא חייב, לאפשר למציע, לאחר הג .3

פרטים  טכניים במענה, ולצרף אסמכתאות נוספות להוכחת האמור בטפסים או 

 .בתצהירים

 רק הצעה שעומדת בכל שלב משלבי הבדיקה תועבר לבדיקת השלב הבא. .4

מציע רשאי להגיש הצעות לדגם אחד בלבד, לשני דגמים ולשלושה דגמים, על פי שיקול  .5

 דעתו המלא. 

 תתבצע לפי השלבים הבאים: ערכות הפעילותעבור  עותבחינת כל אחת מההצ .6

 . ותוכן ערכה מוצעת עמידה בתנאי הסף תשלב א': בחינ
 . מהניקוד הכולל( 100%)משקל  ניקוד איכות ההצעהשלב ב': 

 ': קביעת ההצעה הזוכה.גשלב 
 

 ובדיקת המפרט המוצע לערכה תנאי הסףבדיקת שלב א': 

 ף.כל הצעה תיבחן בהתאם לתנאי הס .1
 מציע  שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו תיפסל. .2

 
  ההצעותשלב ב': ניקוד 

ולרשום בצורה פעילות הערכות  אחד או יותר מדגמיכל מציע נדרש להגיש הצעה מפורטת ל .1
ברורה ומפורשת מה תכלול כל ערכה, לרבות כל מידע אפשרי. יש לפרט ככל האפשר לגבי כל 

לספק  . המציע נדרשע, דגם, חברה מייצרת, תקן וכדומהאחד ממרכיבי הערכה, סוג, צב
 המידע כל את להגיש חייב, אחד מדגם ליותר הצעה המגיש מציעמידע. הסבר ותמונות ודפי 

  .בנפרד דגם כל לגבי הנדרשים והחומר

מספר מרכיבים דוגמת משחקי קופסה, משחקי יצירה, ספרים, ערכת פעילות אמורה לכלול  .2
וכדומה. ההחלטה אודות השילוב בין  , משחקי מחשבה, קלפיםבהפאזלים, משחקי הרכ

מרכיבים אלה או הכללת מרכיבים אחרים בערכה, מספר המרכיבים הערכה, הגודל של מרכיב 

 .בערכה, התוצרת של כל מרכיב בערכה, וכן הלאה, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של כל מציע
לשימוש בקרב אוכלוסייה חילונית, דתית ערכות הפעילות נדרשות להיות מתאימות ותואמות  .3

 או חרדית, מיעוטים וכדומה. 
ערכת פעילות חייבת וארוזים באריזתם המקורית.  , באיכות מעולהכל המוצרים יהיו חדשים .4

 . בסמליל ושם המשרד בלבדוממותגת  להיות ארוזה באריזה
פני לוח זמנים המציע נדרש לכלול בהצעתו את מספר ערכות הפעילות שביכולתו לספק על  .5

 מצומצמם ומוגדר. 
לדגם א' ינוקדו בנפרד, הצעות לדגם  הצעותלכל אחד מדגמי הערכות יבוצע בנפרד.  הניקוד .6

 ב' ינוקדו בנפרד והצעות לדגם ג' ינוקדו בנפרד. 
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 :להלןהפירוט יינתן על פי  שעברה את תנאי הסף הניקוד לכל הצעה .7

 נספח קודני אופן ביצוע הניקוד הפרמטר

באספקה  המציע ניסיון
של ערכות/מתנות 

 5.12בתנאי  וכהגדרת

שביצע  5.12 נוספת על תנאי הסף כל עבודה
 100שסופקה בהיקף כמותי של המציע ו

במשך תקופה שלא  לפחות /מתנותערכות
 לכל ערכה ₪ 200בשווי  \חודשים 6עלתה על 

עד נקודות,  2-תזכה את המציע ב לפחות,
 נקודות. 20לתקרה של 

 'ג נקודות 20

בכל אחת  מחזור כספי
עד  2017השנים:  3-מ

2019 

 נקודות. 5: ₪ 250,001-1,000,000
 נקודות. 10: ₪ 1,000,001-2,000,000

 נקודות. 15: ₪ 2,000,001מעל 

 ה' נקודות 15

 פריסה גאוגרפית
ברשויות מקומיות 

)חנויות,  נותשו
מחסנים, מרכזי הפצה 

 בבעלות יוצ"בוכ
 המציע(

 נקודות. 5: מקומות שונים 2-5
 נקודות. 10: מקומות שונים 6-10

 נקודות. 15: מקומות שונים ומעלה 11

א' )תת  נקודות 15
סעיף 

2.1.) 

 מלאי ערכות זמין
ימי  3לאספקה עד 

 עבודה

שהמציע הציע  מכל סוגמלאי ערכות פעילות 
ו, וביכולתו לספק לרשות המשרד לא בהצעת

ימי עבודה מיום קבלת הודעת  3-יאוחר מ
 הזכייה. 

 נקודות. 6ערכות:  200עד 
 נקודות. 12ערכות:  500-ל 201בין 
 נקודות. 18ערכות:  1,000-ל 501בין 
 נקודות. 24ערכות:  2,000-ל 1,001בין 

 נקודות.  30ערכות:  2,001מעל 

 ד' נקודות 30

יינתנו נקודות על התרשמות כללית מהערכה,  ליתהתרשמות כל
תכולתה ואריזתה באמצעות תמונות, מפרט 

 והסבר שייצרף המציע להצעתו כדלקמן:
 התרשמות נמוכה; –נק'  0
 התרשמות סבירה; –נק'  5

 התרשמות בינונית; –נק'  10
 התרשמות טובה; –נק'  15
 ;התרשמות מצוינת –נק'  20

מסמכים  נקודות 20
נטיים רלוו

שיצרף 
הספק 
 להצעתו

 

 קביעת ההצעה הזוכה': גשלב 
לגבי כל ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר . הניקוד בטבלה לעילהמשרד ישקלל את  .1

 .ייבחר ספק זוכה.דהיינו, לכל אחד מהדגמים  תיבחר כהצעה הזוכה. הדגמים  3-אחד מ

הצעות זוכות על פי שיקול דעתו הבלעדי, משרד רשאי לבחור היובהר כי על אף האמור לעיל,  .2

ולפצל את  על פי שיקול דעתו הבלעדי( לכל אחד מהדגמים, ילך,או 3, הצעה 2נוספות )הצעה 
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 ערכות הפעילות. המשרד יקבע את היקף הזמנת העבודה בין הזוכים על פי שיקול דעתו הבלעדי 

 קף הזמנה כלשהי. המשרד אינו מתחייב על הי. מכל אחד מהזוכים

 שיקולים תקציביים של המשרד.  ייקבע בהתבסס עלהיקף הרכישה  .3

קיבלו שתי הצעות בעלות ציון ההצעה הגבוה לגבי כל אחד מהדגמים,  ,אם לאחר שקלול התוצאות .4

ביותר ציון הצעה זהה ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה )בהתאם לתצהיר שהגיש 

 בשליטת אישה כזוכה במכרז.  המציע(, תיבחר אותה הצעה ש

 

 הליכים לביצוע ההתקשרות ומשמעויותיהם .19

אין בהודעה על מועמד לזכייה כדי ליצור יחסים חוזיים בין הצדדים, אלה ייווצרו רק עם  .1

חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על הסכם ההתקשרות בין הצדדים ומתן הזמנת 

 ם להוראות התכ"ם.   מסגרת חתומה ומאושרת ע"י מורשי החתימה, בהתא

הודעה למציע בדבר זכייתו במכרז )להלן "הודעת הזכייה"( תימסר למציע בכתב לכתובת  .2

הדוא"ל המצוינת בהצעתו. הודעה בכתב תימסר גם למציע שנמצא כספק כשיר. מציע שקיבל 

הודעת זכייה חייב למלא אחר האמור במסמכי המכרז לפי התקופות המפורטות בו ובכלל זה 

 ההסכם חתום תוך שני ימי עסקים מיום קבלת הודעת הזכייה. השבת 

 לחתום על חוזה ההתקשרות. כל אחד מן הזוכיםיזמין  שרדהמ .3

מוסכם בזה, כי הליכי המכרז יסתיימו אך ורק עם חתימת חוזה ההתקשרות בין הצדדים על  .4

זוכה לא  .כל אחד מהזוכיםידי שני הצדדים ולאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים לכך על ידי 

יעשה כל פעולה, אשר עלולה ליצור מחויבות של המשרד כלפיו, בעקבות ההודעה על הזכייה 

נבחר ותונפק לו הזמנה, החתומה בידי זוכה במכרז, עד אשר ייחתם ההסכם בין המשרד לבין 

 הגורמים המוסמכים במשרד. 

כל אחד סכם עם ההצעה והחתימות על מסמכי המכרז ונספחיו, יהוו חלק בלתי נפרד מן הה .5

. יש לראות את המכרז וההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמשלימים זה את זה מהזוכים

 למסמך אחד. 

חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה במכרז,  6זוכה חלופי: המשרד רשאי עד ולא יאוחר מחלוף  .6

 זוכה כאמור, לפנות למציע אשר הצעתולבין  ובנסיבות בהן בוטלה ההתקשרות בין המשרד

ור בהצעה דורגה במקום הבא ולהציע לו לבצע את השירותים נשוא המכרז, וזאת כפי האמ

 המציע.אשר הוגשה על ידי אותו 

 התמורה .20

 (ערכות הפעילות) במכפלת הטובין שהזומנו, יקבל הזוכה תמורה אספקת ערכות פעילותבגין  .א

  וסופקו בפועל. ממנו

גורם מוסמך מאושר על ידי בפועל לידי אספקת ערכות הפעילות יובהר בזאת כי רק לאחר  .ב

יתבצע תשלום סופי , אשר יחתום על קבלת הטוביןאו רשות מקומית  בכל מרכז בידוד המשרד

 על ידי המשרד.
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בגין מהווה תמורה סופית ומלאה  ,לערכת פעילותהתמורה הנקובה במכרז מובהר בזאת כי  .ג 

דות ובין כלליות, מכל מין וסוג את כל ההוצאות, בין מיוח תוכוללאספקת ערכות הפעילות, 

, הכרוכות בביצוע ההסכם על פי תנאיו בשלמות ומהווים כיסוי )לרבות אריזה והובלה( שהוא

מלא לכל התחייבויות המשרד נשוא ההסכם. כן מובהר כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים 

ורו על פי דין מע"מ בשיע תנוספים מכל מין וסוג שהוא. בנוסף לאמור לעיל, התמורה כולל

 במועד התשלום. 

נציג  מחויב לספק את ערכות הפעילות ומרכיבי הערכות על פי הצעתו, ללא שינוי כלשהו. זוכהה .ד

 לאשר שינוי לאחר קבלת בקשה מראש, אך הוא אינו מתחייב לאשר שינוי.רשאיהמשרד 

, אך השינוי מחייב את הסכמת לשהופריט כהמשרד רשאי לבקש מזוכה לבצע שינוי/התאמה ב

 . מבחינת הזוכה הזוכה ואינו מהווה חובה כלשהי

המנהל/איש הקשר מטעם הזוכה יהיה אחראי על החלפות ערכות פעילות שתמצאנה פגומות  .ה

למען הסר ספק, כלשהם. או ליקויים או להשלים מרכיבים לערכות פעילות בהן יימצאו חוסרים 

 חשבון הזוכה.  על /רשות מקומיתלמבנה/מתקןגומות או חסרות יישלחו ערכות פעילות פ

המתפרסמות ומתעדכנות מעת לעת באתר  1.4התשלומים יבוצעו על פי הוראות תכ"ם בפרק  .ו

 .https://mof.gov.il/Takamהאינטרנט של משרד האוצר בכתובת:

יצוע תשלומים לספק על פי הסכם זה, הספק יידרש, להגיש דיווחים וחשבונות כתנאי מוקדם לב .ז

 הנדרשים לצורך אישור חשבוניות שיוגשו על ידו לתשלום. 

 בכלל זה ימציא הספק לעורך המכרז ולמזמינים, כתנאי לביצוע תשלום, את המסמכים הבאים:  .ח

 החוק"(,  –)בסעיף זה  1976-צילום תעודת עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו"

 בתוקף לאותה שנת כספים.

  אישור מפקיד מורשה )כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים(, בתוקף לאותה שנת

כספים, כי הוא מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי 

 פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ועל פי החוק.

אם למועד התשלום הממשלתי המפורט בהנחיית החשב הכללי בעניין התשלומים יבוצעו בהת .ט

מועדים לתשלום לספקים והכל עם קבלת חשבונית מס כדין ודו"ח ביצוע המפרט את מספר 

הערכות שסופקו, מאושרים על ידי נציג המשרד, לפיהם הערכות סופקו תוך עמידת הספק בכל 

  התחייבויותיו על פי מכרז זה.

