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 תוכן עניינים

 מועדי המכרז

 התאריכים הפעילות

 3.10.2019 יום פרסום המכרז

 14:00בשעה  28.10.19 מציעיםההבהרה על ידי מועד אחרון להגשת שאלות 

 15:00בשעה  3.11.2019 מועד אחרון להגשת ערבות לבדיקה )למעוניינים בכך(

 4.11.2019 מציעיםמועד מענה המשרד לשאלות 

מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים על ידי 

לפיתוח הפריפריה המציעים  בתיבת המכרזים של 

תל אביב, קומה  8, שדרות שאול המלך הנגב והגליל

13. 

בשעה  11.20190214.

:003110 

 14.2.2020 מועד פקיעת הערבות

 מס' עמוד תיאור

 3-5 הגדרות

 5 רקע כללי

 66-5 המכרז מטרות

 6 מנגנון המכרז

 8-77-6 תקופת ההתקשרות

 12-85 השירותים המבוקשים

 1514-12 הגורמים המעורבים במכרז

 15-18 תנאי הסף

 18-25 קריטריונים לבחרית הזוכה

 27-2625 דירוג ההצעות במכרז

 27 שמירת סודיות ואבטחת מידע

 27-28 היעדר ניגוד עניינים

 28 פיקוח ובקרה

 28-29 שאלות הבהרה למכרז

 3231-29 הגשת ההצעה

http://negev-galil.gov.il/Pages/Home.aspx
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 הגדרות

 מונחים מנהליים

 

 32 התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד

 32 הליכים לביצוע ההתקשרות ומשמעויותיהם

 3433-32 התמורה

 34-36 תנאים נוספים

 36-37 ערבות ביצוע

 37 ביטוחים

 37 עסק בשליטת אישה

 37-38 במבסמכיםעיון  -החלטות ועדת המכרזים

 38 היירכיה בין המכרז להסכם

 38 הצעה מסוייגת או מותנית

 38-39 (SLAאמנת שירות )

 40-41 רשימת נספחים

 הגדרה המונח

 

 מכרז זה על נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו. המכרז

 והגליל.המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  המשרד/עורך המכרז/ המזמין

ועדת המכרזים של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  ועדת המכרזים

 והגליל.

איש הקשר המוסמך מטעמו של המשרד, בכל הנוגע  נציג עורך המכרז

 להליכי מכרז זה.

חברי צוות הממונים על ידי ועדת המכרזים להביא בפניה  ועדת המשנה למכרז

בוועדת את תוצאות הבדיקות והבחינות בכל שלב במכרז. 

 המשנה יוכלו לכהן יועצים חיצוניים על פי הצורך.

השירותים/השירותים 

 המבוקשים/ העבודה/ות

 כלל הפעולות הנדרשות מהספק אשר יוכרז כזוכה.

 המגיש הצעה למכרז.גוף שהוא תאגיד או יחיד  מציע

תשובת מציע למכרז על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו  הצעה

 וחלקיו.

מציע שהוכרז כזוכה על ידי וועדת המכרזים, ואשר יבצע  זוכה 

הזכייה  את כלל השירותים המבוקשים המפורטים במכרז.

תכנס לתוקף רק לאחר חתימת מורשי החתימה של 

http://negev-galil.gov.il/Pages/Home.aspx
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 מונחים מקצועיים

את נספח ביטוחי המשרד על גבי הסכם ההתקשרות, המצ

חתום וערבות בנקאית מאושרת על ידי המשרד. במסגרת 

 מכרז זה המשרד רשאי לבחור יותר מזוכה אחד.

נציג מטעמו של המזמין, המוסמך לבוא בקשר שוטף עם  נציג המזמין

 הזוכה.

 הגדרה המונח

 

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

 1-כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג הגליל

רשויות ואזורים ברשויות כהגדרתם בהחלטות הממשלה  פריפריה חברתית

מיום  1453והחלטתה מס'  2015/11/1מיום  631מס' 

 .,וכפי שיתעדכנו מעת לעת 2016/5/15

עירייה, מועצה מקומית, ועד מקומי או איגוד ערים;  רשות מקומית

וכמו כן, לעניין זה, , 1981 -פרשנות, תשמ"אכאמור בחוק ה

 ."גם: מועצה אזורית ו"אשכול רשויות מקומיות

לעניין מכרז זה: תושב הנגב, הגליל או ה"פריפריה  צעיר

 .40-18החברתית" שגילו בין 

צעיר אשר כתובתו המעודכנת בתעודת הזהות הינה  בן מקום

 בתחום הרשות המקומית בה מופעלת התכנית.

מרכז בתחום רשות מקומית שייעודו מתן מענים  צעירים מרכז

 לאוכלוסיית הצעירים, כהגדרתה

 במכרז זה, עפ"י נהלי אגף הצעירים במשרד.

 .דקות 60משך זמן של  שעת לימוד

 המופעל בעל תכנית עבודה מסודרתמתמשך  קהילתי  מיזם פרויקט

 . ואשר אינו חד פעמי הקורס משתתפי ידי על

 תלהכשר תכניתכולל לתוכנית המלאה. דהיינו,  שם מנהיגות/תכנית תכנית

 קורס הכוללת, הקהילתית גותהיצעירים בתחום המנ

 מיזמים ארגון וביצוע, צעירהקהילתית למנהיגות  הכשרה

 לקהילה וכנס ארצי.  שיא ארועיקהילתים, 

את  ריהמכש, צעירהקהילתית  למנהיגותהכשרה  קורס קורס

המשתתפים למנהיגות קהילתית וייזום פרויקטים 

 קהילתיים. 

משתתפים בתכנית המנהיגות, הפועלת במוקד  10-15בין  קבוצה

 אחד. 

http://negev-galil.gov.il/Pages/Home.aspx
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 רקע כללי .1
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל רואה חשיבות רבה בחיזוק החוסן האזרחי והחברתי, צמצום 

 פערי הזדמנויות ושיפור איכות החיים ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית. 

( מתוך כוונה לפתח ולקדם את השתלבותם 18-40המשרד מקדם, יוזם ומוביל פרויקטים לצעירים )גילאי 

על ידי כך ו, בפרט ובגלילשל הצעירים בחיי החברה הישראלית בכלל ובחיי היישובים בפריפריה, בנגב 

יה מרכזי המשרד מקדם את תחום הצעירים כמוקד עשי להביא למימוש הפוטנציאל האישי של כל צעיר.

 והיה הראשון להקים בין משרדי הממשלה אגף ייעודי לצעירים.

אגף הצעירים במשרד מוביל במסגרת פעילותו מענה מקיף ומסודר לצעירים, מזהה אותם כמנוע המוביל 

מגזריים הדוקים עם משרדי ממשלה נוספים, שלטון  -צמיחה ופועל לקדמם תוך יצירת שיתופי פעולה בין

מקומיות, מגזר שלישי, פילנתרופיה, מגזר עסקי, אקדמיה ומחקר. אגף הצעירים מקדם, מקומי, רשויות 

יוזם ומעצים מיזמים התומכים באוכלוסיית הצעירים מדינת ישראל, ובראשם  את מיזם מרכזי הצעירים 

פריפריה בכפרויקט דגל של המשרד, המבטא את החשיבות שהמשרד רואה בקידום אוכלוסיית הצעירים 

 בגליל. בנגב ו

שנתית, המשרד הקים ומנהל עשרות מרכזי צעירים ברחבי הנגב, -במסגרת תוכנית העבודה השנתית והרב

הגליל והפריפריה החברתית. במרכזים אלה ניתנים שירותי השכלה גבוהה, תעסוקה, תרבות, מעורבות 

פריפריה של צעירים בכדי  למנוע הגירה שלילית מרחבי החברתית ועוד, לעשרות אלפי צעירים מדי שנה, 

בני המקום, לצד עידוד ההתיישבות בה, תוך הבנה שהצעירים הינם מנוע הצמיחה המרכזי במדינה בשנים 

 הבאות.

מחקרים מראים כי אחד הגורמים המרכזיים להשארת צעירים ביישוב שבו הם פועלים, ובעיקר 

 להשפיע על מדיניות ולשנותה.בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, הוא מידת מעורבותם ומידת יכולתם 

צעירים המשתתפים ומעורבים מגדילים את תחושת המסוגלות האישית ומגלים את יכולתם להשפיע 

 ולשנות.

המשרד מבקש להמשיך ולפעול בתחום חיזוק מנהיגות צעירה בני המקום. ההחלטה אודות המשך 

הפעילות והרחבתה באה לידי ביטוי בפרסום מכרז זה. מטרתו של מכרז היא לבחור בזוכה/זוכים לגיבוש 

 . ויישום תוכניות לפיתוח וקידום מנהיגות צעירה מקומית, בהיקפים ובמאפיינים שיוגדרו במכרז זה

המזמין ייחד משאבים בתקנה תקציבית ייעודית לצורך מימוש התוכנית, ומכרז זה מתרכז בתוכנית זו. 

 גובה התקציב הכולל שהמזמין ישקיע נתון לשיקול דעתו הבלעדי.

  

 

 

)רשות מופעלת התכנית.  הגוף אשר במסגרתו מוקד

 .(וכדומה צעיריםמרכז /סטונדטיםקמפוס/כפר /מקומית

 

מול המשרד לביצוע עובד מטעם הזוכה שיהיה איש הקשר  מנהל הפרויקט

 כלל העבודות נשוא מכרז זה.
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 מטרות המכרז .2
חד  פעילותתכנית לחיזוק ופיתוח מנהיגות צעירה מקומית על ידי הפעלת  ואשר יפעילים בחירת ספק .2.1

שנתית למנהיגות קהילתית המתבססת על צעירים בני מקום ביישובי הפריפריה, הנגב והגליל, שבה 

עוברים המשתתפים מפגשים קבוצתיים לפיתוח הזהות והעצמה אישית, הקניית כלים ומיומנויות, 

 השטח.ן לצד הפעלת פרויקטים קהילתיים המתבססים על הצרכים העולים מ
עירים מתוך קהילת בני המקום בפריפריה החברתית והגאוגרפית, אשר מטרת התכנית להצמיח צ  .2.2

 ייזמו ויובילו פעילות למען חיזוק החוסן הקהילתי.  
הבנה כי דווקא הם, ולא צעירים מבחוץ, מסוגלים  חיבור בין אותם צעירים שגדלו בפריפריה, מתוךה

יישובית מעורבת ופעילה, יש  להיות כוח מניע לשינוי חברתי בקהילתם, ובנייתם כקבוצת מנהיגות

 בה כדי לחזק את המשתתפים כסוכני שינוי פעילים בפריפריה.

 כפי שיפורט להלן.  מציעים מכל מגזר 2ים, עד מציע 4עד למען הסר ספק, בכוונת המזמין לבחור  .2.3

ההתקשרות עם המציע/ים תהיה בכפוף להקצאת תקציב מתאים. לפיכך יובהר, למען הסר ספק, כי   .2.4

מצב בו ייבחר מציע זוכה במכרז דנן ולא יתקבל או לא יוקצה תקציב מתאים. במקרה כאמור ייתכן 

 לא יהיה למציע הזוכה כל טענה כנגד המזמין בשל כך.

 . התחרות בין המציעים תהיה על סמך מרכיבי איכות ומרכיבי מחיר .2.5

 . יה החברתיתבנגב, בגליל ובפריפר במספר רשויות מקומיות בו זמניתהתוכנית צפויה לפעול  .2.6

 

 המכרז מנגנון  .3

 מגזרים: כללי, ולא יהודי. נילשהשירות נשוא מכרז זה יינתן בחלוקה  3.1

המציעים במכרז זה יתבקשו להגיש את הצעתם לביצוע השירותים באחד או יותר  3.2

 מהמגזרים.

אין הגבלה למספר המגזרים אליהם המציע יכול להגיש הצעתו. ההצעה לכל מגזר  3.3

 תיבחן בנפרד.

 יציין בהצעתו את המגזר/ים שאליו/הם היא מתייחסת. המציע 3.4

כל המציעים אשר הגישו מועמדותם למגזר מסוים ייבדקו בנפרד ללא תלות בין  3.5

 נישהמועמדים בין מגזר אחד לאחר, ולכן ייתכן מצב בו מציע מסוים יזכה בכל 

 המגזרים.

 המגזר.לפיכך, תנוקד כל הצעה באופן יחסי לשאר ההצעות שהוגשו עבור אותו  3.6

לא תהא משום עדיפות למציע אשר הגיש מספר הצעות, במספר מגזרים. באותה 

המידה, לא ייגרע ניקוד ממיעוט הצעות אשר תוגשנה על ידי מציע שהגיש הצעה 

 למגזר אחד בלבד.

המשרד יבחן את רשימת המועמדים בכל מגזר בנפרד ויבחר את המציעים בעלי  3.7

 בכל מגזר, לפי החלוקה הבאה: הציון המשוקלל הגבוה ביותר כזוכים

 ( זוכים.2עד שני ) –מגזר כללי  3.7.1

 .ם( זוכי2עד שני ) –מגזר לא יהודי  3.7.2
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 תקופת ההתקשרות .4

על הזוכה להיות ערוך לתחילת מתן השירותים ממועד קבלת הסכם חתום ע"י מורשי החתימה של .4.1

חתימת הצדדים על  המשרד, או מועד מאוחר יותר שנקבע ע"י המשרד. השירותים יינתנו רק ממועד

 הסכם ההתקשרות והמצאת כל המסמכים הנדרשים במסגרתו.

 על המכרז עורך מטעם החתימה מורשימיום חתימת  חודשים( 12לשנה ) תהיה ההתקשרות תקופת.4.2

  ."תקופת ההתקשרות"( –סכם )להלן הה

יום  30 חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש שתימסרלמשרד קיימת זכות ברירה )"אופציה"( .4.3

חודשים כל  12להאריך את ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות לפני תום תקופת ההתקשרות 

יובהר כי סך תקופות ההתקשרות  אחת, תקופה אחת כל פעם וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

חודשים כך שתקופת ההתקשרות הכוללת על פי מכרז זה תוכל  36הנוספות לא יעלו במצטבר על 

והכול בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור חודשים( לכל היותר.  48שנים ) 4 -ם בלהסתכ

המציע מוסר הסכמתו הבלתי חוזרת לזכות זו של  .תקציב המדינה מידי שנה וקיום תקציב בפועל

 עורך המכרז.

פיו, כולה כפופה למגבלות כל דין, הוראות חוק חובת המכרזים, התקנות שהותקנו על  ההתקשרות.4.4

. המשרד רשאי לממש את האופציה עם כל הזוכים הוראות התכ"מ, תנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה

 או עם חלקם.

לאחר תום תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות הארכה, ככל שהיו, הספק הזוכה מתחייב להשלים .4.5

זה,  את תהליך מתן השירותים כמפורט לעיל, לפי דרישת המשרד בכתב, בתנאים הקבועים במכרז

בהצעה ובהסכם ההתקשרות, בנושאים שהועברו אליו על ידי המשרד במהלך תקופת ההתקשרות 

ושהטיפול בהם טרם הסתיים. במקרה זה ידאג המשרד לאישור התקשרות המשך ללא תוספת תמורה 

בוועדת המכרזים, והספק ימציא למשרד, על חשבונו, ערבות ביצוע שתעמוד בתוקף עד למועד שיקבע 

יום אחרי המועד הצפוי להשלמת הטיפול ויאריך את אישור הביטוח בהתאם  60שרד שיהיה ע"י המ

 להנחיית המשרד. 

החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון, אשר במהלכה יהא המשרד רשאי לבטל  ששת.4.6

ימים מראש. במידה ויחליט המשרד לבטל  30את ההתקשרות עם הזוכה בהתראה בכתב בת 

 שדורג במקוםלמציע המשרד, בהתאם לשיקול דעתו,  יוכל לפנות הניסיון במהלך תקופת ההתקשרות 

ועל מציע זה יחולו כל תנאי מכרז זה  לצורך ביצוע ההתקשרות)להלן:"כשיר"(  הבא במכרז זה 

 וההסכם המצורף לו. 

 תקופת תום לפני, שהיא סיבה מכל, ההתקשרות את להפסיק הזכות את לעצמו שומר המשרד.4.7

 ייקבע הסופית התמורה וסך ובכתב מראש יום( שישים) 60 לזוכה כך על שיודיע ובלבד, ההתקשרות

 .להודעתו עד שניתן השירותים להיקף בהתאם

יודגש כי צפי המשרד לעניין היקף ההתקשרות הינו נכון למועד פרסום המכרז, וכי צפי זה אינו מחייב .4.8

 כלשהוא בזמן מן הזמנים.את המשרד לרכוש שירותים מהזוכה בהיקף 

מקרה של ביטול ההסכם על ידי המשרד, לא תהיה על המשרד, החובה לפצות הזוכה, או לשלם  בכל.4.9

להם תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים או המתקנים שסופקו 

 עד לביטול ההסכם. 
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 קורסיםה הקצאת סדר .במכרז נבחר אשר זוכה לכל עבודה לספק מתחייב אינו המשרד כי יובהר .4.10

 תיעשה  הקורסים הקצאת. לאחר מכן, בכל מגזר במכרז הזכיהיעשה בשלב ראשון בהתאם לסדר 

, שיקולים זוכהה מעבודת המשרד רצון לשביעות בהתאם וזאת בלבד המשרד שיקולי פי על

  לשירותים הנדרשים.  הזוכה והתאמת עבודה עומסי גיאוגרפיים, 

 

 המבוקשיםהשירותים  .5

 כללי.5.1

 : במקביל מספר שירותיםובה שעות  120בת לפחות  מנהיגות  תכניתלספק הספק הזוכה יידרש 

הנהגה מקומית.  משתתפי למשתתפיה ותעשירם בידע רב בדגש על העצמת  הכשרה וכליםהתכנית תספק 

פרויקטים לחיזוק החוסן זמו קהילתם, ויבוייצרו מיזמים קהילתיים התכנית יישמו את החומר הנרכש 

 אירועי שיא קהילתיים 2כן יופעלו במסגרת התכנית , צמצום פערים ושוויון הזדמנויות. הילתיהק

 אחד, הכל כמפורט להלן.מרכזי וכנס  מקומיים

 קהילתית צעירה מנהיגותהכשרה ל קורס.5.2

עסוק בזהות העצמית והמקומית, פיתוח והעצמה אישית של המשתתפים תוך יהדרכה והכשרה ש קורס

צעירים קבוצות הכשרת וכן  ביקורתיתחיזוק הזהות המקומית שלהם, חיזוק יכולות מנהיגות ומחשבה 

  .קהילתית צעירהמנהיגות  באמצעות קורס יבוצע האמור. למנהיגות מקומית בני מקום

ם השירות הציבורי והמבנה של השירות הציבורי בישראל, התכנים וידע בתחועל התכנית לכלול תכנים 

שיילמדו יהוו בסיס להשתלבות במגזר משרתי הציבור בכלל ובתכניות הצוערים ותכניות עתודות לישראל 

 בפרט.

 מטרת הקורס .5.2.1

על ידי הקניית  , וזאתהקורס נועד להכשיר את הצעירים )משתתפי הקורס(, כמנהיגים מקומיים בקהילתם

פיתוח והעצמה אישית של המשתתפים תוך חיזוק הזהות המקומית כלים ומיומנויות בתחומים הבאים: 

הנעת תושבי הקהילה, מיפוי הקהילה ואופן הבנת שלהם, חיזוק יכולות מנהיגות ומחשבה ביקורתית, 

 צרכיה.

 מנחה קורס .5.2.2

 קורס יוגדר מנחה מטעמו של הזוכה. לכל

תכני הקורס )להוציא הרצאות אורח(, ילווה את כל מהלך קיום הקורס משלב ייזומו, המנחה יעביר את 

 ויהיה נוכח פיזית בכל המפגשים. 

 הקורס משתתפי איתור .5.2.3

משתתפי הקורס יהיו צעירים  . המשרדיהיה אחראי על איתור המשתתפים בקורס ואישורם מול  זוכהה

 בני המקום. 

 תכנית הקורס .5.2.4

המציע נדרש לפתח ולהציג במסגרת הצעתו תוכנית לקורס מנהיגות קהילתית צעירה )להלן:"תכנית 

סילבוס מפורט ובו יכלול את התכנים  הכוללת מוצעת קורס להצעתו תכניתהמציע יצרף הקורס"(, 

 תכני הקורסים יאושרו מראש ע"י המזמין.. יובהר כי שיועברו מדי מפגש
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 אשר תכלול לפחות את המרכיבים הבאים: קורס תכניתיידרש להצגת  מציעההזוכה 

יסופק על ידי  האירוח)מתקן  כיבוד, מיתוג, הדרכה חומרי כולל -לקורס ולוגיסטיקה תשתיות .1

 .(שתזכה בקול קורא לקיום התכנית הרשות

 שיטת ההדרכה )קבוצת למידה, חניכה אישית, סדנה, הרצאה(. .2

המנהיגות המוצע ושל  קורסשל מפורט  וסילבוסמערך השיעורים )שעות לימוד ונושאים(  .3

 .5.2.5בסעיף  כמפורטתוך התייחסות לתכנים  המפגשים הקבוצתיים.

פירוט אודות הכלים המוצעים, המחשות, הדמיות, מצגות,  ובכלל זה אביזרי לימוד והכשרה .4

 חומרי רקע, תכני עבר;

 אופן ההתארגנות ולוחות זמנים;  .5

 הפרויקט ולמשרד;שיטת הדיווח המוצעת למנהל  .6

 אופן בקרת האיכות של הגוף המציע, לרבות מתן הדיווחים למנהל הפרויקט ולמזמין; .7

 הצעה למחקר הערכה ומדידה המלווה את תכנית המנהיגות.  .8

 ליווי ובניית מיזמים קהילתיים. .9

מילגה למשתתפי התכנית, שתינתן על ידי המציע. המלגה אינה דרישה מחייבת. יחד עם זאת,  .10

 המלגה הינו אחת מאמות המידה.  גובה 

 תקציב ועלויות. .11

 שלהלן. 5.6תכנית שיווק כמפורט בסעיף  .12

 כל מידע ואינפורמציה נוספת על פי שיקול דעתו של המציע; .13

לבוס )נושאי בסיס החייבים להיות בסי םנושאיל ביטוי לתת יש הקורס סילבוס בבניית .5.2.5

 הלימוד, עליהם ניתן להוסיף(

 מנהיגות ואחריות. .1

 מיפוי קהילתי והתאמה לרשות המקומית. .2

 העצמה אישית. .3

 זהות מקומית. .4

 יזמות קהילתית. .5

 "מ.רוה משרד -לישראל עתודות אגףבסילבוס שמותאם לתכני  פרק .6

 הקורס מבנה 5.2.6

 60שעות מלאות )כולל הפסקה( , סה"כ  3 , כל אחד בן מפגשים 20  לכל הפחותיהיה הקורס  .1

 שעות מלאות )לא אקדמאיות(.

 לא תעלה על משך ההתקשרות. ו המזמין שך הקורס תתואם עםפריסת מ .2

משתתפים, אלא באישור חריג  15-משתתפים ולא יותר מ 10כל קבוצת לימוד תכלול מינימום  .3

 של המזמין. 

משתתפים. בכל שלב שהוא במהלך הקורס, במידה ומספר  10-לא יפתח קורס עם פחות מ .4

 , הקורס ייסגר.8-המשתתפים יורד מתחת ל

 תכנית מערך השיעורים בקורס תאושר מראש ע"י המשרד.   .5

 שעות ביצוע הקורס ייקבעו בתיאום ובאישור המשרד. .6

 הקורס למפגשי כיבוד .5.2.7
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 .הלימוד שעות כל לאורך וקרה חמה שתיה וכן קל כיבוד יכללו הקורס מפגשי .1

 כל המפגש.למשתתפים לאורך  , כריכים ומים טריים(קפה ותה)שתייה חמה  -לעניין זה כיבוד קל .2

מוצרי המזון יהיו בעלי תעודת כשרות תקפה מטעם הרבנות הראשית לישראל    ודרישות הדת  .3

 .המוסלמית

 הקורס ביצוע מהלך 5.2.8

 כך לצורך, המשרד נציג מול הקורס של מוצלח ביצוע על והמוחלט הבלעדי האחראי הינו המציע

 :כגון ובקרה שליטה כלי המציע יפעיל

 למשך הקורס במתקן(, המציע של מטעמו) הקורס מנחה של מלאה וזמינות מתמדת פיזית שהות .1

 .הקורס קיום כל

 .המפגש וסיום מפגש תחילת, פעמיים והחתמתם שיעור בכל הקורס משתתפי של רישום .2

 י"ע שננקט הפתרון ואופן הקורס במהלך הצצים ואילוצים בעיות אודות המשרד לנציג דיווח .3

   .המציע

 לשביעות הקורס קיום במהלך המתעוררות הדרכתיות/לוגיסטיות/הארגוניות הבעיות כל פתרון .4

 .המשרד ונציג הקורס משתתפי של המלא רצונם

 :הבאים במועדים לפחות המשרד לנציג ידווח הספק .5

 יחולקו אשר למשובים נוסח המשרד לאישור הספק יעביר, הקורס סיום טרם לימוד שעות 20 .6

 ככל. שמם ציון ללא המשתתפים כלל ידי על ימולאו ואשר למשתתפים אחרון לפני אחד בשיעור

 העתק. המשוב מילוי את לו להעביר יש, זה בשיעור נכח לא או השתתפותו הפסיק ותלמיד

 .למשרד יועברו מהמשובים

 :הקורס קיום במהלך פעמים 3 לפחות המשרד לנציג ידווח הזוכה .7

 הקורס התנעת מאופן ראשונית התרשמות, ולימודיות ארגוניות בעיות:  הקורס בפתיחת 

  .המשתתפים ותגובות

 הצעות, משתתפים רצון שביעות, ביעדים עמידה, היעדרויות, נוכחות דוח: הקורס באמצע 

 .בקורס השיעורים ליתרת ותיקון לשיפור

 נוכחות דוח, עיקריות בעיות, הקורס מהלך סיכום למשרד יעביר הספק: הקורס בסיום 

 .להמשך מוצע ליקויים ותיקון לקחים הפקת, ביעדיו הקורס עמידת אופן, מסכם

  כללי 5.2.9

 .תכניתכל מציע נדרש להציע הצעה ל .1

 .המציע נדרש לדאוג לצוות בעל הידע, הניסיון וההכשרה לכל השירותים המבוקשים .2

 הגעת משתתפי הקורס מבתיהם למתקן הלימוד יהיה באחריות המשתתפים ועל חשבונם. .3

 .שניתן ככל, ולנשים לגברים שווה ייצוג יתקיים בקורס .4

המציע ייקח בחשבון בהצעתו כי הקורסים צפוים להתקיים בפריסה גאוגרפית רחבה, ברחבי  .5

 הנגב והגליל ולהיערך לכך בהתאם. 

 קהילתייםוביצוע מיזמים  ארגון 5.3

ידי משתתפי  עללקורס,  ובמקביל והוצאה לפועל של פרויקטים קהילתיים לאורך שנת הפעילות  הקמה

 הקורס. 
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והוצאה של מנחה הקורס  כההידע והכלים שרכשו, על ידי ליווי ותמיאת  יישמו משתתפי התכנית 5.3.1

 .בקהילתם הלוקאלית מיזמים קהילתיים, לפועל של

 מתכונת ההפעלה 5.3.2

 משתתפי הקורס יישמו את שלמדו הלכה למעשה.של התכנית בחלק זה  .1

 משתתפי הקורס ילוו על ידי מנחה הקבוצה בתכנון והוצאה לפועל של מיזם קהילתי.  .2

יקיימו פרויקט  . קבוצות העבודהקבוצות עבודה קטנות 3-הזוכה יידרש לחלק את הקבוצה ל .3

, אשר תביא לידי ביטוי בפועל את במקביל להמשך הקורסקהילתי בחצי השנה השניה לתכנית, 

 .תכניתעדי ומטרות ההחומר הנלמד בקורס ואת י

 לפועל הוצאה לטובת"מ מע כולל ₪ 5000 של סכום המכרז במסגרת יוקצה ת עבודהקבוצ לכל .4

 . המיזם עבור וצאות. הסכום יכלול את כל ההקהילתי מיזם של

את המימון  לגייס המשתתפים רשאיםאשר עלותם גבוהה יותר מהסכום הניתן במכרז,  למיזמים .5

 מקורות נוספים. 

משתתפים תלווה על ידי מנחה הקבוצה מהקורס, המנחה ילווה את משתתפי התכנית  כל קבוצת .6

 (.תכניתבהכנה והפקת המיזמים הקהילתיים בתקופת הקורס, בכל פעילותו )במשך תקופת ה

ה מנחה הקבוצ ליווי וסיוע שלכל משתתפי הקורס ייקחו חלק בהובלה וביצוע של מיזם קהילתי ב .7

 מטעמו של הזוכה.

הרשות כל מיזם קהילתי יוצג ויעבור אישור של ועדה שתורכב מנציג הזוכה, נציג המשרד ונציג  .8

 המקומית.

 שיא קהילתיים  ארועי   5.4

, לטובת חיבור הקהילה בליווי מנחה הקורס על ידי משתתפי התכנית אירועי שיא קהילתיים 2 הפעלת

 .תכניתלהמקומית 

 מתכונת ההפעלה .5.4.1

אירועי שיא ברשות המקומית עבור תושבי הרשות אשר אותם יתכננו  2במהלך השנה יערכו  .1

 ויוציאו לפועל משתתפי הקורס. 