אמה בין החשבונית לסכום שאושר לתשלום, הזוכה יידרש להפיק חשבונית במקרה של אי הת .י

 חדשה בהתאם לסכומים המאושרים או להפיק תעודת זיכוי/חיוב על ההפרש

יום מיום קבלת חשבונית כדין מאת  45התמורה תשולם לספק "במועד התשלום הממשלתי" עד  .יא

רך מתן שירותים אלו, כי נתקבלו הספק, ובלבד שחשבונית זו מאושרת על ידי נציג המשרד לצו

השירותים לשביעות רצונו המלאה של נציג המשרד. מספר ימי האשראי יקבע עפ"י תאריך 

 "מועדי תשלום". 1.4.0.3הגשת החשבונית ע"י הזוכה בכל חודש כמפורט בהוראת תכ"ם 

הספק יידרש להגיש דיווחים וחשבוניות באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, מערכת  .יב

שבת של הממשלה המאפשרת בין היתר הגשת חשבוניות באופן מקוון. לצורך כך, יבצע ממוח

https://mof.gov.il/Takam
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הספק את כל הפעולות הנדרשות ממנו לצורך התחברות לפורטל. לחילופין ימציא הספק אישור  

 .sapakim@inbal.co.ilאו  03-9778799שהוא עושה שימוש בפורטל הספקים. לרישום: 

במקרה בו יהיו שינויים במסים שאינם מע"מ או בהיטלים על מחיר השירותים, לא יהיה  .יג

בשינויים אלה כדי להשפיע על גובה התמורה, אלא בהתאם ובכפוף לקבלת אישור עורך המכרז 

 מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

ש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של עורך המכרז, להגי .יד

 תשלום עבור עבודתם. בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות. 

 תנאים נוספים .21

המשרד רשאי בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים או לדחות את המועד האחרון  21.1

ה, על פי שיקול דעתו להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז ז

 המוחלט.

המשרד אינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי, והוא רשאי לפנות לגופים פוטנציאליים  21.2

נוספים בכל מועד שיימצא לנכון, או להחליט לבטל את המכרז כולו כפי שיימצא לנכון, 

 בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

הינו מספר דינאמי ומשתנה ועל  מספר המבנים/מתקנים שבהם שוהה אוכלוסייה בבידוד  21.3

כן מספר הערכות שיירכשו אינו ידוע. היקף ההזמנה מכל זוכה יושפע ממספר 

זוכה לא יבוא בטענה או בתלונה כלשהי בדבר מספר המבנים/מתקנים שיוכרו ויוגדרו. 

 ערכות הפעילות שהוזמנו ממנו בפועל. 

-0יסופקו ערכות לילדים בגילאי  מספר הרשויות המקומיות להןתשומת לב המציעים כי  21.4

המציעים . היקף ההזמנה ייקבע על ידי המשרד. בשלב זה + אינו ידוע60וערכות לגילאי  12

 . שיוזמנו מספק זוכה.מספר ערכות הפעילות בהקשר לטענה על כל  מוותרים

ם מתחייב לספק את הערכות בשלבים ובמספר נקודות בהמשך לאמור לעיל, הזוכה/זוכי 21.5

יכול  זמן שונות. דהיינו, מאחר ומספר המבנים/מתקנים בהם תשהה אוכלוסייה בבידוד 

יכול  להשתנות בתדירות גבוהה, כשבמקביל לכך גם היקף האוכלוסייה השוהה בבידוד 

ת פעילות מדגמים שונים להשתנות בתדירות גבוהה, הזוכה/זוכים יידרשו לספק ערכו

בתדירויות שונות לכל אורך תקופת ההתקשרות, בהתאם להתפתחויות בשטח ובהתאם 

למספר המבנים/מתקנים שייקבעו ובהתאם להיקפי האוכלוסייה שישהו בכל 

מבנה/מתקן. על כן, ישנה סבירות כי הזמנת המשרד מהזוכה/זוכים תתבצע על פני מספר 

ת ובהיקפים משתנים. יודגש פעם נוספת כי עלויות ההובלה נקודות זמן בתדירויות שונו

וכן, כי הספק לא יידרש לבצע אספקה נוספת  הינן חלק בלתי נפרד מההצעה של כל מציע

 . ימים קלנדריים 7למרכז בידוד מסוים במהלך 

 זוכים או יותר.  2המשרד רשאי להתקשר עם  21.6

, ה ואמורה להביא לזכייה במכרזגבוהמשרד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שקיבלה ציון  21.7

אם יתעורר חשד בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה 

 למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.

mailto:sapakim@inbal.co.il
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כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת  21.8 

אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה  בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך

 ואף עלול לגרום לפסילתה.

המשרד אינו מתחייב לסיים את הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת. אך אם  21.9

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות רשאי  90הליכי אישור המכרז לא יסתיימו לאחר 

 . המציע לבטל את הצעתו

 ההודעה על ביטול ההצעה תועבר בכתב למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.  21.10

נאי מכרז המציע אינו רשאי להמחות )להעביר( לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי ת 21.11

 זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של המשרד.

אין המציע רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר, ללא  21.12

 הסכמה בכתב מהמשרד.

אחרי  הבא במקום שדורג למציע לפנות ההתקשרות תקופת במהלך עת המשרד רשאי בכל 21.13

מכרז  זה  לפי שנותרה ההתקשרות לתקופת השירותים את לבצע לו מציע זוכה, ולהציע

 בדרישות המפורטות במכרז זה.  עומד ואינ זו בפנייה זוכה/מציע כי התברר שבו במקרה

)להלן:  1992 -.ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2על מציע העונה על הדרישות בסעיף  21.14

יו העסק הוא בשליטת "החוק"(, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר, לפ

אישה )על משמעותם של המונחים: "עסק", "עסק בשליטת אישה", "אישור" ו"תצהיר" 

 .ב לחוק(.2ראה סעיף  -

 דעתו הבלעדי:-המשרד רשאי, לפי שיקול 21.15

פי דין או לא להתקשר בהסכם -לבטל מכרז זה או לערוך מכרז חדש או תהליך אחר על .1

 פי החלטתו. -עם גורם כלשהו, על

ימים לאחר שניתנה הודעה בכתב לזוכה על זכייתו, לרבות אם נחתם  45תקופה של בתוך  .2

הסכם, להשהות את הליכי המכרז או ההתקשרות עם הזוכה, לכל פרק זמן שייקבע על 

 ידו, או לבטלם כליל, או לבטל את זכייתו של הזוכה ולקבוע זוכה אחר תחתיו.

סיבה שהיא, לרבות לאחר להרחיב, לצמצם או לממש את המכרז בשלבים, מכל  .3

 התקשרות עם המציע לפי מכרז זה; הכל, בכפוף לאישור של ועדת המכרזים של המשרד.

 שלא לבחור בזוכה כלשהו למכרז או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים. .4

כדרישת  לא להתחשב כלל בהצעה, שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז, המוגדרות .5

רטת לסעיף מסעיפי המכרז אשר לדעת המשרד, מונע סף, או בשל חוסר התייחסות מפו

הערכה של ההצעה או החלטה כראוי או במקרה, שההצעה כוללת הסתייגויות, שינויים 

היה והמשרד יבחר בהצעה, בה יהיו  או תוספות כלשהם על האמור במסמכי המכרז.

טלים שינויים או הסתייגויות או תוספות, מעבר לאמור במסמכי מכרז, ייראו אלו כב

 ולא יחייבו את המשרד.

בהירויות. זאת, בכפוף -למציעים לקבלת הבהרות על הצעתם או כדי להסיר אי לפנות .6

נפרד -ההבהרות מטעם המציע יהוו חלק בלתי .1992 -לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 
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מהצעתו. היה ולא יתקבלו כל ההבהרות הנדרשות בשלמות ובמועד, אשר נקבע ע"י  

 יה רשאי לפסול את ההצעה.המשרד, המשרד יה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים במשרד רשאית שלא לבחור בהצעה, בין  .7

השאר, אם מצאה כי ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע 

לעמוד בהתחייבויותיו, או כי היא חסרה, מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות או 

עדה תהיה רשאית שלא לבחור בהצעה וכן, הו-של נושא המכרז. כמו על הבנה מוטעית

אם מתעורר חשש, שהמציע לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו באופן, המניח את דעתו של 

המשרד בכל הנוגע לתשלום של השכר ושל התנאים הסוציאליים לעובדים, שיבצעו את 

עמים מיוחדים הפעילות הנדרשת. כל זאת, זולת אם החליטה הועדה אחרת מט

 שיירשמו.

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט זה, מהוראות כל דין ומן ההלכה הפסוקה, ועדת  .8

המכרזים רשאית, מנימוקים שיירשמו, להורות על תיקון של כל פגם שנפל בהצעה או 

להבליג על הפגם; וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור 

 מכרז זה.ואת תכליתו של 

 פי כל דין.-אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויותיו של המשרד על .9

אין באמור לעיל בכדי לפגוע בכל זכות הקיימת למשרד ו/או לוועדת המכרזים על פי חוק  .10

 ., על פי התקנות על פיו ועל פי כל דין1993-חובת מכרזים, התשנ"ג

הספק להתנהלות הולמת, . במסגרת ביצוע ההתקשרות למתן שירותים, נדרש 21.15

ובכלל זה להימנע מהתנהגות גזענית או מבזה בעת מתן השירותים. החובה להתנהלות 

 לציבור. הולמת חלה ביתר שאת בשירותים המפורטים במכרז זה

 

 ביטוח .22

מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לפי  הספק .א

יטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח העניין: ביטוח חבות מעבידים, ב

אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות 

מקצועית/ מוצר, ביטוחי כלי רכב(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים 

 והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל שיועסקו על ידי הספק/קבלן/נותן

השירותים קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול 

 בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

הספק/ הקבלן/ נותן השירותים יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא  .ב

ההתקשרות )למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה( תיכלל הרחבת שיפוי כלפי 

בגין אחריותם למעשי ו/או  לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילמשרד  – מדינת ישראל

 מחדלי הספק. 

יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא  הספק .ג

  לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילמשרד  – –ההתקשרות, יכללו מדינת ישראל 

 כמבוטחים נוספים. 
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תייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף יוודא כי בכל ביטוחיו המ הספק .ד 

לפיתוח הפריפריה, הנגב משרד  –ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל

 עובדיה והפועלים מטעמה )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(.  והגליל

המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי  .ה

 לפי דרישה. ,ותפוליס

 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה. .ו

 

 , שיפויי, פיצויי נזיקין .23

ו/או  נכות ו/או מחלה ו/או תאונה כל ובגין לכל ומוחלטת מלאה אחריות אחראי יהיה הזוכה 23.1

, ו/או נזק פיננסי טהור ו/או פיצויים בגין הפרת חוזה וכיוצא בזה אובדן ו/או נזק חבלה/או

 או אליו, במישרין השירות ובקשר מתן כדי תוך כלשהו מחדל או ממעשה כתוצאה שייגרמו

 לעובדיהם ו/או ו/או לזוכה למשרד לרבות כלשהו אדם/גוף של לרכושו או בעקיפין, לגופו

 אחראי הזוכה זה יהיה כלשהו, ובכלל אחר לאדם ו/או מטעמם למי ו/או לשלוחיהם ו/או

 לפצות חייב אחר, ויהיה חוק כל לפי )נוסח חדש( ו/או  הנזיקין דתפקו לפי שלישי צד כל כלפי

 דרישה כל והוצאותיו, בגין חשבונו על המקרה, לפי הניזוק)ים(, ו/או המשרד את ולשפות

הזוכה  שיגיע לו/לה/להם.  הפיצוי ו/או הנזק דמי לכך, ובכל בקשר נגדה שיוגשו תביעה ו/או

דיו, שלוחיו, ואת כל מי שבא במגע מטעמו, מכל משחרר לחלוטין ומראש את המשרד, עוב

אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה/ ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן 

ו/או קלקול לגוף או לרכוש, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר, 

 לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

ל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הזוכה מתחייב לשלם כ 23.2

הנמצא בשירותיו של הזוכה, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי מתן השירות 

ו/או בקשר איתו ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע 

צה וישפה את המשרד בגין כל תשלום התחייבויות הזוכה על פי חוזה ומכרז זה. הזוכה יפ

 שיחויב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור.

 מקצועית שגיאה עקב ול שיגרמו נזק או פגיעה כל בגיןמשרד ה את וישפה אחראי יהיה זוכהה 23.3

 ת.המקצועי חובתו במילוי הזנחה או/ו מחדל או/ו זוכהה של

לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או  למען הסר ספק, אחריותו של הזוכה כמפורט בסעיפים 23.4

 מחדלים של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחייבויותיו מכוח חוזה ומכרז זה.

 

 עסק בשליטת אישה   .24

ככל שתהיינה שתי הצעות או יותר בעלות תוצאות משוקללות זהות, אשר הן התוצאות 

ה ובלבד שמצורף אליה הגבוהות ביותר, תועדף ההצעה שהוגשה על ידי עסק בשליטת איש

 למסמכי המכרז.   'כבנספח  אישור ותצהיר כי העסק בשליטת אישה בנוסח המצורף
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 עיון במסמכים  –החלטות ועדת המכרזים  .25 

עיון  –ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים  25.1

, 1993-ובת המכרזים, התשנ"ג)ה( לתקנות ח21במסמכים  בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח

 –מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן  25.2

 חלקים סודיים(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:

 ם.יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיי .1

 משמעי.-יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד .2

 ככל האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית. .3

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה 

לעיון מציעים אחרים. סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה 

סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש בהצעה 

 על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת  25.3

 ה המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המיד

 המחייבות רשות מנהלית.

 החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע  25.4

 הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך    

בפניה בתוך פרק  זמן ההולם את נסיבות העניין. החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה 

 המציע, תודיע על כך ועדת המכרזים  למציע  בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש. של

  – 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21יודגש בזאת בהתאם להוראות תקנה  25.5

כי עיון במסמכי המכרז, החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה, ההצעה הזוכה וכל    

ל שיותר העיון בו, בכפוף להחלטת ועדת המכרזים    ככ –מסמך אחר בהתייחס למכרז זה 

ברשות, ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות, העלות הכרוכה, לדעת ועדת המכרזים, בקיום 

 .1993-)ה( לתקנות חובת המכרז, התשנ"ג21הוראות תקנה 

 היררכיה בין המכרז להסכם  .26

תי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בל 26.1

 את המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד המשלים זה את זה.

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יעשה מאמץ ליישב בין שני  26.2

 הנוסחים.

ויראו בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח המכרז,  26.3

 נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים.
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 הצעה מסויגת או מותנית  .27 

חל איסור על המציעים לסייג את הצעותיהם או להתנותן באופן שאינו עולה בקנה אחד עם  27.1

 דרישות המכרז.

מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את השגותיו  27.2

במסגרת הליך ההבהרות, והמשרד ישקול את פנייתו וישיבו בהתאם.  או את הערותיו

לוועדת המכרזים שיקול דעת לפסול הצעות מסויגות או מותנות, לדרוש את תיקונן או 

 להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים שירשמו. 

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים בלשון    27.3

 כר, משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.ז

 אופן הגשת ההצעות   .28

 kolotkorim@png.gov.ilלתיבת דואר אלקטרוני שכתובתה: המציע יגיש את הצעתו  28.1

 המסמכים הבאים:יצורפו להצעה 

 פרופיל העסק. .א

 נספח א' מלא וחתום.  .ב

 .ורים הנדרשים לשם עמידה בתנאי הסףהמצאת כל האיש .ג

על פי הדגמים השונים. כאמור, מציע רשאי להגיש הצעות המציע לערכות הפעלה שונות  .ד

הדגמים על פי שיקול דעתו. מציע המגיש הצעה ליותר מדגם  3-או יותר מהצעה לאחד 

ו לצרף את כל המידע והנתונים , אך עליפעם אחת בלבד הנספחיםאחד נדרש למלא את 

  . )נספח ב'( הנדרשים לגבי כל ערכה בנפרד

 . המצאת כל הנספחים המצורפים למסמכי מכרז זה .ה

המצאת הסכם התקשרות, המצ"ב, חתום בראשי תיבות בכל עמוד וחתימה מלאה וחותמת  .ו

 מה מטעם המציע בשני העתקים.במקום המיועד לכך בסוף ההסכם, ע"י מורשי חתי

 אישור בנק על פרטי חשבון הבנק אליו יועברו התשלומים. .ז

יודגש כי למרות החיוב לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת המכרזים   28.2

תהא רשאית, אך לא חייבת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא צרף להצעתו 

ן המנויים במכרז זה, להשלים את המצאתם במסגרת פרק זמן אשר אישור ו/או מסמך מ

ייקבע על ידי הוועדה וזאת כל עוד עולה בבירור על פני האישורים ו/או המסמכים הנ"ל, כי 

 היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז.

ספים להוכחת ניסיונו של המשרד שומר על זכותו לדרוש מהמציעים להציג בפניו מסמכים נו 28.3

 המציע או כל עניין נוסף, ככל שיידרש ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. 

 .12:00בשעה  07.05.2020 ביום הינו הצעות להגשת האחרון המועד 28.4

        תפסל על הסף. -לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות שתתקבל הצעה  28.5

מכרז  :לרשום יש בשורת הנושא דלעיל, הדוא"ל לתיבת ,ורק אך, להגיש יש הצעותהאת  28.6

 עבור אוכלוסייה השוהה בבידוד הצעות לרכישת ערכות פעילות : "20202/פומבי מס' 

 ".ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל

mailto:kolotkorim@png.gov.il
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 המציע יצרף להצעתו כל מסמך הנדרש לפי מסמכי המכרז. 28.7 

רה בשל תנאיה או בשל התייחסות המשרד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבי 28.8

 לתנאי המכרז באופן שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

 כל ההוצאות מכן מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות, תחולנה על המציע. 28.9

 למענה וכי רק תשובות בכתב תחייבנה את המשרד.תזכנה יובהר כי רק שאלות בכתב  28.10

 

 בברכה,
 וועדת המכרזים
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 רשימת נספחים 
 29 ................................................................................................. נספח א': טופס הצעת המציע

 34 ....................................................................................... נספח ב': טופס הצעת ערכות פעילות

 35 ............................................................................ נספח ג': טבלת ניסיון וותק באספקת ערכות

 38 ....................................................................................... נספח ד': הצהרה בדבר מלאי ערכות

 39 ...................................................................................... הצהרה בדבר מחזור כספי -נספח ה' 

 40 .......................................................................... הצהרה על עמידה בדרישות המכרז -נספח ח' 

 41 ............................................................................ התחייבות להימנע מניגוד עניינים -נספח ט' 

 43 ...................................................................................... הצהרה לשמירה על סודיות -נספח י' 

 44 .................................................................... תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז –נספח יא' 

 46 ..................................................................................... הצהרה בדבר זכויות קניין -נספח יב' 

 47 ........................... תצהיר על תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש -נספח יג' 

 48 .......... חוק שכר מינימוםתצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים ו -נספח יד' 

 49 ........................................................................ התחייבות לקיים את חוקי העבודה -נספח טו' 

 50 ...................................................................... תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות -נספח טז' 

 51 ............................................ התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד -נספח יז' 

 52 .......................................................................... התחייבות לציין את מקור השירות -נספח יח'

 53 ................................................................................................. הסכם התקשרות –נספח יט' 

 68 ............................................................................................... עסק בשליטת אישה –נספח כ' 

 69 ............................. י מיןהתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עבריינ –נספח כ"א 

 70 .......................................................................................... נספח פורטל הספקים –נספח כ"ב 

 71 ............................................................... תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות –נספח כג' 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ל ופי

__________________________________________________________________________ 

  

29 
 

 מדינת ישראל

 

 

 

 

 

 המשרד לביטחון הפנים
 אגף הביטחון, מידע וסייבר

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 

 

 

 נספח א': טופס הצעת המציע 
 לכבוד

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את הצעתי 

(, בתנאים המפורטים במסמכי "השירותים" -, בנושא שבנדון, )להלן לאספקת ערכות פעילותלמכרז 

 צרופותיו. המכרז שבנדון על 

 פרטי המציע .1

 
  שם  המציע .א

 

  המס' המזהה )ת.ז., מספר חברה, מס' שותפות( .ב

 

  סוג התארגנות )עצמאי, חברה, שותפות(   .ג

 

  תאריך התארגנות .ד

 

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

 

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

 

  הכללי שם המנהל .ז

 

  שם איש הקשר למכרז זה .ח

 

  מען המציע )כולל מיקוד( .ט

 

  טלפונים .י
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  פקסימיליה .יא 

 

  כתובת דואר אלקטרוני .יב

 
 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 מבנה ארגוני .2

 :תיאור כללי .2.1

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 _____________: או בהשכרה על שמי הפצה בבעלותימספר החנויות/סניפים/מחסנים/מרכזי 

 

 (.דגם אחד או יותר ההצעה מוגשת על ידי לערכות דגם א', דגם ב', דגם ג' )נא להקיף בעיגול

 

אני מצהיר בזאת כי הנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כוח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע  .3

 תאם לכל התנאים המפורטים במכרז על צרופותיו.השירותים נשוא מכרז זה בה

ימים מיום קבלת הודעת המשרד בכתב, אחתום על ההסכם  7אם הצעתי תיבחר, הנני מתחייב כי בתוך  .4

המצורף למכרז זה ואשיב אותו לידי המשרד כשהוא חתום, בצירוף אישור בדבר קיום ביטוחים וערבות 

 לתנאי ההסכם, על נספחיו. להבטחת ביצוע השירותים, הכל כנדרש בהתאם 

לעיל, כולן או מקצתן, במועד,  4אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .5

אני עשוי לאבד את זכותי לקבל את ביצוע השירותים והמשרד יהיה רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי 

יה רשאי לחלט את הערבות שצורפה להתקשר עם מציע אחר לביצוע השירותים. כמו כן, המשרד יה

להצעתי, כל זאת מבלי לגרוע מזכותו לבקש כל סעד המגיע לו על פי דין עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל 

 על עצמי כאמור. 

ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. כמו כן, ידוע לי כי ביצוע  .6

ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי מורשי החתימה של המשרד ושל  ההתקשרות מותנה בחתימת

המציע, והגשת ערבות לביצוע ואישורים בדבר קיום ביטוחים, כאמור. ידוע לי כי הודעת הזכייה אינה 

 מהווה התקשרות בין המשרד לזוכה. 
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ם גורמים אחרים העדר ניגוד עניינים: להלן מפורטים כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והאישיים ע .7 

העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש לפרט גם קשרים של 

 בני משפחה או תאגידים(:

7.1. _____________________________________________________________________ 

7.2. ______________________________________________________________________ 

7.3. ______________________________________________________________________ 

ניעת להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  וכן הנימוק למ .8

החשיפה:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________ 

דרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף ידוע לי כי נתונים בהצעתי הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה ב .9

לאמור במסמכי המכרז בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של 

 ועדת המכרזים של המשרד אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

יום מהיום האחרון שנקבע להגשת  90אני מסכים כי הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .10

יום נוספים אם תימסר לי הודעה על כך מהמשרד. אני מסכים כי לא אוכל לבטל  60הצעות, ולתקופה של 

 הצעה זו תוך זמן זה, גם אם המשרד טרם הודיע לי כי החליט להתקשר עמי בהסכם.

לא על פי הוראות מכרז זה, ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה ש .11

 כולן או חלקן.

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה במסמכי מכרז זה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת את  .12

 הצדדים.

הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי ולתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  .13

 כאמור לעיל.
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 צרף להצעה: מסמכים שיש ל .14 

 . רשימת המסמכים מובאת לנוחות המציעים בלבד. רשימת הדרישות המחייבות הינה כאמור בגוף המכרז

 צורף לא/  צורף המסמך מס"ד

  המציע הצעת טופס – 'א נספח  .1

  פעילות ערכות תהצע טופס –ב'  נספח  .2

  פעילות ערכות באספקת ותק טבלת –ג'  נספח  .3

  פעילות ערכות מלאי בדבר הצהרה  –ד'  נספח  .4

  כספי מחזור בדבר הצהרה –' ה נספח  .5

  נמחק –' ו נספח  .6

  נמחק –' ז נספח  .7

  המכרז בדרישות עמידה על הצהרה –' ח נספח  .8

  עניינים מניגוד להימנע התחייבות –' ט נספח  .9

  סודיות על לשמירה הצהרה –' י נספח  .10

  זבמכר הצעות תיאום אי בדבר תצהיר –' יא נספח  .11

  קניין זכויות בדבר הצהרה –' יב נספח  .12

 סוציאליים ותשלומים כחוק מינימום שכר תשלום על תצהיר –' יג נספח  .13

 כנדרש
 

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים  - 'יד נספח  .14

 וחוק שכר מינימום
 

  העבודה חוקי את לקיים התחייבות –' טו נספח  .15

  קודמות הרשעות העדר בדבר רתצהי –' טז נספח  .16

  בלבד מקוריים תוכנה במוצרי שימוש לעשות התחייבות –' יז נספח  .17

  השירות מקור את לציין התחייבות –' יח נספח  .18

  ההתקשרות הסכם –' יט נספח  .19

  אישור כי העסק בשליטת אישה ותצהיר בעלת השליטה – 'כ נספח  .20

 עברייני של העסקה למניעת קהחו בתנאי לעמידה התחייבות -כא'  נספח  .21

 מין
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  הספקים פורטל נספח –כב'  נספח  .22 

23.    

 פנקסי ניהול)לרבות  ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תקפים אישורים  .24

 (.חשבונות
 

25.  

 המציע הוא תאגיד:  אם

 עדכנית תאגיד רישום תעודת. 

 מורשה עוסק תעודת 

 היעדר חובות לרשם התאגיד הרלוונטי.  אישור 

 

  המכרז חתומים  כימסמ  .26

 

 , רב בכבוד

     

 תפקיד  חתימה  שם

     

 תפקיד  חתימה  שם

     

 תאריך    תאגיד חותמת

 
 
 

  חתימה אישור
 "ב(וכיו שותפות, משפטי תאגיד הוא)כשהמציע 

, עו"ד מאשר בזאת כי ה"ה  הח"מ  אני
  

מוסמכים לחתום   .ז. ת
 ,  בשם;

 מסמך זה בפני.  אותה, וכי הם חתמו על ולחייב

    

 המציע וחותמת חתימה "דעו של מלא שם תאריך
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 פעילות ערכות תהצע טופס': ב נספח 
 'א דגם

 הסעיפים המפורטים בטבלה שלהלן.  לכל תכולהיגיש הצעת הצעה לערכות דגם א' מציע  כל

קבומת גיל 
 )בשנים(

 לל מע"מכו ₪ 750שעלותה  ערכהתוכן 

0-12  

 

 

 

13-18  

 

 

 

19-40  

 

 

 

41-65  

65+  

  הצעתו תפסל על הסף. –מציע שלא ימלא נספח זה 

 בטבלה מקום די ואין במידה שורות להוסיף ניתן. 