האירועים יתואמו ויקבלו את אישור המשרד מבעוד מועד, אירוע אשר לא יאושר על ידי המשרד  .2

 לא יכלל במניין האירועים. 

רק קבוצת משתתפים בו  מצב אין לאפשרבמשתתפי האירועים של הישובים.  יודגש כי יש לגוון .3

מטרת האירועים לאפשר לכלל תשובי הרשות לקחת . ספיציפית מהקהילה תהנה מאירוע שיא

 בהם חלק ואין להפנותם עבור קהילה אחת.

"מ לטובת הוצאה לפועל מע כולל ₪ 10,000 עד של סכום המכרז במסגרת יוקצה קהילתי שיא אירוע לכל

  .האירוע עבור ההוצאות כל את יכלול הסכום. הרשות לתושבי שיא אירוע של

 מרכזי כנס   5.5

 בתכנית. )בהתאמה לכל זוכה(. גדול אחת לשנה ובו יתכנסו כל הקבוצות המשתתפות מרכזיכנס קיום  

הכולל קבלת פנים וברכות )כיבוד קל הכולל שתיה קרה/חמה, עוגות ועוגיות,  -מרכזי כנס 5.5.1

, צוות הפרוייקטפירות וכריכונים( למשתתפים: משתתפי הקורס, נציגי המשרד, צוות הנהלת 

 .המארחת הרשות נציגי, הפרוייקטליווי והפקת 

 הרצאה/מפגש עם אמן לקהל המשתתפים. 5.5.2
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 אולם מותאם לאירוע.  5.5.3

 הסעות למשתתפים.  5.5.4

 המציין את המשרד, בהתאם לבקשת דוברות המשרד.  מיתוג הכולל שילוט -מיתוג הכנס 5.5.5

 צילום סטילס ווידאו של הכנס. 5.5.6

הכנס על כל מרכיבו, יתואם ויקבל את אישור המשרד מבעוד מועד, כנס אשר לא יאושר על ידי  5.5.7

 המשרד לא ייכלל בתשלום עבור התכנית. 

) תחשיב  כולל מע"מ₪  172,000 -ל עד )לפני מע"מ( עבור כל משתתף. ו ₪ 490  מחיר מקסמאלי 5.6

 הסכום יכלול את כל ההוצאות עבור האירוע. של הכנס.לטובת הוצאה לפועל  איש(, 300של עד 

 שיווק

 .המקומית המנהיגותעל המציע להקים מנגנון לטובת גיוס הצעירים לתוכנית  .1

ידו פרק פרסום ויחסי ציבור על האופן בו יפרסם כל מציע נדרש להציג בתוכנית המוגשת על  .2

 וימשוך צעירים פוטנציאליים. המנהיגות וישווק את תוכנית

 כללי  5.7

הזוכה יבצע מהלכי שיווק והסברה ביישובים הרלוונטיים כדי לקדם ולתמוך את הצלחת פעילות  5.7.1

 . מהלכי הפרסום יכללו: ויאושרו על ידה קבוצות המנהיגות, אשר יתואמו עם דוברות המשרד

 .פרסום ברשתות החברתיות, במתנ"סים, באתרי הרשויות המקומיות 

 ,יחסי ציבור.  קופירייטינג וגרפיקה, פוסטרים ופלאיירים, מודעות במקומונים 

המזמין יקבע את רשימת היישובים בהם בכוונתו להפעיל את התוכנית. בכל עת רשאי המזמין   .5.7.2

 משתתפים בתוכנית.לעדכן את רשימת הישובים ה

במבנה התכנית תופעל  ,וברשו"מ בה אין מרכז צעירים נהיגות תופעל במרכז הצעיריםכנית המת .5.7.3

 . , לפי אישור המזמיןאחר שיועמד על ידי הרשות ואשר ערוך ומותאם להדרכה של קורס

 משתתפי התכנית הינם בני המקום.  .5.7.4

 התכנית תלווה במחקר הערכה ומדידה.  .5.7.5

משתתפים  15משתתפים ומקסימום של  10תנאי לפתיחת קבוצת מנהיגות בישוב, מינימום של  .5.7.6

 בקבוצה. 

יובהר כי תכנית זו והיקפי הפעילות הנכללים בה יהיו כפופים לתקציב שהמשרד יקצה לשם כך.  .5.7.7

המשרד לא מתחייב על פתיחת קורסים על היקף היישובים ועל היקפי הפעילות, הפירוט המובא 

בהתאם לתקציב  ןאינו מחייב והמשרד רשאי להקצות את חלק מהפעילויות או אף להגדיללהלן 

 שהוא יקצה לשם כך.

  

 במכרזהגורמים המעורבים  6

 ןנציג המזמי 6.1

בכל  ,לבוא בקשר עם הזוכה וצוותו ,המשרדשל  ומטעמ היחידהוא הגורם המוסמך  ןנציג המזמי 6.1.1

 .במכרזוש מלא של השירותים המבוקשים והתוצרים מהקשור לביצוע ומי
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נציג יועברו לזוכה וצוותו על ידי  השירותים,כלל ההנחיות הקשורות למכרז זה בנוגע לניהול  .6.1.2

 בלבד.  ןהמזמי

 איש הקשר מטעם המציע הינו מנהל הפרויקט המוצע בהצעתו. .6.1.3

 צוות המציע ומנהל הפרויקט .6.2

 צוות המציע .6.2.1

המציע צוות מקצועי ומיומן, כנדרש לשם אספקת השירותים  לצורך ביצוע השירותים יעמיד 6.2.1.1

 . המפורטים במסמכי המכרז באיכות הגבוהה ביותר

בעלי התפקידים המוזכרים להלן יוקצו ויופעלו על ידי הזוכה ככל הנדרש לצורך ביצוע ומימוש  6.2.1.2

 השירותים המבוקשים במכרז, במהלך כל תקופת ההתקשרות. 

על ידי הזוכה בכל תקופת ההתקשרות. כל החלפה של עובד תידרש  כל עובד בצוות הליבה יועסק 6.2.1.3

לאישור מראש של המשרד ותתואם לפחות חודש ימים מראש לפני החלפתו. העובד החדש יידרש 

 לעמידה בכל תנאי הסף במכרז.

נציג המשרד יהא רשאי לדרוש מהחברה להחליף את בעלי התפקידים בכל עת על פי שיקול דעתו.  6.2.1.4

יאושר על  להעמיד בעל תפקיד העומד בתנאי הסף של המכרז, אשריה על החברה במקרה זה יה

 ידי נציג המשרד.

בנוסף, יעמיד המציע לצורך ביצוע השירותים את כל כוח האדם הדרוש, לרבות עובדי משרד  6.2.1.5

 ומנהלה, מחשוב ועוד.

פעלת המציע יהיה האחראי על קליטת כוח האדם ויצירת קשר עם הספקים הנדרשים לביצוע ה 6.2.1.6

 .הפרויקט וניהולו

הגוף המציע להצהיר בפני המשרד כי לעובדים אלו יש את הכישורים הנדרשים לביצוע על  6.2.1.7

. העובדים ימלאו אחר הוראות מנהל הפרויקט והמשרד, ויפעלו העבודות המתוארות לעיל

 בהתאם לתוכנית העבודה. העובדים חייבים להיות ייצוגיים ובעלי יכולות הדרכה.

אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגיבוי, למילוי מקום ולהכשרת עובדים על פי צרכי המציע  6.2.1.8

 השירותים במכרז.

מובהר כי הגוף המציע ו/או מי מטעמו לרבות עובדיו לא ייחשבו כעובדיו של המשרד, וכי למעט  6.2.1.9

 תשלום התמורה המגיעה לגוף המציע, הרי שהוא ו/או מי מטעמו לרבות עובדיו לא יהיה זכאי

מהמשרד לכל תשלום ו/או תמורה ו/או הטבה אחרת בגין מתן השירותים נשוא מכרז זה. המציע 

יידע את עובדיו, ויצהיר על כך עם תחילת הקשר עמו, כי ידוע לכל העובדים המועסקים על ידו, 

 כי הינם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של המציע, ולא של המשרד או גוף אחר.

 ר או לא לאשר העסקת עובדים מסוימים בצוות של המציע.המשרד רשאי לאש 6.2.1.10

העסיק הגוף הזוכה עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה  6.2.1.11

 .1987-החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז

המשרד זכאי בכל עת לקבל מהמציע הזוכה תלושי שכר, מידע, מסמכים ופרטים אחרים  6.2.1.12

 ר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדיו.בדב

בנוסף לאמור, יהיה המציע הזוכה אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים  6.2.1.13

 קיבוציים החלים על העובדים.

מובהר בזאת כי כניסת הזוכה או עובדיו ומי מטעמו למשרד וביצוע השירותים על ידם  6.2.1.14
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בהתאם להוראות הביטחוניות של ככל שנדרש וזאת מותנית בקבלת אישור בטחוני מוקדם 

המשרד. אדם אשר לא קיבל אישור בטחוני מהמשרד, לא יועסק במסגרת ביצוע השירותים. כל 

כוונה של החברה לערוך שינויים/ תחלופה בהרכב הצוותים מטעמה יכולה להתבצע רק לאחר 

 קבלת אישור מראש בכתב מהגורם שיוסמך לכך.

 פרויקט:המנהל  .6.2.2

 . 7.4.1לסעיף בהתאם  דרישות סף:.6.2.2.1

 תחומי אחריות:  .6.2.3

על המציע להעמיד לצורך מתן השירותים מנהל פרויקט שיהיה אחראי על ביצוע הפרויקט מטעמו .6.2.3.1

ויהווה כתובת עליונה מטעמו של הזוכה לכל הקשור בהתנהלותו  ושישמש כאיש קשר מול המשרד

 "מנהל"(. /"מנהל פרויקט" –)להלן  במכרז

 עם המשרד. , בתיאוםהתכנית יישוםמנהל הפרויקט יהיה אחראי על .6.2.3.2

מנהל הפרויקט יהיה אחראי על מיצוי פוטנציאל כוח האדם המקצועי והתשתיות הפיזיות .6.2.3.3

 העומדות לרשותו.

ה אחראי כולל לניהול ומימוש עמידתו של הזוכה ביעדיה ומטרותיה ימנהל הפרוייקט ינהל ויה.6.2.3.4

 יכות ולוחות זמנים.היבטי א , לרבותהתכניתשל 

מנהל הפרוייקט ינהל ווינחה את עובדי הזוכה הפועלים במסגרת התכנית, את גורמי החוץ .6.2.3.5

 הרלוונטיים, לרבות פיקוח ובקרת ביצועים של כל גורם.

 .חודשיים עם נציג המזמין-מנהל הפרוייקט יתאם קיום מפגשי סטטוס דו.6.2.3.6

המשרד או מי מטעמו ויהיה זמין עבור המשרד נשי המקצוע של מנהל הפרויקט ישתף פעולה עם א.6.2.3.7

 בכל שעות העבודה המקובלות.

 מנהל הפרוייקט יהיה שכיר של המציע בכל תקופת ההתקשרות עם המשרד..6.2.3.8

קידו אלא לאחר קבלת אישור הגוף המציע לא יהיה רשאי להעביר את מנהל הפרויקט מתפ.6.2.3.9

ויקט חלופי ללא שקיבל את כאמור, לא יועסק מנהל פרככל שיתקבל אישור  מהמשרד בכתב.

 .7.4.1אישור המשרד וללא שעמד בתנאי הסף הנדרשים כאמור בסעיף 

 קבלני משנה: .6.2.4

ומנחי  )לדוגמה מרצים אורחים הזוכה רשאי להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע השירותים.6.2.4.1

  .(קבוצות

 הזוכה ידרש לקבל את אישור המשרד טרם התקשרות עם קבלני המשנה. .6.2.4.2

 הזוכה להעביר לנציג המשרד קורות חייםמנת לקבל את אישור המשרד כאמור לעיל, ידרש על .6.2.4.3

 כל מידע נוסף אשר ידרש על ידי נציג המשרד. כן ו של המרצים ומנחי הקבוצות

 בכל מקרה יהיה אחראי הזוכה לכל תוצרי העבודה של קבלני המשנה..6.2.4.4

 קשים במכרז.המשרד יראה את הזוכה כקבלן הראשי למתן השירותים המבו.6.2.4.5

 מנחי קבוצות: .6.2.5

: הנחיית קורס ההכשרה של הקבוצה, הובלה וליווי של המשתתפים  בעשייה תחומי אחריות.6.2.5.1

 ניהול מעקב ורישום אחר ההשתתפות המשתתפים בתכנית, גיוס המשתתפים בתכנית.  ,קהילתית
קבוצות מנחה אחד יוכל להנחות כמה . לכל קבוצה יוקצה מנחה אחד קבוע לאורך כל התכנית.6.2.5.2

 .קבוצות בו זמנית 2במקביל ועד למקסימום של 
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 הזוכה יהיה רשאי להעסיק מנחי קבוצות לאחר אישור ותיאום עם המשרד..6.2.5.3
 כוח אדם נוסף .6.2.6

יתחייב הזוכה לאתר ולהעסיק כוח אדם בהיקף  תכנית המנהיגותלצורך תכנון, גיבוש והפעלת 

לעמוד בדרישות המכרז. הזוכה נדרש להעסיק כוח אדם בעל ידע וניסיון בהדרכה  הנדרש על מנת

 דרישות ומאפייני מכרז זה. על פיתכניות מנהיגות והפעלת 

 

 סף תנאי .7

 כללי:  .7.1

 רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים על כל תנאי הסף המצטברים. .7.1.1

 . תיפסלנה –הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף המפורטים במכרז זה  .7.1.2

-, הפועל על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותאגיד או יחידרשאי להגיש הצעה למכרז  .7.1.3

, והעומד בכל תנאי הסף הבאים ושצירף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בחוברת 1976

 ההצעה המצורפת בקובץ נפרד למסמכי המכרז. 

כים והאישורים הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף שלהן, תהא על פי רשימת המסמ .7.1.4

 המפורטים בחוברת ההצעה, ושמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

הצעה  להגיש אין עצמו. במציע להתקיים צריכים ולניסיונו למציע המתייחסים סף תנאי .7.1.5

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

 .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר גורם

 :תנאי סף מנהליים .7.2

 מעמדו המשפטי של המציע .7.2.1

על המציע לצרף  במועד הגשת ההצעה: אישור על היותו תאגיד או יחיד הרשום בישראל על פי דין,  .1

 –, ואם הוא חברה 2019שאינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות לשנת 

 ו בעל התראה לפני רישום כאמור.הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק א

אישורי רישום במע"מ ובמס הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול על המציע לצרף   .2

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

  .ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור

-'ב, לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף אם עסקו של  .3

 רשאי המציע לצרף אישור כנדרש בחוק והצהרה המאשר זאת. – 1992

המציע יגיש תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים,  .4

בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום  1987 – ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991 –תשנ"א 

  (. 10)נספח 

המציע יגיש תצהיר מאומת על ידי עורך דין בדבר תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים  .5

נספח והעדר הרשעות קודמות )( 11)נספח  והתחייבות לקיים את חוקי העבודה, (9)נספח  כנדרש

12). 

)נספח  הוא מתחייב לעשות שימוש, אך ורק, בתוכנות מחשב מורשותהמציע יחתום על תצהיר בו  .6

13) . 
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 (.18 נספח)יחתום על תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז  המציע .7

 (.19 נספח) המציע יחתום על התחייבות להעדר ניגוד עניינים  .8

 .(20 נספח)יחתום על תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות  המציע .9

למכרז זה, חתום בראשי תיבות  15 כנספחעל המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות, המצורף  .10

 בכל עמוד וחתימה מלאה בסופו.

 ערבות בגין הגשת ההצעה .7.2.2

מותנית להבטחת הקיום של תנאי  ההשתתפות במכרז מותנית בצירוף ערבות מקורית אוטונומית ובלתי.1

שקלים חדשים( ויהיה  מאה חמישים אלף)במילים: ₪  150,000הצעתו. כתב הערבות יהיה בגובה של 

לפיתוח הפריפריה,הנגב כתב הערבות יירשם לפקודת ממשלת ישראל, המשרד  .14.2.2020בתוקף עד 

 . סכום זה ישמש כערבות לקיום ההצעה ולחתימה על ההסכם עם הזוכה במכרז.והגליל

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.כתב הערבות יוצא על שמו של המציע בלבד לפקודת  .2

להלן. נוסח זה מחייב ואין  א'5הנוסח של ערבות ההצעה )ערבות מציע( מצורף לחוברת ההצעה כנספח .3

ובכלל זה חוסר בחתימה ו/או חותמת, תגרום לפסילתה  לסטות ממנו. סטייה כלשהי מנוסח הערבות

 .הערבות גבי על וחותמות חתימות של קיומן אלווד יש. על הסף, ללא זכות מתן שימוע של ההצעה כולה

הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית, או ערבות של חב' ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק .4

)חתומה ע"י חב' הביטוח ולא  1981 –בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( תשמ"א 

ת ביטוח, החתימה לאישור הערבות תהיה של חברת ע"י סוכן הביטוח(.  אם הערבות תהיה של חבר

 הביטוח עצמה או מורשה חתימה של הבנק, ולא של סוכן מטעמה של חברת הביטוח.

המשרד יהיה רשאי לממש ו/או לחלט את הערבות, כולה או חלקה, בהתקיים התנאים המפורטים .5

ר הדרישות שבהן הוא ב()ב( לתקנות חובת המכרזים ובמידה והמציע שזכה לא מילא אח16בתקנה 

מחויב לפי הצעתו ומסמכי המכרז. הערבויות של המציעים, שלא זכו במכרז, יוחזרו למציעים לאחר 

 סיומם של הליכי המכרז ואישור תוצאותיהם ע"י ועדת המכרזים.

המציע יאריך את תוקפה של ערבות ההצעה, לבקשתו של המשרד, עד לקבלת החלטה סופית במכרז .6

 זה.

 צורף אליה כתב ערבות כנדרש, תפסל על הסף, ללא כל הודעה נוספת לאמור כאן.הצעה שלא י.7

של נציג המשרד באמצעות  לבדיקתורשאי להגיש העתק של ערבות ההצעה  מציע המעוניין בכך,.8

בלבד, תחת הנושא "בדיקת ערבות  15:00בשעה   11.193. עד ליום .ilgovgiveldady@png. : הדוא"ל

הפעלת תכנית למנהיגות מקומית לצעירים בני מקום לקבלת הצעות ל 23/2019מציע למכרז פומבי מס' 

מומלץ ערבות שתוגש לאחר המועד האמור לעיל לא תבדק. . בפריפריה בנגב ובגליל ברשויות מקומיות

ימי  3ז תימסר למציע בדוא"ל בתוך לשלוח את העתק הערבות מוקדם ככל האפשר )תשובת עורך המכר

עבודה מהמועד האחרון להגשת העתק הערבות(. באחריות המציע לדאוג ולוודא כי קיבל את תשובת 

ימי עבודה מהמועד כאמור. יובהר, נציג המשרד יבדוק ערבות של מציע פעם אחת  3עורך המכרז לאחר 

באחריות המציע לתקן את הטעות  בלבד. במידה והתגלה טעות בהעתק של הערבות שהגיש המציע,

 ולוודא כי לא נוצר פגם נוסף בערבות. לא תיפסל ערבות בשל פגם בערבות שאישר נציג המשרד. 

 איתנות פיננסית .7.2.3

 המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל ולא מונה לו מפרק או כונס נכסים או מנהל מיוחד. .1

 .23בנספח מספר להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, הוא יידרש להצהרה של מורשה/י החתימה אצלו 
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 המציע אינו תחת אזהרת עסק חי. .2

ועדת מכרזים תהיה רשאית, לפני מימוש זכות ברירה עם הספק הזוכה או בכל עת שהיא סבורה כי  .3

"אישור  24לנספח חי", בהתאם הדבר נדרש, לקבל חוות דעת עדכנית מרואה החשבון בנושא "עסק 

 רואה חשבון על אודות עסק חי".

 23בנספח מספר להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, הוא יידרש להצהרה של מורשה/י החתימה אצלו 

בחוברת ההצעה, ובנוסף לצרף דיווח רואה חשבון לעניין עסק חי על פי הנוסח המחייב של החשב הכללי 

 בחוברת ההצעה. 24מספר  בנספחבמשרד האוצר המופיע 

 :תנאי סף מקצועיים .7.3

 מחזור ההכנסות של המציע .7.3.1

 .בכל שנה ₪מיליון  2, עמד על לפחות 2016-2018מחזור ההכנסות השנתי של המציע בין השנים 

לצרף חוות דעת רואה חשבון לעניין המחזור המציע להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, יידרש 

הכספי על פי נוסח מחייב של החשב הכללי במשרד האוצר, בהתאם לנוסח המחייב המופיע בנספח 

 בחוברת ההצעה.  4 מספר

 נסיון המציע .7.3.2
-2019בין השנים חברתית מנהיגות  תכניתבעל ותק של שנתיים לפחות בהפעלת  המציע -ותק.7.3.2.1

 .שלהלן 7.3.2.2.1כהגדרתה בסעיף  2014
 פעמיים הפחות לכל פעלה אשרחברתית  מנהיגות תכנית ביצועב ניסיוןהמציע בעל  -קודם ניסיון.7.3.2.2

 :במצטבר כל תכנית נדרשת לעמוד בתנאי הסף הבאים. 2014-1920בין השנים 
בפיתוח מנהיגות חברתית, פיתוח  בין היתר התכנית עסקה  -"תכנית מנהיגות חברתית" .7.3.2.2.1

אישי של המשתתף, פיתוח וחיזוק יכולות מנהיגות, הובלת שינוי והמשתתפים בה ייזמו 

 )רשימה לא סגורה(.  פרויקטים קהילתיים
 10 לכל הפחות כללהאשר , 2014-2019בין השנים  הופעלה פעמיים לכל הפחותר שאתכנית  .7.3.2.2.2

 , בכל אחת מן הפעמים. 18-40 משתתפים  בין הגילאים 
 .בכל אחת מן הפעמים שעות 100על  עלה על כל מרכיביה, היקף שעות התכנית .7.3.2.2.3
)לעניין זה לא תיחשב  קהילתי  םהמשתתפים פרויקט/מיזביצעו במסגרת התכנית השנתית  .7.3.2.2.4

 (. לטובת אוכלוסיות שונות המשתתפים על ידי  ו/או ליווי אישי חונכות אישית
רת מכינה קדם צבאית או מדרשות לא תוכר גסמנהיגות אשר התקיימה במכי תכנית יובהר  .7.3.2.2.5

 סף.  הכעומדת בתנאי 
 . 2נספח ההצהרה המופיעה בעל המציע למלא את  הוכחת עמידה בתנאים אלול

 תנאי סף -צוות המציע .7.4

 ניסיון מנהל הפרויקט מטעם המציע .7.4.1

 על מנהל הפרויקט לעמוד בתנאים הבאים במצטבר:

המנהיגות שנים האחרונות בניהול פרויקטים בתחום ה 10-בשנים  3בעל ניסיון של לפחות  .1

 . קהילתי מעורבות חברתית/ פיתוח/החברתית

  .3בנספח להוכחת עמידה בתנאי זה ימלא המציע את ההצהרה המופיעה  

 .האחרונותשנים  3-כל אחת מהאנשים, ב 3בעל נסיון של ניהול צוות )ישיר/עקיף( של לפחות  .2

 .3  בנספחהמציע את ההצהרה המופיעה  להוכחת עמידה בתנאי זה ימלא
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בתארים  או ע"י המחלקה להכרה .בישראלבעל תואר ראשון  המוכר על המועצה להשכלה גבוהה  .3

 . במשרד החינוך

 מנהל הפרוייקט יהיה שכיר של המציע בכל תקופת ההתקשרות עם המשרד. .4

המגזרים, ביכולתו להציע מנהל פרויקט שונה לכל אחד מן המגזרים.  2ככל שמציע מגיש הצעה עבור  .5

, כל אחד ממנהלי הפרויקט המוצע יבחן בנפרד 3ככל ובוחר בכך המציע, עליו למלא פעמיים את נספח 

 במסגרת המגזר בו נבדקת ההצעה. 

 

 בחירת הזוכהל קריטריונים  .8

 כללי .8.1

 זה. פרק ים המפורטים ביהיה מורכב מהשלב הז מכרזהליך בחירת הזוכה על פי  8.1.1

הבלעדי, לפעול שלא על פי שלבי הבדיקה  ו, לפי שיקול דעתםרשאיאו המזמין,  עורך המכרז 8.1.2

האמורים, הן על דרך שינוי סדר ביצוע השלבים, והן עד דרך איחוד או הפרדה של שלב אחד או 

 מספר שלבים.

את ההצעה שזכתה לניקוד הגבוה  זהאינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי, בכלל  עורך המכרז 8.1.3

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

 .המכרז

כל תוך שימוש ב בדקו את ההצעות וינקדו אותן )בהתאם לצורך(,, יעורך המכרז או המזמין 8.1.4

 המקורות העומדים לרשותם, גם אם אינם נכללים במענה המציע. 

יהיה רשאי, אך לא חייב, לאפשר למציע, לאחר הגשת ההצעה, להשלים פרטים  עורך המכרז 8.1.5

 טכניים במענה, ולצרף אסמכתאות נוספות להוכחת האמור בטפסים או בתצהירים.

 רק הצעה שעומדת בכל שלב משלבי הבדיקה תועבר לבדיקת השלב הבא.  8.1.6

זאת המשרד שומר לעצמו  . עםמגזר לכל 2 עד, במכרז זה  יםזוכ 4 עדהמשרד מבקש לבחור ספק  8.1.7

 על פי שיקול דעתו הבלעדי.אחד בלבד לכל מגזר  בזוכהאת הזכות לבחור 

 .זה מכרזכל מגזר במסגרת מציע רשאי להגיש הצעה אחת ל 8.1.8

 הציון המתקבל לכל הצעה ישוקלל לכל מרכיב כדלקמן:  8.1.9

 

 סעיף במכרז משקל בציון הכולל בהמרכי

 8.3 40%  איכות ההצעות 

 8.4 20% המציע ראיון לצוות

 8.5  40% עלות ההצעה

  100% סה"כ: 
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 שלב ראשון: בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז: 8.2

רשאי לפסול  המכרז עורך 7 ףהמציע בתנאי הסף האמורים בסעיבשלב ראשון תיבחן עמידת  8.2.1

שומר לעצמו את הזכות )אך אינו  המכרז עורךהצעה שאינה עומדת בתנאי הסף. על אף האמור, 

מחויב לעשות כן( לתקן או לאפשר למציע להבהיר נתון כלשהו או הצהרה וכדומה בהצעתו או 

 במסמכים שצורפו לה, וכן לתקן פגמים טכניים או פגמים אחרים שנפלו בהצעה.

רון להגשת מבחין בין תנאי הסף המהותיים, שמועד התקיימותם הוא עד למועד האח עורך המכרז 8.2.2

עורך בתנאי הסף, ובין דרכי הוכחתם של תנאי הסף. כך  נקבעההצעות, או קודם לכן אם כך 

יהיה רשאי לדרוש מהמציעים להוסיף ולהמציא מסמכים ואסמכתאות נוספים בנוגע  המכרז

לאחר הגשת ההצעות  שהופקולהוכחת עמידתם בתנאי הסף, לרבות מסמכים ואסמכתאות 

 כי תנאי הסף התקיימו במועדם. , ובלבד שיוכחמכרזל

 יובהר כי: .א

באחד או  במקרה בו ייוותר בסיום הליך בדיקות עמידת ההצעה בתנאי הסף מציע כשיר אחד

 )אשר עמד בדרישות הסף במלואם(, רשאית וועדת המכרזים: יותר מהמגזרים

i. לנהל עימו מו"מ אודות הצעת המחיר שלו ולבחור בו, או לא לבחור בו כזוכה, על פי 

 שיקול דעתה הבלעדי.

ii. .לבחור בו כזוכה מבלי לנהל עימו מו"מ 

iii. .לבטל את המכרז 

מציעים אשר יעמדו בדרישות הסף של המכרז, יעברו לשלב בחינת איכות ההצעות )סעיף  .ב

 להלן( . יתר ההצעות תדחנה. 8.3

 על פי הצהרות המציע בהצעתו –שלב שני: בדיקת וניקוד איכות ההצעות  8.3

 כללי 8.3.1

 בנספחמרכיבי האיכות בסעיף זה יבוצעו בהתאם לנתונים שהוצגו על ידי המציע בהצעתו  בדיקת וניקוד

2. 

, כאמור על הגוף המציע לפרט את האופן בו הוא יעמיד לטובת המשרד את השירותים נושא המכרז .1

בכל מקרה של הסתירה בין שיטת העבודה המוצעת על ידי הגוף המציע  לבין האמור בסעיפי  .5 בסעיף

 המכרז לעיל, בקשר עם ביצוע השירותים נושא המכרז הרי שהאמור במסמכי המכרז יגבר. 