 מידע אפשרי, עבור כל אחד ממרכיבי הערכות.  כלו תמונות לצרף חובה 

 ערכה לכ של הסופי הניקוד על ישפיעו ערכותה ומרכיבי הפרזנטציה. 

 

 : ___________________________1 חתימה מורשה

 

 :____________________________2 חתימה מורשה
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 'בדגם  

 הסעיפים המפורטים בטבלה שלהלן.  לכל תכולהיגיש הצעת ' בהצעה לערכות דגם מציע  כל

קבומת גיל 
 )בשנים(

 כולל מע"מ ₪ 50שעלותה  תוכן ערכה

0-3  

 

 

 

4-6  

 

 

 

7-9  

 

 

 

10-12  

  הצעתו תפסל על הסף. –מציע שלא ימלא נספח זה 

 בטבלה מקום די ואין במידה שורות להוסיף ניתן. 

 מידע אפשרי, עבור כל אחד ממרכיבי הערכות.  כלו תמונות לצרף חובה 

 ערכה כל של הסופי הניקוד על ישפיעו הערכות ומרכיבי הפרזנטציה. 

 

 ____________: _______________1 חתימה מורשה

 

 :____________________________2 חתימה מורשה
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 'גדגם  

 הסעיפים המפורטים בטבלה שלהלן.  לכל תכולהיגיש הצעת ' גהצעה לערכות דגם מציע  כל

קבומת גיל 
 )בשנים(

 כולל מע"מ ₪ 100שעלותה  תוכן ערכה

60+  

 

 

 

  הצעתו תפסל על הסף. –מציע שלא ימלא נספח זה 

 בטבלה מקום די ואין במידה שורות להוסיף יתןנ. 

 מידע אפשרי, עבור כל אחד ממרכיבי הערכות.  כלו תמונות לצרף חובה 

 ערכה כל של הסופי הניקוד על ישפיעו הערכות ומרכיבי הפרזנטציה. 

 

 : ___________________________1 חתימה מורשה

 

 :____________________________2 חתימה מורשה
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 ערכות באספקת ותקו ניסיוןג': טבלת  נספח 
 סוג מכל מתנות/שי ערכות באספקת( זה במכרז הצעות הגשת של האחרון למועד עד) שנה של ותק בעל להיות נדרש המציע

  .שהוא

 .ערכה לכל ₪ 200 לפחות של בשווי, חודשים 6 במהלך לפחות מתנות/ערכות 100 של בהיקף קודמת עבודה ביצע המציע

, שנים טווח של מגבלה ללא, הסף בתנאי הנדרש למינימום מעבר נוספות ניסיון שנות בטבלה למלא נדרש המציע, ןכ כמו

לכל ערכה יוכרו לצורכי הכרה  ₪ 200ערכות בשווי של  100. רק שנים בהן המציע סיפק לפחות ודבניק לזכות מנת על

 בתנאי הסף ולצורכי ניקוד נוסף. 

 קשר איש פרטי הערכות מזמין שם

 המזמין מטעם

, טלפון, שם

 ל"דוא

 הערכות כמות

 המציע שהנפיק

 הערכות למזמין

 הזמנת במסגרת

 אחת רכש

שווי ערכה לפי 

 מחיר הזמנה

 הנפקת מועד

 למזמין הערכות

 חודש לציין יש)

 (חודש עד ושנה
     

     

     

     

     

     

     

 המשרד  .נוסף מידע המוסיפים נוספי נספחים לצרף אין, הז בנספח בטבלה העמודות לנוסח להצמד יש

 שומר על זכותו לפנות לכל מזמין המצוין בנספח על מנת לקבל חוות דעת על ביצוע ההזמנה.

 12/17-09/17: לדוגמא כך – הערכות הנפקת מועד בעמודת שנה/חודש עד שנה/חודש לתבנית להצמד יש  

 והניסיון הוותק הוכחת םלש הגבלה ללא לטבלה שורות להוסיף ניתן . 
 

זאת חתימתי וכי תוכן  כי.  __________________ , ז.ת' מס__________________ ,  הוא שמי כי מצהיר הנני

 הצהרתי אמת. 

                     ____________                  ____________ ___________    

  תאריך                                חתימה+  המצהירשם                     

  חתימה אימות

 בפני ה/הופיע_________________   ביום כי בזאת ת/מאשר ד"עו_______________________,  מ"הח אני

 לי ת/המוכר. ______________________ ז.ת ידי על תה/שזוהה' _______________________ גב/מר במשרדי

 אמת להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו לאחר, הקבלן בשם כן לעשות מוסמך, בפני זאת הרההצ על חתם אשר אישי באופן

 .                                          כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי

                                         

                                         ______________________                     ________________________ 

  תאריך                                                  ד"עו וחותמת חתימה       
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 ערכות מלאי בדבר הצהרה': ד נספח 
 

כמות ערכות  למשרד לספק ביכולתי או לרשותי עומדות כי מצהירההצעה במכרז, הריני  כמציע

 כמפורט על ידי בנספח ב': 

 

 'מדגם אערכות  __________________

 

 _________________ערכות מדגם ב'_

 

 ערכות מדגם ג'__________________

 

לא  ,בכתב יד ברור(מעל לכל קו  הפעילות ערכות מספר את לרשוםש )י  המפורטים במסמכי המכרז

 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הזכייה.  3-יאוחר מ

 זכייתי, התחייבותי פי על הפעילות ערכות באספקת לעמוד ביכולתי אין כי ויסתבר במידה כי לי ידוע

 .לאלתר תבוטל במכרז

 .זה במכרז סף תנאי מהווה סקיםע ימי 3 תוך פעילות ערכות 100כי אספקת  יודגש

 .0ייחשב הדבר כאילו נכתב  –ככל שהנספח לא יהיה קריא או לא יירשם מספר 

 

 

       _____________________ 

 חתימת המציע                                                                                                          

 

 

 תצהיר

 

הנני מצהיר כי שמי הוא __________________ , מס' ת.ז.  __________________ , כי זאת חתימתי וכי תוכן 

 הצהרתי אמת. 

                     ____________                  ____________ ___________    

 תאריך     שם המצהיר + חתימה                                                

 אימות חתימה 

אני הח"מ _______________________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי ביום  _________________ הופיע/ה בפני 

במשרדי מר/גב' _______________________ שזוהה/תה על ידי ת.ז. ______________________ המוכר/ת לי 

ת כן בשם הקבלן, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת באופן אישי אשר חתם על הצהרה זאת בפני, מוסמך לעשו

 וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן. 

                                                

                   ________________________                  ______________________                                                       

 חתימה וחותמת עו"ד                                                  תאריך       
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 הצהרה בדבר מחזור כספי -' ה נספח 
 תאריך:_______________

 לכבוד

 והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד

 

 2019, 2018, 2017)או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת מהשנים  אישור על מחזור כספיהנדון : 

  (1וביום ____ ) 31.12.20xxשנסתיימו ביום 

 

 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________. .א

(  1ליום ______ )או לחילופין ליום____ וליום ____( ) הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם .ב

 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.

 לחילופין:

 ( ______  בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )

( _________ 1מה( ליום/ימים )חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתא .ג

 (.2אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד )

 לחילופין:

( 1חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )

 השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו

 לחילופין:

( 1חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )

_________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' 

 להלן.

המחזור הכספי של ( _________ 1המבוקרים/סקורים ליום/ימים ) בהתאם לדוחות הכספיים האמורים .ד

)או כל דרישה אחרת בהתאם לאמור במסמכי ( הינו גבוה מ / שווה ל _______ 1חברתכם לתקופה _____ )

 המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים(.

  

 בכבוד רב,

___________________ 

 רואי חשבון

     

 ם לנדרש במסמכי המכרז.יצוינו התאריכים בהתא .1
, יראו אותן 99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  .2

 כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.
 

 הערות: 

  נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל– 
 . 2009אוגוסט 

 .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח 

 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח
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 הצהרה על עמידה בדרישות המכרז - 'חנספח  
 

 בעל_______________,  ו__________________,  זהות מספר בעל_______________,  אני

: להלן_______________  )  המציע את לייצג המוסמכים__________________,  זהות מספר

 :כי, בזאת מצהירים, ובחתימתנ ולחייבה"( החברה"

  המקדימים בתנאים עומדים אנו. 

 תנאיה לכל מסכימים ואנו, העבודה מהות את הבנו  . 

 הגשת ההצעה קיבלנו את מלוא המידע האפשרי, ובדקנו את כל הפרטים והעובדות, ולפיכך  בטרם

ל כל פרטיו נהיה מנועים מלהעלות כל טענה כי לא ידענו או הבנו פרט או תנאי כלשהו של המכרז, ע

 וחלקיו. 

 עונה על כל הדרישות, הנובעות מן הרשום במכרז זה ובנספחיו, וכי הבאנו בחשבון את כל  ההצעה

המידע שנתקבל כולל מענה לשאלות וכל מידע אחר שהמציא המשרד, וכי אין סתירה בין רכיבי 

 הצעתנו השונים. 

 

 

      __________________          __________________     __________________ 
 חותמת   חתימה        שם          

__________________           __________________          __________________ 
 חותמת   חתימה        שם          

 

 אישור

 אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני,

מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

 

 ____________________ 

 חתימה וחותמת    
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 חייבות להימנע מניגוד ענייניםהת - 'טנספח  
 זו התחייבות על יחתוםהמציע 

 

 תאריך: __________      

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

 שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

 על ידי ____________________

 ת.ז. ______________________

 ___________________ מכתובת

 

 הטובין כהגדרתם להלן;/וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים הואיל

 הספקת הטובין;/והנני מועסק בקשר למתן השירותים והואיל

הספקת הטובין /והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים והואיל

 ולאחריו;

 לפי מדינת ישראל כדלקמן:לפיכך הנני מתחייב כ

 

 הגדרות. 1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 ההגדרה תושלם לכל מכרז בהתאם לצורך. - הטובין"/"השירותים

 הטובין למזמין./כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים - "עובד"

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

הספקת הטובין /מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים

בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או 

 אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

הספקת /כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים - מקצועיים""סודות 

הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע /הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים

 בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. 

 

הספקת הטובין, ובמהלך /יב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים. הנני מצהיר ומתחי2

שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא 

_____________________ )יש למלא בהתאם לצורך(הפניה, למעט באם הוועדה הרלוונטית 

בדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים אישרה בכתב, לאחר שהעו

 ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז. 
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הטובין נשוא /. הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים3

הספקת /, במהלך תקופת מתן השירותיםשרדטובין, למעט מטעם המהספקת ה/מתן השירותים

הטובין בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של 

 .שרדהמ

 

באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של  שרד. הנני מתחייב להודיע למ4

 יוודע לי הנתון או המצב האמורים. מיד עם ה ניגוד עניינים,

 

על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים  שרד. הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למ5

רשאי לא  שרדלהלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המ 2-3

טיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אחרות שיבלאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות 

 אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

 

 _____________________ ולראיה באתי על החתום:  .6
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 סודיות על לשמירה הצהרה -' נספח י

 על התחייבות זו יחתוםהמציע 

 

 שנת_______שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ 

 על ידי _______________________

 ת.ז. _________________________

 מכתובת ______________________

 

 הטובין כהגדרתם להלן;/וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים הואיל

 הספקת הטובין;/והנני מועסק בקשר למתן השירותים והואיל

 עיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן;והנני עשוי להיחשף לסודות מקצו והואיל

 לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

 

 הגדרות .1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 ההגדרה תושלם לכל מכרז בהתאם לצורך.  - הטובין"/"השירותים

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים למזמין. - "עובד"

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ /חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן השירותים

 בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית, אלקטרונית, אופטית, מגנטית או אחרת.

הספקת הטובין, בין /כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים - יים""סודות מקצוע

הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: /אם נתקבל במהלך מתן השירותים

 מידע אשר ימסר ע"י המזמין, כל גורם אחר או מי מטעמו. 

 

 שמירת סודיות .2

מור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך הנני מתחייב לש

אספקת הטובין נושאי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב /מתן השירותים

 לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות 

 .1977 -רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז 

הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה 

 .1981-לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 5פי סעיף -ה שבגינה אני עלול להיתבע לדין עלבפרטיותו של אדם, עביר

 

 ולראיה באתי על החתום: ________________________________
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 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז – 'אנספח י 
 

__________ העובד בתאגיד אני הח"מ______________________________ מס ת"ז ___

 ____________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: _________

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. 

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה. 

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם 
 ימו(:התאגיד ופרטי יצירת קשר ע

תחום העבודה בו ניתנת   שם התאגיד

 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, המחירים 
ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני 

 לעיל(.  3סעיף המשנה אשר צויינו ב

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר 
מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה 

 לעיל(.  3)למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

 ת במכרז זה. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעו

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר 
 מהצעתי זו. 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. 