על הגוף המציע לעמוד בכל הדרישות המקצועיות של המשרד המפורטות במכרז זה, ולפרט בהצעתו  .2

 עונה לדרישות מכרז זה.   את האופן בו הוא 

 טבלת מרכיבי האיכות 8.3.2

מרכיב  #

 האיכות

מס. נקודות  אופן הניקוד

 מירבי

סיון ינ א

 ותק -המציע

 ותק הגוף המציע.

תכנית מנהיגות חברתית הניקוד יתבצע עבור שנות ניסיון בהפעלת 

מפורט כ ,2009-2019בין השנים  7.3.2.2.1בסעיף  בהתאם להגדרתה

 :להלן

10 
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מרכיב  #

 האיכות

מס. נקודות  אופן הניקוד

 מירבי

 .ותנקוד 2-ניסיוןשנות  3-4

 נקודות 5-שנות ניסיון 5-6

 נקודות 8 -שנות נסיון7-8

 נקודות 10-שנות ניסיון ומעלה  +9

ניסיון  ב

נסיון  -המציע

 קודם

בין השנים מנהיגות חברתית  תכניתפעם שהפעיל המציע  כל על. א

 נקודות סך הכל. 10-ל עדנקודות  2 ינתנו 2019-2014

כל אחת מהפעמים  על זו מידה אמת עבור ניקוד לקבל מנת על

 :הבאים המצטברים הקריטריונים על לענות

התכנית עסקה בין היתר בפיתוח מנהיגות חברתית, פיתוח  .1

אישי של המשתתף, פיתוח וחיזוק יכולות מנהיגות, הובלת 

שינוי והמשתתפים בה ייזמו פרויקטים קהילתיים )רשימה לא 

 סגורה(. 

משתתפים  לכל הפחות בין  10תכנית שכללה סך הכל  .2

 .18-40הגילאים 

 . שעות 100עלה על  על כל מרכיביה, היקף שעות התכנית .3

קהילתי  םבמסגרת התכנית ביצעו המשתתפים פרויקט/מיז .4

 )לעניין זה לא תיחשב חונכות אישית של המשתתפים(. 

יובהר כי תכנית מנהיגות אשר התקיימה במסגרת מכינה קדם  .5

 צבאית או מדרשות לא תוכר כעומדת בתנאי הסף.  

  יובהר כי תכנית אשר פעלה מספר פעמים תוכל לקבל ניקוד

 במסגרת סעיף זה עבור כל אחת מהפעמים בהן פעלה. 

  בתנאי עמידה לשם שהוצגה ניתן לקבל ניקוד עבור תכנית 

 . הסף

  .ניתן להציג תכניות מנהיגות חברתית שונות 

 

אשר עומדת שהפעיל המציע ת ותכנימגוון ניקוד נוסף יינתן עבור  .ב

 :בקריטריונים המפורטים בסעיף א' לעיל

 נקודות 3-סוגי תכניות1

 נקודות 6 -סוגי תכניות 2

 נקודות 9 -סוגי תכניות 3

 .נקודות 12 -סוגי תכניותומעלה   4

לעמוד  יהוכר כמזכה בניקוד, עלשתכנית תיודגש כי על כל מנת 

 עיל.למרכיב האיכות שלא'   לסעיףבתנאים המצטברים בהתאם 
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מרכיב  #

 האיכות

מס. נקודות  אופן הניקוד

 מירבי

אשר  18-40בגילאי  משתתפיםהניקוד נוסף יינתן עבור מספר  ג.

השתתפו בתכניות המציע אשר עמדו בקריטריונים המפורטים 

 בסעיף א' לעיל:

 נקודות 3-משתתפים 30עד  

 נקודות 6-משתתפים 50עד 

 נקודות 9-משתתפים 70עד 

 נקודות 12 -ומעלה משתתפים 90

 ההצהרה את המציע ימלא אלו מידה באמות עמידה להוכחת

 . 2 בנספח

 ג. -בסעיפים אלקבל ניקוד עבור אותה  תכנית  ניתן 

  בתנאי עמידה לשם שהוצגה ניתן לקבל ניקוד עבור תכנית 

 הסף. 

ניסיון מנהל  ג

הפרויקט 

 המוצע

בעל ניסיון בניהול פרויקטים בתחום המנהיגות 

-2019בין השנים  החברתית/מעורבות חברתית/ פיתוח קהילתי

2009 . 

 3 נקודות 4 -שנים 5 -שנים 

 6 נקודות 7 -שנים 8 -שנים 

 9 נקודות 10 -שנים ומעלה 

 להוכחת עמידה באמת מידה זו ימלא המציע את ההצהרה בנספח

3.  

10 

קורס תכנית  ד

 מוצעת

כאמור בסעיף 

5.2.4 

 קורסעל המציע לצרף להצעתו מסמך מטעמו המפרט תכנית 

מוצעת"(  קורסמוצעת של המציע לביצוע השירותים )"תכנית 

המוצעת תכלול התייחסות לכלל היבטי ביצוע  קורסתכנית ה

תוך חלוקה בהתאם לשלבים  5.2.4-5 כמפורט בסעיף השירותים

 ם.השירותיהשונים של ביצוע 

 הניקוד ינתן כמפורט להלן:

 נקודות 4 -שיטת הדרכה 

  נקודות 10 עד-ואיכותו הסילבוס פירוט 

 נקודות 3 -הצעה למחקר הערכה ומדידה 

 נקודות 4 -ליווי ובניית מיזמים קהילתיים 

 נקודות  3 עד-יישימות הקורס 

 נקודות. 4עד -חדשנות ויצירתיות בהעברת התכנים 

 נקודות 3 -תכנית שיווק 
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מרכיב  #

 האיכות

מס. נקודות  אופן הניקוד

 מירבי

 נקודות. 31ניתן לצבור בגין סעיף זה עד 

שביעות רצון  ה

מהתקשרויות 

 קודמות

, כולם או חלקם, 2המשרד יפנה לגורמים  המפורטים בנספח 

וכן לגורמים אחרים שקיבלו שירות מן המציע לשם קבלת 

פרטים אודות השירות שקבלו מהמציע ואודות שביעות רצונם 

בסיס הקריטריונים ומשקלם היחסי ממנו. הניקוד יינתן על 

 כמפורט להלן:

 .התכנית א. עמידה בדרישות

 ב. רמת התחלופה של כח האדם.

  ג. שביעות רצון כללית מהמציע.

לכל קריטריון. הציון הסופי  1-5הממליץ ידרש ליתן ניקוד בין 

יינתן על בסיס ממוצע הציונים שניתנו על ידי הממליצים, 

 כאשר משקלו של כל אחד מהרכיבים יהיה שווה. 

  המשרד יהיה רשאי שלא להתקשר עם מציע יובהר כי

 ק' באמת מידה זו. נ 2-שקיבל פחות מ

 8.3.3ליתר פירוט אמת מידה זו אנא ר' סעיף 

5 

השתתפות  ו

 מציע

 .בתכנית אשר תשמש כמלגה למשתתףהשתתפות 

על המלגה להגיע ממקורות שאינם ממשלתיים, אין להשיתם 

 במסגרת הצעת המחיר על המשרד.  

 .10ביותר מבין ההצעות, תקבל ציון  גבוההה מלגהה

חושב ע"י חלוקה של ההצעה י( S) יחסייתר ההצעות תקבלנה ציון  

. החישוב יתבצע לפי 10-ביותר, בהצעה הנבדקת, ומוכפל ב גבוההה

 :הנוסחה להלן

 ההצעה הנבדקת           

 S = --------------------------------- X10 
 מחיר ההצעה הגבוהה ביותר  

10 

 

 100 סה"כ:  

 

 שביעות רצון מהמציע: 8.3.3

 יחולו ההוראות המפורטות להלן:בנוסף לאמור לעיל בטבלה, 

 מבלי אולם הבלעדי דעתו שיקול לפי יהיה הפנייה וסדר המשרד יפנה אליהם הממליצים מספר .1

 .מציע לכל ממליצים מספר לאותו פנייה תיעשה לעיל מהאמור לגרוע

 מועד ולפי 17:00 -ל 9:00 השעות בין ,לממליץ טלפונית התקשרות ניסיונות שני עד יבצע המשרד .2

 שתיעשה ככל .בכתב יתועדו לממליצים הטלפוניות הפניות .זה במכרז לדיון הוועדה התכנסות
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 את תזכה לא זה ממליץ של המלצתו ,יושג לא והוא זה בסעיף כאמור לממליץ טלפונית פנייה

 .בתור הבא לממליץ יעבור והמשרד ,בניקוד המציע

 סעיפי האיכות.ציון האיכות יתקבל על ידי סכימת הניקוד המצטבר לכל 

 
 שלב שלישי: ראיון וניקוד לצוות המציע  8.4

נקודות בסיכום הניקוד לשלב  50מציעים אשר זכו לציון מינימאלי של לפחות  8.4.1

 .(, יוזמנו לראיון במשרדלעיל 8.3בדיקת איכות ההצעות )סעיף 

אשר יזכו לציון המינימאלי בכל מגזר,  מציעים 3במקרה בו לא יהיו לכל הפחות   8.4.2

לעיל יוזמנו לראיון שלושת המציעים שהצעותיהם תזכינה לניקוד האיכות 

 לעיל(  8.3הגבוה ביותר )בסיכום הציונים לסעיף 

במקרה בו יהיו מספר מציעים שהצעותיהם תהיינה בעלות ציון זהה המדרגן   8.4.3

בשלושת  בשלושת המקומות הראשונים, יוזמנו לראיון כל המציעים שדורגו

 לעיל(.8.3יף המקומות הראשונים )בסיכום הציונים לסע

מנהל הפרויקט המוצע. אי הגעה של ו ולראיון יוזמנו מנכ"ל המציע או מי מטעמ  8.4.4

אחד מהמוזמנים תגרום לביטול הראיון ועלולה לגרום לפסילת ההצעה, ובהתאם 

  .לעיל 8.3לפניה למציע הבא, על פי ניקוד האיכות בסעיף 

 :עבור הראיון יהא כמפורט להלןהניקוד  8.4.5

 נקודות הניקוד שיטת מרכיב .מס
 ניקוד

 מקסימלי

1 

התאמת המציע 

וצוותו לביצוע 

השירותים 

 המבוקשים במכרז. 

 

 בסיס על ניקוד מתן

 בהתאם אישית התרשמות

 של המקצועי לניסיון

 .המציע

 

0-2.5 2.5 

2 

 
המציע וצוותו יידרשו 

 תכניתלהציג את 

 בסעיף כאמור הקורס

שצורף על ידו  5.2.4

 להצעה.

 

 בסיס על ניקוד מתן

 מקצועית התרשמות

תכנית הקורס כפי מ

 שהוצגה בראיון. 

0-2.5 2.5 

3 

 

 ויתרונות עבר הצלחות

 .המציע

 

מתן ניקוד על בסיס 

התרשמות מקצועית 

מנסיון המציע וצוותו כפי 

 שתואר על ידו בראיון

0-2.5 2.5 
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 .כללית התרשמות 4
 

 בסיס על ניקוד מתן

 המציע יכולת התרשמות

לבצע את  וצוותו

השירותים המבוקשים 

 במכרז באופן משביע רצון.

0-2.5 2.5 

כסה"  10 

 

 נקודות מירביות.  2.5 עד עבור כל פרמטר יוענקו -נקודות 10הניקוד לפרק הראיון יהיה  8.4.6

 שלב רביעי: בדיקת וניקוד הצעת המחיר של המציע 8.5

   כללי 8.5.1

 האיכות תיבדק הצעת המחיר למציעים שעלו לשלב הראיון על פי הפירוט הבא:בתום בדיקת 

 

 .התמורה מסעיפי אחד לכל מחיר לנקוב המציע על 8.5.1.1

נדרש לספק הצעת מחיר מפורטת לרבות כל הסעיפים המוזכרים לעיל'  המציע 8.5.1.2

. ההצעה ללא נספח לא  5ף תתי סעיפים שמוזכרים בסעי כולל 21 מסבנספח 

 תיבדק.

 :הבאים השירותים ביצוע עבור תשלום תכלול לזוכה התמורה 8.5.1.3

 למיזם"מ מע כולל ₪ 5,000 על תעלה שלא בעלות קהילתיים מיזמיםא. 

 .ש"ח 15,000, סך הכל אחד

"מ מע כולל ₪ 10,000 על תעלה שלא בעלות קהילתיים שיא אירועי. ב

 ₪  20,000 הכל סך, אחד לאירוע

  סעיף תיאור השירות #
 במכרז

יחידת מידה 
 לתמחור

אחוז מציון  עלות מקסימלי  מחיר 
 המחיר

קורס מנהיגות   .1
וכן ליווי 

מיזמים 
קהילתיים 

 ואירועי שיא

   קבוצה 1 5.2
 

65% 

2.   
 מרכזיכנס 

₪  490 -משתתף 1 5.5
 לפני מע"מ.

יש לציין את אחוז ההנחה המוצעת מהמחיר 
 המקסימלי עבור משתתף אחד

20% 

 10%   5.6 שיווק ופרסום  .3

מיזמים   .4
 קהילתיים

5.3  15,000  ₪ 0% 

אירועי שיא   .5
 קהילתיים

5.4  20,000  ₪ 0% 

יש לציין את אחוז התקורה עד    תקורה   .6

   7%למקסימום 

 

5% 

 100% סה"כ
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אינן הן אך  ,על כן שירותים אלו יכללו בהצעת המחיר ואחוז התקורה יתייחס אף אליהם

 נכללות בניקוד הצעת המחיר.

 לתמחרם"ליווי צוות מקצועי" הנם חלק מעבודת צוות המציע ואין  סעיפי 8.5.1.4

 בנפרד.

 עבור בפועל שבוצעה הפעילות סל מתוך  7% עד תקורה תינתן השירות עבור 8.5.1.5

יובהר כי התקורה נגזרת מהיקף הצעת המחיר המפורטת  .ונלווים מקצועי ליווי

 בטבלת הצעת המחיר. 1-5בסעיפים 

השתתפו בראיון תיבדקנה ותנוקדנה בשלב  הצעות המחיר של המציעים אשר 8.5.2

 זה.

 :תדורגנה  כדלקמןההצעות  8.5.3

לרכיב העלות.  יתר ההצעות  100ההצעה הזולה ביותר מבין ההצעות, תקבל ציון 

שיחושב ע"י חלוקה של ההצעה הזולה ביותר, בהצעה הנבדקת,  ,(P) תקבלנה ציון מחיר

 :. החישוב יתבצע לפי הנוסחה להלן100%-ומוכפל ב

 

 

 קביעת ההצעה הזוכה  8.5.4
 (60%) +ראיוןהאיכותציון  שקלול 8.5.4.1

ציון האיכות יתקבל על ידי סכימת הניקוד המצטבר לכל  .א

 .ראיון( 20%איכות+  40%) והראיון סעיפי האיכות

 (40%) המחיר הצעות ציוןשקלול  8.5.4.2

  .תיבדק הצעת המחיר של המציע לאחר סיכום שלב האיכות .ב

בשלב ראשון יחושב הערך של כל סעיף תמורה מהצעת המחיר של המציע על ידי הכפלת  .ג

 המחיר המוצע באחוז שנקבע לסעיף. 

לרכיב קורס מנהיגות ₪  1,000לדוגמא: המציע הציע 

 . 650, הערך לסעיף יהיה 65%חברתית שערכו 

 ערך ההצעה יחושב על ידי סיכום כל תוצאות המכפלות של סעיפי התמורה. .ד

 ספרות אחרי הנקודה. 2חישוב יעשה בדיוק של  ה .ה

ויתר ההצעות יקבלו ניקוד לפי החישוב   100ההצעה הנמוכה ביותר תקבל ניקוד  .ו

100הבא: ×
ערך ההצעה הנמוכה

ערך ההצעה הנבדקת
 

  הציון עבור הצעת המחיר יחושב באופן הבא: .ז

  נקודות 40ניקוד הצעת המחיר * 
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 דירוג ההצעות במכרז  .9

רלוונטי  מציעציון כולל, לאחר שציוני האיכות הכולל והמחיר ביחס לכל כאמור לכל הצעה יינתן  .9.1

 ישוקללו על פי המפורט להלן:

משקל בציון  המרכיב

 הכולל

 סעיף במכרז

ניקוד איכות 

 ההצעות 

 40% 8.3 

ניקוד ראיון 

 לצוות המציע

20% 8.4 

ניקוד עלות 

 ההצעה

40%  8.5 

  100% סה"כ: 

 

 הציון הסופי יחושב על ידי סיכום  הניקוד באופן הבא:  .9.2

  [הראיון]ציון המחיר  + ציון האיכות +ציון 

 המציע שיקבל את הציון הסופי המשוקלל הסופי לציון בהתאם ידורגו ההצעות .

 . הלאה וכן הראשון במקום דורגהמשוקלל הגבוה ביותר י

תועבר לאישור זכייתה בוועדת בכל מגזר  תדורג במקום הראשוןההצעה אשר  .9.3

. לשיקול דעת ועדת המכרזים האם לאשר כזוכה נוסף  גם את ההצעה המכרזים

זוכים  2עד -לבחור ברשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי  שרדהמ .2-שזכתה במקום ה

לכל מגזר ולפצל את העבודה בין הזוכים על פי שיקול דעתו הבלעדי.ועדת 

המכרזים אינה מחויבת לבחור אותו מספר זוכים בכל מגזר, הדבר נתון לשיקול 

 דעתה הבלעדי. 

יובהר כי וועדת המכרזים היא בעלת הסמכות הבלעדית להחליט על הזוכה במכרז.  .9.4

הבהרות מהמציע המדורג ראשון, אודות הצעתו ובהתאם הוועדה רשאית לקבל 

 לקבל החלטה אודות הכרזתו כזוכה במכרז.

אם לאחר שקלול התוצאות קיבלו שתי הצעות בעלות ציון ההצעה הגבוה ביותר  .9.5

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

 כזוכה במכרז. אישה שבשליטת הצעה אותהשהגיש המציע(, תיבחר 

אין בהודעה על מועמד לזכייה כדי ליצור יחסים חוזיים בין הצדדים, אלה ייווצרו  .9.6
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רק עם חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על הסכם ההתקשרות בין הצדדים 

חתומה ומאושרת ע"י מורשי החתימה, בהתאם להוראות  מסגרת תומתן הזמנ

 התכ"ם.

 בכתב למציע תימסר"( הזכייה הודעת" לןלה) במכרז זכייתו בדבר למציע הודעה .9.7

 כספק שנמצא למציע גם תימסר בכתב הודעה. בהצעתו המצוינת ל"הדוא לכתובת

 לפי המכרז במסמכי האמור אחר למלא חייב זכייה הודעת שקיבל מציע. כשיר

 עסקים ימי שבעה תוך חתום ההסכם השבת זה ובכלל, בו המפורטות התקופות

 .הזכייה הודעת קבלת מיום

 שמירת סודיות ואבטחת מידע .10

יתחייבו למלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת מידע ולגבי  ומורשי החתימה של המציע המציע .10.1

את כל עובדיו, קבלני המציע כן יחתים . על התחייבות לשמירת סודיות מויחתעל סודיות ו השמיר

ק משנה בנוסח המצורף המשנה שלו וכל גורם אחר הפועל מטעמו על הצהרת סודיות לעובד/ספ

 בחוברת ההצעה במכרז. 

הגוף הזוכה לא יעשה שימוש כלשהו במסמכים, נתונים, מידע ותוצרים כלשהם הקשורים בעבודתו  .10.2

במסגרת תכנית זו או הקשורים בפנייה זו, שלא לצורך הקשור בעבודה זו, ללא אישור מראש ובכתב 

 של המשרד.

לשהם הקשורים לפרויקט זה ובכל צורה שהיא לגורם העברת מסמכים, נתונים, מידע ותוצרים כ .10.3

 כלשהו מלבד המשרד תהיה מותנית באישור מראש ובכתב של המשרד. 

,  ככל שיהיה רלוונטי לפעילותו, ולפי כל 1981-הגוף הזוכה יפעל לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א .10.4

המשרד בגין כל  דין ודבר חקיקה, ויישא באחריות מלאה לנושאים אלה. הגוף הזוכה ישפה את

תביעה שתוגש נגד המשרד בגין הפרה של חוקים אלה על ידי הגוף הזוכה, עובדיו, יועציו, קבלני 

 המשנה שלו וכל גורם אחר הפועל מטעמו.

הגוף הזוכה יחייב את עובדיו, יועציו, קבלני המשנה שלו וכל גורם אחר הפועל מטעמו לפעול לפי כל  .10.5

 לפחות, ויעגן דרישות אלה בחוזי ההתקשרות עימם.דרישות אבטחת המידע של המשרד, 

כל מטלה במסגרת העבודה של מי מטעם הגוף הזוכה, המתבצעת במשרד ממשלתי שאינו המשרד  .10.6

או בגוף ממשלתי אחר, תהיה כפופה להוראות ודרישות קצין  לפיתוח הפירפריה,הנגב והגליל

 הביטחון של הגוף בו מתבצעת המטלה.

רת תוכנית זו, או על פי דרישה בכתב של המשרד, יעביר הגוף הזוכה למשרד עם סיום פעילותו במסג .10.7

כל חומר הקשור בעבודתו לפי פניה זו, הנמצא אצל הגוף הזוכה או ברשותו ובהתאם להנחיות 

, ללא דיחוי או פגיעה. מובהר כי אין הזוכה רשאי לעכב אצלו חומר מפורשות של המשרד בלבד

 . כלשהו, מכל סיבה שהיא

 דר ניגוד ענייניםהיע 11

אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים בין המציע יצהיר בנספח המתאים בחוברת ההצעה כי  11.1

 השירותים הנדרשים במכרז זה, לבין עבודה עם גופים אחרים. 
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  להלן בחוברת ההצעה. 19ההצהרה תינתן בנוסח הרשום כנספח 

במהלך כל תקופת ההתקשרות ושלושה חודשים מתום תקופה זו, לזוכה לא יהיה ניגוד עניינים  11.2

מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא המכרז, למעט באם וועדת המכרזים אישרה 

בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד 

 עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי שאין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז. 

הזוכה לא ייצג או יפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים נשוא המכרז, למעט מטעם  11.3

המשרד, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל 

 המשרד.לכך אישור מראש ובכתב של 

הזוכה יודיע למשרד באופן מידי על כל נתון או מצב שבגינם הוא עלול להימצא במצב של ניגוד  11.4

 עניינים, מיד עם היוודע לו הנתון או המצב האמורים. 

 11.3, 11.2הזוכה ידווח מראש למשרד על כל כוונה שלו להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים  11.5

 לעיל, בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. 

המשרד רשאי לא לאשר לזוכה התקשרות כאמור, או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד  11.6

 עניינים. הזוכה יפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

 

 פיקוח ובקרה 12

מטעמו, בכל עת לבקר פעולותיו, לפקח על  הזוכה יתחייב לאפשר לבא כוח המשרד, או מי שבא 12.1

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

התחייב לתת. הזוכה מתחייב להישמע להוראות בא כוח המשרד בכל העניינים הקשורים במתן 

 השירות כמפורט במפרט המכרז ובהסכמים שייחתמו בעקבותיו.

ע השירותים מתחייב הזוכה לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן לזמן מאת בביצו 12.2

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

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

המשרד בכל העניינים הקשורים למתן השירותים, הזוכה יתחייב להישמע להוראות בא כוח  12.3

 כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו. 

 נציג המשרד יעביר את הערותיו לזוכה והוא יהיה מחויב לתקן את הליקויים. 12.4

הזוכה לפעול בהתאם לתכנית העבודה ולוחות הזמנים שיסוכמו בינו לבין המשרד, ולעדכן על  על 12.5

 וח המשרד על התקדמות העבודות. בסיס שוטף את בא כ

 

 שאלות הבהרה למכרז 13

 אופן הגשת השאלות 13.1

רשאים להגיש שאלות למשרד. השאלות תועברנה למשרד באמצעות הדואר האלקטרוני  מציעים 13.1.1

 .eldady@png.gov.il לכתובת: 
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 כי שאלותיו הגיעו בשלמותן לנציג המשרד.באחריות המציע לוודא באמצעות הדואר האלקטרוני  13.1.2

לא ינתן מענה לשאלות  מועד אחרון להגשת שאלות למכרז מפורט בטבלת ריכוז התאריכים. 13.1.3

שאלות ההבהרה יכללו התאריכים. יכוז רהבהרה שיוגשו לאחר המועד האחרון המפורט בטבלת 

שואל, טלפון ואיש את הסעיף אליו מתייחסת השאלה, פירוט השאלות, פרטי השואל, כתובת ה

 :השאלות תוגשנה מודפסות, במבנה הבא קשר. 

 

 או כל תצורה אחרת: PDF. לא תתקבלנה שאלות בפורמט בלבד Word (DOC/DOCX) בקובץ

 עמודים. 3על  –כולה  -שורות, ולא תעלה 1.5, בריווח 12בגודל  Davidבגופן  A4הפניה תיעשה על גבי עמוד 

 מענה המשרד לשאלות מציעים 13.2

 . תשובות המשרד לשאלות שהוגשו תפורסמנה בקבצי הבהרות באתר האינטרנט של המשרד 13.2.1

 אריכים. תאריך אחרון להפצת המענה של המשרד לשאלות מופיע בטבלת ריכוז הת 13.2.2

 נוסח התשובות של המשרד הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. 13.2.3

תשובות המשרד ייחתמו על ידי מורשה/י החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד ויוגשו עם  13.2.4

 יובהר כי יש לחתום רק בסוף ההצעה בלבד. הצעתם למכרז.

 רק תשובות שנמסרו בכתב מחייבות את המשרד. 13.2.5

המשרד רשאי בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  13.2.6

המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים במכרז. תשומת לב המציעים כי בכל מקרה 

בו המשרד יכניס שינויים ותיקונים בנוסח המכרז, הנוסח המתוקן העדכני שיפורסם באתר 

 פי הקובע. המשרד יהיה הנוסח הסו

 אפשר שיתקיימו מספר סבבי תשובות של המשרד, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד. 13.2.7

מוטלת האחריות על המציע להתעדכן מעת לעת באתר המשרד בפרסום שאלות ההבהרה או כל  13.2.8

 פרסום/ עדכון אחר.

 

 הגשת ההצעה 14

 הצעות תיאום 14.1

עניין בו או נושא משרה, בכל אחד מהם לא יפעלו המציע, בעל עניין במציע, כל גוף שהמציע הינו בעל 

לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו הן לפני קיום המכרז, הן במהלכו, והן בזמן 

תקופת ההתקשרות בהליך של מענה לפניות פרטניות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המדובר 

 באיסור לתאום הצעות לרבות:

 סעיף+פרק/מראה מקום אחר  מס"ד

)הפניה למקום מדויק במסמכי 

אליהם מתייחסת  וובנספחי מכרזה

 השאלה(

 השאלה 
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למעט אדם או גוף שהינו  -הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו כריתה מפורשת של  14.1.1

בעניין בעלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיות  -בעל עניין במציע 

 להצעה, וכיוצא באלו.

קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילויו לאדם או לגוף  14.1.2

כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד של כלשהו, 

 מציע אחר.

 שיתוף פעולה עם מציעים אחרים  14.2

המציע יכול להגיש הצעה בשם עצמו בלבד. לא תתאפשר הגשת הצעה עם גופים או מציעים אחרים 

(Joint Venture.)  