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם 
 פוטנציאלי אחר במכרז זה.  מתחרה או מתחרה

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

א לחוק ההגבלים 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-ם, תשמ"חהעסקיי
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חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 

 

 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני 

__ מר/גב' במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ______________

______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן 

אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 _____________  ______________________  _____________ 

 חתימת עורך הדין           חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך 
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 הצהרה בדבר זכויות קניין - 'בינספח  

אני, ________________, החתום/מה מטה, נותן/נת תצהיר זה בשם __________________, 

"(, המבקש להתקשר עם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן: יעהמצשהוא המציע )להלן: "

 אוכלוסייה: "לקבלת הצעות לרכישת ערכות פעילות עבור 2/2020פומבי מס'  מכרז "(, לפיהמשרד"

 "(.המכרז)להלן: "ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל"  השוהה בבידוד 

 סמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.אני מצהיר/ה, כי הנני מו

שיסופקו על ידי במסגרת מכרז זה הינם בבעלותי  ין בתוצריםיאני מצהיר/ה, כי כל זכויות הקנ

למשרד או השימוש בהם, הפרה של זכויות רוחניות או קנייניות  תם, וכי אין ולא יהיה באספקהבלעדית

 של צד שלישי כלשהו.

ע שיגיע לידיעת החברה במהלך תקופת ההתקשרות, למעט אני מצהיר/ה כי לא יעשה שימוש במיד

 לצורך מילוי תפקידה. 

אני מצהיר/ה כי לא יוצגו לאף גורם, למעט נציגי המשרד, תוצאות מתן השירותים המבוקשים בתקופת 

ההתקשרות האמורה ולאחריה, ובכלל זה כל מסמך שיוכן ע"י החברה במסגרת מתן השירותים 

 בל לכך אישור מראש ובכתב מאת המשרד. המבוקשים, זולת אם נתק

אני מצהיר/ה, כי זכויות הקניין בחלק מן התוצרים או השירותים הבאים או בכולם שייכות לצד 

 שלישי:

1.  ________________________________________________________________ 

2.  ________________________________________________________________ 

3.  ________________________________________________________________ 

אישורים מאת הצד השלישי כאמור בדבר זכותי להציע לחברה תוצרים או שירותים אלו מצורפים 

 בזאת.

ל מקרה של תביעה של צד שלישי, הקשורה בזכויות שבתוצרים אני מצהיר/ה, כי אשפה את החברה בכ

 ובשירותים שיסופקו.

 ____________________________________________________________ שם המציע: 

 _____________________________________________ : מספר חברה / שותפות / עמותה

 __________________________ , תפקיד:  _________________________ שם החותם: 

 _________________________ , חתימה וחותמת:  _______________________ תאריך: 

 



  

 ל ופי

__________________________________________________________________________ 

  

47 
 

 מדינת ישראל
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תצהיר על תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים  - 'גנספח י 
 כנדרש

 
שילמתי בקביעות בשנה האחרונה, לכל  יע ____________________הריני להצהיר כי אני המצ

עובדי כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים 

 עלי, במידה שחלים עלי, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים  סוציאליים כנדרש. 

 

____    ______________________     ______________________    _________________ 

 תאריך                                           שם המציע                                   תפקיד 

     ______________________    _____________________    ______________________ 

 חתימה וחותמת                           עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר   נציג/ה המציע המוסמך/ת         

 

 אישור

 

אני הח"מ, רו"ח _________________, בעל מספר רישיון________________,  מרח' 

 __________________________, מאשר את נכונות ההצהרה דלעיל. 

 

                              __________________    ___________________ 

 חתימה וחותמת                                תאריך                         
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תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק  - 'ידנספח  
 שכר מינימום 

 

כי עלי לומר את האמת אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי 

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( המבקש המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

להתקשר עם עורך התקשרות מספר ______________ לאספקת ____________________ עבור 

 _____. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. _____________

-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן:  " 1976

 אני מבין/ה אותו. 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  – "עבירה"ו של המונח משמעות

, ולעניין עסקאות לקבלת 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2שירות כהגדרתו בסעיף 

 ם המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.הוראות החיקוקי

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

"( מטעם המציע בהתקשרות מספר ___________ לאספקת מועד להגשה)להלן: "

 ור ___________________.____________________ עב

  לפחות  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 שה. ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההג

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת                            שם                  תאריך    

 אישור עורך הדין

ביום ____________ הופיע/ה בפני אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי 

במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

יעשה/תעשה כן, חתם/ה  עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא

 בפני על התצהיר דלעיל. 

_________________           ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת          מספר רישיון                           תאריך 
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 התחייבות לקיים את חוקי העבודה - 'וט נספח 
 

__, נושא ת.ז. מס' _______________, מורשה החתימה מטעם אני הח"מ ____________

"( מצהיר בזאת כי הריני המציע__________________ שמספרו ____________)להלן: "

ידי בביצוע השירותים לפי הסכם -מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם, לגבי העובדים, שיועסקו על

 זה, את האמור בחוקי העבודה.

 

       _____________________ 

 חתימה                                                                                                          

 

 

 

 אישור

אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני, 

__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה ___

את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

 

 ____________________ 

 חתימה וחותמת               
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 תקודמו הרשעות העדר בדבר תצהיר -' זטנספח  
 על התחייבות זו יחתוםהמציע 

 אוכלוסייה עבור פעילות ערכות לרכישת הצעות לקבלת: "פנייה 20202/' מס פומבי מכרז הנדון:

 ."ובגליל בנגב, החברתית בפריפריה המקומיות ברשויות  בבידוד השוהה

 אני הח"מ __________ ת.ז. __________ מצהיר בזאת כדלקמן:

תי בעבירה ביטחונית או בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, לא הורשעתי ו/או נחקר .1

; חוק הפיקוח 1975-; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1952-התשי"ב

-לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978-על המטבע, התשל"ח

 .1981-קו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א, למעט הרשעות שנמח1977

 (מחק את המיותר)   או     

באות  ה פליליותנחקרתי ו/או הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות ה

 _______________________________ )יש לפרט את העבירות מתוך המנויות לעיל(. 

 דון עלי לעבור בדיקות ביטחוניות.ידוע לי כי לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז שבנ .2

הואיל וכך אני נותן בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי 

-תשמ"אהבמרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 

1981. 

במקרים של מסירת מידע בלת הודעה כמו כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על ק

 במכרז הזוכה עם הרשות שלסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות הכאמור לעיל. 

 .שבנדון

 ולראיה באתי על החתום:

________ __________   _________     _____________     _________ 

 תעודת זהות            שם פרטי ומשפחה       שם האב          שנת לידה תאריך   

________________________       ___________ ______________ 

 חותמת וחתימה                תפקיד                               כתובת   

 אישור

אני הח"מ ________________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ____________ 

_ המשמש בתפקיד _______________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו ת.ז. _________

לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,  חתם בפניי על תצהיר 

 ____________                זה. 

 חתימה                                        
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 בלבד מקוריים תוכנה במוצרי ימושש לעשות התחייבות -' זי נספח 
 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: צפוי לעונשים הקבועים

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין  .1

"(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת המציעת מכרז זה )להלן: "במסגר

 תצהיר זה בשם המציע. 

הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז  .2

מס'____________ ומתן השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה 

 במכרז. 

 ן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, להל .3

 

 

_____________________ 

 חתימת המצהיר

 

 

 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה 

די ת.ז._____________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת על י

 וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
 

_____________     ______________________         _________________ 

    

 חותמת ומספר רישיון עורך דין             חתימת עורך הדין                    תאריך  
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 השירות מקור את לציין התחייבות -'חי חנספ 

 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______________, מורשה החתימה מטעם 

ת הריני מתחייב "( מצהיר בזאהמציע__________________ שמספרו ____________)להלן: "

בזאת כי בכל מסמך שיישלח על ידי למקבלי השירות מכוח המכרז אציין על המסמך כי השירות ניתן 

 על ידי בשיתוף המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

 

 

       _____________________ 

 חתימה                                                                                                        

 

 

 

 אישור

אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני, 

מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר 

וק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בח

 הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

 

 ____________________ 

 חתימה וחותמת                         
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 הסכם התקשרות – 'יט נספח 
 המקומיות ויותברש אוכלוסייה השוהה בבידוד  עבורפעילות  ערכות אספקת –התקשרות  הסכם

 ובגליל בנגב, החברתית בפריפריה

 התקשרות הסכם

 

 .2020...............  בחודש................  ביוםאביב -בתל ונחתם נערך

 

 ן י ב

 ישראל מדינת בשם ישראל ממשלת

 והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד ידי על

 (במכרז)כהגדרתו  והמזמין

 

  

 אחד מצד

 ן י ב ל

________________________ 

 ________________________________ מכתובת

 "(הזוכה" -)להלן  

 

 שני מצד

 

 והממשלה באמצעות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, מעוניינת להתקשר עם ספקים הואיל

ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב  נוער ובני ילדים עבור פעילות ערכות אספקת שירותי למתן

 "(;המכרז שירותיל )להלן "והגלי

 

 או" המשרד" –ובהתאם לאמור לעיל, פרסם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן  והואיל

ערכות פעילות עבור אוכלוסייה לאספקת  02/2020מסגרת פומבי מס.  מכרז"( המכרז עורך"

 "(;המכרז" - להלן)ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל  השוהה בבידוד

 

 והזוכה, לאחר שעיין בכל ההנחיות והתנאים במכרז, לרבות נספחיו, הגיש הצעתו במכרז;  והואיל
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ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת הזוכה ובהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים  והואיל 

בנושא  שבהצעתו הסכים עורך המכרז לקבל את הצעת הזוכה, להכריז עליו כ"ספק זוכה" 

 שירותי המכרז בתנאים המפורטים להלן;

 

 :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם, הוצהר לכך אי

 כללי. 1

)על כל נספחיו, תנאיו, דרישותיו וחלקיו( לרבות המבוא להסכם זה מהווים חלק  המכרז 1.1

 בלתי נפרד מהסכם זה. 

 המונח וגדרה אם זולת, המכרז במסמכי המופיעה המשמעות למונחים תהיה זה בהסכם 1.2

 .זה בהסכם שונה באופן

 והמשתמעות המפורשות המכרז דרישות את המקיים באופן תיעשה ההסכם פרשנות 1.3

 לרבות, השונים המכרז מסמכי בין התאמה אי או סתירה כל, כן כמו. ביותר המלאה בצורה

 המרחיב באופן יפורשו, ליישבן ניתן שלא, מסמך באותו שונות הוראות בין או, זה הסכם

 /המזמין.המכרז עורך זכויות את או הזוכה חובות תא

 שבהסכם זה משמשות לנוחיות בלבד, ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן.  הכותרות 1.4

 .וההפך משמע נקבה בלשון גם זכר בלשון האמור 1.5

 ההתקשרות  תקופת .2

חודשים מיום החתימה על הסכם זה, דהיינו מיום  12זה יחול לתקופה של  הסכם 2.1

 ההסכם להארכת)הבלעדית(  הזכות שמורה למשרדעד ליום _________.  _________

 "(. ההתקשרות תקופת)להלן: " המכרז למסמכי 14 בסעיף כמפורט

 לאחר אזי ההתקשרות תקופת בתום חדש למכרז לצאת המכרז עורך יחליט בו במקרה 2.2

 בכל לו ויסייע, החדש הזוכה ועם המכרז עורך עם פעולה ישתף הזוכה, חדש זוכה בחירת

 .הנחוץ

 והתחייבויות הזוכה  הצהרות .3

 הבינו, המכרז את היטב שבחן לאחר זה הסכם על חותם הוא כי בזה ומאשר מצהיר הזוכה .3.1

 ידו על ושנדרשו לו הנחוצים וההנחיות ההסברים כל את המכרז עורך מנציג וקיבל היטב

 המכרז עורך כלפי טענה כל לו תהא ולא זה הסכם פי ועל פיו על והתחייבויותיו הצעתו לגיבוש

 עומדים השירותים כי הזוכה בזה מתחייב כן. זה להסכם בהתאם השירותים למתן בקשר

 .וההסכם המכרז תנאי בכל ויעמדו
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מצהיר כי כל הפרטים שמסר לעורך המכרז בהצעתו, ובכללם פרטים על ניסיונו  הזוכה .3.2 

 ויכולתו לספק את השירותים המבוקשים, הם מלאים ונכונים. 

מצהיר כי הוא בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים על פי  וכההז .3.3

המכרז והוראות הסכם זה, וכי יש בידיו הכלים, הידע, הניסיון, כוח האדם, האמצעים 

והכישורים המאפשרים לו לספק את השירותים כמפורט במכרז ובהסכם זה במהלך כל 

 מידה ותהיה כזו. תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות נוספת ב

מתחייב למלא באופן מדויק אחר הדרישות שבהסכם זה על כל נספחיו. הזוכה מתחייב  הזוכה .3.4

 בגליל, בנגב המקומיות ברשויות נוער ובני ילדים עבור פעילות ערכות אספקתלספק שירותי 

בהתאם למה שעורך המכרז ידרוש ממנו. הזוכה מתחייב לפעול בכל  ,החברתית ובפריפריה

ור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו ואם על ידי עובדיו ומי מטעמו, במומחיות ובמקצועיות הקש

 הגבוהים ביותר. 

 ולהחליף לשפר, לתקן התחייבות לרבות, זה הסכם פי על התחייבויותיו למלא מתחייב הזוכה .3.5

 .בכך הצורך בדבר המכרז עורך הודעת לקבלת בסמוך והחלפה שיפור, תיקון הטעון כל את

 התקנים, האישורים כל ברשותו יהיו, ההתקשרות תקופת אורך לכל כי מתחייב הזוכה .3.6

 הקשורה פעולה כל כי לכך מתחייב הזוכה. דין כל פי ועל זה מכרז פי על הנדרשים והרישיונות

 פי על תנאי מילוי/או ו רישיון/או ו היתר לקבלת הזוכה את ומחייבת זה הסכם פי על בביצוע

 .דין כל פי על תנאי מילוי/או ו הרישיון/או ו היתר קבלת לאחר רק תבוצע דין

מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של נותני שירותים/בעלי מקצוע מטעמו  הזוכה .3.7

 בקשר למתן השירות נושא המכרז. 