 תנאי הגשת ההצעה 14.3

 המציע כי:בהגישו את ההצעה מצהיר  14.3.1
 .1993-לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 6הנו עומד בכל האמור בסעיף  14.3.1.1
הוא קרא את המכרז במלואו; והמכרז, לרבות כלל השירותים הנדרשים ותנאי המכרז,  14.3.1.2

 ברורים ומובנים לו.
הוא ידע אודות האפשרות שעמדה בפניו לשאול שאלות הבהרה במועדים שהוגדרו, ואת דבר  14.3.1.3

 בתשובות לשאלות ההבהרה שנשאלו ופורסמו.חובתו לעיין 
הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות  14.3.1.4

 החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת. 
ידוע לו כי ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לבקש ממי מהמציעים הבהרות או  14.3.1.5

 הבלעדי. השלמות להצעותיהם, עפ"י שיקול דעתה
הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע. המשרד מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת  14.3.1.6

 המציע, אלא לצורכי המכרז.
(, רשאים המציעים 1)ה'( ) 20סעיף  1993 –בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג  14.3.1.7

ימים ממועד מסירת הודעת ועדת  30במכרז לעיין במסמכי הליך המכרז, וזאת תוך 

 זים אודות תוצאות המכרז. המכר
אלו חלקים בהצעתו הם לדעתו סוד מסחרי או סוד ידוע לו כי עמדה לו האפשרות לציין  14.3.1.8

מקצועי. מציע לא יהיה רשאי לעיין בחלקים של ההצעה הזוכה, שביחס אליהם טען 

 בהצעתו כי הם מהווים סוד מסחרי או מקצועי.
רשאית, וזאת על פי שיקול דעתה,  יובהר, כי על אף האמור לעיל ועדת המכרזים תהא 14.3.1.9

להציג בפני המציעים במכרז, כל מסמך שלהערכתה אינו מהווה סוד מקצועי או 

מסחרי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חוק חובת המכרזים. המשרד רשאי 

 לגבות אגרה עבור עיון כאמור.
 ז.ההצעה תעמוד בתוקפה עד לחתימה על הסכם ההתקשרות עם הספק הזוכה במכר 14.3.1.10
יום נוספים לאחר  180מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצעות שלא נבחרו תעמודנה בתוקפן  14.3.1.11

סיום הליכי המכרז, וזאת למקרה שבו מציע שהוכרז כזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו או 

יפר את ההתקשרות עימו. בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה 

 . הבאה בטיבה כזוכה במכרז
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המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז, הבהרות בכתב או בעל  עדתו 14.3.1.12

פה להצעה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון 

 בלתי הוגן על מציעים אחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.
יע השלמת מידע חסר, ועדת המכרזים רשאית, אך אינה מחויבת, לדרוש מכל מצ 14.3.1.13

המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת או מסמכים המלצות או אישורים 

 עמידתו של המציע בתנאי המכרז, וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה.
ועדת המכרזים רשאית, אך אינה מחויבת,  להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או  14.3.1.14

מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים וכי החלטה זו להבליג על הפגם, אם 

 משרתת באופן המרבי את טובת המשרד ואת תכליתו של מכרז זה.
כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז יהיו על חשבון המציע, וזאת ללא קשר  14.3.1.15

לתוצאות המכרז. למציע לא תהיה דרישה או טענה להחזר כספים או כל פיצוי אחר 

 שרד בגין הוצאותיו כאמור.מהמ
המשרד שומר על זכותו לדרוש מהמציעים להציג בפניו מסמכים נוספים להוכחת נסיונו  14.3.1.16

 קול דעת הבלעדי. ישל המציע או כל עניין נוסף, ככל שיידרש ועל פי ש
 אופן הגשת ההצעה 14.4

שורות,  1.5, בריווח 12בגודל  David, מודפסת בלבד בגופן A4ההצעה תוגש ע"ג נייר לבן בגודל  14.4.1

( למסמכי המכרז Checklistבשלמותה ותוך מספור הדפים הכולל, תוכן עניינים ורשימת תיוג )

 צידית.-ונספחיו. יש להעדיף הדפסה דו
מקור והעתק, שניהם חתומים כנדרש, כרוכים בספירלה  –הצעות תוגשנה בשני עותקים קשיחים  14.4.2

באותה עת, באמצעות תיבת המכרזים  או באופן אחר, בין במעטפה אחת או בשתיים; ותוגשנה,

אשר תוכנס  מההצעה הכללית במעטפה נפרדתהצעת המחיר תוגש בכל מקרה כמפורט בהמשך. 

הצעה : יובהר. על מעטפת הצעת המחיר יש לרשום "הצעת מחיר" לתוך המעטפה הכללית

סגורה יחדיו )קרי, הצעת המחיר לא תהיה במעטפה שתוגש כולה, הצעה כללית והצעת מחיר, 

 עלולה להיפסל על הסף! –בתוך מעטפת ההצעה למכרז(
 .מעטפה לאותה יחדיו להכניסה יש מגזריםה 2-ומציע מגיש הצעה ל ככל 14.4.3

המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו המועד והשעה המופיעים בטבלת ריכוז  14.4.4

ההצעות לא  הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת במכרז זה. 2מועדי המכרז שבעמוד 

של המשרד  לתיבת המכרזיםאת ההצעות יש להגיש אך ורק . תובא לדיון בוועדת המכרזים

)על  13תל אביב, קומה  8, בבית אמות משפט, רחוב שאול המלך לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

יד עמדת הביטחון של המשרד לפיתוח הנגב ובגליל, יש לקחת בחשבון זמן בדיקה ביטחונית, לא 

ללא סימני זיהוי של הגוף קבלו טענות בעניין(. ההצעות תוגשנה במעטפות סגורות ואטומות, ית

הגוף המציע יצרף להצעתו כל מסמך . על המעטפה יש לרשום את שם ומספר המכרז המציע.

 הנדרש לפי מסמכי המכרז.
בת יכניסה לתיאם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח, עליו לדאוג כי השליח  14.4.5

. אין המשרד אחראי להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל במשרד המכרזים

לפני המועד האחרון להגשה, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים במועד, תיפסל 

 כהצעה שלא התקבלה במועד.
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 לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למספר חברות. 14.4.6
 מתייחסת.המציע יציין בהצעתו את המגזר/ים אליו הצעתו  14.4.7
יש לחתום על כל מסמכי המכרז בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת  14.4.814.4.7

 המסמכים והבנתם. 

 

 התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד 15

ותים לפי המציע יצהיר, כי יעשה שמוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל השיר 15.1

 מכרז זה.

 בחוברת ההצעה. 13  בנספחההצהרה תינתן בנוסח, הרשום  15.2

 

 הליכים לביצוע ההתקשרות ומשמעויותיהם 16

ימים מהעברת הודעת הזכייה  14המשרד יזמין את נציגי הזוכה לחתום על חוזה ההתקשרות תוך  16.1

 לידי הגוף הזוכה.

מוסכם בזה, כי הליכי המכרז יסתיימו אך ורק עם חתימת חוזה ההתקשרות בין הצדדים על ידי  16.2

שני הצדדים ולאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים לכך על ידי הגוף הזוכה. הזוכה לא יעשה כל 

פעולה, שעלולה ליצור מחויבות של המשרד כלפיו, בעקבות ההודעה על הזכייה במכרז, עד שייחתם 

ן המשרד לבין המציע הנבחר ותונפק לו הזמנה, החתומה בידי הגורמים המוסמכים ההסכם בי

 במשרד. 

ההצעה והחתימות על מסמכי המכרז ונספחיו, יהוו חלק בלתי נפרד מן ההסכם עם הזוכה. יש  16.3

 לראות את המכרז וההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמשלימים זה את זה למסמך אחד. 

זכייתו בהליך, ימציא כל אחד מן הזוכים ימי עבודה מיום קבלת הודעה על  10 -יאוחר מ  לא 16.4

ההתקשרות בין הצדדים מותנית  16 כנספחלמשרד אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף למכרז 

בהמצאת אישור כאמור. המצאת אישור כאמור מהווה תנאי מוקדם ליצירת יחסים חוזיים בין 

 הצדדים.

 

 רההתמו 17

 .ידו על שהופעלו הקבוצותהפעלת תכנית המנהיגות, יקבל הזוכה תמורה בהתאם למספר  בגין 17.1

יהיה כנגד מתן השירותים בפועל במלואם ולשביעות רצונו המלאה של המזמין, התמורה  התשלום

  תהיה לפי הצעת המחיר שהגיש הזוכה )להלן: "הצעת המחיר"( השירותים מתןבגין ביצוע 
 באתר לעת מעת ומתעדכנות המתפרסמות 1.4 בפרק"ם תכ הוראות פי על יבוצעו התשלומים 17.2

 .https://mof.gov.il/Takam:בכתובת האוצר משרד של האינטרנט

יום מיום קבלת חשבונית עסקה כדין  45 עדהתמורה תשולם לספק "במועד התשלום הממשלתי"  17.3

מאת הספק, ובלבד שחשבונית זו מאושרת על ידי נציג המזמין לצורך מתן שירותים אלו, כי 

http://negev-galil.gov.il/Pages/Home.aspx
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נתקבלו השירותים לשביעות רצונו המלאה של נציג המזמין. מספר ימי האשראי יקבע עפ"י 

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

בפועל, וקבלת אישור מרשות מקומית כי הקורס הופעל  קבוצהיובהר בזאת כי רק לאחר הפעלת  17.4

 ומתקיים, יתבצע תשלום על ידי המשרד. 

מובהר בזאת כי מחירי ההצעה מהווים תשלום סופי ומלא בגין גיבוש והפעלת קבוצה אחת   17.5

ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות  בתכנית, וכוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות

בביצוע ההסכם על פי תנאיו בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המשרד נשוא 

ההסכם. כן מובהר כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא. בנוסף 

 ום.לאמור לעיל, התמורה כוללת מע"מ בשיעורו על פי דין במועד התשל

  "ל:הנ והחומרים המסמכים להמצאת בכפוף לחודשיים אחת תשולם לזוכה התמורה 17.6

 של ברמה התשלום נדרש בגינם הרכיבים ופירוט התשלום דרישת' מס מצוינת שבה חשבונית 17.6.1

 השונים השירות סעיפי

 דרישת תשלום; לאחר שמולא ונחתם. – 25 נספח 17.6.2

 .הזוכה מצדקבלות /מס חשבוניות להמצאת בכפוףהסר ספק, התשלום יתבצע  למען 17.6.3

 והן המשנה קבלן של החשבוניות את הן לצרף יש אזי משנה קבלן מפעיל והזוכה במידה 17.6.4

 .המשנה לקבלן הממוענות המקוריות החשבוניות

 . ם"התכ בהוראות הקבועים התשלום תנאי לפי לזוכה תשולם החשבונית 17.7

 חשבונית להפיק יידרש הזוכה, לתשלום שאושר לסכום החשבונית בין התאמה אי של במקרה 17.8

 .ההפרש עלחיוב /זיכוי תעודת להפיק או המאושרים לסכומים בהתאם חדשה

התשלומים יבוצעו בהתאם למועד התשלום הממשלתי המפורט בהנחיית החשב הכללי בעניין  17.9

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

שהופעלו, מיקומים, מועדים, משתתפים  ופירוט העבודה, מאושרים על ידי נציג  מוקדי התכנית

המשרד לצורך מכרז זה ונציג רשות מקומית, לפיהם הקורסים הופעלו בפועל תוך עמידת הספק 

 בכל התחייבויותיו על פי מכרז זה.

: כגון דליוממח הנובעים בתשלום עיכובים בגין למזמין טענות או דרישות כל תהיינה לא לספק 17.10

, חשבוניות, חשבונות בהגשת איחור, במסמכים חוסר, נכונים לא פרטים, בחשבונית פרטים חוסר

 "ב.וכיו, מסמכים

 .ובכתב מראש המזמין ידי על שאושר מהתקציב חריגה בגין תמורה תשולם לא 17.11

הוצאה המפורטת במסמכי מכרז זה, לרבות תשלומי הפקה, הדרכה, שיווק ופרסום, אחריות,  כל 17.12

הובלה, הוצאות ביטוח וכדומה, יהיו חלק בלתי נפרד מהצעת המחיר של כל אחד מהמציעים. לא 

תשולם תמורה כלשהי מעבר להצעת המחיר של המציע ועליו לכלול ולגלם בהצעתו את כל 

 ח, בסעיפים הרלוונטיים בהם ניתן לגלם ולהוון עלויות מסוג זה. ההוצאות ומרכיבי הרוו

 לצורך הנדרשים וחשבונות דיווחים להגיש, המזמין של דעתו לשיקול בכפוף, יידרש הזוכה 17.13

 והנחיות ם"התכ להוראות לב בשים, הממשלתי הספקים פורטל במסגרת, עבודתו עבור תשלום

 למסמכי  22 בנספח כמפורט, הספקים בפורטל שימוש חוזה על ויחתום הרלוונטיות הכללי החשב
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 בכלל יישא הזוכה, יודגש. הספקים בפורטל שימוש העושה כספק אישור ימציא לחילופין. המכרז

 הממשלתי. הספקים לפורטל בהתחברות הכרוכות העלויות

 

 תנאים נוספים 18
המשרד רשאי בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים או לדחות את המועד  18.1

האחרון להגשת ההצעות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז זה, 

 .על פי שיקול דעתו המוחלט
המשרד אינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי, והוא רשאי לפנות לגופים פוטנציאליים נוספים בכל  18.2

שיקול  מועד שיימצא לנכון, או להחליט לבטל את המכרז כולו כפי שיימצא לנכון, בכל עת ועל פי

 דעתו הבלעדי.

 המשרד רשאי להתקשר עם מציע אחד או לפצל את הזכייה בין מספר גופים. 18.3

המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור, אם יתעורר חשד  18.4

בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו 

 ולהסבירה.

חודשים, ממועד ההכרזה על הזוכה  במכרז,  6: המשרד רשאי עד, ולא יאוחר מחלוף זוכה חלופי 18.5

ובנסיבות בהן בוטלה ההתקשרות בין המשרד לבין הזוכה כאמור, לפנות למציע שהצעתו דורגה 

ולהציע לו לבצע את השירותים נשוא המכרז, וזאת כפי האמור בהצעה  )להלן:"כשיר"( במקום הבא

 שהוגשה על ידי אותו הגוף המציע.

המשרד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה ולחלט ערבויותיו, בהתרחש כל אחד או  18.6

 יותר מן המקרים הבאים:

i. בהר כי, אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני, מנהל מיוחד או מפרק קבוע לזוכה. ויו

 במקרים המפורטים לעיל על הזוכה להודיע מידית למשרד בדבר מינוי כאמור.

ii.  ,אם ימונה כונס נכסים זמני או כונס נכסים קבוע לעסקי ו/או רכוש לזוכה. ויובהר כי

 במקרים המפורטים לעיל על הזוכה להודיע מידית למשרד בדבר מינוי כאמור.

iii. הר כי, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע אם יינתן צו הקפאת הליכים לזוכה. ויוב

 מידית למשרד בדבר מתן צו כאמור.

iv.  ימים. 30אם הפסיק הזוכה לנהל את עסקיו לתקופה העולה על 

v. .הסתלק הזוכה מביצוע הסכם ההתקשרות 

vi.  חוסר שביעות רצון נצברת ומתועדת של המשרד מרמת השירותים אותם מספק הזוכה

 למשרד.

vii. מנת השירות במכרז, או צבר מספר מקרים של תשלום פיצויים הזוכה חרג מהרשום בא

 מוסכמים, שעל פי שיקול דעתו של המשרד מהווה עילה להפסקת ההתקשרות עמו.

 :העברת השירותים המבוקשים לזוכה אחר  18.7

i.  המשרד רשאי להעביר את ביצוע השירותים שניתנו על ידי זוכה שעימו הופסקה

"( שדורג במקום הבא לאחר הזוכה עם סיום הליך שחד" –ההתקשרות, לזוכה אחר )להלן 

 המכרז. 
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ii.  הזוכה החדש יעמוד בכל תנאי המכרז, ויבצע את כלל השירותים שהועברו לאחריותו באופן

 מלא.

iii. .תמחור השירותים של הזוכה החדש יהיה על פי הצעתו במכרז 

ד המציעים המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחור ביותר ממציע אחד. היה וההתקשרות עם אח 18.8

המדורג הזוכים לא תצא אל הפועל, מכל סיבה שהיא, המשרד יהיה רשאי להתקשר עם המציע 

, ללא מגבלות כלשהן, וכך הלאה. לפיכך, מבלי לגרוע מכל האמור בסעיף זה, ומכל סעד או מכל הבא

ם )תשעים( יום נוספי 90זכות, המוקנית למשרד, ההצעות של שאר המציעים יעמדו בתוקפן למשך 

 לאחר סיומם של הליכי המכרז, כדי לאפשר את ההתקשרויות החלופיות הנ"ל.

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף  18.9

המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולים 

 לגרום לפסילתה.

המשרד אינו מתחייב לסיים את הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת, אך אם הליכי  18.10

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי המציע לבטל את  90אישור המכרז לא יסתיימו לאחר 

 הצעתו ולקבל את הערבות בחזרה. 

רשאי  –יום  90 –מבלי לגרוע מהאמור במפרט מכרז זה, בוטלה הצעה לפני התקופה האמורה  18.11

בכתב למשרד תועבר המשרד לחלט את הערבות שצרף המציע להצעתו. ההודעה על ביטול ההצעה 

  לפיתוח הפירפריה,הנגב והגליל.

המציע אינו רשאי להמחות )להעביר( לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז זה, כולן  18.12

 או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של המשרד.

המציע רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר, ללא אין  18.13

 הסכמה בכתב מהמשרד.

אחרי מציע  הבא במקום שדורג למציע לפנות ההתקשרות, תקופת במהלך עת המשרד רשאי, בכל 18.14

 התברר שבו מכרז זה, במקרה לפי שנותרה ההתקשרות לתקופת השירותים את לבצע לו זוכה ולהציע

 בדרישות המפורטות במכרז זה.  עומדים אינם זו בפנייה הזוכים/המציע כי

)להלן: "החוק"(,  1992 -.ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2על מציע העונה על הדרישות בסעיף  18.15

לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר, לפיו העסק הוא בשליטת אישה )על משמעותם 

 (. 17.ב לחוק( )נספח2ראה סעיף  -"עסק בשליטת אישה", "אישור" ו"תצהיר" של המונחים: "עסק", 

 המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי: 18.16

לבטל מכרז זה או לערוך מכרז חדש או תהליך אחר על פי דין או לא להתקשר בהסכם עם גורם 18.16.1

 פי החלטתו. -כלשהו, על

על זכייתו, לרבות אם נחתם הסכם,  ימים לאחר שניתנה הודעה בכתב לזוכה 45בתוך תקופה של 18.16.2

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.

להרחיב, לצמצם או לממש את המכרז בשלבים, מכל סיבה שהיא, לרבות לאחר התקשרות עם 18.16.3

 רז זה; הכל, בכפוף לאישור של ועדת המכרזים של המשרד.המציע לפי מכ

 שלא לבחור בזוכה כלשהו למכרז או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים.18.16.4
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לא להתחשב כלל בהצעה, שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז, המוגדרות כדרישת סף, או בשל 18.16.5

הערכה של ההצעה או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המשרד, מונע 

החלטה כראוי, או במקרה, שההצעה כוללת הסתייגויות, שינויים או תוספות כלשהם על האמור 

היה והמשרד יבחר בהצעה, בה יהיו שינויים או הסתייגויות או תוספות, מעבר  במסמכי המכרז.

 לאמור במסמכי מכרז, ייראו אלו כבטלים ולא יחייבו את המשרד.

בהירויות, לרבות פניה אל -לת הבהרות על הצעתם או כדי להסיר אילפנות למציעים לקב18.16.6

הממליצים, המובאים בהצעתם, לשם קבלה של חוות דעת מקצועית. זאת, בכפוף לחוק חובת 

נפרד מהצעתו. היה ולא -ההבהרות מטעם המציע יהוו חלק בלתי .1992 -המכרזים, התשנ"ב 

נקבע ע"י המשרד, המשרד יהיה רשאי יתקבלו כל ההבהרות הנדרשות בשלמות ובמועד, ש

 לפסול את ההצעה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים במשרד רשאית שלא לבחור בהצעה, בין השאר, אם  18.17

מצאה, כי ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו, 

נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז.  או כי היא חסרה, מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי

כן, הועדה תהיה רשאית שלא לבחור בהצעה אם מתעורר חשש שהמציע לא יוכל לעמוד -כמו

בהתחייבויותיו באופן המניח את דעתו של המשרד, בכל הנוגע לתשלום של השכר ושל התנאים 

ם החליטה הועדה אחרת הסוציאליים לעובדים שיבצעו את הפעילות הנדרשת. כל זאת, זולת א

 מטעמים מיוחדים שיירשמו.

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט זה, מהוראות כל דין ומן ההלכה הפסוקה, ועדת המכרזים  18.18

רשאית, מנימוקים שיירשמו, להורות על תיקון של כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם; וזאת 

 הציבור ואת תכליתו של מכרז זה. אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת

 פי כל דין.-אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויותיו של המשרד על 18.19

אין באמור לעיל בכדי לפגוע בכל זכות הקיימת למשרד ו/או לוועדת המכרזים על פי חוק חובת  18.20

 , על פי התקנות על פיו ועל פי כל דין.1993-מכרזים, התשנ"ג

 

 ערבות ביצוע 19

, המציע ימציא כתב ערבות על שמו, מקורי ובלתי עבודה משליחת ההודעה על הזכייהימי  7תוך  19.1

משווי ההתקשרות כולל  5%מותנה לשם הבטחת ביצועו של ההסכם. כתב הערבות יעמוד בגובה של 

)תשעים( יום מעבר לתקופת ההתקשרות עם המציע. אם  90עד  -מע"מ. תוקף כתב הערבות 

  הערבות תוארך בהתאם.ההתקשרות עם המציע תוארך, 

במסמכי המכרז. נוסח זה מחייב ואין  להסכם ההתקשרותהנוסח של ערבות הביצוע מצורף  19.2

לסטות ממנו. המשרד לא יחתום על ההסכם עם המציע אם תהיה סטייה כלשהי מנוסח הערבות 

 . ב'5 המופיע בנספח

ישראלית, שברשותה  הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית של בנק ישראלי או של חברת ביטוח 19.3

. אם הערבות 1981 -רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א 

תהיה של חברת ביטוח, החתימה לאישור הערבות תהיה של חברת הביטוח עצמה ולא של סוכן 

 מטעמה.
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עומדת לספק הזוכה האפשרות לבקש להגיש הוראת ערבויות  7.5.1.1בהתאם להוראת תכ"מ  19.4

חלף ערבות לפיה המציע מאשר למדינה לעכב סכום, בגובה סכום ערבות הביצוע שהתבקשה, מתוך 

התשלומים להם זכאי המציע בגין ההתקשרות, ובכלל זה בגין שירות שבוצע על ידי המציע אף בטרם 

לו זכאי המציע. זאת, כתחליף לכתב ערבות הוגשה חשבונית בגין ביצועו, כבר מהתשלום הראשון 

 ביצוע. בקשת הספק הזוכה תיבדק בהתאם להנחיות ולתנאים המפורטים בהוראת התכ"מ. 

דעתו הבלעדי, בכל מקרה שהמציע לא יעמוד -המשרד יהא רשאי לחלט את הערבות לפי שיקול 19.5

של המשרד לכל סעד אחר  בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו במכרז זה; זאת, מבלי לפגוע בזכויותיו

  לפי כל דין.

 

 ביטוחים 20

הביטוחים  קיום על בחתימתו אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי 20.1

 ההסכם למועד חתימת למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל עד הזוכה ידי על יומצאו, כאמור

 בחוברת ההצעה למסמכי המכרז.דרישות הביטוח המעודכנות מפורטות בהסכם ההתקשרות המופיע 

מומלץ למציעים לבדוק טרם הגשת הצעתם את העלויות הכרוכות בקיום הביטוחים כלשונם. לא  20.2

יתקבלו כל הסתייגויות או בקשות לשינוי תנאי הביטוח לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. )נספח 

16.) 

 

 עסק בשליטת אישה  21
תוצאות משוקללות זהות, שהן התוצאות הגבוהות ביותר, ככל שתהיינה שתי הצעות או יותר בעלות 

תועדף ההצעה שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה, ובלבד שמצורף אליה אישור ותצהיר כי העסק 

   למסמכי המכרז. בחוברת ההצעה 17נספח ב בשליטת אישה בנוסח המצורף

 

 עיון במסמכים  –החלטות ועדת המכרזים  22

עיון במסמכים   –שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים ועדת המכרזים תאפשר למציע  22.1

, בהתאם לחוק חופש 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-המידע, התשנ"ח

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן  22.2

 ים סודיים(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:חלק –

i. .יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים 

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

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

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

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

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

 זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
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ציעים הינו של ועדת המכרזים ושל יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המ 22.3

ועדת המכרזים בלבד, שתפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות 

 רשות מנהלית.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע  22.4

יג על כך   בפניה הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להש

בתוך פרק  זמן ההולם את נסיבות העניין. החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, 

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

כי  – 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21יודגש בזאת בהתאם להוראות תקנה  22.5

רז, החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה, ההצעה הזוכה וכל  מסמך עיון במסמכי המכ

ככל שיותר העיון בו, בכפוף להחלטת ועדת המכרזים ברשות, ייעשה  –אחר בהתייחס למכרז זה 

)ה( 21תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה, לדעת ועדת המכרזים, בקיום הוראות תקנה 

 .1993-לתקנות חובת המכרז, התשנ"ג

 

 יררכיה בין המכרז להסכם ה 23

ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את  23.1

 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 הנוסחים. 23.2

ות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח המכרז, ויראו נוסח בנסיב 23.3

 זה כנוסח המחייב את המציעים

 

 הצעה מסויגת או מותנית  24

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, ובכלל זה ימנע מכל שינוי, הסתייגות או התניה על  24.1

 .ודרישות הסכם ההתקשרות ונספחי

 המשרד יפסול הצעה מסויגת או מותנית.  24.2

מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את השגותיו או  24.3

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

או להתעלם מהסייג או מהתנאי  שיקול דעת לפסול הצעות מסויגות או מותנות, לדרוש את תיקונן

 מטעמים שירשמו. 

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר,  24.4

 משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.

 

 ( SLAאמנת שירות ) 25

 פיצויים מוסכמים בגין ליקויים בפעילות הזוכה  25.1
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הנדרשת מהזוכה במהלך כל תקופת אמנת השירות מגדירה את רמת השירות  25.1.1

ההתקשרות ואת הפיצויים המוסכמים שאותם ישלם הזוכה בגין אי עמידה 

 ברמת השירות המוסכמת.

במקרה בו הזוכה לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת, הוא יידרש לתשלום פיצוי מוסכם, על פי  25.1.2

יישום פיצויים  מידת החריגה מהרמה המוגדרת ובהתאם לטבלת הפיצויים המוסכמים שבסעיף

מוסכמים על ידי המשרד. את הפיצויים אפשר יהיה לגבות בכל דרך, כולל באמצעות קיזוז 

 מחשבונית. הקיזוז יישא חתימה של המשרד ואישור של מורשה חתימה מטעם המשרד.

 –בלי לגרוע מזכויותיו לפעול בדרכים המוקנות לו על פי חוק ועל פי מכרז זה  –המשרד רשאי  25.1.3

להפסיק את עבודתו של הזוכה במקרה של אי עמידה בהתחייבויותיו ולהחליפו בזוכה אחר או 

 בספק אחר. 

ת. נציג המשרד רשאי בכל עת להעביר לזוכה את השגותיו ואת תלונותיו בגין פגיעה ברמת השירו 25.1.4

לראש הצוות מטעמו של הזוכה.  –בעל פה או בטלפון  –התלונה תועבר באמצעות פנייה ישירה 

יתועדו במסמך  –אם לאחר העברת התלונה לא יטופל הליקוי לשביעות רצונו של נציג המשרד 

רשמי של המשרד: הליקוי, שעת ההתרחשות, הגורמים שאליהם נעשתה הפניה והזמן שחלף עד 

 תיקונו. העתק ממסמך התלונה יועבר לחשב המשרד ולנציג הזוכה. לתיקונו או לאי

חשב המשרד יודיע בכתב למנהל הפרויקט מטעמו של הזוכה, כי הפיצוי על הנזקים בגין הליקויים  25.1.5

לזוכה תהיה זכות לטעון בכתב  25.1.6המתוארים בדוח יקוזז מסכום החיוב על פי הטבלה בסעיף 

 אליו.  אריך שליחת ההודעהמתימי עבודה  7נגד הקיזוז תוך 

 הפיצויים המוסכמים בגין חריגות שונות ברמת השירות  25.1.6

 

 

 שיעור הפיצוי המוסכם בגין הפגיעה ברמת השירות תיאור הפגיעה ברמת השירות )הליקוי( #

 בש"ח לא כולל מע"מ

פיגור בביצוע קורס המנהיגות בהתאם   .1

 לתכנית 

 על כל יום של פיגור₪  1,000

 לכל מקרה₪  2,000 לקורס המנהיגות המנחיםאי הגעת   .2

 לכל מקרה₪  500 חוסר במשאבים נדרשים בקורס המנהיגות  .3

 לכל ליקוי₪  1,000 ליקויים בביצוע פעילות השטח  .4

עמידה של הזוכה בלוחות הזמנים של אי   .5

תכנית העבודה כולל הגשת חומרים, דיווחים 

 כמפורט במכרז –

 פיגורשבוע של בגין כל ₪  1,000

אי הגעה/איחור משמעותי למפגשים שנקבעו   .6

 בהשתתפות נציגי הזוכה

 בגין כל מקרה₪  500

תוך  אי מענה של הזוכה לפניות נציג המזמין  .7

  עבודה.  ימי 7

 

 על כל מקרה₪  500
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 רשימת נספחים

 עמ' המסמך מס"ד

 42-45 טופס הצעת המציע – 1נספח   .1

 46-47 המציע ןונסיוותק  – 2נספח   .2

 48 המנהל המוצע ותק ונסיון  – 3נספח   .3

4.  
נוסח מחייב של חוות דעת רואה החשבון של המציע אודות  – 4נספח 

  דוגמה בלבד לא למילוי -מחזור הכנסותיו
49 

 50 דוגמה לא למילוי -נוסח כתב ערבות הצעה –א' 5נספח   .5

 51 נוסח כתב ערבות ביצוע –ב' 5נספח   .6

 52 חברות ביטוח המורשות לתת ערבויותרשימת  –ג' 5נספח   .7

 53 הצהרה על עמידה בדרישות המכרז – 6נספח   .8

 54-55 הצהרה לשמירה על סודיות – 7נספח   .9

 56 הצהרה בדבר זכויות קניין – 8נספח   .10

11.  
תצהיר על תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים  – 9נספח 

 סוציאליים כנדרש
57 

12.  
תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים  - 10נספח 

 זרים וחוק שכר מינימום
58-59 

 60 התחייבות לקיים את חוקי העבודה – 11נספח   .13

 61 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות – 12נספח   .14

 62 התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד – 13נספח   .15

 63 את מקור השירות התחייבות לציין – 14נספח   .16

 64-84 הסכם ההתקשרות – 15נספח   .17

 85-86 אישור קיום ביטוחים – 16נספח   .18

 87 עסק בשליטת אישה  – 17נספח   .19

 88-89 במכרז הצעות תיאום אי בדבר תצהיר –18נספח   .20

 90-91 התחייבות להעדר ניגוד  ענינים -19נספח   .21
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 92 מוגבלותתצהיר בדבר העסקת אנשים עם  – 20נספח   .22

 93-94 הצעת מחיר – 21נספח   .23

 95 נספח פורטל ספקים – 22נספח   .24

 96  תצהיר המציע לעניין איתונת פיננסית -23נספח   .25

 97  דיווח רואה חשבון לעניין עסק חי -24נספח   .26

 98 דרישת התשלום -25נספח   .27

 

 אישורים ומסמכים:

מס. 