, מסוימים במוסדות מין עברייני של העסקה למניעת"חוק  דרישות בכל לעמוד מתחייב הזוכה .3.8

 ."2001-"אתשס

 או הטובין יסופקו לא אם, דין כל"י עפ המשרד של זכויותיו וביתר דלעיל באמור ועלפג מבלי .3.9

/דומים אחרים טובין או הטובין אותם את להזמין רשאי יהיה המשרד, במועד מהם חלק

 .דין"י עפ אחרת דרך בכל לפעול/או ו חדש מכרז לפרסם/או ו במכרז שזכה אחר מספק

 ופיקוח בקרה .4

 בדיקות לבצע מהזוכה לדרוש או, דעתו שיקול פי על, לערוך רשאי יהיה המכרז עורך 4.1

 .שיסופקו השירותים לבחינת אקראיות

 השירותים אספקת על לפקח מטעמו שימונה למי או המכרז לעורך יאפשר הזוכה 4.2

 אופן על ולפקח לבדוק מנת על, מקום לכל זה לצורך ולהיכנס, ואיכותם טיבם, המבוקשים

 .התחייבויותיו מילוי
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 הנחיה כל אחר וימלא, וההסכם המכרז פי על התחייבויותיו  כל את למלא מתחייב הזוכה 4.3 

 כל ימסור, זה בכלל. וההסכם המכרז להוראות בכפוף, המשרד/או ו המכרז עורך נציגי של

 המכרז לעורך יאפשר; ידו על שייקבע ובאופן במועד, המשרד ידי על שיידרש דיווח או מידע

 ולביצוע לשירותים בקשר בהם הנעשה את ולבדוק מסמך כלב לעיין המזמין נציגי/או ו

 .הזוכה עם מראש יתואם כאמור ביקור שכל ובלבד, זה הסכם פי על הזוכה התחייבויות

 .המשרד נציגי שיורו ובתדירות באופן ערוכים תקופתיים דוחות למשרד יגיש, הזוכה 4.4

 קיסמע-עובד יחסי היעדר .5

מאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי הסכם זה מסכימים כי הזוכה הוא קבלן עצ הצדדים 5.1

מעסיק בינו, או בין מי מעובדיו או מי מטעמו, -כקבלן עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד

 בביצוע הסכם זה לבין עורך המכרז ו/או המשרד. 

, זה הסכם בביצוע ידו על מהמועסקים מי לכל והבהיר בכתב הודיע כי, בזה מצהיר הזוכה 5.2

 .מעביד עובד יחסי כל יתקיימו לא המשרד/או ו המכרז ורךע לבין בינם כי

 המועסקים כל ועבור עבורו לשלם בזה מתחייב הזוכה - המועסקים בגין וניכויים תשלומים 5.3

 או, דין כל פי על עליו מוטלת תשלומם שחובת התשלומים כל את זה הסכם בביצוע ידו על

 .הסכם

הו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי עורך המכרז ו/או המזמין לשלם סכום כלש חויב 5.4

מהמועסקים ע"י הזוכה בביצוע הסכם זה, ישפה הזוכה את עורך המכרז מיד עם קבלת 

דרישה ראשונה ומבלי שתעמוד לו טענה כי המשרד הסכים לקחת על עצמו תשלומים אלו 

 אלא אם הסכמת המשרד עלתה על הכתב מראש ובאופן מפורש. 

מכל סיבה במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה על ידי בית בזאת כי אם ייקבע  מוסכם 5.5

המשפט או כל רשות מוסמכת אחרת כי למרות כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם 

זה, יש לראות את ההתקשרות נשוא הסכם זה כהעסקת עובד, וכי חלים עליה הדינים 

כי השכר לעובד, בשל והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים 

ההעסקה בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד 

 ודרגה דומים ככל האפשר, הכל כפי שייקבע על ידי נציב שירות המדינה. 

תפקיד זהה או דומה כאמור, יחושב השכר לעובד לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב  באין 5.6

 רות המדינה. לעניין, לדעת נציב שי

השכר לעניין הסעיפים לעיל ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים  חישוב 5.7

 והזיכויים על פי הסכם זה מחד גיסא, והחישוב החדש כאמור מאידך גיסא, יקוזזו הדדית. 
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 בין, הם עובדיו כלפי הזוכה על החלים העבודה חוקי, לעיל האמור מכלליות לגרוע בלי 5.8 

 חוק, 1951-"אתשי, ומנוחה עבודה שעות חוק, 1959-"טהתשי, התעסוקה שירות קחו: היתר

-"דהתשי, נשים עבודת חוק, 1951-"אהתשי, שנתית חופשה חוק, 1976-"זהתשל, מחלה דמי

 חוק, 1953-"גהתשי, הנוער עבודת חוק, 1996-"והתשנ, ולעובד לעובדת שווה שכר חוק, 1954

 חוק, 1953-"גהתשי, החניכות חוק, 1949-"טהתש, (לעבודה)החזרה  משוחררים חיילים

 הלאומי הביטוח חוק, 1963-"גהתשכ, פיטורין פיצויי חוק, 1958-"חהתשי, השכר הגנת

 .1987-"זהתשמ, המינימום שכר חוק, 1995-"ההתשנ[, משולב]נוסח 

 כההזו את להכווין או להדריך, לפקח לנציגיו או המכרז לעורך הניתנת זכות בכל לראות אין 5.9

, במלואו זה הסכם וביצוע כראוי השירותים מתן את להבטיח אמצעי אלא, מטעמו מי או

 למזמין כלשהי אחריות העברת אומעסיק -עובד של יחסים מערכת להקים כדי בה ואין

 ;מטעמו מי או הזוכה של מחדל או למעשה ביחס

 תמורה .6

ולשביעות רצון המשרד, ביצוע מלוא התחייבויותיו של הזוכה לפי המכרז והסכם זה  תמורת 6.1

 (הפעילות ערכותהטובין )במכפלת  לדגם הערכהישלם המשרד לזוכה תמורה בהתאם 

 ןשסופקו בפועל על פי הזמנה תקציבית חתומה ומאושרת שנמסרה לידו בטרם אספקת

 .כולל מע"מ ₪ _________ואשר היקפן לא יעלה על 

מ. מס ערך מוסף בשיעור החוקי מחירי השירותים לאחר הזכייה יכללו מע" פרסום 6.2

המתחייב מהמחירים הנ"ל יתווסף לתמורה וישולם בצירוף לכל חשבונית/תשלום שישלמו 

 המזמינים לזוכה. 

מהווה תמורה סופית למילוי כל התחייבויות המשרד כלפי הזוכה לפי המכרז  התמורה 6.3

 והסכם זה. 

 שינוי/שירותים )למעט ריםהמוצ מחירי על בהיטלים או במסים שינויים יהיו בו במקרה 6.4

 ובכפוף בהתאם אלא, התמורה על להשפיע כדי אלה בשינויים יהיה לא"מ(, המע בשיעור

 .הבלעדי דעתו שיקול ולפי, ובכתב מראש המכרז עורך אישור לקבלת

לא יהא זכאי לכל תשלום או תמורה שהיא בקשר עם אספקת שירותים שאינם  הזוכה 6.5

 ה ותנאי הסכם זה. תואמים את דרישות המכרז, ההצע

 ישולמו לזוכה כל תשלומי הצמדה, התייקרויות מכל סוג שהוא או הפרשי שער כלשהם.  לא 6.6

, זה בחוזה המפורטים ותנאיו לזוכה התמורה לתשלום בנוגע החוזה תנאי, ספק הסר למען 6.7

 . ההארכה תקופת על גם במלואם יחולו
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 התשלום אישור .7 

מעת לעת באתר האינטרנט המתפרסמות ומתעדכנות  1.4בפרק התשלומים יבוצעו על פי הוראות תכ"ם  .7.1

 .https://mof.gov.il/Takamשל משרד האוצר בכתובת:

כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק על פי הסכם זה, הספק יידרש, להגיש דיווחים וחשבונות  .7.2

 על ידו לתשלום.  הנדרשים לצורך אישור חשבוניות שיוגשו

 בכלל זה ימציא הספק לעורך המכרז ולמזמינים, כתנאי לביצוע תשלום, את המסמכים הבאים:  .7.3

"(, בתוקף "החוק – זה בסעיף) 1976-וצילום תעודת עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל" .7.3.1

 שנת כספים. לאותה

שנת כספים,  לאותהבתוקף  (,אישור מפקיד מורשה )כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים .7.3.2

מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס  הואכי 

 הכנסה ]נוסח חדש[ ועל פי החוק.

התשלומים יבוצעו בהתאם למועד התשלום הממשלתי המפורט בהנחיית החשב הכללי בעניין מועדים  .7.4

ערכות שסופקו, דין ודו"ח ביצוע המפרט את מספר הלתשלום לספקים והכל עם קבלת חשבונית מס כ

תוך עמידת הספק בכל התחייבויותיו על פי מכרז  הערכות סופקומאושרים על ידי נציג המשרד, לפיהם 

זה.במידה והזוכה מפעיל קבלן משנה אזי יש לצרף הן את החשבוניות של קבלן המשנה והן החשבוניות 

 המקוריות הממוענות לקבלן המשנה.

רה של אי התאמה בין החשבונית לסכום שאושר לתשלום, הזוכה יידרש להפיק חשבונית חדשה במק .7.5

 בהתאם לסכומים המאושרים או להפיק תעודת זיכוי/חיוב על ההפרש

יום מיום קבלת חשבונית כדין מאת הספק,  45התמורה תשולם לספק "במועד התשלום הממשלתי" עד  .7.6

לצורך מתן שירותים אלו, כי נתקבלו השירותים שרד ג המובלבד שחשבונית זו מאושרת על ידי נצי

מספר ימי האשראי יקבע עפ"י תאריך הגשת החשבונית ע"י  ביעות רצונו המלאה של נציג המשרד.לש

 "מועדי תשלום". 1.4.0.3הזוכה בכל חודש כמפורט בהוראת תכ"ם 

מערכת ממוחשבת של  הספק יידרש להגיש דיווחים וחשבוניות באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, .7.7

הממשלה המאפשרת בין היתר הגשת חשבוניות באופן מקוון. לצורך כך, יבצע הספק את כל הפעולות 

הנדרשות ממנו לצורך התחברות לפורטל. לחילופין ימציא הספק אישור שהוא עושה שימוש בפורטל 

 .sapakim@inbal.co.ilאו  03-9778799הספקים. לרישום: 

במקרה בו יהיו שינויים במסים שאינם מע"מ או בהיטלים על מחיר השירותים, לא יהיה בשינויים אלה  .7.8

כדי להשפיע על גובה התמורה, אלא בהתאם ובכפוף לקבלת אישור עורך המכרז מראש ובכתב, ולפי 

 שיקול דעתו הבלעדי.

המכרז, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של עורך  .7.9

 עבור עבודתם. בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות. 

https://mof.gov.il/Takam
mailto:sapakim@inbal.co.il
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 ועיכבון קיזוז .8 

 עם בקשר, מטעמו מי או הזוכה ידי על למשרד/או ו המכרז לעורך נזק גרימת של מקרה בכל 8.1

/או ו למשרד תהיה, בעקיפין ביןו במישרין בין  זה הסכם במסגרת הנדרשים השירותים

 שהמשרד הסכומים כל את לזוכה שיגיעו הכספים מתוך לקזז או לעכב זכות המכרז לעורך

 שקיזז בכתב לזוכה יודיע והוא, המשרד של דעתו שיקול לפי, כזה במקרה. בהם לשאת עלול

 קיזוז של בדרך יבוצע המכרז עורך ידי על עליו שיוחלט קיזוז. זה לסעיף בהתאם כספים

 כפופה תהיה זו זכות. המכרז עורך להנחיית בהתאם המזמינים מאחד המגיעה מהתמורה

 ומתן, זה סעיף להוראות בהתאם פעולה לבצע הכוונה על המשרד ידי על בכתב הודעה למתן

 .בעניין טענותיו את להשמיע לזוכה הזדמנות

, לגבות המשרד רשאי שאותו ביותר הגבוה הריבית בשיעור הריבית תחול הקיזוז סכום על 8.2

 .בפועל התשלום למועד ועד לפירעון הקבוע מהמועד החל וזאת

מוותר בזאת על כל זכות קיזוז וזכות עיכבון כלפי עורך המכרז ו/או המשרד. על אף  הזוכה 8.3

 האמור בכל דין, לא תהיה לזוכה כל זכות לעכבון לגבי השירותים שבידיו.  

 הזוכה אחריות .9

לכל נזק או אובדן שייגרם לעורך המכרז או לצד שלישי עקב אספקת  יישא באחריות הזוכה 9.1

השירותים הנדרשים לפי המכרז והסכם זה, לרבות בידי קבלני המשנה. אם תגרמנה לעורך 

המכרז, או לכל גורם אחר מטעמו, הוצאות כלשהן הנובעות ממעשי הזוכה, עובדיו, שליחיו 

מור, מתחייב הזוכה לשלם ולשפות בעבור או כל מי שבא מכוחו או מטעמו, או ממחדל כא

 כל הוצאה שנגרמה להם כאמור, לרבות בקשר עם תביעה שניתן בה פסק דין חלוט. 