 אישור/

 מסמך

 האישור/מסמךשם 

שומה, רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או אישור פקיד   .1

שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות 

, בצירוף אישור ניכוי מס במקור הכל 1975-שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 קאות גופים ציבורייםבהתאם ובכפוף לאמור בחוק עס

 העתק תעודת רישום המציע כתאגיד בישראל במרשם, תקפה על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין.  .2

אישור כי המציע אינו בעל חוב בגין אגרה למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות לשנת   .3

2019 

 בחוברת ההצעה 24דיווח רואה חשבון לעניין עסק חי על פי הנוסח המחייב בנספח   .4

5.  

חוות דעת רואה חשבון אודות מחזור ההכנסות של המציע, על פי הנוסח המחייב 

 בחוברת ההצעה 4בנספח 

 

6.  
בחוברת  א5ערבות בגין הגשת הצעה )ערבות "מכרז"( על פי הנוסח המחייב בנספח 

 ההצעה

  אישור רואה חשבון לעניין "מחזיקה בשליטה"  .7

 מנהל הפרוייקטקורות חיים ותעודות השכלה עבור   .8

 מוצעת קורס תכנית  .9
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 : טופס הצעת המציע1נספח 

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל לכבוד

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

רשויות תכנית מנהיגות מקומית, לצעירים בני מקום, " הזמנה להציע הצעות להפעלת  23/2019"מכרז ל

(, בתנאים המפורטים במסמכי "השירותים" -בנושא שבנדון, )להלן , "בפריפריה בנגב ובגליל מקומיות,

 המכרז שבנדון על צרופותיו. 

 פרטי המציע .1

  שם  המציע .א

 

 המגזר/ים עבורו מוגשת הצעה  .ב

 

 

 

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

 

  סוג התארגנות )עצמאי, חברה, שותפות(   .ד

 

  תאריך התארגנות .ה

 

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

 

 

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

 

 

  שם המנהל הכללי .ח
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  שם איש הקשר למכרז זה .ט

 

  המציע )כולל מיקוד(מען  .י

 

  טלפונים .יא

 

  פקסימיליה .יב

 

  כתובת דואר אלקטרוני .יג

 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 מבנה ארגוני .2

 :תיאור כללי .2.1

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

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

 השירותים נשוא מכרז זה בהתאם לכל התנאים המפורטים במכרז על צרופותיו.

ימים מיום קבלת הודעת המשרד בכתב, אחתום על  14אם הצעתי תיבחר, הנני מתחייב כי בתוך  .4

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

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

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

במועד, אני עשוי לאבד את זכותי לקבל את ביצוע השירותים והמשרד יהיה רשאי עפ"י שיקול 

דעתו הבלעדי להתקשר עם מציע אחר לביצוע השירותים. כמו כן, המשרד יהיה רשאי לחלט את 

את מבלי לגרוע מזכותו לבקש כל סעד המגיע לו על פי דין עקב הערבות שצורפה להצעתי, כל ז

 הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי כאמור. 

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

לי כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי מורשי 
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החתימה של המשרד ושל המציע, והגשת ערבות לביצוע ואישורים בדבר קיום ביטוחים, כאמור. 

 ידוע לי כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המשרד לזוכה. 

: להלן מפורטים כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והאישיים עם גורמים העדר ניגוד עניינים .7

ם עם מתן שירותים בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש לפרט אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסי

 גם קשרים של בני משפחה או תאגידים(:

7.1. _________________________________________________________ 

7.2. _________________________________________________________ 

7.3. _________________________________________________________ 

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

החשיפה:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

ידוע לי כי נתונים בהצעתי הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל 

בכפוף לאמור במסמכי המכרז בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או 

תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לא, הינה של ועדת המכרזים של המשרד אשר 

 והמוחלט.

יום מהיום האחרון  90אני מסכים כי הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .9

יום נוספים אם תימסר לי הודעה על כך מהמשרד. אני  60שנקבע להגשת הצעות, ולתקופה של 

שרד טרם הודיע לי כי החליט להתקשר מסכים כי לא אוכל לבטל הצעה זו תוך זמן זה, גם אם המ

 עמי בהסכם.

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות  .10

 מכרז זה, כולן או חלקן.

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה במסמכי מכרז זה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה,  .11

 מחייבת את הצדדים.

בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי ולתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת  הצעה זו הינה .12

 אותי כאמור לעיל.

 בכבוד רב ,
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 תפקיד  חתימה  שם

 

 חתימה  שם

 

 תפקיד 

 תאריך    חותמת תאגיד

 

  אישור חתימה

 )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, שותפות וכיו"ב(

 בזאת כי ה"ה _____________ ת.ז. ______________ , עו"ד מאשר_____________אני הח"מ 

 ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.  , _____________מוסמכים לחתום בשם;

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של עו"ד תאריך
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 ניסיון המציע והצוות המוצע  ותק ואודות  הצהרה: 2נספח 

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל לכבוד

 

  תאריך

 

 ברשויות מקומיותהפעלת תכנית מנהיגות מקומית, לצעירים בני מקום,  23/2019: מכרז מס.הנדון

 בפריפריה בנגב ובגליל

 

עיפים וסלעניין תנאי סף  7.3.2.2.1 בסעיףישמש את המשרד לשם בדיקת עמידת המציע  ןלהל המפורט

 לעניין אמות המידה. ב' 8.3.2-א' ו 8.3.2

 

 הלן:"המציע"(שם המציע:                                                                                                                  )ל

 

 

____ _______בשנים: _שנים מלאות  _הריני מצהיר כי  המציע בעל ותק של _ -סף תנאי לעניין ותק

-2019בין השנים  7.3.2.2.1בהפעלת תכנית מנהיגות חברתית כהגדרתה בסעיף )לא צריכות להיות רצופות( 

 (. ומועדם . ) יש להשלים את מספר השנים2014

 

הריני מצהיר כי  המציע בעל ותק של __ שנים מלאות בשנים: ____________  -המידה אמות לעניין ותק

-2009בין השנים  7.3.2.2.1)לא צריכות להיות רצופות( בהפעלת תכנית מנהיגות חברתית כהגדרתה בסעיף 

 ) יש להשלים את מספר השנים ומועדם(.  2019

 

מועד 

 הפעילות 

שם 

 התכנית

תיאור 

 התכנית

 היקף

שעות 

 התכנית

ומשך 

 התכנית  

 

 כמות

 המשתתפים

בין  בתכנית

-18הגילאים 

40  

יש לפרט מהם 

פרויקטים/המיזמים 

עבור הקהילה אשר 

בוצעו במסגרת התכנית 

 לפי מוקד

 אישפרטי 

של  קשר

 נציג המוקד

בו הופעלה 

 התכנית

 תפקיד

 נייד. וטל

)עבור כל 

 מוקד( 
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 הטבל ההמצורפת הינ הבזאת כי הטבללפירוט אודות ניסיון, ותק וכדומה. יובהר  הטבל תלהלן מצורפ

לצורך המחשה. עוד יובהר כי להיקף, כמות, אופי וסוג הוותק, הניסיון, ההשכלה, ההמלצות  הקצר

ועל כן אין הגבלה על מספר השורות שהמציע רשאי להוסיף לצורך וכדומה, יש משקל משמעותי בניקוד, 

 הטבלה.. יש לשמור על פורמט הוותק וכל דרישה אחרתסיון, הוכחת הני

. המבוצעים השירותים אודות אישור לקבלת המוצג הלקוח אצל קשר איש לכל לפנות רשאי המכרז*עורך 

 הלקוח הצגת את לקבל שלא המשרד רשאי שהיא סיבה מכל הקשר איש זמינות תתאפשר לא בו במקרה

 .המבוקשים השירותים ניתנו לו כלקוח בטבלה המציין

 * יש למלא בנפרד עבור כל אחת מהפעמים בהם בוצעה התכנית. 

 

. המבוצעים השירותים אודות אישור לקבלת המוצג הלקוח אצל קשר איש לכל לפנות רשאי המכרז*עורך 

 הלקוח הצגת את לקבל שלא המשרד רשאי שהיא סיבה מכל הקשר איש זמינות תתאפשר לא בו במקרה

 .המבוקשים השירותים ניתנו לו כלקוח בטבלה המציין

 

__________________           __________________          __________________ 

 חותמת   חתימה        שם          

__________________           __________________          __________________ 

 חותמת   חתימה        שם          

 

 

 

 אישור

בפני,  ה/_______ הופיע__________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______אני הח"מ ______

_______, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר ____מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה __

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

 דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

 

 ____________________ 

  חתימה וחותמת   
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 מנהל הפרויקטהצהרה אודות ותק וניסיון   – 3ספח נ

 המוצע  

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל לכבוד

 ברשויות מקומיות, , לצעירים בני מקום ,הפעלת תכנית מנהיגות מקומית 23/2019הנדון: מכרז מס.

 בפריפריה בנגב ובגליל

 

 8.3.2 ףלעניין תנאי סף וסעי 7.4.1ישמש את המשרד לשם בדיקת עמידת המציע בסעיף  ןלהלהמפורט 

 לעניין אמות המידה.  ג'

 

 מנהל הפרויקט המוצע: _________________________של מלא שם א. 

 ת.ז:_____________________ב. 

 השכלה:____________________ג. 

 :___________________________ההתקשרות הסכם חתימת מיוםהעסקה  מתכונת. ד

מנהל הפרויקט המוצע הינו בעל ניסיון של ___ שנים מלאות  -(7.4.1לעניין תנאי הסף )סעיף  ותקה. 

, בניהול פרויקטים בתחום המנהיגות החברתית/מעורבות חברתית/פיתוח 2012-2019לפחות, בין השנים 

 )יש להשלים את מס' השנים(.קהילתי. 

מנהל הפרויקט המוצע הינו בעל ניסיון של ___ שנים מלאות  -(ג'8.3.2)סעיף  לעניין אמות המידה ותקו. 

מעורבות חברתית/פיתוח /, בניהול פרויקטים בתחום המנהיגות החברתית2009-2019לפחות, בין השנים 

 קהילתי. )יש להשלים את מס' השנים(.

 

  .יש להוסיף כנספח קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה וניסיון 

 

שנים  5-אנשים, ב____ )ישיר/עקיף( של לפחות ו. מנהל הפרויקט המוצע הינו בעל ניסיון בניהול צוות 

 )יש להשלים את מס' האנשים(.  האחרונות.

 

__________________           __________________          __________________ 

 חותמת   חתימה        שם          

__________________           __________________          __________________ 

 חותמת   חתימה        שם          

 אישור

בפני,  ה/_______ הופיע_____עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________, ____אני הח"מ ______

_______, 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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חוות דעת רואה החשבון אודות מחזור כספי של  – 4נספח 

 לא למילוי( -)דוגמה בלבד המציע

 

 :_______________תאריך

הפעלת תכנית מנהיגות  23/2019פומבי מס.  במכרזלכבוד: ______________ )שם המציע(, המציע 

 בפריפריה בנגב ובגלילרשויות מקומיות מקומית, לצעירים בני מקום, ב
 

  2018-2016לשנים מחזור כספי חוות דעת אודות הנדון : 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 . משים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________הננו מש .א

על ידי  בוקרו –31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016מים: הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם לי .ב

 משרדנו.

 לחילופין:

 ידי על בוקרו –31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016: כספיים המבוקרים של חברתכם לימיםהדוחות ה

 רואי חשבון אחרים.

אינה , 31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016מים: חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים לי .ג

 (.1הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד )כוללת כל 

 לחילופין:

כוללת ,  31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016מים: חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים לי

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

 לופין:לחי

כוללת , 31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016מים: הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים לי חוות

 יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.ש ,חריגה מהנוסח האחיד

: מחזור 31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016: מים: לי בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים .ד

  בכל שנה.₪ מיליון  2, עמד על לפחות 2018ועד  2016ההכנסות השנתי של המציע בין השנים 

 ,בכבוד רב

 רואי חשבון______________ 

 הערות: 

  99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר, 

 יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

 אי החשבוןועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רו ל ידינוסח דיווח זה נקבע ע 

 . 2009אוגוסט  –בישראל 

 .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח 
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 -)"ערבות מכרז"(הצעה  נוסח כתב ערבות - א'5נספח 

 דוגמה לא למילוי

הערה: יש להקפיד על התאמה מלאה בניסוח הערבות למופיע בנספח זה. אי התאמה ולו הקלה ביותר, 

 עלולה לפסול את ההצעה. 

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 כתב ערבות

 23/2019כתב ערבות במכרז 

 לכבוד

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

 הנגב והגלילהפריפריה, באמצעות המשרד לפיתוח 

 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 אשר (אלף ש"ח םחמישי: מאה במילים) 150,000₪של לסך אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד 
עם  "החייב"( בקשר )להלן ____________________________________________ תדרשו מאת:

בפריפריה בנגב  ברשויות מקומיות הפעלת תכנית מנהיגות מקומית, לצעירים בני מקום,  23/2019"מכרז 
   ".ובגליל

 בדואר במכתביום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל  ידנית, במסירה או רשום

שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת 
 החייב.

 .14.2.2020 ךתאריערבות זו תהיה בתוקף עד 

 ______________________שכתובתודרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח 

__________________________ 

 שם הבנק/חב' הביטוח            

___________________________            _______________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                              כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח               

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

          ________________       ________________________________                ____ 

 שם מלא                חתימה וחותמת תאריך                                            
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 ביצוע נוסח כתב ערבות - ב'5נספח 

 - בלבד במכרז הזוכה ידי על תוגש זו ערבות -

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 ________________________ סמס' הפק

 

 כתב ערבות

 23/2019כתב ערבות ביצוע במכרז 

 לכבוד

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

 הנגב והגלילהפריפריה, באמצעות המשרד לפיתוח 

 

 ____________ערבות מס' הנדון:

)במילים: ____________₪ של אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 ___אשר תדרשו מאת: _________________________________________שקלים חדשים(, 

הפעלת תכנית מנהיגות מקומית,  23/2019"מכרז עם  בקשרהסכם שנחתם עם  )להלן "החייב"( בקשר

 ". בפריפריה בנגב ובגליל ברשויות מקומיותלצעירים בני מקום, 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

כל  , מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנהאו במסירה ידנית רשום

שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת 

 החייב.

 ______________ ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך

               ______________דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________

 ________________ שם הבנק/חברת הביטוח

 ________________________בנק ומס' הסניףמס' ה

 ________________________ כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

        ________________                 _____________________                  ________________ 

      שם מלא                        חתימה וחותמתתאריך                                                     
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 שימת חברות ביטוח המורשות לתת ערבויותר - ג'5נספח 

 איילון חברה לביטוח בע"מ  .1

 אליהו חברה לביטוח בע"מ .2

 אריה חברה לביטוח בע"מ .3

 ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ .4

 הדר חברה לביטוח בע"מ .5

 הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ .6

 כלל ביטוח אשראי בע"מ .7

 המגן חברה לביטוח בע"מ .8

 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ .9

 כלל חברה לביטוח בע"מ .10

 מגדל חברה לביטוח בע"מ .11

 מנורה חברה לביטוח בע"מ .12

 הראל חברה לביטוח בע"מ .13

 בע"מהחברה הישראלית לביטוח אשראי  -ב.ס.ס.ח.  .14
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 2019/23 הצהרה על עמידה בדרישות מכרז - 6נספח 

 לכבוד

 המשרד לפיתוח פירפריה,הנגב והגליל

 

 ברשויות מקומיות, לצעירים בני מקום ,הפעלת תכנית מנהיגות מקומית 23/2019הנדון: מכרז מס.

 בפריפריה בנגב ובגליל

 

____, ו _______________, בעל אני _______________, בעל מספר זהות ______________

מספר זהות __________________, המוסמכים לייצג את המציע  _______________  )להלן: 

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

 

 .אנו עומדים בתנאים המקדימים 

   .הבנו את מהות העבודה, ואנו מסכימים לכל תנאיה 

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

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

 וחלקיו. 

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

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

 הצעתנו השונים. 

 

 

__________________           __________________          __________________ 

 חותמת   חתימה        שם          

___________          ____________________________________           _______ 

 חותמת   חתימה        שם          

 

 אישור

בפני,  ה/_______ הופיע__________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______אני הח"מ ______

_______, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר ____מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה __

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

 דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

 ____________________ 

 

  חתימה וחותמת   
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 תהצהרה לשמירה על סודיו - 7נספח 

 מקומיותברשויות , לצעירים בני מקום ,הפעלת תכנית מנהיגות מקומית 23/2019הנדון: מכרז מס.

 בפריפריה בנגב ובגליל

 

 המציע וכל עובד מטעמו יחתמו על התחייבות זו

 

 

 _______שנתשנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ 

 

 על ידי _______________________

 ת.ז. _________________________

 מכתובת ______________________

 

 כהגדרתם להלן; הטובין/ישראל מקבלת את השירותיםוממשלת ישראל בשם מדינת  הואיל

 ;הטובין הספקת/והנני מועסק בקשר למתן השירותים והואיל

 והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן; והואיל

 לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

 

 הגדרות .1

 המשמעות המופיעה לצידם: בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים

התכנית תספק הכשרה וכלים למשתתפיה  במקביל : שירותים מספר ובה  מנהיגות תכנית - "הטובין/"השירותים

ותעשירם בידע רב בדגש על העצמת הנהגה מקומית.  משתתפי התכנית יישמו את החומר הנרכש וייצרו מיזמים 

 במסגרת יופעלו כן, צמצום פערים ושוויון הזדמנויות. הילתיפרויקטים לחיזוק החוסן הק זמוקהילתם, ויבקהילתיים 

  .המכרז במסמכי כמפורט הכל, אחד ארצי וכנס קהילתיים שיא אירועי 2 התכנית

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

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

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

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

, בין אם הטובין הספקת/אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותיםכל מידע  - "סודות מקצועיים"

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

 ימסר ע"י המזמין, כל גורם אחר או מי מטעמו. 
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 שמירת סודיות .2

הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן  הנני מתחייב לשמור את המידע או

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

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

 

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

 .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 -לול להיתבע לדין עלבפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני ע

 ולראיה באתי על החתום:

 :מלא שם

 .ז:ת' מס

 :וחותמת חתימה

  : תאריך
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 קניין הצהרה בדבר זכויות - 8נספח 

 לכבוד

 המשרד לפיתוח פירפריה,הנגב והגליל

 ברשויות מקומיות, לצעירים בני מקום ,הפעלת תכנית מנהיגות מקומית 23/2019הנדון: מכרז מס.

 בפריפריה בנגב ובגליל

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

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

בפריפריה  ברשויות מקומיות נית מנהיגות מקומית, לצעירים בני מקום, הפעלת תכ 2019/23"מכרז  לפי

 )להלן: "המכרז"(."  בנגב ובגליל

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

ין בתוצרים, שיפותחו ויוכנו במהלך אספקתם של השירותים לפי מכרז יאני מצהיר/ה, כי כל זכויות הקנ

הבלעדית של המשרד ושל המציע, וכי אין ולא יהיה באספקה של השירותים למשרד זה, יהיו בבעלותם 

 או השימוש בהם ע"י החברה, הפרה של זכויות רוחניות או קנייניות של צד שלישי כלשהו.

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

 מילוי תפקידה. 

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

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

 המבוקשים, זולת אם נתקבל לכך אישור מראש ובכתב מאת המשרד. 

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

1.   _______________________________________________________________  

2.   _______________________________________________________________  

3.   _______________________________________________________________  

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

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

 ובשירותים שיסופקו.

  ____________________________________________________________ שם המציע: 

  _____________________________________________ : מספר חברה / שותפות / עמותה

  __________________________ , תפקיד: __________________________ שם החותם: 

  _________________________ , חתימה וחותמת: _______________________ תאריך: 
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תצהיר על תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים  -9נספח 

 סוציאליים כנדרש

 המשרד לפיתוח הפירפריה הנגב והגליל: לכבוד

 ברשויות מקומיות, לצעירים בני מקום ,הפעלת תכנית מנהיגות מקומית 23/2019הנדון: מכרז מס.

 בפריפריה בנגב ובגליל

 

 

שילמתי בקביעות בשנה האחרונה, לכל עובדי  הריני להצהיר כי אני המציע ____________________

כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עלי, במידה 

 חות משכר מינימום כחוק ותשלומים  סוציאליים כנדרש. שחלים עלי, ובכל מקרה לא פ

 

     ______________________    _____________________    ______________________ 

 תאריך                                           שם המציע                                   תפקיד 

__    ______________________     ______________________    ___________________ 

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

 

 אישור

 אישור

בפני,  ה/_______ הופיע__________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______אני הח"מ ______

_______, 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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תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק  - 10נספח 

  עובדים זרים וחוק שכר מינימום

 לכבוד: המשרד לפיתוח הפירפריה הנגב והגליל

 ברשויות מקומיות, לצעירים בני מקום ,הפעלת תכנית מנהיגות מקומית 23/2019הנדון: מכרז מס.

 בפריפריה בנגב ובגליל

 

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

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

 

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

עם עורך התקשרות מספר ______________ לאספקת ____________________ עבור 

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

 

 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

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

 מבין/ה אותו. 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  – "עבירה"משמעותו של המונח 

לת שירות כהגדרתו , ולעניין עסקאות לקב1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

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

 המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

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

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

 ____________________ עבור ___________________.

  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  הורשעוה אליו המציע או בעל זיק

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת                            שם                  תאריך    
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 אישור עורך הדין

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

אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה 

ר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכ

אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר 

 דלעיל. 

 

_________________           ___________________               

___________________ 

 חתימה וחותמת          מספר רישיון                           תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://negev-galil.gov.il/Pages/Home.aspx


 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל                    
 . 23/2019 מכרז פומבי מס

 בפריפריה בנגב ובגליל ברשויות מקומיות, לצעירים בני מקום ,תכנית מנהיגות מקומיתהפעלת 

 ___________ חתימת המציע בראשי תיבות

 תל אביב 8שדרות שאול המלך , הנגב והגליל, פריפריהלפיתוח המשרד ה

galil.gov.il/Pages/Home.aspx-http://negev 

 98מתוך  60עמוד 

 

 התחייבות לקיים את חוקי העבודה -11נספח 

 

 לכבוד: המשרד לפיתוח הפירפריה הנגב והגליל

 ברשויות מקומיות, לצעירים בני מקום ,הפעלת תכנית מנהיגות מקומית 23/2019הנדון: מכרז מס.

 בפריפריה בנגב ובגליל

 

_____, מורשה החתימה מטעם ________אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' __

י הריני מתחייב ( מצהיר בזאת כ"המציע"__________________ שמספרו ____________)להלן: 

ידי בביצוע השירותים לפי הסכם זה, את האמור -לקיים בכל תקופת ההסכם, לגבי העובדים, שיועסקו על

 ודה.בחוקי העב

 

       _____________________ 

 חתימה                                                                                                          

 

 

 

 אישור

בפני, מר/גב'  ה/_______ הופיע__________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______אני הח"מ ______

_______, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת _______________ נושא/ת ת.ז. שמספרה __

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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 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות - 12נספח 

 המציע וכל עובד מטעמו יחתמו על התחייבות זו

 ברשויות מקומיותהפעלת תכנית מנהיגות מקומית, לצעירים בני מקום,  2019/23"מכרז  הנדון:

 ". בפריפריה בנגב ובגליל

 

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

הורשעתי ו/או נחקרתי בעבירה ביטחונית או בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(,  לא .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-, למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א1977

 (מחק את המיותר)   או     

  באותפליליות הנחקרתי ו/או הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות ה

 _______________________________ )יש לפרט את העבירות מתוך המנויות לעיל(. 

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

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

, במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים

 .1981-תשמ"אה

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

 כאמור לעיל.

 עם הזוכה במכרז שבנדון. של הרשותהסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות  

 :ולראיה באתי על החתום

________ __________   _________     _____________     _________ 

 שם פרטי ומשפחה       שם האב          שנת לידה    תעודת זהות         תאריך   

________________________       ___________ ______________ 

 חותמת וחתימה                תפקיד                               כתובת   

 אישור

_____ _ הופיע בפניי ה"ה __________ עו"ד מאשר כי ביום _____________אני הח"מ _______
ת.ז. __________ המשמש בתפקיד _______________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר 

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

                ____________ 

 חתימה                                                
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התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה  - 13נספח 

 מקוריים בלבד

 לכבוד: המשרד לפיתוח הפירפריה הנגב והגליל

 ברשויות מקומיות, לצעירים בני מקום ,הפעלת תכנית מנהיגות מקומית 23/2019הנדון: מכרז מס.

 בפריפריה בנגב ובגליל

 

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

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

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

י מוסמך/ת לתת תצהיר "(. אני מכהן כ_______________ והננהמציעבמסגרת מכרז זה )להלן: "

 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. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .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 על 

ידי ת.ז._____________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

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

 

 

_____________     ______________________         ______________-

___    

 חותמת ומספר רישיון עורך דין             חתימת עורך הדין                    תאריך  
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 התחייבות לציין את מקור השירות - 14נספח 

 

 לכבוד: המשרד לפיתוח הפירפריה הנגב והגליל

 ברשויות מקומיות, לצעירים בני מקום ,הפעלת תכנית מנהיגות מקומית 23/2019הנדון: מכרז מס.

 בפריפריה בנגב ובגליל

 

 

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

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

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 את האמת 

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

 וחתמ/ה עליה בפני. 

 

 ____________________ 

 חתימה וחותמת                         
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 הסכם התקשרות- 15נספח 

 הסכם התקשרות בין המשרד לזוכה במכרז

 

 23/2019. מס פומבי מכרז

 

 .2019ביום ................ בחודש ...............  אביב-בתלנערך ונחתם 

 

 ב י ן

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילעל ידי 

 "(המזמין/המשרד"-)להלן והמזמין )כהגדרתו במכרז(

 

  

 ל ב י ן

________________________ 

 מכתובת ________________________________

 "(הספק/הזוכה" -)להלן 

 

תכנית מנהיגות ל ילהפעוהממשלה באמצעות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, מעוניינת    הואיל

 ;"(שירותי המכרז)להלן " בפריפריה בנגב ובגליל ברשויות מקומיותמקומית, לצעירים בני מקום, 

 

עורך " " אוהמשרד" –ובהתאם לאמור לעיל, פרסם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן  והואיל

 "(;המכרז" -)להלן  2019/23מכרז פומבי מס. "( המכרז

 

 , לאחר שעיין בכל ההנחיות והתנאים במכרז, לרבות נספחיו, הגיש הצעתו במכרז; והזוכה והואיל

 

ובהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים  הזוכהולאחר בדיקה ובחינה של הצעת  והואיל

שירותי "  בנושא זוכהקבל את הצעת הזוכה, להכריז עליו כ"ספק לשבהצעתו הסכים עורך המכרז 

 בתנאים המפורטים להלן;המכרז 

 

 :אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן
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 כללי  .1

 נפרד בלתי חלק מהווים זה להסכם המבוא לרבות( וחלקיו דרישותיו, תנאיו, נספחיו כל על) המכרז 1.1

 . זה מהסכם

 שונה באופן המונח הוגדר אם זולת, המכרז במסמכי המופיעה המשמעות למונחים תהיה זה בהסכם 1.2

 .זה בהסכם

 המלאה בצורה והמשתמעות המפורשות המכרז דרישות את המקיים באופן תיעשה ההסכם פרשנות 1.3

 הוראות בין או, זה הסכם לרבות, השונים המכרז מסמכי בין התאמה אי או סתירה כל, כן כמו. ביותר

 עורך זכויות את או הזוכה חובות את המרחיב באופן יפורשו, ליישבן ניתן שלא, מסמך באותו שונות

 .המזמין/המכרז

 . פיהן על זה הסכם הוראות לפרש ואין, בלבד לנוחיות משמשות זה שבהסכם הכותרות 1.4

 .וההפך משמע נקבה בלשון גם זכר בלשון האמור 1.5

 תקופת ההתקשרות  .2

 דהיינו, "תקופת ההתקשרות"( –)להלן  זה הסכם על החתימה מיום חודשים 12 של לתקופה יחול זה הסכם.2.1

חד צדדית ובלעדית, בהודעה קיימת זכות ברירה )"אופציה"(  למשרד_________.  ליום עד_________  מיום

 נוספות תקופות בשלוש ההתקשרות את להאריךיום לפני תום תקופת ההתקשרות  30בכתב ומראש שתימסר 

יובהר כי סך תקופות  .הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם וזאת פעם כל אחת תקופה, אחת כל חודשים 12 בנות

חודשים כך שתקופת ההתקשרות הכוללת על פי מכרז זה תוכל  36ההתקשרות הנוספות לא יעלו במצטבר על 

 תקציב אישור, המשרדית המכרזים ועדת לאישור בכפוף והכול, חודשים( לכל היותר 48שנים ) 4 -להסתכם ב

 המציע מוסר הסכמתו הבלתי חוזרת לזכות זו של עורך המכרז. בפועל. תקציב וקיום שנה מידי המדינה

 הזוכה, חדש זוכה בחירת לאחר אזי ההתקשרות תקופת בתום חדש למכרז לצאת המכרז עורך יחליט בו במקרה

 .הנחוץ בכל לו ויסייע, החדש הזוכה ועם המכרז עורך עם פעולה ישתף

על הזוכה להיות ערוך לתחילת מתן השירותים ממועד קבלת הסכם חתום ע"י מורשי החתימה של המשרד, או .2.2

מועד מאוחר יותר שנקבע ע"י המשרד. השירותים יינתנו רק ממועד חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות 

 והמצאת כל המסמכים הנדרשים במסגרתו.