מצהירים בזאת במפורש כי המשרד, הבאים מכוחו או המועסקים על ידו לא  הצדדים 9.2

יישאו בשום תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג שייגרם לזוכה, לבאים מכוחו או 

 ועסקים על ידו, זולת אם אותה חובה או תשלום פורטו במפורש במכרז ובהסכם זה. למ

באמור בסעיף זה כדי לפטור את הזוכה מהחובות החלות עליו בביצוע עבודתו על פי  אין 9.3

כל דין, ואין לפרש את האמור בהם כוויתור של עורך המכרז על כל זכות או סעד המוקנים 

 לו כדין. 

   יותקניינ זכויות .10

(, ידיעה, מסמך, Know How) ידע(, Information) מידע כל –: "מידע" זה בסעיף 10.1

תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצא בזה הקשורים בכל 

צורה או דרך של שימור ידיעות לרבות באופן חשמלי או אלקטרוני או אופטי או מגנטי או 

 למעט מידע שהוא נחלת הכלל .  אחר למתן השירותים, והכל



  

 ל ופי

__________________________________________________________________________ 

  

60 
 

 מדינת ישראל

 

 

 

 

 

 המשרד לביטחון הפנים
 אגף הביטחון, מידע וסייבר

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 

 

 

 המשרד בידי לזוכה הועבר אם בין לשירותים הנוגע במידע הבלעדי הבעלים הוא המשרד 10.2 

. הנדרשים השירותים ממתן  כחלק, הזוכה של עבודתו תוצר הוא אם ובין אחר גורם כל או

 ראישו ללא השירותים מתן לצורך שלא במידע שימוש כל יעשה לא הזוכה כי בזאת מובהר

 ;ומראש בכתב המכרז עורך של

 בעל יהיה והוא בלעדית זכות למשרד כי בזאת ומובהר מוצהר, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 10.3

 שירותים על בהסתמך או הזוכה ידי על ייווצר או שייערך מידע בכל היוצרים זכויות

 ;זו התקשרות במהלך הזוכה ידי על שיינתנו

 למשרד הזוכה ימסור, ובסיומם המשרד ידי על שיתבקש עת בכל, השירותים מתן במהלך 10.4

 .כאמור לשירותים והנוגע, הצוות מאנשי מי וברשות ברשותו הנמצא המידע כל את

 זכות בכל פגיעה זה הסכם מושא בהתקשרות תהיה לא כי בלעדי באופן אחראי הזוכה 10.5

 .כלשהו שלישי צד של אחרת זכות כל או לפטנט זכות, רוחני קניין זכות, יוצרים

, מותנה ובלתי מלא שיפוי, דרישתו עם מיד, המכרז עורך את לשפות בזאת מתחייב ההזוכ 10.6

 זכויות הפרת בגין, שהוא גורם לכל לשלם המכרז עורך יידרש אשר, סכום כל לו ולשלם

 המכרז עורך של זכויותיו מימוש עקב או אחר סוג מכל רוחני קניין זכויות או יוצרים

 .זה בהסכם כקבוע

 סודיות .11

 השירותים מתן במהלך עובדיו אצל/או ו אצלו שיתקבל מידע שכל לו שידוע צהירמ הזוכה 11.1

 .מקצועיים סודות בגדר הוא

מצהיר בזאת שידוע לו כי המידע שיתקבל במהלך מתן השירותים אצלו ואצל מי  הזוכה 11.2

מטעמו נועד אך ורק, למטרה שלשמה נמסר או הבא לידיעתו, והוא מתחייב כי הוא או מי 

עבירו לכל גורם אחר שבו או עמו הוא קשור, שלא לצורך מתן השירותים, כל מטעמו לא י

מידע שהוא הנוגע לשירותים, במהלך תקופת ההסכם ולאחריה, אלא אם כן ניתן לכך 

 אישורו המוקדם של עורך המכרז או המשרד ובתנאים כפי שייקבעו על ידו. 

 בסודיות המקצועיים סודותה/או ו המידע את ישמרו מטעמו ומי הוא כי מתחייב הזוכה 11.3

, לעיל האמור בכלליות לפגוע ומבלי, ספק הסר למען. שימוש כל בהם יעשו ולא מוחלטת

 כל לידיעת יביאו או ימסרו, יודיעו, יעבירו, יפרסמו לא מטעמו ומי הוא כי מתחייב הזוכה

 .המקצועיים הסודות/או ו המידע את אדם

 נושא השירותים במתן ישיר חלק ייטלו שרא מטעמו וגורם, עובד כל כי מתחייב הזוכה 11.4

 למשרד יעברו אלה מסמכים. סודיות על לשמירה התחייבות על ויחתמו ימלאו הסכם

 במסמכי כמפורט המשרד עבור עבודתם לתחילת הכרחי וכתנאי עבודתם תחילת בטרם

 .המכרז
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 תלשמיר בקשר לרבות, המכרז עורך מטעם הביטחון הוראות לכל לציית מתחייב הזוכה 11.5 

 .זה הסכם פי על השירותים במתן הקשור, לו יינתן אשר החומר

 הפרת כי, מטעמו השירותים את שיספק מי כל או עובדיו כל לידיעת יביא כי מצהיר הזוכה 11.6

' ה סימן', ז פרק בהוראות כאמור עבירות להוות עלולות זה בסעיף כאמור סודיות חובות

 .1977–"זתשל, העונשין וקלח( רשמיים וסודות חוץ יחסי, המדינה)ביטחון 

 עניינים ניגוד .12

מצהיר כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים, וכי אין הוא,  הזוכה 12.1

עובדיו או כל גורם אחר מטעמו מצויים במצב של ניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים 

 בנושא הסכם זה. 

יטלו חלק במתן השירותים נשוא הסכם מתחייב כי כל עובד, וגורם מטעמו אשר י הזוכה 12.2

 זה אינם נמצאים בניגוד עניינים במסגרת מכרז זה למול הזוכה. 

הזוכה מוטלת החובה להודיע בכתב לעורך המכרז באופן מידי על כל נתון או מצב  על 12.3

שבגינם הוא, עובד שלו או גורם אחר מטעמו עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב 

ים בין תפקידו כזוכה לבין עניין אחר, מיד עם היוודע לו הנתון או המצב של ניגוד עניינ

 האמורים. 

מתחייב לא לעשות במעשה או במחדל, אשר עלול להעמיד אותו במצב של ניגוד  הזוכה 12.4

 עניינים עם מתן השירותים לעורך המכרז לפי ההסכם, שלו או של עובדיו או מי מטעמו. 

ון בכל שלב של ביצוע ההסכם במצב בו הוא עלול להימצא לדעת עורך המכרז, הזוכה נת אם 12.5

בניגוד עניינים בין תפקידו כזוכה לבין עניין אחר, רשאי המשרד להורות על הפסקת 

 עבודתו של הזוכה. 

לרבות בעליו של הזוכה, עובדים ומועסקים מטעמו, גורמים  –סעיף זה, "הזוכה"  לעניין 12.6

כל תאגיד שבעלי הזוכה הם בעלי עניין בו. מקצועיים בני משפחה של בעלי הזוכה, ו

 . 1968-המונחים "בן משפחה" ו"בעל עניין" יפורשו כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

  מידע אבטחת .13

 המכרז עורך ידי על לידיו שיועבר במידע זכויות כל תהיינה ולא אין לזוכה כי בזאת מוסכם 13.1

 שימוש לעשות רשאי יהיה והזוכה, זה הסכם לפי השירותים ביצוע לצורך המשרד/או ו

 הסכם הוראות יתר לכל ובהתאם השירותים ביצוע ולשם במסגרת ורק אך כאמור במידע

 .זה
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, שיתקבל מידע בכל הזכויות כל בעל יהיה המכרז עורך/או ו המשרד כי בזאת מוסכם 13.2 

 אחריות לרבות, זה הסכם לפי השירותים מתן במסגרת הזוכה ידי על ויעובד יוכן, ייאסף

 מעביר שהזוכה והדיווחים הפניות רישומי, המידע מאגרי רשם אצל המידע מאגר לרישום

 כאמור במידע לעשות רשאים יהיו המשרד עורך/או ו המשרד. המכרז לעורך/או ו למשרד

 .דין כל להוראות בכפוף, לנכון שימצאו שימוש כל

 הסכם פי על חובות או זכויות המחאת .14

 על חובה או זכות כל להסב או להמחות מוחלט איסור הזוכה על חל כי בזה ומוסכם מוצהר 14.1

. המשרד של ובכתב מראש אישור ללא, לאחרים חלקו או בו האמור ביצוע את או זה הסכם פי

 האמור למרות זה הסכם פי על הזוכה של חובותיו או זכויותיו של הסבה או המחאה המשרד אישר

 הסכם הוראות בדבר המשרד כלפי מאחריותו הזוכה את לשחרר המשרד באישור יהיה לא, לעיל

 .זה

 הסכם פי על חובה או זכות כל להסב או להמחות הזכות נתונה למשרד כי בזה ומוסכם מוצהר 14.2

 הזוכה זכויות ייפגעו שלא ובלבד, כלשהו' ג מצד או מהזוכה כלשהו אישור בקבלת צורך ללא זה

 .זה הסכם פי על

  פיצויים .15

ולא עמד בדרישות המכרז והסכם זה, יראה כאילו לא סופק,  חלק מהשירותים שסופק כל 15.1

ואם לא תיקן הזוכה את הטעון תיקון, כך, שיתאים לכל דרישות המכרז והסכם זה ויסופק 

למשרד במועד הקבוע לכך במכרז, יחויב הזוכה בפיצויים עד למועד האספקה באופן 

 התואם במלואו לדרישות המכרז והסכם זה. 

 .נזק בהוכחת צורך בלא עשהת הסכומים גביית 15.2

הסר ספק, מצהיר הזוכה שהוא מודע לחשיבות העמידה בדרישות המכרז כפי  למען 15.3

שנוסחו במסמכי המכרז שכן כל הפרה תגרום למשרד נזקים חמורים, שיחייבו את הזוכה 

בפיצויים, מבלי לגרוע מיתר הסעדים לפי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, 

 . 1970-התשל"א

בהסכמה על פיצויים בסעיף זה כדי להשפיע על זכות המשרד לכל תרופה אחרת בגין  יןא 15.4

הפרת ההסכם, לרבות פיצויים בגין נזק, ובכלל זה נזקים בפועל, אף אם נגבו בדרך של 

קיזוז או חילוט הערבות הבנקאית, ופיצויים ככל ששולמו יחשבו כתשלום על חשבון 

 וכחו. הפיצוי בגין הנזקים בפועל ככל שי

 

 



  

 ל ופי

__________________________________________________________________________ 

  

63 
 

 מדינת ישראל

 

 

 

 

 

 המשרד לביטחון הפנים
 אגף הביטחון, מידע וסייבר

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 

 

 

 ההתקשרות הפסקת .16 

לגרוע מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז, מוסכם בזה כי המשרד יהיה רשאי  מבלי 16.1

יום על הפסקת פעילות על פי הסכם זה וזאת מכל  60להודיע לזוכה בהודעה מוקדמת של 

 סיבה שהיא ומבלי שהמשרד יהא חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור. 

, שסיפק השירותים בגין התמורה כל את לקבל זכאי יהיה הזוכה, מורכא ביטול של במקרה 16.2

 .ההסכם סיום למועד עד, המשרד של רצונו לשביעות שסופקו ככל

 לספק תהא לא לעיל 6 בסעיף כאמור לזוכה שתשולם לתמורה מעבר כי ומוצהר מוסכם 16.3

 הסכם יפ על פעולתו הפסקת עם בקשר המשרד כלפי אחרת או כספית דרישה או תביעה כל

 .זה

 הזוכה התנהלותסיום מוקדם של התקשרות בשל  .17

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה עורך המכרז רשאי לבטל הסכם זה, בהתראה בכתב  17.1

לא תוקן בתקופת  שהואימים מראש, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים )ככל  7של 

  ההתראה האמורה(:

יום; ויובהר, במקרה  30רצופה העולה על אם הזוכה הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה  .א

 לעורך המכרז בדבר הפסקה כאמור.  מידיתהמפורט לעיל על הזוכה להודיע 

אם הזוכה הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, ללא הסכמת עורך המכרז;  .ב

לעורך המכרז בדבר הסבה  מידיתויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע 

 כאמור.

 תלק מביצוע ההסכם.אם הזוכה הס .ג

כשיש בידי עורך המכרז הוכחות, להנחת דעתו, שהזוכה או אדם אחר בשמו או  .ד

מטעמו קיבל, נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, טובת הנאה כלשהי בקשר 

 להסכם.