ה, ככל שהיו, הספק הזוכה מתחייב להשלים את תום תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות הארכ לאחר .2.3

תהליך מתן השירותים כמפורט לעיל, לפי דרישת המשרד בכתב, בתנאים הקבועים במכרז זה, בהצעה 

ובהסכם ההתקשרות, בנושאים שהועברו אליו על ידי המשרד במהלך תקופת ההתקשרות ושהטיפול בהם 

ת המשך ללא תוספת תמורה בוועדת המכרזים, טרם הסתיים. במקרה זה ידאג המשרד לאישור התקשרו

 60והספק ימציא למשרד, על חשבונו, ערבות ביצוע שתעמוד בתוקף עד למועד שיקבע ע"י המשרד שיהיה 

 יום אחרי המועד הצפוי להשלמת הטיפול ויאריך את האישור הביטוח בהתאם להנחיית המשרד. 
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 בתום ההתקשרותבששת החודשים הראשונים ל הזוכה עם ההתקשרות את להפסיק הזכות שמורה למשרד.2.4

 וסך, מראש ימים 30, בכתב בהודעה, הבלעדי דעתו שיקול לפי, אחרת סיבה מכל או לשירותים הזדקקותו

 .להודעתו עד שניתן השירותים להיקף בהתאם ייקבע הסופית התמורה

 את מחייב אינו זה צפי וכי, המכרז פרסום למועד נכון הינו ההתקשרות היקף לעניין המשרד צפי כי יודגש.2.5

 .הזמנים מן בזמן כלשהוא בהיקף הזוכים /מהזוכה שירותים לרכוש המשרד

  הזוכההצהרות והתחייבויות  .3

 מנציג וקיבל היטב הבינו, המכרז את היטב שבחן לאחר זה הסכם על חותם הוא כי בזה ומאשר מצהיר הזוכה .3.1

 ועל פיו על והתחייבויותיו הצעתו לגיבוש ידו על ושנדרשו לו הנחוצים וההנחיות ההסברים כל את המכרז עורך

 מתחייב כן. זה להסכם בהתאם השירותים למתן בקשר המכרז עורך כלפי טענה כל לו תהא ולא זה הסכם פי

 .וההסכם המכרז תנאי בכל ויעמדו עומדים השירותים כי הזוכה בזה

 את לספק ויכולתו ניסיונו על פרטים ובכללם, בהצעתו המכרז לעורך שמסר הפרטים כל כי מצהיר הזוכה .3.2

 . ונכונים מלאים הם, המבוקשים השירותים

 הסכם והוראות המכרז פי על השירותים את לספק לו המאפשר מתאים מקצועי רקע בעל הוא כי מצהיר הזוכה .3.3

 השירותים את לספק לו המאפשרים והכישורים האמצעים, האדם כוח, הניסיון, הידע, הכלים בידיו יש וכי, זה

 . כזו ותהיה במידה נוספת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות תקופת כל במהלך זה ובהסכם במכרז כמפורט

את  לספק מתחייב הזוכה. נספחיו כל על זה שבהסכם הדרישות אחר מדויק באופן למלא מתחייב הזוכה .3.4

 אם, זה הסכם בביצוע הקשור בכל לפעול מתחייב הזוכה. ממנו ידרוש המכרז שעורך למה בהתאםהשירותים 

 . ביותר הגבוהים ובמקצועיות במומחיות, מטעמו ומי עובדיו ידי על ואם בעצמו

 הטעון כל את 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

 מכרז פי על הנדרשים והרישיונות האישורים כל ברשותו יהיו, ההתקשרות תקופת אורך לכל כי מתחייב הזוכה .3.6

 לקבלת הזוכה את ומחייבת זה הסכם פי על בביצוע הקשורה פעולה כל כי לכך מתחייב הזוכה. דין כל פי ועל זה

 פי על תנאי מילוי או/ו הרישיון או/ו היתר קבלת לאחר רק תבוצע דין פי על תנאי מילוי או/ו רישיון או/ו היתר

 .דין כל

 למתן בקשר מטעמו מקצוע בעלי/שירותים נותני של פעילות לכל מלאה באחריות לשאת מתחייב הזוכה .3.7

 . המכרז נושא השירות

, במועד מהם חלק או הטובין יסופקו לא אם, דין כל י"עפ המשרד של זכויותיו וביתר דלעיל באמור לפגוע מבלי .3.8

 לפרסם או/ו במכרז שזכה אחר מספק דומים/אחרים טובין או הטובין אותם את להזמין רשאי יהיה המשרד

 .דין י"עפ אחרת דרך בכל לפעול או/ו חדש מכרז

 מהתנהגות להימנע זה ובכלל, הולמת להתנהלות הספק נדרש, שירותים למתן ההתקשרות ביצוע במסגרת .3.9

 . השירותים מתן בעת מבזה או גזענית
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, מינו, גילו, מגוריו מקום, דתו, מוצאו, גזעו בשל אדם כלפי, השירותים מתן בעת הספק של מבזה התנהלות .3.10

   .הסכם להפרת עילה תהווה חמורים ובמקרים, לשימוע עילה תהווה, מוגבלות או המינית נטייתו

 וכי; זה ובהסכם במכרז כמפורט השירותים מגוון כל את לבצע דין כל פי על כשיר הוא כי מצהיר הספק .3.11

 לזכויות הקשור בכל לרבות, כלשהו' ג צד בזכויות פוגע אינו זה להסכם בהתאם למשרד ידו על השירותים מתן

 .כלשהו' ג צד של רוחני בקניין

מתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע השירותים, בין במישרין ובין  הספק .3.12

 כלשהו, אלא אם הותר הדבר בכתב ומראש על ידי המשרד.  בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי

מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו  הספק .3.13

 והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו. 

המשרד להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת אם התרשם כי איכות השירות הניתנת ע"י הספק  באפשרות .3.14

או מי מעובדיו אינה עולה בקנה אחד עם המצופה או בכל מקרה אחר ובו אין השירות הניתן משביע את רצון 

 עודמב התקשרות הפסקת על יחליט בטרם שבמחלוקת סוגיה בירור לשם לספק בכתב יפנה המשרדהמשרד. 

 .עליה עוררין זכות כל תהיה לא ולספק סופית זו קביעה תהיה החלטתו קבלת עם, מועד

 או ההתקשרות מתקופת עת בכל השירות במתן ליקוי כל תיקון מהספק לדרוש הזכות עומדת למשרד .3.15

 אחר להעסיק רשאי יהא המשרד אזי, האפשרי בהקדם הליקוי את הספק תיקן לא. בוצעה אם, לה מהארכה

 יקוזז כאמור תשלום וכל זה הסכם"י עפ הספק זכאי להם הכספים מתוך וזאת, הנדרשת העבודה את שיבצע

 .זה  הסכם פי על לספק להשתלם האמורה מהתמורה

 למען. זה הסכם נשוא השירותים היקף את לצמצםאו /ו להרחיב רשאי יהיה המשרד כי, עוד בזאת מובהר .3.16

 המשרד וכי המשרד"י ע ורק אך ייקבעו העבודה צורכי כי לו ומובן ידוע כי הספק בזאת מצהיר, ספק הסר

 הרחבת, כי יובהר. לנכון שיראה, שיראה ככל השירות מתן במסגרת אחרת או כזו פעולה ביצוע להפסיק רשאי

 .החתימה מורשי ואישור המשרד של המכרזים ועדת של אישור טעונה השירותים היקף

 מהספק לדרוש שרשאי הביטחון קצין של מראש לאישור בכפוף ותעשה יכול הספק של עובדיו העסקת .3.17

 טעמים קיימים)אם  הספק של בשירותו לעבודה שהתקבל לאחר גם ידו על המועסק עובד מהעבודה להרחיק

 מוצדקים לכך(. האחרון מתחייב לבצע את הדבר מיד לאחר שיידרש לעשות זאת.  ביטחוניים

מתחייב למלא אחרי כל החוקים, המקורות, הדינים ואחרי כל ההוראות וחוקי העזר הנוגעים לביצוע  הספק .3.18

 .השירותים

מתחייב לשתף פעולה עם המשרד ו/או מי מטעמו בכל הקשור למתן השירותים, ולעזור למשרד בכל  הספק .3.19

 המקרים ששיתוף פעולה או עזרה כאמור יידרשו.

"י נציג המשרד המוסמך כל נתון, מידע ו/או עבכל עת שיידרש לכך  מתחייב בזאת להגיש למשרד הספק .3.20

 מסמך המצוי בידו והקשור לעניין ביצוע הסכם זה.

 ביןמצהיר כי ידועה לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי המשרד בכל פעולותיו בקשר עם הסכם זה,  הספק .3.21

 .סכםהה מן הנובעות בזכויות בשימוש ובין מההסכם הנובעים חיובים בקיום
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 ופיקוח בקרה .4

 לבחינת אקראיות בדיקות לבצע מהזוכה לדרוש או, דעתו שיקול פי על, לערוך רשאי יהיה המכרז עורך .4.1

 .שיסופקו השירותים

, ואיכותם טיבם, המבוקשים השירותים אספקת על לפקח מטעמו שימונה למי או המכרז לעורך יאפשר הזוכה .4.2

 .התחייבויותיו מילוי אופן על ולפקח לבדוק מנת על, מקום לכל זה לצורך ולהיכנס

 המכרז עורך נציגי של הנחיה כל אחר וימלא, וההסכם המכרז פי על התחייבויותיו  כל את למלא מתחייב הזוכה .4.3

, המשרד ידי על שיידרש דיווח או מידע כל ימסור, זה בכלל. וההסכם המכרז להוראות בכפוף, המשרד או/ו

 הנעשה את ולבדוק מסמך בכל לעיין המזמין נציגי או/ו המכרז לעורך יאפשר; ידו על שייקבע ובאופן במועד

 מראש יתואם כאמור ביקור שכל ובלבד, זה הסכם פי על הזוכה התחייבויות ולביצוע לשירותים בקשר בהם

 .הזוכה עם

 לחייב מוסמכים ואינם רשאים אינם והמפקחים המזמין, המכרז עורך כי, ומוסכם מובהר, ספק הסר למען .4.4

 עליו להטיל כדי בו שיש ובין לספק התמורה סכום את לשנות כדי בו שיש בין, כספי חיוב בכל המזמין את

, בכתב במסמך ורק אך ייעשה אלה בעניינים מזמין כל של חיובו.  שינויים, להתאמות בקשר נוספים חיובים

 .המזמין של החתימה מורשי ידי על חתום

, ולכל הפחות כמפורט המשרד נציגי שיורו ובתדירות באופן ערוכים תקופתיים דוחות למשרד יגיש, הזוכה .4.5

 להלן:

 נוסח המשרד לאישור הספק יעביר, הקורס סיום טרם לימוד שעות 20 4.5.1

 ימולאו ואשר למשתתפים אחרון לפני אחד בשיעור יחולקו אשר למשובים

 או השתתפותו הפסיק ותלמיד ככל. שמם ציון ללא המשתתפים כלל ידי על

 מהמשובים העתק. המשוב מילוי את לו להעביר יש, זה בשיעור נכח לא

 .למשרד יועברו

 :הקורס קיום במהלך פעמים 3 לפחות שרדהמ לנציג ידווח הזוכה 4.5.2

 מאופן ראשונית התרשמות, ולימודיות ארגוניות בעיות:  הקורס בפתיחת

  .המשתתפים ותגובות הקורס התנעת

 שביעות, ביעדים עמידה, היעדרויות, מסכם נוכחות דוח: הקורס באמצע

 .בקורס השיעורים ליתרת ותיקון לשיפור הצעות, משתתפים רצון

, עיקריות בעיות, הקורס מהלך סיכום למשרד יעביר הספק: הקורס בסיום

 ותיקון לקחים הפקת, ביעדיו הקורס עמידת אופן, מסכם נוכחות דוח

 .להמשך מוצע ליקויים

 ביקורת .5
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המשרד וכן חשב המשרד, או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת  נציג .5.1

 בכל הזוכה פעילות עלאו סקר שביעות רצון /ו ביקורתמכל סוג ו/או  בקרהההסכם ובין לאחריה, 

 בדיקה כן רשאי המשרד לבצע לרבות עיון בכל מסמך רלוונטי של הזוכה לצורך כך. זה למכרז הנוגע

 ל הזוכה בכל הקשור למכרז זה. אצ

ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הזוכה, לרבות אלה  ביקורת .5.2

 השמורים במדיה מגנטית והעתקם. 

מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך  הזוכה .5.3

קרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. הזוכה מוותר כמתואר לעיל, וכן דו"חות כספים מבו

בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על 

 ידי המשרד. 

 ההכנסות כל את לאתר יהיה שניתן כך השונים הפרויקטים בין חשבונותיו בניהול להפריד הזוכה על .5.4

 .ז למכרז הקשורות וההוצאות

-רואה לדרישות בהתאם ההוצאה סעיפי"י עפ מפורטים חשבונאיים"חות דו להמציא יידרש הזוכה .5.5

 .המשרד חשב מטעםחשבון 

 "חות כספיים שיופקו לשימוש הנהלת האגף/המשרד יהיו חייבים באישור רואה חשבון.דו .5.6

 מתחייב להעביר למשרד כל מסמך נוסף, לפי דרישת המשרד.  הזוכה .5.7

יב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור  לביצוע ההסכם ומצוי בידי מתחי הזוכה .5.8

 צד שלישי.  

ילווה בביקורת, לרבות קביעת מדדים שונים, על ידי חברת בקרה חיצונית שנבחרה על ידי  המכרז .5.9

 המשרד לנושא זה.

 .מוקדמת ודעהה ללא  להגיע ואף השונים הפרויקט בפעיליות לבקר עת בכל רשאים המשרד נציגי .5.10

 

 מעסיק-היעדר יחסי עובד .6

 לא וכי עצמאי כקבלן זה הסכם פי על חיוביו את מבצע הוא וכי עצמאי קבלן הוא הזוכה כי מסכימים הצדדים .6.1

 או/ו המכרז עורך לבין זה הסכם בביצוע, מטעמו מי או מעובדיו מי בין או, בינו מעסיק-עובד יחסי קיימים

 . המשרד

 עורך לבין בינם כי, זה הסכם בביצוע ידו על מהמועסקים מי לכל והבהיר בכתב הודיע כי, בזה מצהיר הזוכה .6.2

 .מעסיק עובד יחסי כל יתקיימו לא המשרד או/ו המכרז

 בביצוע ידו על המועסקים כל ועבור עבורו לשלם בזה מתחייב הזוכה - המועסקים בגין וניכויים תשלומים .6.3

 .הסכם או, דין כל פי על עליו מוטלת תשלומם שחובת התשלומים כל את זה הסכם

 הזוכה י"ע מהמועסקים מי בגין, לעיל האמורים מהסכומים כלשהו סכום לשלם המזמין או/ו המכרז עורך חויב .6.4

 כי טענה לו שתעמוד ומבלי ראשונה דרישה קבלת עם מיד המכרז עורך את הזוכה ישפה, זה הסכם בביצוע

 . מפורש ובאופן מראש הכתב על עלתה המשרד הסכמת אם אלא אלו תשלומים עצמו על לקחת הסכים המשרד
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 כל או המשפט בית ידי על זה הסכם של תחילתו אחרי כלשהו במועד סיבה מכל ייקבע אם כי בזאת מוסכם .6.5

 נשוא ההתקשרות את לראות יש, זה בהסכם ביטוי לידי שבאה, הצדדים כוונת למרות כי אחרת מוסמכת רשות

 בין בזה ומותנה מוסכם הרי, עובד על החלים והתנאים הדינים עליה חלים וכי, עובד כהעסקת זה הסכם

 מדינה עובדי לגבי זה לעניין לקבוע בהתאם יחושב, זה הסכם בעקבות ההעסקה בשל, לעובד השכר כי הצדדים

 . המדינה שירות נציב ידי על שייקבע כפי הכל, האפשר ככל דומים ודרגה בתפקיד

 נציב לדעת, לעניין הקרוב הקיבוצי העבודה הסכם לפי לעובד השכר יחושב, כאמור דומה או זהה תפקיד באין .6.6

 . המדינה שירות

 פי על והזיכויים החיובים וכל זה הסכם של תחילתו מיום למפרע ייעשה לעיל הסעיפים לעניין השכר חישוב .6.7

 . הדדית יקוזזו, גיסא מאידך כאמור החדש והחישוב, גיסא מחד זה הסכם

 שירות חוק: היתר בין, הם עובדיו כלפי הזוכה על החלים העבודה חוקי, לעיל האמור מכלליות לגרוע בלי .6.8

 חוק, 1976-ז"התשל, מחלה דמי חוק, 1951-א"תשי, ומנוחה עבודה שעות חוק, 1959-ט"התשי, התעסוקה

-ו"התשנ, ולעובד לעובדת שווה שכר חוק, 1954-ד"התשי, נשים עבודת חוק, 1951-א"התשי, שנתית חופשה

 חוק, 1949-ט"התש(, לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק, 1953-ג"התשי, הנוער עבודת חוק, 1996

 הביטוח חוק, 1963-ג"התשכ, פיטורין פיצויי חוק, 1958-ח"התשי, השכר הגנת חוק, 1953-ג"התשי, החניכות

 .1987-ז"התשמ, המינימום שכר חוק, 1995-ה"התשנ[, משולב נוסח] הלאומי

, מטעמו מי או הזוכה את להכווין או להדריך, לפקח לנציגיו או המכרז לעורך הניתנת זכות בכל לראות אין .6.9

 יחסים מערכת להקים כדי בה ואין, במלואו זה הסכם וביצוע כראוי השירותים מתן את להבטיח אמצעי אלא

 ;מטעמו מי או הזוכה של מחדל או למעשה ביחס למזמין כלשהי אחריות העברת או מעסיק-עובד של

 תמורה .7

 המשרד ישלם, המשרד רצון ולשביעות זה והסכם המכרז לפי הזוכה של התחייבויותיו מלוא ביצוע תמורת .7.1

 ומאושרת חתומה תקציבית הזמנה פי על בפועל שסופקו הקבוצותה במכפלת ,להצעתו בהתאם ,תמורה לזוכה

  .אגרה או היטל כל וכוללים סופיים הינם המחירים .לכך טרם לידו שנמסרה

גובה הסכום  אותו התחייב הזוכה ליתן למשתתפים כמלגה, במכפלת משתתפי הקורס בכלל הקבוצות  .7.2

 שהוזמנו, יוותר כתשלום אחרון לזוכה עד לאחר שהזוכה ימציא אסמכתא על מתן מלגות למשתתפים כאמור. 

למכרז. למען הספק לא יקבל כל תשלום או הטבה אחרת מעבר לתעריף הנקוב בהצעתו  .7.3

הסר ספק, יובהר כי לא ישולמו לספק תשלומים בעד הוצאות טלפון, דואר, צילומים, 

 הדפסות, פקס ואש"ל, נסיעות.

 . מ"מע יכללו הזכייה לאחר השירותים מחירי פרסום .7.4

 . זה והסכם המכרז לפי הזוכה כלפי המשרד התחייבויות כל למילוי סופית תמורה מהווה התמורה .7.5

 לא(, מ"המע בשיעור שינוי למעט) שירותים/המוצרים מחירי על בהיטלים או במסים שינויים יהיו בו במקרה .7.6

, ובכתב מראש המכרז עורך אישור לקבלת ובכפוף בהתאם אלא, התמורה על להשפיע כדי אלה בשינויים יהיה

 .הבלעדי דעתו שיקול ולפי
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 דרישות את תואמים שאינם שירותים אספקת עם בקשר שהיא תמורה או תשלום לכל זכאי יהא לא הזוכה .7.7

 . זה הסכם ותנאי ההצעה, המכרז

 . כלשהם שער הפרשי או שהוא סוג מכל התייקרויות, הצמדה תשלומי כל לזוכה ישולמו לא .7.8

 גם במלואם יחולו, זה בחוזה המפורטים ותנאיו לזוכה התמורה לתשלום בנוגע החוזה תנאי, ספק הסר למען .7.9

 . ההארכה תקופת על

 יקוזז, בתכנית המשתתפים כל או לחלק אותה סיפק ולא מסויים בגובה למלגה בהצעתו המציע התחייב .7.10

 . לזוכה המגיעה התמורה מן הנותר/הנדרש הסכום

המשרד לא ישלם תמורה נוספת עבור השירותים המפורטים בהסכם זה, לא במהלך ביצוע השירותים ולא  .7.11

השירותים ולא בקשר להם או כל הנובע מהם, לא לספק ולא לאחר פקיעת תוקף הסכם זה, לא עבור ביצוע 

 לכל אדם אחר.

הסכם זה לידי סיום לפי הוראות הסכם זה, ישלם המשרד לספק, רק את התשלומים המתייחסים  הובא .7.12

לביצוע השירותים שביצע הספק בהתאם לעמידה בתנאי ההסכם על נספחיו. המשרד לא יהיה חייב בכל פיצוי 

 ההסכם כאמור בסעיף זה. סיוםבוצע בשל  שלאעבור או בקשר עם אותו חלק או תשלום שהוא, 

 אישור התשלום .8

 מעת לעת. מותלהלן כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי שמתפרס המפורטיםכללי התשלום  .8.1

יידרש, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים  ספקכתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק על פי הסכם זה, ה .8.2

 תשלום. ל ידו על שיוגשו חשבוניות אישורצורך ל

 המכרז ולמזמינים, כתנאי לביצוע תשלום, את המסמכים הבאים:  עורךימציא הספק ל זה בכלל 8.3

 לאותה"החוק"(, בתוקף  – זה בסעיף) 1976-צילום תעודת עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  8.4

 שנת כספים.

מנהל  הואשנת כספים, כי  לאותהאישור מפקיד מורשה )כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים(, בתוקף  8.5

או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ועל פי 

 החוק.

, הקודם החודש במהלך יתנושנ השירותים עבור חדשים בשקלים, המשרד לאישור חודשי חשבון יגיש הזוכה 8.6

 . לתשלום ויאשרו החשבון את ויאשר יבדוק המשרד, מ"מע בתוספת

 :ל"הנ והחומרים המסמכים להמצאת בכפוף תשולם לספק התמורה 8.7

 השירות סעיפי של ברמה התשלום נדרש בגינם הרכיבים ופירוט התשלום דרישת' מס מצוינת שבה חשבונית 8.8

 .השונים

 .ונחתם שמולא לאחר; תשלום דרישת – להסכם 25 נספח 8.9

 .הזוכה מצד קבלה/מס חשבוניות להמצאת בכפוף יתבצע התשלום, ספק הסר למען 8.10

 החשבוניות והן המשנה קבלן של החשבוניות את הן לצרף יש אזי משנה קבלן מפעיל והזוכה במידה 8.11

 .המשנה לקבלן הממוענות המקוריות
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 .בהתאם, לשלם ויאשר שהתקבלו המסמכים את וייבחן יבדוק המשרד, לעיל האמור כל שליחת לאחר 8.12

יום מיום קבלת חשבונית עסקה כדין מאת  45 עדהתמורה תשולם לספק "במועד התשלום הממשלתי"  8.13

הספק, ובלבד שחשבונית זו מאושרת על ידי נציג המזמין לצורך מתן שירותים אלו, כי נתקבלו השירותים 

האשראי יקבע עפ"י תאריך הגשת החשבונית ע"י הזוכה לשביעות רצונו המלאה של נציג המזמין. מספר ימי 

 "מועדי תשלום". 1.4.0.3בכל חודש כמפורט בהוראת תכ"ם 

 המכרז במסמכי כנדרש מורשה בודק אישור לאחר, אלא, תמורה כל תשולם ולא חשבון יוגש לא כי יובהר 8.14

 .החשבון נשוא המתקן בגין

בו יהיו שינויים במסים שאינם מע"מ או בהיטלים על מחיר השירותים, לא יהיה בשינויים אלה  במקרה 8.15

 שיקול ולפי, ובכתב מראש המכרז עורך אישור לקבלת ובכפוף בהתאם אלא, התמורה גובה על להשפיע כדי

 .הבלעדי דעתו

 של ממוחשבת מערכת, הממשלתי הספקים פורטל באמצעות וחשבוניות דיווחים להגיש יידרש הספק 8.16

 הנדרשות הפעולות כל את הספק יבצע, כך לצורך. מקוון באופן חשבוניות הגשת היתר בין המאפשרת הממשלה

: לרישום. הספקים בפורטל שימוש עושה שהוא אישור הספק ימציא לחילופין. לפורטל התחברות לצורך ממנו

 .sapakim@inbal.co.il או 03-9778799

, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום המכרז עורךדרש, בכפוף לשיקול דעתו של יי הזוכה 8.17

 . בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות. םעבור עבודת

 קיזוז ועיכבון 9

לממשלה תהיה זכות קיזוז של כל סכום המגיע לה מאת נותן השירותים  מוסכם בזאת על הצדדים, כי 9.1

 כנגד כל סכום המגיע לקבלן מאת הממשלה על פי הסכם זה.

 השירותים עם בקשר, מטעמו מי או הזוכה ידי על למשרד או/ו המכרז לעורך נזק גרימת של מקרה בכל 9.2

 לקזז או לעכב זכות המכרז לעורך או/ו למשרד תהיה, בעקיפין ובין במישרין בין  זה הסכם במסגרת הנדרשים

 של דעתו שיקול לפי, כזה במקרה. בהם לשאת עלול שהמשרד הסכומים כל את לזוכה שיגיעו הכספים מתוך

 המכרז עורך ידי על עליו שיוחלט קיזוז. זה לסעיף בהתאם כספים שקיזז בכתב לזוכה יודיע והוא, המשרד

 כפופה תהיה זו זכות. המכרז עורך להנחיית בהתאם המזמינים מאחד המגיעה מהתמורה קיזוז של בדרך יבוצע

 לזוכה הזדמנות ומתן, זה סעיף להוראות בהתאם פעולה לבצע הכוונה על המשרד ידי על בכתב הודעה למתן

 .בעניין טענותיו את להשמיע

 מהמועד החל וזאת, לגבות המשרד רשאי שאותו ביותר הגבוה הריבית בשיעור הריבית תחול הקיזוז סכום על 9.3

 .בפועל התשלום למועד ועד לפירעון הקבוע

 לא, דין בכל האמור אף על. המשרד או/ו המכרז עורך כלפי עיכבון וזכות קיזוז זכות כל על בזאת מוותר הזוכה 9.4

  . שבידיו השירותים לגבי לעכבון זכות כל לזוכה תהיה

 ערבויות ובטחונות  10

 .המכרז מסמכי של  19 בסעיף כמפורט "ביצוע ערבות" להמציא הזוכה יידרש הזכייה הודעת עם 10.1
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 או כולן חובותיו את ימלא לא הזוכה אם, חלקה או הביצוע ערבות את לחלט רשאי יהיה המכרז עורך 10.2

 לפי זכותו את המכרז עורך יממש בטרם ימים 7 של בכתב התראה מתן לאחר וזאת, זה הסכם פי על מקצתן

 .זה סעיף

 כמפורט מוסכמים פיצויים תשלום גביית לצורך הערבויות את לחלט רשאי המכרז עורך יהיה, בנוסף 10.3

, הזוכה ידי על ההסכם הפרת עקב המכרז לעורך המגיעים אחרים פיצויים גביית לצורך או/ו, המכרז מסמכיב

 הסכם או המכרז מתנאי מי של חסר לקיום בנוגע לאחרים או/ו המכרז לעורך המגיע אחר תשלום כל לצורך או

 . זה סעיף לפי סמכותו המשרד יממש בטרם ימים 7 בכתב התראה תינתן לספק. זה

 עורך וכי, המכרז לעורך הזוכה מאת סופיים פיצויים כתשלום ייחשב לא הערבויות חילוט כי בזאת מובהר 10.4

 שנגרם הנזק סכום לבין הערבות חילוט עקב שנגבה הסכום בין ההפרש את הזוכה מן לקבל זכאי יהיה המכרז

 .בפועל

 . המשרד ואישור הרכש תקופת גמר לאחר לזוכה תוחזר - הערבות חולטה לא 10.5

 . לתוקף זה הסכם לכניסת מוקדם תנאי היא ל"הנ הערבות המצאת 10.6

 .המכרז מסמכי של 20 בסעיף כמפורט ביטוחים יערוך ההתקשרות תקופת כל במהלך כי מתחייב הזוכה 10.7

 אחריות הזוכה 11

 השירותים אספקת עקב שלישי לצד או המכרז לעורך שייגרם אובדן או נזק לכל באחריות יישא הזוכה 11.1

 אחר גורם לכל או, המכרז לעורך תגרמנה אם. המשנה קבלני בידי לרבות, זה והסכם המכרז לפי הנדרשים

 ממחדל או, מטעמו או מכוחו שבא מי כל או שליחיו, עובדיו, הזוכה ממעשי הנובעות כלשהן הוצאות, מטעמו

 שניתן תביעה עם בקשר לרבות, כאמור להם שנגרמה הוצאה כל בעבור ולשפות לשלם הזוכה מתחייב, כאמור

 . חלוט דין פסק בה

, תשלום בשום יישאו לא ידו על המועסקים או מכוחו הבאים, המשרד כי במפורש בזאת מצהירים הצדדים 11.2

 או חובה אותה אם זולת, ידו על למועסקים או מכוחו לבאים, לזוכה שייגרם סוג מכל נזק או, אובדן, הוצאה

 . זה ובהסכם במכרז במפורש פורטו תשלום

 בין, נזק או/ו אובדן לכל וכן, ידו עלהניתנים  השירותים לטיב מלאה אחריות עצמו על בזאתמקבל  הספק 11.3

 או/ו לממשלה, לספק שייגרמו שהן הוצאות או/ו אדם לבני נזק או פגיעה לרבות, לרכוש נזק ובין לגוף נזק

 שאחריות במידה, לכך בקשר או/ו זה הסכם ביצוע בעקבות או/ו תוך, מחדל או מעשה עקב, שלישי צד לכל

 עקב ורק אך שנגרם נזק למעט, אחר דין כל לפי או(, חדש נוסח) הנזיקין פקודת לפי אדם על מוטלת כזאת

 .ידה על המועסקים או/ו מכוחה הבאים, הממשלה של רשלנותה

עורכי  תפועל מטעמו בגין כל תשלום, פיצוי, ריביות, שכר טרחשאו את מי  המשרדהספק מתחייב לשפות את  11.4

, עובדיו, משרדדין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד ה

לעיל   11.1-11.3 יםבסעיפהאחריות לגביה חלה על הספק על פי האמור וש מטעמו מי או מועסקיושלוחיו, 

 .זה הסכם פי על הספק מאת לממשלה המגיע כחוב יראוהו סכום ואותו

המשרד יאפשר לספק להתגונן בפני כל תביעה או כל דרישת פיצוי שתוגש נגד המשרד ושבגינה  11.5

 דורש המשרד שיפוי מן הספק.
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 לפרש ואין, דין כל פי על עבודתו בביצוע עליו החלות מהחובות הזוכה את לפטור כדי זה בסעיף באמור אין 11.6

 . כדין לו המוקנים סעד או זכות כל על המכרז עורך של כוויתור בהם האמור את

 

 זכויות קנייניות   12

, נתון, תכנית, תכתובת, מסמך, ידיעה(, Know How) ידע(, Information) מידע כל –" מידע" :זה בסעיף 12.1

 ובלבד ידיעות שימור של דרך או צורה בכל הקשורים בזה כיוצא אחר דבר וכל מסקנה, דעת חוות, מודל

 . זה במכרז המפורט השירות מתן לצורך שהועבר

 אחר גורם כל או המשרד בידי לזוכה הועבר אם בין לשירותים הנוגע במידע הבלעדי הבעלים הוא המשרד 12.2

 יעשה לא הזוכה כי בזאת מובהר. הנדרשים השירותים ממתן  כחלק, הזוכה של עבודתו תוצר הוא אם ובין

 ;ומראש בכתב המכרז עורך של אישור ללא השירותים מתן לצורך שלא במידע שימוש כל

 היוצרים זכויות בעל יהיה והוא בלעדית זכות למשרד כי בזאת ומובהר מוצהר, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 12.3

 התקשרות במהלך הזוכה ידי על שיינתנו שירותים על בהסתמך או הזוכה ידי על ייווצר או שייערך מידע בכל

 ;זו

 המידע כל את למשרד הזוכה ימסור, ובסיומם המשרד ידי על שיתבקש עת בכל, השירותים מתן במהלך 12.4

 .כאמור לשירותים והנוגע, הצוות מאנשי מי וברשות ברשותו הנמצא

 קניין זכות, יוצרים זכות בכל פגיעה זה הסכם מושא בהתקשרות תהיה לא כי בלעדי באופן אחראי הזוכה 12.5

 .כלשהו שלישי צד של אחרת זכות כל או לפטנט זכות, רוחני

, סכום כל לו ולשלם, מותנה ובלתי מלא שיפוי, דרישתו עם מיד, המכרז עורך את לשפות בזאת מתחייב הזוכה 12.6

 סוג מכל רוחני קניין זכויות או יוצרים זכויות הפרת בגין, שהוא גורם לכל לשלם המכרז עורך יידרש אשר

 .זה בהסכם כקבוע המכרז עורך של זכויותיו מימוש עקב או אחר

 סודיות 13

 סודות בגדר הוא השירותים מתן במהלך עובדיו אצל או/ו אצלו שיתקבל מידע שכל לו שידוע מצהיר הזוכה 13.1

 .מקצועיים

, ורק אך נועד מטעמו מי ואצל אצלו השירותים מתן במהלך שיתקבל המידע כי לו שידוע בזאת מצהיר הזוכה 13.2

 או שבו אחר גורם לכל יעבירו לא מטעמו מי או הוא כי מתחייב והוא, לידיעתו הבא או נמסר שלשמה למטרה

 ההסכם תקופת במהלך, לשירותים הנוגע שהוא מידע כל, השירותים מתן לצורך שלא, קשור הוא עמו

 . ידו על שייקבעו כפי ובתנאים המשרד או המכרז עורך של המוקדם אישורו לכך ניתן כן אם אלא, ולאחריה

 יעשו ולא מוחלטת בסודיות המקצועיים הסודות או/ו המידע את ישמרו מטעמו ומי הוא כי מתחייב הזוכה 13.3

 לא מטעמו ומי הוא כי מתחייב הזוכה, לעיל האמור בכלליות לפגוע ומבלי, ספק הסר למען. שימוש כל בהם

 .המקצועיים הסודות או/ו המידע את אדם כל לידיעת יביאו או ימסרו, יודיעו, יעבירו, יפרסמו

וכל עובד מטעם הזוכה בין אם באופן  הזוכה מטעם הפרויקט מנהל, הזוכה של החתימה מורשי, הזוכה 13.4

 בטרם למשרד יעברו אלה מסמכים. סודיות על לשמירה התחייבות על ויחתמו ימלאו, ישיר,בין אם באופן עקיף

 .המכרז מסמכי של 7 בנספח כמפורט המשרד עבור עבודתם לתחילת הכרחי וכתנאי עבודתם תחילת

, לו יינתן אשר החומר לשמירת בקשר לרבות, המכרז עורך מטעם הביטחון הוראות לכל לציית מתחייב הזוכה 13.5

 .זה הסכם פי על השירותים במתן הקשור
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 סודיות חובות הפרת כי, מטעמו השירותים את שיספק מי כל או עובדיו כל לידיעת יביא כי מצהיר הזוכה 13.6

 וסודות חוץ יחסי, המדינה ביטחון' )ה סימן', ז פרק בהוראות כאמור עבירות להוות עלולות זה בסעיף כאמור

 .1977–ז"תשל, העונשין לחוק( רשמיים

 

 ניגוד ענייניםהיעדר  14

 גורם כל או עובדיו, הוא אין וכי, עניינים ניגוד איסור בדבר והמגבלות הכללים את מכיר הוא כי מצהיר הזוכה 14.1

  .זה הסכם בנושא השירותים מתן עם בקשר עניינים ניגוד של במצב מצויים מטעמו אחר

 נמצאים אינם זה הסכם נשוא השירותים במתן חלק ייטלו אשר מטעמו וגורם, עובד כל כי מתחייב הזוכה 14.2

 . הזוכה למול זה מכרז במסגרת עניינים בניגוד

 שלו עובד, הוא שבגינם מצב או נתון כל על מידי באופן המכרז לעורך בכתב להודיע החובה מוטלת הזוכה על 14.3

 עניין לבין כזוכה תפקידו בין עניינים ניגוד של במצב, בעקיפין או במישרין, להימצא עלול מטעמו אחר גורם או

 המשרד אם רק עבודה אותה ביצוע עצמו על יקבל הספק .האמורים המצב או הנתון לו היוודע עם מיד, אחר

 .לכך התנגדות לו אין כי, ובכתב מראש, יאשר

 מתן עם עניינים ניגוד של במצב אותו להעמיד עלול אשר, במחדל או במעשה לעשות לא מתחייב הזוכה 14.4

  .מטעמו מי או עובדיו של או שלו, ההסכם לפי המכרז לעורך השירותים

 בין עניינים בניגוד להימצא עלול הוא בו במצב ההסכם ביצוע של שלב בכל נתון הזוכה, המכרז עורך לדעת אם 14.5

  .הזוכה של עבודתו הפסקת על להורות המשרד רשאי, אחר עניין לבין כזוכה תפקידו

 משפחה בני מקצועיים גורמים, מטעמו ומועסקים עובדים, הזוכה של בעליו לרבות –" הזוכה, "זה סעיף לעניין 14.6

 יפורשו" עניין בעל"ו" משפחה בן" המונחים. בו עניין בעלי הם הזוכה שבעלי תאגיד וכל, הזוכה בעלי של

  .1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתם

, וכי כל זהעם הסכם  בקשרבכל פעולותיו  המשרדמצהיר כי ידועה לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי זוכה ה 14.7

 שיקולי רווח או שיקולים אחרים. מתוךהמלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת המשרד ולא 

דעת  תכריעעניינים  לניגודמקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש  בכל 14.8

  .המשרד

 

 אבטחת מידע  15

 לצורך המשרד או/ו המכרז עורך ידי על לידיו שיועבר במידע זכויות כל תהיינה ולא אין לזוכה כי בזאת מוסכם 15.1

 ביצוע ולשם במסגרת ורק אך כאמור במידע שימוש לעשות רשאי יהיה והזוכה, זה הסכם לפי השירותים ביצוע

 .זה הסכם הוראות יתר לכל ובהתאם השירותים

 על ויעובד יוכן, ייאסף, שיתקבל מידע בכל הזכויות כל בעל יהיה המכרז עורך או/ו המשרד כי בזאת מוסכם   15.2

 מאגרי רשם אצל המידע מאגר לרישום אחריות לרבות, זה הסכם לפי השירותים מתן במסגרת הזוכה ידי

 יהיו המשרד עורך או/ו המשרד. המכרז לעורך או/ו למשרד מעביר שהזוכה והדיווחים הפניות רישומי, המידע

 .דין כל להוראות בכפוף, לנכון שימצאו שימוש כל כאמור במידע לעשות רשאים

 זכויות יוצרים .16
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כל נתון,  לרבות, זה הסכםבמסגרת  הספקידי -שירותים שיסופקו עלה במסגרת הכלול מידעכל ה 16.1

חומר, ו/או מידע בין שניתן בע"פ, בכתב ו/או בקובץ מחשב, ללא יוצא מן הכלל, ייחשבו כקניינו 

 . המשרדהמוחלט של 

, המשרד עבור שהוכנו דעת חוות או/ו תוכנית או/ו ח"דו או/ו נתונים בסיס או/ו מסמך וכל המידע 16.2

 יהיו"(, השירותים תוצרי: "להלן) זה הסכם פי על השירותים מתן עם בקשר הספק אצל ושיצטברו

 כי לדרוש זכאי ויהא, בהם הקניין זכויות של היחיד הבעלים יהא והוא המשרד של בלעדיה רכושו

  .דרישתו עם עת בכל לחזקתו ויימסרו לרשותו יועמדו

תוך תקופת ב, הבלעדי דעתו שיקול לפי השירותים בתוצרירשאי לבצע כל שימוש  יהא המשרד 16.3

ההתקשרות ו/או לאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות, השלמות או עריכה מחדש או 

 העברתם לאחר בתמורה או ללא תמורה. 

 

 המחאת זכויות או חובות על פי הסכם .17

 או זה הסכם פי על חובה או זכות כל להסב או להמחות מוחלט איסור הזוכה על חל כי בזה ומוסכם מוצהר 17.1

 הסבה או המחאה המשרד אישר. המשרד של ובכתב מראש אישור ללא, לאחרים חלקו או בו האמור ביצוע את

 את לשחרר המשרד באישור יהיה לא, לעיל האמור למרות זה הסכם פי על הזוכה של חובותיו או זכויותיו של

 .זה הסכם הוראות בדבר המשרד כלפי מאחריותו הזוכה

 צורך ללא זה הסכם פי על חובה או זכות כל להסב או להמחות הזכות נתונה למשרד כי בזה ומוסכם מוצהר 17.2

 .זה הסכם פי על הזוכה זכויות ייפגעו שלא ובלבד, כלשהו' ג מצד או מהזוכה כלשהו אישור בקבלת

 

 פיצויים  .18

 הזוכה תיקן לא ואם, סופק לא כאילו יראה, זה והסכם המכרז בדרישות עמד ולא שסופק מהשירותים חלק כל 18.1

 יחויב, במכרז לכך הקבוע במועד למשרד ויסופק זה והסכם המכרז דרישות לכל שיתאים, כך, תיקון הטעון את

 . זה והסכם המכרז לדרישות במלואו התואם באופן האספקה למועד עד בפיצויים הזוכה

 .נזק בהוכחת צורך בלא תעשה הסכומים גביית 18.2

 המכרז במסמכי שנוסחו כפי המכרז בדרישות העמידה לחשיבות מודע שהוא הזוכה מצהיר, ספק הסר למען 18.3

 לפי הסעדים מיתר לגרוע מבלי, בפיצויים הזוכה את שיחייבו, חמורים נזקים למשרד תגרום הפרה כל שכן

 . 1970-א"התשל(, הסכם הפרת בשל תרופות) החוזים חוק

 לרבות, ההסכם הפרת בגין אחרת תרופה לכל המשרד זכות על להשפיע כדי זה בסעיף פיצויים על בהסכמה אין 18.4

 ופיצויים, הבנקאית הערבות חילוט או קיזוז של בדרך נגבו אם אף, בפועל נזקים זה ובכלל, נזק בגין פיצויים

 . שיוכחו ככל בפועל הנזקים בגין הפיצוי חשבון על כתשלום יחשבו ששולמו ככל

 ביטוח .19
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 –הזוכה מתחייב  לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ולהציג למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, את הביטוחים 

 -הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 

 ביטוח חבות מעבידים  .1

הזוכה יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי  .א

 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת  5,000,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך .ב

 הביטוח )שנה(.

קבלני משנה ועובדיהם  הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, .ג

 היה ויחשב כמעבידם.

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל,  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ד

היה ונטען לעניין תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהם כי הם נושאים בחבות מעביד 

 כלשהם כלפי מי מעובדי הזוכה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

 

 אחריות כלפי צד שלישיביטוח  .2

הזוכה יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד  .א

שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל והשטחים 

 המוחזקים.

דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח  2,500,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .ב

 )שנה(.

 .Cross Liability -יכלל סעיף אחריות צולבת בפוליסה י .ג

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,  .ד

 קבלני  משנה ועובדיהם.

 רכוש מדינת ישראל והרשויות המקומיות ייחשב רכוש צד שלישי. .ה

 .שלישי צד ייחשבו, רכושם המשתתפים בקורסים ובפעילויות ובאירועים, כולל .ו

 מכוסים שאינם, מנהלים, מרצים, מנחי קבוצות, אורחים ובעלי תפקידים נוספים .ז

 .שלישי צד ייחשבו, הזוכה של המעבידים חבות ביטוח במסגרת

כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או  .ח

 במשקה

 יבוטל;

רד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, המש –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ט

 ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הזוכה והפועלים מטעמו.

 

 ביטוח אחריות מקצועית .3
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 הזוכה יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית; .א

 הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הזוכה, עובדיו ובגין כל הפועלים  .ב

ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג  מטעמו

 בלתי 

 להפעלת תכנית מנהיגות מקומית,  נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר

בפריפריה, בנגב ובגליל עבור המשרד לפיתוח  ברשויות מקומיותלצעירים בני מקום, 

 הפריפריה, 

וביצוע קורס הכשרה למנהיגות צעירה, מיזמים קהילתיים,  הנגב והגליל, לרבות ארגון

  יאירוע

 שיא קהילתיים וכנס ארצי, פעילויות שטח, שיווק והסברה, פרסום באמצעי התקשורת, 

קופירייטינג וגרפיקה, יחסי ציבור, ביצוע מחקר הערכה ומדידה, לוגיסטיקה לרבות 

 חומרי 

 המשרד לפיתוח  –למכרז והסכם עם  מדינת ישראל הדרכה, מיתוג וכיבוד, בהתאם 

 ;    הפריפריה, הנגב והגליל

 

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(;        500,000 -סךגבול האחריות לא יפחת מ .ג

 -הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .ד

 מרמה ואי יושר של עובדים;(1

 ;עקב מקרה ביטוח שימוש ו/או העיכובאובדן מסמכים, לרבות אובדן ה(2

  , אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הזוכה כנגד מדינת ישראלאחריות צולבת(3

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל;  -            

  ;חודשים 6הארכת תקופת הגילוי לפחות (4

ליל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והג –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ה

 למעשי ו/או מחדלי הזוכה וכל הפועלים מטעמו. אחראיםככל שיחשבו 

 

  ביטוח רכוש .4

 אדמה בערכי כינון את מבניהזוכה יבטח בביטוח אש מורחב, פריצה ושוד כולל נזקי טבע  ורעידת 

 מערכותיהם, תכולתם, ריהוטם וציודם.האתרים בהם יתקיימו הפעילויות על כל 

 

 :לחילופין

יהיה מבוטח על ידי בעלי /שוכרי הרכוש ו שאינו שלהזוכה ידאג כי המבנים, הציוד, וכל רכוש אחר 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב   –השיבוב כלפי מדינת ישראל סעיף ויתור על זכות  ויכלול

 כלפי המשתתפים בפעילויות. ועובדיהם, וכןוהגליל 

 

 ביטוחים נוספים .5
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 :לגבי כי וידאג הזוכה יוודא

 ביטוח הפעילויות יהיה מקום למפעילי - הקורסים, הפעילויות, והאירועים קיום מקומות

 למבנים רכוש ביטוח וכן ולתקופה, בגבולות אחריות סבירים למקרה שלישי צד כלפי אחריות

המשרד לפיתוח הפריפריה,  כלפי השיבוב זכות על ויתור סעיף לכלול יורחבו הביטוחים. ותכולתם

 . בקורסים, בפעילויות ובאירועים המשתתפים כלפי והגליל, עובדיהם וכןהנגב 

 

יציגו ביטוחים הולמים לתחומי , נותני שירותיםעצמאיים, קבלנים, קבלני משנה, בעלי מקצוע 

לכל רכוש  -פעילותם בהתאם לעבודה/שרות הניתן על ידם, הביטוחים יכללו כיסוי לפעילויות,

לצורך  יםד, מתקנים וכל רכוש אחר אשר יובא, יותקן וימצא באתרציו -שלהם במסגרת הפעילות,

עובדיהם וכלפי צדדים שלישיים גוף ורכוש, לרבות לגבי הפעלת  , לאחריות כלפייםקיום האירוע

כוללים הרחבי  , כאשר הביטוחיםחבות מוצר /קבלני משנה מטעמם, ביטוחי אחריות מקצועית

 בהם הם נכללים כמבוטח לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד  –שיפוי לטובת מדינת ישראל 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  –ויתור על זכות התחלוף כלפי מדינת ישראל נוסף כולל סעיף 

 וכן כלפי המשתתפים באירועים. ועובדיהם והגליל

 כללי .6

 פוליסות הביטוח הנדרשות מהזוכה יכללו התנאים הבאים:

המשרד לפיתוח   –מדינת ישראל חים  נוספים:  לשם המבוטח יתווספו כמבוט .א

 בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.הפריפריה, הנגב והגליל, 

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא  .ב

יום לפחות במכתב רשום לחשב המשרד  60אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 גב והגליל. לפיתוח הפריפריה, הנ

 מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .ג

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, עובדיהם והמשתתפים בקורסים,      - ישראל

 כוונת מתוך לנזק שגרם אדם יחול לטובת לא רשהוויתו ובלבד, בפעילויות ובאירועים

        זדון.

 ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הזוכה .ד

 הפוליסות. תנאי פי על המבוטח על החובות המוטלות כל

    הזוכה. על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .ה

, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .ו

  כאשר

ראשוני  ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים

 הביטוח. פי על הזכויות המזכה במלוא

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח האחריות המקצועית, לא יפחתו  .ז

מהמקובל על פי תנאי  "פוליסות נוסח ביט____________ )יש לציין שנה(", בכפוף 

 להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.  .ח
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 יומצאו, הביטוחים כאמור  קיום על בחתימתו אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי

 ההסכם.  למועד חתימת למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל עד הזוכה ידי על

 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  – ישראל מדינת עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב הזוכה

 .הביטוח פוליסות את בתוקף והגליל, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק

 

 מדינת ישראל עם ההסכם עוד כל ,בשנה שנה מדי ידו על תחודשנה הביטוח פוליסות כי מתחייב הזוכה

 הביטוח פוליסות העתקי את להציג מתחייב הזוכה .בתוקף לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד  –

למשרד לפיתוח  חידושן על בחתימת מבטחו אישור או המבטח י"ע וחתומות מאושרות המחודשות

 .        הביטוח תקופת תום שבועיים לפני המאוחר הפריפריה, הנגב והגליל, לכל

 

 ההסכם פי דין ועל פי על עליו החלה חובה מכל הזוכה את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין

 זכות כל על המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל – ישראל מדינת של כוויתור האמור את לפרש ואין

 .   זה הסכם  פי ועל דין פי על להם סעד המוקנים או

 הפסקת ההתקשרות .20

 בהודעה לזוכה להודיע רשאי יהיה המשרד כי בזה מוסכם, המכרז במסמכי אחרת הוראה מכל לגרוע מבלי 20.1

 חייב יהא שהמשרד ומבלי שהיא סיבה מכל וזאת זה הסכם פי על פעילות הפסקת על יום 60 של מוקדמת

 . כאמור ההפסקה עילת את ולנמק לפרש

 שסופקו ככל, שסיפק השירותים בגין התמורה כל את לקבל זכאי יהיה הזוכה, כאמור ביטול של במקרה 20.2

 .ההסכם סיום למועד עד, המשרד של רצונו לשביעות

 דרישה או תביעה כל לספק תהא לא לעיל 7.1 בסעיף כאמור לזוכה שתשולם לתמורה מעבר כי ומוצהר מוסכם 20.3

 .זה הסכם פי על פעולתו הפסקת עם בקשר המשרד כלפי אחרת או כספית

 הזוכה התנהלותסיום מוקדם של התקשרות בשל  .21

, מראש ימים 7 של בכתב בהתראה, זה הסכם לבטל רשאי המכרז עורך יהיה, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי 21.1

 (:האמורה ההתראה בתקופת תוקן לא שהוא ככל) הבאים מהמקרים אחד כל בהתרחש

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הזוכה; ויובהר, במקרים  .א

 לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור. מידיתהמפורטים לעיל על הזוכה להודיע 

לזוכה; ויובהר, במקרים המפורטים לעיל מנהל מיוחד  אואם ימונה מפרק זמני או קבוע  .ב

 לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור. מידיתעל הזוכה להודיע 

אם יינתן צו הקפאת הליכים לזוכה; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע  .ג

 לעורך המכרז בדבר מתן צו כאמור.  מידית
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יום; ויובהר, במקרה  30אם הזוכה הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  .ד

 המכרז בדבר הפסקה כאמור. לעורך  מידיתהמפורט לעיל על הזוכה להודיע 

אם הזוכה הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, ללא הסכמת עורך המכרז; ויובהר,  .ה

 לעורך המכרז בדבר הסבה כאמור. מידיתבמקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע 

 אם הזוכה הסתלק מביצוע ההסכם. .ו

מספק הספק שביעות רצון נצברת ומתועדת של המשרד מרמת השירותים אותם  חוסר .ז

 למשרד. 

חרג מהרשום באמנת השירות המפורטת במכרז, או צבר מספר מקרים של תשלום  הספק .ח

פיצויים מוסכמים, שעל פי שיקול דעתו של המשרד מהווה עילה להפסקת ההתקשרות 

 עמו. 

כשיש בידי עורך המכרז הוכחות, להנחת דעתו, שהזוכה או אדם אחר בשמו או מטעמו  .ט

 לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם. קיבל, נתן או הציע

לרבות  –לעניין סעיף זה, "הזוכה" אם הזוכה הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון.  .י

 בעליו של הזוכה, עובדים ומועסקים מטעמו.

 מילוי בין עניינים לניגוד בחשש הספק את להעמיד כדי בה שיש פלילית בחקירה פתיחה .יא

לעניין סעיף זה, "הזוכה" פי הסכם זה לבין עניינו האישי שנחקר.  עלהזוכה  תהתחייבויו

 לרבות בעליו של הזוכה, עובדים ומועסקים מטעמו. –

 במקרה של הפרה של ההסכם.  .יב

 המכרז עורך יהיה רשאי (האמורה ההתראה בתקופת תוקן לא שהוא ככל) הבאים מהמקרים אחד כל בהתרחש 21.2

 : בהוראות הדין הקייםככל והדבר עומד , מראש ימים 7 של בכתב בהתראה, זה הסכם לבטל

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הזוכה; ויובהר, במקרים   .יג

 לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור. מידיתהמפורטים לעיל על הזוכה להודיע 

ים המפורטים לעיל מנהל מיוחד לזוכה; ויובהר, במקר אואם ימונה מפרק זמני או קבוע  .יד

 לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור. מידיתעל הזוכה להודיע 

אם יינתן צו הקפאת הליכים לזוכה; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע  .טו

 לעורך המכרז בדבר מתן צו כאמור.  מידית

, בכתב, לזוכה להודיע, דעתו שיקול לפי, המכרז עורך רשאי, יסודית הפרה ההסכם את הזוכה הפר 21.321.2

 הפרה" זה בסעיף. ההסכם את ולבטל התראה ללא הזוכה עם ממנה חלק כל או ההתקשרות הפסקת על

 .זה להסכם 9-16-ו 3-5 סעיפים הפרת משמעה" יסודית

 . לזוכה ההודעה ממתן יום 30 בתוך לתוקף תיכנס 220.-ו 120. סעיפים לפי ההתקשרות הפסקת 21.421.3
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 אם ובין השירותים במתן התחיל אם בין, שהיא סיבה מכל זה הסכם פי על בהתחייבויותיו הספק עמד לא 21.521.4

, המשרד רשאי, המשרד מאת בכתב התראה מקבלת עבודה ימי 15 תוך ההפרה את תיקן ולא, בכך החל טרם

 לגרוע מבלי וזאת ההסכם את לבטל או ממנה חלק כל או הספק עם ההתקשרות את להפסיק, דעתו שיקול לפי

 ימים 7 בכתב התראה לספק תינתן, זאת עם יחד. דין כל פי על או זה בהסכם כנאמר לשיפוי המשרד מזכות

 . זה סעיף לפי סמכותו את המשרד יממש בטרם

 מקצתן או כולן בהתחייבויותיו לעמוד יוכל לא כי מסתברת אפשרות קיימת כי לדעת הזוכה נוכח 21.621.5

 השירותים באספקת התחיל אם בין, השירות ובתנאי במועדי לעמוד יוכל לא כי או, שהם סיבה מכל

, כאמור הזוכה הודיע. המכרז לעורך אלקטרוני ובדואר פה בעל מיד כך על יודיע, לאו אם ובין המבוקשים

 הוראות ויחולו, ממנה חלק כל או הזוכה עם ההתקשרות את להפסיק דעתו שיקול לפי המכרז עורך רשאי

 . המחויבים בשינויים לעיל הסעיף

 במועד הוזמנו אשר השירותים באספקת להמשיך הזוכה מתחייב זה הסכם ביטול של מקרה בכל 21.721.6

 כן אם אלא, וזאת עד להשלמת התחייבויותיו כפי שיוגדרו על ידי המשרד לתוקף הביטול כניסת למועד שקדם

 . בכתב לזוכה כך על ויודיע אחרת המשרד יחליט

 בגין דין כל פי על או זה הסכם פי על אחר סעד לכל המשרד מזכות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין 21.821.7

 . ההפרה

 הזוכה חיוב ייבחן – הזוכה בשליטת שאיננו מקרה כל או עליון כח מקרה של במקרים כי יובהר 21.921.8

 . המשרד דעת לשיקול בהתאם לעיל כאמור בפיצויים

 הוראות כלליות למקרה של ביטול ההסכם .22

 :החלופות משתי אחת לבחור המשרד רשאי יהיה, לזוכה המשרד בין ההתקשרות תופסק בו במקרה 22.1

)מהזוכים( במהלך  יותר נמוךאשר דורג במקום  למציע המכרז שירותילהעביר את  .א

 לתמהיל מסוים.  התיחור

 עמובמכרז זה, לא יורשה להשתתף הזוכה  המציעיםלבצע הליך תיחור מחודש בין  .ב

 הופסקה ההתקשרות.