לרבות  –לעניין סעיף זה, "הזוכה" אם הזוכה הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון.  .ה

 עובדים ומועסקים מטעמו.בעליו של הזוכה, 

 במקרה של הפרה של ההסכם.  .ו

 יהיה( האמורה ההתראה בתקופת תוקן לא שהוא)כלל  הבאים מהמקרים אחד כל בהתרחש 17.2

 בהוראות עומד והדבר ככל, מראש ימים 7 של בהתראה, זה הסכם לבטל המכרז עורך רשאי

 :הקיים הדין
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 במקרים, ויובהר; הזוכה ושלרכ/או ו לעסקי קבוע או זמני נכסים כונס ימונה אם .א 

 .כאמור מינוי בדבר המכרז לעורך מידית להודיע הזוכה על לעיל המפורטים

 המפורטים במקרים, ויובהר; לזוכה מיוחד מנהל או קבוע או זמני מפרק ימונה אם .ב

 .כאמור מינוי בדבר המכרז לעורך מידית להודיע הזוכה על לעיל

 להודיע הזוכה על לעיל המפורט במקרה, רויוה; לזוכה הליכים הקפאת צו יינתן אם .ג

  .כאמור צו מתן בדבר המכרז לעורך מידית

, לזוכה להודיע, דעתו שיקול לפי, המכרז עורך רשאי, יסודית הפרה ההסכם את הזוכה הפר 17.3

. ההסכם את ולבטל התראה ללא הזוכה עם ממנה חלק כל או ההתקשרות הפסקת על, בכתב

 .זה להסכם 9-15-ו 3-5 סעיפים הפרת משמעה" יסודית"הפרה  זה בסעיף

יום ממתן ההודעה  30תיכנס לתוקף בתוך  18.2-ו 18.1ההתקשרות לפי סעיפים  הפסקת 17.4

 לזוכה. 

הזוכה לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או  נוכח 17.5

בין אם התחיל מקצתן מכל סיבה שהם, או כי לא יוכל לעמוד במועדי ובתנאי השירות, 

באספקת השירותים המבוקשים ובין אם לאו, יודיע על כך מיד בעל פה ובדואר אלקטרוני 

לעורך המכרז. הודיע הזוכה כאמור, רשאי עורך המכרז לפי שיקול דעתו להפסיק את 

 ההתקשרות עם הזוכה או כל חלק ממנה, ויחולו הוראות הסעיף לעיל בשינויים המחויבים. 

טול הסכם זה מתחייב הזוכה להמשיך באספקת השירותים אשר הוזמנו מקרה של בי בכל 17.6

במועד שקדם למועד כניסת הביטול לתוקף, אלא אם כן יחליט המשרד אחרת ויודיע על כך 

 לזוכה בכתב. 

באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המשרד לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל  אין 17.7

 דין בגין ההפרה. 

ייבחן חיוב  –קרים של מקרה כח עליון או כל מקרה שאיננו בשליטת הזוכה כי במ יובהר 17.8

 הזוכה בפיצויים כאמור לעיל בהתאם לשיקול דעת המשרד. 

התנהלות מבזה של הספק בעת מתן השירותים, כלפי אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום  17.9

ובמקרים חמורים  מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלות, תהווה עילה לשימוע,

  תהווה עילה להפרת הסכם.
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 ביטוח .18 

ממתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לפי  הספק 18.1

העניין: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות 

ח משולב אחריות מקצועית/ מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטו

מוצר, ביטוחי כלי רכב(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים 

המבוצעים על ידו. ככל שיועסקו על ידי הספק/קבלן/נותן השירותים קבלני משנה, עליו 

 לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

ספק/ הקבלן/ נותן השירותים יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ה 18.2

ההתקשרות )למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה( תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת 

 משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק.  –ישראל 

ות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבוד 18.3

כמבוטחים  משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  – –ההתקשרות, יכללו מדינת ישראל 

 נוספים. 

הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור  18.4

פריה, הנגב והגליל משרד לפיתוח הפרי –על זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל

 עובדיה והפועלים מטעמה )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(. 

 ,המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות 18.5

 לפי דרישה.

 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה. 18.6

 ההסכם ביטול של למקרה כלליות הוראות .19

 משתי אחת לבחור המשרד רשאי יהיה, לזוכה המשרד בין ההתקשרות תופסק וב במקרה 19.1

 :החלופות

את שירותי המכרז למציע אשר דורג במקום נמוך יותר )מהזוכים( במהלך התיחור  להעביר .א

 לתמהיל מסוים. 

 הופסקה עמו הזוכה להשתתף יורשה לא, זה במכרז המציעים בין מחודש תיחור הליך לבצע .ב

 .ההתקשרות

של הפסקת התקשרות בין עורך המכרז/המשרד לזוכה, תבוצע העברת מידע ונתונים  רהבמק 19.2

באופן מסודר אשר ימנע נזק ו/או תקלות כלשהן לעורך המכרז/המשרד במהלך הפסקת 

 ההתקשרות ולאחריה, ותוך שיתוף פעולה מלא של כל הצדדים. 
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 ובאופן במבנה, ותיםהשיר למתן הקשור המידע כל את/למשרד המכרז לעורך יעביר הזוכה 19.3 

 את לדרוש הזכות שמורה/למשרד המכרז לעורך/המשרד. המכרז עורך ידי על שיידרשו

 .המידע העברת תקופת במהלך נפרדות העברות ובמספר, בחלקים המידע קבלת

, התיעוד, המסמכים, המדיה וקבצי הקבצים כל את/למשרד המכרז לעורך יחזיר הזוכה 19.4

 הנוגעים'(, וכו אופטית או מגנטית מדיה)נייר,  שהיא מדיה לכ על, אחר פרט כל או ההבהרות

 באופן'(, וכו ומסמכים)נתונים  השירותים מרכיבי כל את יעביר הזוכה. השירותים למתן

 .זה הסכם לפני בידיו היה שלא פרט שום הזוכה בידי יישאר שלא

/למשרד המכרז לעורך הנוגע תיעוד או מידע, חומר כל בידיו יותיר לא כי מתחייב הזוכה 19.5

 שהיו הנתונים השמדת תהליך את יתעד וכי, לדין בכפוף עמו הקשורים לגורמים/או ו

 .ברשותו

 ייקבעו, המבצע הזוכה עם המשרד של עבודה הזמנת הפסקת של לאירוע באשר הוראות 19.6

 .לזוכה המשרד בין פרטני הסכם במסגרת

 מצטברות תרופות .20

כל הפעולות שהורשה עורך המכרז בהסכם זה , לרבות זכות הקיזוז והחילוט, והתרופות 20.1

לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הזוכה, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי 

 לשלול את זכותו של המשרד לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין. 

כל סכום,  לגרוע מזכויות המשרד לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי המשרד לקזז מבלי 20.2

 כולל סכום הפיצויים המוסכמים, שחייב לו הזוכה מכל סכום שהוא חייב לזוכה. 

המשרד על זכויותיו עקב הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידי הזוכה, לא ייראה  ויתר 20.3

 הוויתור כוויתור על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת. 

 ל זכות לעכבון לגבי הציוד/השירותים שבידיו. אף האמור בכל דין, לא תהיה לזוכה כ על 20.4

  ויתור .21

ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד עורך המכרז ו/או המשרד לא  שום 21.1

יחשבו כוויתור של המשרד לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם 

 כן נעשה ויתור זה במפורש ובכתב. 

 איזו על מסוים במועד למשנהו זה להסכם הצדדים אחד ויתר בו מקרה בכל כי מובהר 21.2

 מועד בכל זכות אותה על לוויתור תקדים הוויתור יהווה לא, זה הסכם לפי מזכויותיו

האמור ביחס ליתר הזכויות  מהוויתור שווה גזירה ילמדו ולא מכן שלאחר

  וההתחייבויות לפי הסכם זה.
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  שונות .22 

-תל 8 המלך שאול' רח והגליל הנגב, ריההפריפ לפיתוח המשרד: המכרז עורך כתובת 22.1

 אביב

  

 :  ______________________________.הזוכה כתובת

 הצדדים כך על הסכימו אם אלא, רשום בדואר תימסר זה הסכם פי על הודעה כל 22.2

 המסירה מיום ימים 3 לאחר שנתקבלה תחשב כאמור רשום בדואר הודעה; בכתב ביניהם

 .הדואר לבית

 תמת רשות הדואר תשמש ראיה לתאריך המסירה. הנושאת חו קבלה 22.3

 .הצדדים בין הוסכם אשר כל את ממצה זה הסכם 22.4

 .ובכתב מראש, הצדדים שני בהסכמת ייעשה זה הסכם בהוראות שינוי כל 22.5

 שני של החתימה מורשי אחרון ידי על חתימתו במועד לתוקפו ייכנס זה הסכם 22.6

 הגורמים ידי על הנדרשים שוריםהאי כל וקבלת מתאים תקציב הימצאות ולאחר הצדדים

 .המדינה מטעם לעניין הנוגעים או המוסמכים

 :החתום על הצדדים באו ולראיה

 

______________ _____________ ______________________________ 

 חתימה וחותמת )מורשה מטעם העורך המכרז(   שם   תאריך

______________ _____________ ________________________________  

 חתימה וחותמת )מורשה מטעם העורך המכרז(   שם   תאריך

______________ _____________ _____________________________ 

 חתימה וחותמת )מורשה חתימה מטעם הזוכה(    שם               תאריך

______________ _____________ ______________________________ 

 חתימה וחותמת )מורשה חתימה מטעם הזוכה(    שם              תאריך

______________ _____________ ______________________________ 

 חתימה וחותמת )מנכ"ל הזוכה(       שם                    תאריך
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 עסק בשליטת אישה – 'כ נספח 
 

הינו בשליטת אישה בהתאם להגדרות רו"ח _________________ מאשר בזאת, כי העסק  אני

 . 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2"אישור" ו"עסק בשליטת אישה" בסעיף 

 '_______________גב הינה_____________________  בתאגיד בשליטה מחזיקה

 ______________________ מספר.ז ת הנושאת

 

 

 

__________    _____________    ______________________________     _____ 

 שם מלא                     מס' רישום                    חתימה                        חותמת     

 

 

 השליטה בעלת תצהיר

 

 ___________________________ מספר.ז ת הנושאת________________________  אני

ב' לחוק 2_____ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף בזאת, כי התאגיד _________________ מצהירה

 . 1992-חובת המכרזים, התשנ"ב

 

__________________           __________________            __________________ 

 שם מלא                                  חתימה                                       חותמת            
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 התחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין – א"כ נספח 
, מסוימים במוסדות מין עברייני של העסקה למניעת החוק בתנאי לעמידה והתחייבות הצהרה

 2001 -"א תשס

 

הח"מ, ________________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של  הנני .1

החוק(, חל עלי כנותן  –והתקנות לפיו )להלן  2001 –תשס"א  עברייני מין במוסדות מסוימים,

 ______________________.  -השירותים במסגרת מכרז מס' ________ 

 

 העסקת על איסור חל, לחוק בהתאם כי לי ידוע כי בזאת מצהיר"מ,_____________ הח הנני .2

 אישור. החוק לפי מותרת ההעסקה כי המעיד ישראל ממשטרת  מראש אישור קבלת ללא בגיר

/המוסד המעסיק ידי על או לעבודה המועמד הבגיר ידי על הן מהמשטרה להתקבל יכול כאמור

 .לחוק בהתאם והכל הבגיר של.ז ת וצילום הבגיר מטעם כוח ייפוי בצירוף

 

הח"מ,_________________ מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל  הנני .3

בי כל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים את אישור המשטרה לג

 ולהציגם בכל עת שאדרש. 

 

 :המציע חתימת

 

  _________________    _______________    _______________    ________________ 

              מורשהק ' זהות/עוסמסחתימה/חותמת                                       תאריך             שם

  

 לאשר בזאת כי:   הריני

    _______________________   _______________________ 

 

 עמידה אי ובדבר דלעיל הצהרתם אמיתות בדבר כדין הוזהרו וכי המציע של חתימה מורשי הינם

 .בדרישותיה

 

 "ד:עו חתימת

___________    _______________    ________________ _________________    ____ 

 ' זהות/עוסק מורשהמסחתימה/חותמת                                       תאריך  עו"ד      שם
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 נספח פורטל הספקים – ב"כ נספח 
 

: קישור לחוזה התקשרות בעניין פורטל ספקים

  https://mof.gov.il/AG/Documents/PortalSapakim_Contract.pdf  

 :רשימת הגופים המורשים ופרטי הקשר שלהם

  https://www.justice.gov.il/Units/EstatesCommittee/MainDocs/smartCardApprove.pdf 

 

 הממשלתיניתן למצוא בפורטל השירותים   Verify & Signהנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת

 .v.ilwww.go.בכתובת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mof.gov.il/AG/Documents/PortalSapakim_Contract.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/EstatesCommittee/MainDocs/smartCardApprove.pdf
http://www.gov.il/
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 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות –כג'  נספח 
פניות אל המנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כנדרש לפי תצהיר זה ייעשו דרך 

 .mateh.shiluv@economy.gov.ilהמטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, בדוא"ל: 

 .1700507676 טלפון:, info@mtlm.org.ilלשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה למעסיקים, כתובת דוא"ל: 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 י לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:וכי אהיה צפו

"( המבקש המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

להתקשר עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת 

מוסמך/ת לתת ____________________ עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני 

 תצהיר זה בשם המציע.

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  לא חלות על המציע. 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

  חלות על המציע  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף

 והוא מקיים אותן.  

 חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

  כרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה המציע מתחייב כי ככל שיזכה במ

זכויות לאנשים  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998עם מוגבלות, התשנ"ח 

 ירותים החברתיים המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והש

זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  לשם בחינת

)במקרה שהמציע  פעל ליישומן, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998

 התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה,  המציע מתחייב

 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 

____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ברחוב ____________ בישוב/עיר 

ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה                חותמת ומספר רישיון        תאריך               

 

mailto:shiluv@economy.gov.il
mailto:info@mtlm.org.il