 מסודר באופן ונתונים מידע העברת תבוצע, לזוכה המשרד/המכרז עורך בין התקשרות הפסקת של במקרה 22.2

 שיתוף ותוך, ולאחריה ההתקשרות הפסקת במהלך המשרד/המכרז לעורך כלשהן תקלות או/ו נזק ימנע אשר

 :המידע העברת אופן. הצדדים כל של מלא פעולה

 ידי על שיידרשו ובאופן במבנה, השירותים למתן הקשור המידע כל את למשרד/המכרז לעורך יעביר הזוכה 22.3

 ובמספר, בחלקים המידע קבלת את לדרוש הזכות שמורה למשרד/המכרז לעורך. המשרד/המכרז עורך

 .המידע העברת תקופת במהלך נפרדות העברות
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 פרט כל או ההבהרות, התיעוד, המסמכים, המדיה וקבצי הקבצים כל את למשרד/המכרז לעורך יחזיר הזוכה 22.4

 כל את יעביר הזוכה. השירותים למתן הנוגעים'(, וכו אופטית או מגנטית מדיה, נייר) שהיא מדיה כל על, אחר

 לפני בידיו היה שלא פרט שום הזוכה בידי יישאר שלא באופן'(, וכו ומסמכים נתונים) השירותים מרכיבי

 .זה הסכם

 לגורמים או/ו למשרד/המכרז לעורך הנוגע תיעוד או מידע, חומר כל בידיו יותיר לא כי מתחייב הזוכה 22.5

 של הקניין זכויות מלבד, ברשותו שהיו הנתונים השמדת תהליך את יתעד וכי, לדין בכפוף עמו הקשורים

 . הזוכה

 תרופות מצטברות .23

 להפרת בתגובה לעשות זה בהסכם המכרז עורך שהורשה הפעולות וכל, והחילוט הקיזוז זכות לרבות, התרופות 23.1

 או סעד לכל המשרד של זכותו את לשלול כדי זה בהסכם הוראה בכל ואין, מצטברות הן, הזוכה בידי ההסכם

 . דין כל לפי או זה להסכם בהתאם תרופה

 הפיצויים סכום כולל, סכום כל לקזז המשרד רשאי, דין כל פי על או זה הסכם לפי המשרד מזכויות לגרוע מבלי 23.2

 . לזוכה חייב שהוא סכום מכל הזוכה לו שחייב, המוסכמים

 על כוויתור הוויתור ייראה לא, הזוכה ידי על זה הסכם מהוראות הוראה הפרת עקב זכויותיו על המשרד ויתר 23.3

 . אחרת הוראה או הוראה אותה של אחרת הפרה כל

 . שבידיו השירותים/הציוד לגבי לעכבון זכות כל לזוכה תהיה לא, דין בכל האמור אף על 23.4

 ויתור  .24

 יחשבו לאו/או מצד הזוכה  המשרד או/ו המכרז עורך מצד ארכה או מפעולה הימנעות, הנחה, ויתור שום 24.1

 במפורש זה ויתור נעשה כן אם אלא, ידו על לתביעה מניעה ישמשו ולא זה הסכם לפי המשרד של כוויתור

 . ובכתב

 הסכם לפי מזכויותיו איזו על מסוים במועד למשנהו זה להסכם הצדדים אחד ויתר בו מקרה בכל כי מובהר 24.2

 מהוויתור שווה גזירה ילמדו ולא מכן שלאחר מועד בכל זכות אותה על לוויתור תקדים הוויתור יהווה לא, זה

  .זה הסכם לפי וההתחייבויות הזכויות ליתר ביחס האמור

 שונות  .25

 אביב-תל 8 המלך שאול' רח והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד: המכרז עורך כתובת 25.1

 ______________________________.:  הזוכה כתובת 

 בדואר הודעה; בכתב ביניהם הצדדים כך על הסכימו אם אלא, רשום בדואר תימסר זה הסכם פי על הודעה כל 25.2

 .הדואר לבית המסירה מיום ימים 3 לאחר שנתקבלה תחשב כאמור רשום

 . המסירה לתאריך ראיה תשמש הדואר רשות חותמת הנושאת קבלה 25.3

 .הצדדים בין הוסכם אשר כל את ממצה זה הסכם 25.4

 .ובכתב מראש, הצדדים שני בהסכמת ייעשה זה הסכם בהוראות שינוי כל 25.5
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השירותים מלספק את השירותים מכל  נותןאו אם נמנע מאת  השירותים נותןאם נפתחו הליכי פירוק נגד  25.6

 לפי, הנבצרות תחילת במועד או ההליכים פתיחת במועד הסתייםסיבה שהיא ייחשב הדבר כאילו ההסכם 

 .העניין

 הסעיפים בהסכם זה נכתבו לשם נוחות בלבד, ולא יהיה להם תוקף או משקל בפירוש ההסכם.  כותרות 25.7

 הימצאות ולאחר הצדדים שני של החתימה מורשי אחרון ידי על חתימתו במועד לתוקפו ייכנס זה הסכם 25.8

 .המדינה מטעם לעניין הנוגעים או המוסמכים הגורמים ידי על הנדרשים האישורים כל וקבלת מתאים תקציב

 ולראיה באו הצדדים על החתום: .26

______________ _____________ ______________________________ 

 חתימה וחותמת )מורשה מטעם העורך המכרז(   שם   תאריך

______________ _____________ ________________________________  

 תימה וחותמת )מורשה מטעם העורך המכרז(ח   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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 ביטוחים קיום אישור - ביטוח -16 נספח

 3985סימוכין:                                                                                                                              לכבוד
 

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל – ישראל מדינת
 , תל אביב.8:שאול המלך בכתובת

 
 .,נ.ג.א

 ביטוחים קיום אישור  :הנדון
 

 להלן:)______________________________________  למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו

 "( הזוכה"

בקשר להפעלת תכנית ____________ _____ יום עד_____ ____________ מיום  הביטוח לתקופת

בפריפריה, בנגב ובגליל עבור המשרד לפיתוח  ברשויות מקומיותמנהיגות מקומית, לצעירים בני מקום, 

 יהפריפריה, הנגב והגליל, לרבות ארגון וביצוע קורס הכשרה למנהיגות צעירה, מיזמים קהילתיים, אירוע

שיא קהילתיים וכנס ארצי, פעילויות שטח, שיווק והסברה, פרסום באמצעי התקשורת, קופירייטינג 

 ישראל עם מדינת ה ומדידה ולוגיסטיקה, בהתאם למכרז והסכםוגרפיקה, יחסי ציבור, ביצוע מחקר הערכ

                                                      :להלן המפורטים הביטוחים את המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל,  –

 
 ביטוח חבות מעבידים, פוליסה מס'___________________

 .   המוחזקים והשטחים  ישראל מדינת תחומי בכל עובדיו כלפי החוקית אחריותו .1

 .(שנה) הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000 -מסך יפחת לא האחריות גבול .2

 היה ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .3
 כמעבידם.  ויחשב

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  – ישראל מדינת את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .4
 הם נושאים בחבות כי כלשהי מקצוע מחלת/עבודה תאונת קרות לעניין ונטען היה, והגליל
 .  ועובדיהם שבשירותו משנה קבלני קבלנים, ,הזוכה מעובדי מי כלפי כלשהם מעביד

 
 שלישי, פוליסה מס'___________________________ צד כלפי אחריות ביטוח

 גוף נזקי בגין, ישראל מדינת דיני פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותו .1
 המוחזקים. והשטחים ישראל מדינת תחומי ורכוש בכל

  .(שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 2,500,000 -מסך יפחת לא האחריות גבול .2
 .Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף נכלל בפוליסה .3
 קבלני, קבלנים  של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .4

 ועובדיהם.  משנה
 רכוש מדינת ישראל והרשויות המקומיות ייחשב רכוש צד שלישי. .5
 .שלישי צד ייחשבו, רכושם המשתתפים בקורסים ובפעילויות ובאירועים, כולל .6
 במסגרת מכוסים שאינם, ובעלי תפקידים נוספים מנהלים, מרצים, מנחי קבוצות, אורחים .7

 .שלישי צד ייחשבו, הזוכה של המעבידים חבות ביטוח
 כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או במשקה .8

 בוטל;מ

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, ככל  –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .9
 שייחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי הזוכה והפועלים מטעמו.

 
  ביטוח אחריות מקצועית, מס' פוליסה:________________________  

http://negev-galil.gov.il/Pages/Home.aspx


 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל                    
 . 23/2019 מכרז פומבי מס

 בפריפריה בנגב ובגליל ברשויות מקומיות, לצעירים בני מקום ,תכנית מנהיגות מקומיתהפעלת 

 ___________ חתימת המציע בראשי תיבות

 תל אביב 8שדרות שאול המלך , הנגב והגליל, פריפריהלפיתוח המשרד ה

galil.gov.il/Pages/Home.aspx-http://negev 

 98מתוך  86עמוד 

 

מטעמו ואשר כסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הזוכה, עובדיו ובגין כל הפועלים מהפוליסה  .1
הצהרה , רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, אירע כתוצאה ממעשה

להפעלת תכנית מנהיגות מקומית, לצעירים בני מקום,  בקשררשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו 
בפריפריה, בנגב ובגליל עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, לרבות  רשויות מקומיות

שיא קהילתיים וכנס  יצעירה, מיזמים קהילתיים, אירוע ארגון וביצוע קורס הכשרה למנהיגות
ארצי, פעילויות שטח, שיווק והסברה, פרסום באמצעי התקשורת, קופירייטינג וגרפיקה, יחסי 
ציבור, ביצוע מחקר הערכה ומדידה, לוגיסטיקה לרבות חומרי הדרכה, מיתוג וכיבוד, בהתאם 

 הפריפריה, הנגב והגליל.המשרד לפיתוח  –למכרז והסכם עם  מדינת ישראל 
        .דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( 500,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .2
 -ורחב לכלול את ההרחבות הבאות:מהכיסוי על פי הפוליסה  .3

 מרמה ואי יושר של עובדים; (1
 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; (2
המשרד  -מדינת ישראל אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הזוכה כנגד  (3

 ;לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
 .חודשים 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  (4

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב   –הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל  .4
 הפועלים מטעמו.כל מחדלי הזוכה וככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או והגליל 

 
  ביטוח רכוש, מס' פוליסה:________________________  

 ביטוח אש מורחב, פריצה ושוד כולל נזקי טבע ורעידת אדמה בערכי כינון למבני האתרים שבהם 

 יתקיימו הפעילויות על כל מערכותיהם, תכולתם, ריהוטם וציודם.

 כללי
 

 :הבאים התנאים נכללוהנ"ל  הביטוח בפוליסות
 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  –מדינת ישראל : נוספים כמבוטחים התווספו המבוטח לשם .1
   השיפוי כמפורט לעיל. להרחבי בכפוף ,והגליל

 אלא אם תוקף, כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .2
לחשב המשרד לפיתוח הפריפריה,  רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת ידינו הודעה על ניתנה

 הנגב והגליל.
המשרד  - ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותרים אנו .3

 ובלבד, בפעילויות ובאירועים, לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, עובדיהם והמשתתפים בקורסים
      זדון.  כוונת לנזק מתוך שגרם יחול לטובת אדם לא רשהוויתו

החובות  כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום כלפינו בלעדית אחראי הזוכה .4
 .  הפוליסות תנאי פי על המוטלות על המבוטח

 .הזוכה על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .5

 קיים כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .6
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, והביטוח -כלפי מדינת ישראל  יופעל אחר לא ביטוח

 .הביטוח פי המזכה במלוא הזכויות על ראשוני ביטוח בחזקת הינו
יפחתו מהמקובל על לא , למעט בביטוח האחריות המקצועית, תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל .7

להרחבת הכיסויים כמפורט  ", בכפוף__________ )יש לציין שנה(פי תנאי "פוליסות נוסח ביט
 .לעיל

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. .8
 

 המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה. הבכפוף לתנאי וסייגי הפוליס
    

                                                                ___________________________ 

 המבטח וחותמת המבטח מורשה חתימת______________                        תאריך
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 עסק בשליטת אישה - 17נספח 

 לכבוד: המשרד לפיתוח הפירפריה הנגב והגליל

 ברשויות מקומיות, לצעירים בני מקום ,הפעלת תכנית מנהיגות מקומית 23/2019הנדון: מכרז מס.

 בפריפריה בנגב ובגליל

 

עסק ינו ההמציע ______________מאשר בזאת, כי  מ.ר_________אני רו"ח _________________

ב' לחוק חובת המכרזים, 2בשליטת אישה בהתאם להגדרות "אישור" ו"עסק בשליטת אישה" בסעיף 

 . 1992-התשנ"ב

 מחזיקה בשליטה בתאגיד _____________________ הינה גב'_______________

 הנושאת ת.ז מספר ______________________

 וכי לא התקיים אף אחד מהתנאים האלה:

 הוא אינו קרוב משפחה של המחזיקה בשליטה. –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .1

 אין הם קרובי משפחה של המחזיקה בשליטה. –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .2

 

 הגדרות לעניין נספח זה:

 .1981-חוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"אכהגדרתו ב  – "אמצעי שליטה"

במישרין או  מחזיקה, בעצמה או יחד עם נשים אחרות,שנושאת משרה בעסק  – "מחזיקה בשליטה"

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק. 50%-בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל הכללי, מנהל עסקים ראשי וכל ממלא תפקיד  – "נושא משרה"

 כגון זה בעסק, אף אם תוארו שונה.

יש לה, ביחידות או עם נשים אחרות, יכולת ושעסק שאישה מחזיקה בשליטה בו  – "העסק בשליטת איש"

 של ההגדרה "אישור" שלעיל. 22-ו 11 ובלבד שהתקיימו פסקאות ,לכוון את פעילותו

 

 

______________________      ________                  ___________ 

 חחתימת רו"                  תאריך         חותמת ומספר רישיון רואה החשבון   

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

אני גב' _____________, מספר זהות ______________, שם התאגיד ______________, ע"מ 

_______________, מצהירה כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים )מספר 

 לעניין עידוד נשים בעסקים. 2002 -( התשס"ג15

 

_______________      _______________     ___________ 

 חתימה                                     שם מלא                תאריך  

http://negev-galil.gov.il/Pages/Home.aspx
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/bank_hakika/124.pdf


 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל                    
 . 23/2019 מכרז פומבי מס

 בפריפריה בנגב ובגליל ברשויות מקומיות, לצעירים בני מקום ,תכנית מנהיגות מקומיתהפעלת 

 ___________ חתימת המציע בראשי תיבות

 תל אביב 8שדרות שאול המלך , הנגב והגליל, פריפריהלפיתוח המשרד ה

galil.gov.il/Pages/Home.aspx-http://negev 

 98מתוך  88עמוד 

 

 במכרז הצעות תיאום אי בדבר תצהיר – 18נספח 

 לכבוד: המשרד לפיתוח הפירפריה הנגב והגליל                                      תאריך: 

 ברשויות מקומיות, לצעירים בני מקום ,תכנית מנהיגות מקומיתהפעלת  23/2019הנדון: מכרז מס.

 בפריפריה בנגב ובגליל

 

 

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד 

 _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .2

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד  .3

 ופרטי יצירת קשר עימו(:

תחום העבודה בו ניתנת   שם התאגיד

 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא  .4

התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר 

 לעיל(.  3צויינו בסעיף 

מציע הצעות  המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר .5

במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה 

 לעיל(.  3אשר צויינו בסעיף 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

 עתי זו. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצ .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או  .9

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 א כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצ 
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 אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

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

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 

 

 

 

 אישור עורך הדין

 

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

הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 

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

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.

 _____________ ______________________  _____________ 

 ימת עורך הדיןחת  חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך 
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 התחייבות להעדר ניגוד עניינים - 19נספח 

 לכבוד: המשרד לפיתוח הפירפריה הנגב והגליל                                     תאריך:

 ברשויות מקומיות, לצעירים בני מקום ,הפעלת תכנית מנהיגות מקומית 23/2019הנדון: מכרז מס.

 בפריפריה בנגב ובגליל

 

 ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______שנערכה 

 על ידי ____________________

 ת.ז. ______________________

 מכתובת ___________________

 

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

 בין;הספקת הטו/והנני מועסק בקשר למתן השירותים והואיל

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

 לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

 

 הגדרות. 1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

התכנית תספק הכשרה וכלים למשתתפיה  : במקביל תכנית מנהיגות  ובה מספר שירותים - הטובין"/"השירותים

ותעשירם בידע רב בדגש על העצמת הנהגה מקומית.  משתתפי התכנית יישמו את החומר הנרכש וייצרו מיזמים 

כן יופעלו במסגרת , צמצום פערים ושוויון הזדמנויות. הילתיפרויקטים לחיזוק החוסן הקזמו קהילתם, ויבקהילתיים 

  שיא קהילתיים וכנס ארצי אחד, הכל כמפורט במסמכי המכרז.אירועי  2התכנית 

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

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

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

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

הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור /קבל במהלך מתן השירותיםבין אם נת

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

 

הספקת הטובין, ובמהלך שלושה /. הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים2

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

, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים ואישר בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפני המשרדלמעט באם 

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

הספקת הטובין בין /המזמין, במהלך תקופת מתן השירותים הספקת הטובין, למעט מטעם/השירותים

 הצדדים ושלושה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.

 

. הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של 4

 ן או המצב האמורים. ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתו

 

-2. הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים 5

להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המזמין רשאי לא לאשר  3

יגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר נ

 בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת:

חתימה וחותמת  ת.ז. שם מורשה החתימה

 תאגיד

 תאריך
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 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות – 20נספח 

 לפיתוח הפירפריה הנגב והגליל                                     תאריך:לכבוד: המשרד 

 ברשויות מקומיות, לצעירים בני מקום ,הפעלת תכנית מנהיגות מקומית 23/2019הנדון: מכרז מס.

 בפריפריה בנגב ובגליל

 

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

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

 "( המציע)להלן:  " במכרז הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע

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

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  לא חלות על המציע. 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון  9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף

 מקיים אותן.  

נדרש  חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 :ת המתאימה(במשבצ xלסמן 

 עובדים. 100 -המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9 סעיף לפי ותיוחוב יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה ,1998התשנ"ח 

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

, 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום לשם בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר  פעל ליישומןהוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

, המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה
 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

____________________ ____________________ ____________________ 
 חתימה                  תאריך                                              שם                  

 אישור עורך הדין
______, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר אני הח"מ _______________

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 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 

 ונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. לע
____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה           חותמת ומספר רישיון                     תאריך               
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 הצעת מחיר – 21נספח 

 הנגב והגליל                                     תאריך: לכבוד: המשרד לפיתוח הפירפריה

 ברשויות מקומיות, לצעירים בני מקום ,הפעלת תכנית מנהיגות מקומית 23/2019הנדון: מכרז מס.

 בפריפריה בנגב ובגליל

 בתוך מעטפת ההצעה נפרדתסגורה ו במעטפה להגיש יש -מחיר  הצעת טופס

 

______________, המציע  והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו שלני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה א

 "המציע"(: –במכרז )להלן 

לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:

 .המחירים הינם סופיים וכוללים מע"מ וכן כל היטל או אגרה .1

 תכלול בנוסף תשלום עבור ביצוע השירותים הבאים:לזוכה התמורה  .2

 כולל מע"מ למיזם אחד.₪  5,000מיזמים קהילתיים בעלות שלא תעלה על  .2.1

 כולל מע"מ לאירוע אחד.₪  10,000אירועי שיא קהילתיים בעלות שלא תעלה על  .2.2

זכאי  אהיהלא לעיל,  2ולמעט האמור בסעיף המוצעת על ידי להלן יובהר כי למעט תשלום התמורה  .3

לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן השירותים, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, 

 וכיו"ב.צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אשל 

יצויין כי כל מציע נדרש למלא את כל הסעיפים בטבלת הצעת המחיר המופיעה להלן,  )מציע שלא  .4

 ד הפרמטרים, הצעתו תיפסל(ימלא את אח

 מציע שיחרוג מהמחיר המקסימלי הצעתו תחשב כאילו נקב במחיר המקסימלי. .5

 להלן הצעתנו: .6

  סעיף תיאור השירות #
 במכרז

יחידת מידה 
 לתמחור

עלות מחיר 
 מקסימלי  

אחוז מציון 
 המחיר

 הערות

קורס מנהיגות   .1
וכן תרבותית-חברתית

ליווי מיזמים קהילתיים 
 שיאואירועי 

   קבוצה 1 5.2
 

65%  

2.   
 כנס מרכזי

-משתתף  1 5.5
₪  490 עד

 לפני מע"מ.

יש לציין 
את אחוז 

ההנחה 
המוצעת 
מהמחיר 

המקסימלי 
עבור 

משתתף 
 אחד

20%  

  10%   5.6 שיווק ופרסום  .3

מחיר מקסימאלי  0% ₪  15,000  5.3 מיזמים קהילתיים  .4
 .שהוגדר מראש

מחיר מקסימאלי  0% ₪  20,000  5.4 אירועי שיא קהילתיים  .5
 .שהוגדר מראש
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 יטלים החלים על ההתקשרות, כולל מע"מ.התמורה הנקובה לעיל כוללת את כל המיסים, אגרות וה

 

 התאריך הנקוב מטה. מיום  120הצעה זו תעמוד בתוקף  תוקף ההצעה: 

 

                               

  __________________           _____________________             _________________ 

 שם                                                חתימה                                         תפקיד          

 

 תאריך _________________________         חותמת תאגיד _______________ 

 }רק במקרה של תאגיד או שותפות רשומה{ 

 

 אישור )במקרה של תאגיד(

מצהיר בזה כי ה"ה  ___________________ מרח'____________אני הח"מ עו"ד/רו"ח 

_______________ וחתימותיהם מחייבות ייצג את המציע_______ מוסמכים ל_______________

 ת המציע.א

 

 

 תאריך _______________ חתימה _______________חותמת __________________

 

 

 

 

 

יש לציין את אחוז  5%    תקורה   .6

התקורה עד 

   7%למקסימום 

 
  100% סה"כ
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 נספח פורטל הספקים – 22נספח 

 

 קישור לחוזה התקשרות בעניין פורטל ספקים:

https://mof.gov.il/AG/Documents/PortalSapakim_Contract.pdf 

 

 רשימת הגופים המורשים ופרטי הקשר שלהם:

rtCardApprove.pdfhttps://www.justice.gov.il/Units/EstatesCommittee/MainDocs/sma 
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 איתנות פיננסית תצהיר המציע לעניין -23נספח 

 

  תאריך

  :לכבוד

 לכבוד: המשרד לפיתוח הפירפריה הנגב והגליל                                     תאריך:

 ברשויות מקומיות, לצעירים בני מקום ,הפעלת תכנית מנהיגות מקומית 23/2019הנדון: מכרז מס.

 "המכרז"( –)להלן  בפריפריה בנגב ובגליל

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת הצהרה בשמה של ______________, המציע במכרז 

 ."המציע"( –)להלן 

וק אם לא לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בח

 :כימצהיר/ה/ים בזה אני/ו אעשה/נעשה כן, 

למציע לא מונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע בעת הגשת ההצעה או שנה לפניה, וכי  .1

 הוא אינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או הקפאת הליכים. 

 המציע אינו תחת אזהרת "עסק חי". .2

 דלעיל אמת:ה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו ז

 

 

 אישור עורך הדין

הופיע/ה/ו בפני במשרדי  מאשר כי ביום: אני החתום מטה, עו"ד:

 ברחוב:ש

 בישוב/עיר:

 

 

   

זיהה עצמו ע"י ת.ז. ש מר/גב':

 מס.:

זיהה עצמו ע"י ת.ז. ש מר/גב':

 מס.:

 

 

   

לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה/יהיו המוכר/ת/ים 

 .צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על התצהיר דלעיל

 תאריך חתימה וחותמת מס. רישיון שם עו"ד

 

 

   

חתימה וחותמת  ת.ז. שם מורשה החתימה

 תאגיד

 תאריך
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 דיווח רואה חשבון לעניין עסק חי -24ספח נ

 

 לכבוד: המשרד לפיתוח הפירפריה הנגב והגליל                                     תאריך:

 ברשויות מקומיות, לצעירים בני מקום ,הפעלת תכנית מנהיגות מקומית 23/2019הנדון: מכרז מס.

 בפריפריה בנגב ובגליל

 

 

 דיווח רואה חשבון

 דווח כדלקמן:מלבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ )להלן: "המציע"( הנני  .א

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____, בוקרו על ידי וחוות דעתי נחתמה 

 בתאריך _____.

 לחילופין:

רואי חשבון אחרים הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ___ ובוקרו על ידי 

 וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.

הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו  .ב

על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" )*(, או כל 

 מה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".הערה דו

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים  .ג

 האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע )**(.

נ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות ממועד החתימה על הדוחות הכספיים ה .ד

בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד 

 לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

 של לשכת רו"ח בישראל. 58ורת מספר כהגדרתו בהתאם לתקן ביק –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  )*( 

חודשים כי אז אין דרישה  3-אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ )**( 

 לסעיפים ג', ד'.

 ,בכבוד רב    

________________________ 

 רואי חשבון

 הערות: 

  ועדה משותפת למינהל הרכש  ידי לנקבע עשל רואה החשבון המבקר לעניין העסק החי נוסח דיווח זה

 .2009אוגוסט  –בישראל  אי החשבוןהממשלתי וללשכת רו

  חהרו"יודפס על נייר לוגו של משרד. 
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 תל אביב 8שדרות שאול המלך , הנגב והגליל, פריפריהלפיתוח המשרד ה

galil.gov.il/Pages/Home.aspx-http://negev 

 98מתוך  98עמוד 

 

 דרישת תשלום -25נספח 

 תאריך:____________ 

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל: לכבוד
 

 , ברשויות מקומיותלצעירים בני מקום ,הפעלת תכנית מנהיגות מקומיתדרישת תשלום עבור הנדון: 

 בפריפריה בנגב ובגליל

 
 

לצעירים בני  ,הפעלת תכנית מנהיגות מקומית בביצוע ____________ בהמשך להסכם שנחתם ביום

 להעברת נודה, ח"ש __________ של כולל בסכום בפריפריה בנגב ובגליל , ברשויות מקומיותמקום

, זה הסכם בגין לנו שולם כה עד .ח"ש__________  של בסך' _____ מס תשלום דרישת עבור תשלום

 .זו תשלום דרישת כולל לא, ח"ש____________  של סך
 

 (:מסמך כל ליד X לסמן יש) הבאים המסמכים מצורפים זו תשלום לדרישת

 בקובץ המשרד י"ע שנקבע בפורמט"ח פעילות מקצועי דו חודשי דו xcelE  +הספק י"ע חתום העתק. 

 בקובץ המשרד י"ע שנקבע בפורמט ביצוע מול תקציב דוח xcelE  +הספק י"ע חתום העתק. 

 (.האסמכתאות את למספר יש) הספק חתימות באמצעות מאושרות – קבלות/מס חשבוניות 

 כספים ל"סמנכ/השכר חשב חתימת באמצעות מאושר, מהמערכת( גולמי) מעביד עלות שכר דוח. 

 (.תקורה כולל לא) הפעילויות לעלויות שמסתכמת חשבונות הנהלת כרטסת 

 ( : ___________________________________.לפרט יש) אחר 
 :כי מתחייב אני בחתימתי

בחשבוניות  מגובות העלויות כל. ההסכם דרישות לכל בהתאם בוצע התשלום נדרש בגינו השירות .1
 מס/קבלה מפורטות בהתאם לדרישות והוראות המכרז.

 .המשרד י"ע ואושרה הוגשה אשר העבודה לתכנית במלואו תואם התשלום נדרש בגינו השירות .2

 .נוסף מממן גורם לשום תוגש ולא הוגשה לא זו תשלום דרישת .3

 כסף, למעט התקורה הנדרשת בהתאם למכרז.-בשווה שהינן עלויות זו תשלום בדרישת אין .4

 .הספק בספרי נרשמו זו תשלום בדרישת העלויות כל .5
 

 
 הספק של החתימה מורשי: החתום על

 

 ___________________ חתימה________________       ותפקיד שם

 
 

 ___________________ חתימה________________       ותפקיד שם
 

 

http://negev-galil.gov.il/Pages/Home.aspx

