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 כללי 1

 :במסגרת תכניות העבודה הרב שנתיות של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן 1.1

(, מבוצעים ומתוכננים פרויקטים פיסיים ותשתיתיים, לרבות פרויקטים בתחומי ""המשרד

הבנייה והדיור, תשתיות ציבוריות, מוסדות ציבור, תשתיות תחבורתיות, תשתיות תיירות, 

 דעת, עבודות תכנון ראשוני ותכנון מפורט וכדומה.מתן חוות 

מיליוני שקלים לרשויות מקומיות לביצוע פרויקטים פיסיים  מדי שנה מאות הד מקצהמשר 1.2

  וכדומה. ייה, מתקני ספורט, תשתיות תיירותדוגמת מוסדות ציבור, תשתיות לבנ

 אלף 075-כהמשרד בלעיל מוערך ע"י ים די המשרד לפרויקטים הנזכרהתקציב שהוקצה על י 1.3

לעשרות רשויות מקומיות שונות בנגב, בגליל ובפריפריה  המחולקיםמיליון  600 ₪

החברתית. בפועל, לאור השתתפות הרשויות המקומיות, משרדי ממשלה נוספים, תורמים 

ולל , התקציב הכבספורט ימוריםהוגורמים נוספים דוגמת מפעל הפיס והמועצה להסדר ה

 . ₪מיליארדי של הפרויקטים הינו 

ביצוע ו תכנון המשרד מבקש לקבל הצעות למתן שירותים מקצועיים בתחומים של בקרה על 1.4

בניית מוסדות ציבור, שיפוץ  – "פרויקטים פיסיים"פרויקטים פיסיים שונים עבור המשרד. 

 מוסדות ציבור, תשתיות ציבוריות, תשתיות תיירות וכדומה.  

כמפורט במכרז זה, לביצוע בקרת פרויקטים,  אחד יותר מזוכהיהיה רשאי לבחור המשרד  1.5

 .הנ"לפרויקטים האחר  לביצוע עבודות בקרה

 . התקשרותהסכם  החתימה עללשנה מיום תהיה  חברה זוכהעם כל  תקופת ההתקשרות 1.6

החברות הזוכות המשרד יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להאריך את ההסכם עם  1.7

ת/ות שלא תעלנה כל אחת על שנה, ויחד לא תעלנה על ( לתקופה/ות נוספןאו חלק ן)כול

, וזאת בהודעת שנים( 5בנוסף לתקופת ההתקשרות הראשונה )סך הכל  ארבע שנים סה"כ

  יום מראש. 30המשרד בכתב שתשלח עד 

 פעילות על וחשבונאית הנדסית בקרה בתחום הינה זה מכרז במסגרת המבוקשת הבקרה 1.8

חשבונות,  לרבות בדיקתבחינת אומדן תקציבי בהתחשב בצרכים, פרויקטים,  תכנון וביצוע

 .זמנים בלוחות ועמידה תשלומים אישור לצורך מפורטות תכניות של סטנדרטים בדיקת

 .זה במסמך המופיעות הדרישות כל על לענות ההצעה על 1.9

 .הזוכים לבין המשרד בין שייחתם מההסכם נפרד בלתי חלק יהיו וההצעה המכרז מסמכי 1.10

 שחסרה בהצעה ו/או תנאים / הסתייגויות המתנה בהצעה כלל להתחשב לא רשאי המשרד 1.11

 הנדרשים, באופן המסמכים כל צירוף לרבות המכרז מסעיפי לסעיף התייחסות מפורטת בה

 .כדבעי וקבלתה הערכת ההצעה מונע המשרד שלדעת

 בכדי ההצעות של וההערכה הבדיקה במהלך לזמנו ואף מציע לכל לפנות רשאי המשרד 1.12

 בדיקת במהלך להתעורר העלולות בהירויות אי להסיר כדי הבהרה להצעתו, או לקבל

 , התקנות לפיו והוראות התכ"ם. 1992-חובת המכרזים, התשנ"ב לחוק בכפוף ההצעות, הכול

תקציביות, ארגוניות,  מסיבות לדחותו חלקו, או או כולו המכרז את לבטל רשאי המשרד 1.13

 .המשרד של והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי סיבה אחרת מכל או
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 ניסיון למשרד אשר מציע של הצעתו את, דעתו שיקול פ"ע, לפסול זכותו על שומר המשרד 1.14

 .בתפקודו מהותי פגם או כשל בשל אתו שלילי עבר

 ספק או ממש של חשש עולה כי, שהיא סיבה מכל לו יתברר אם מציע לפסול רשאי משרדה 1.15

 פי על המשרד לדרישות בהתאם ההתקשרות את לבצע מסוגל אינו המציע כי אחר סביר

 .זה מכרז

 חוק "יעפ המכרזים לוועדת או/ו למשרד קיימת זכות בכל לפגוע כדי זה בפרק באמור אין 1.16

 .שלפיו התקנות או, המכרזים חובת

 או/ו המשרד ידי על הזוכה המציע עם ההתקשרות חוזה ייחתם לא, שהיא סיבה ומכל היה 1.17

 מכך וכתוצאה, מהתחייבויותיו כלשהי בהתחייבות עמד לא ההתקשרות תקופת לאורך

 השירותים למתן התקשרות לאשר רשאי המשרד, ממנו חלק בוטל או עמו ההסכם בוטל

 מראש לאישור בכפוף ,זה סעיף לפי שנבחר השלישי או/ו השני הכשיר עם מהם חלק כל או

 המכרזים. ועדת של

תהיה בכפוף להקצאת תקציב מתאים. לפיכך יובהר, למען הסר  החברה שתיבחרהעסקת  1.18

זוכה במכרז דנן ולא יתקבל או לא יוקצה תקציב  תיבחר חברהספק, כי ייתכן מצב בו 

 חברהולא יהיה להזוכה,  חברהעם ה המשרד. במקרה כאמור לא יתקשר המתאים להעסקת

 בשל כך.שרד הזוכה כל טענה כנגד המ

לרבות נהלים  ו/או שיתעדכנו מעת לעתשל המשרד  ם הקיימיםעפ"י הנהלי יפעלהמציע  1.19

במסגרת המכרז, על  האישורים הנדרשים לפעילותוחדשים. באחריות המציע לדאוג לכלל 

פי דין וכמו כן הוא יפעל עפ"י הוראות הדין, התכ"מ והוראות אחרות של החשב הכללי כפי 

בודה טרם קבלת אישור חתום או המציע או מי מטעמו לא יחל בכל ע .שיפורסמו מעת לעת

 הזמנה מפורטת חתומה ע"י מורשי החתימה של המשרד. 
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 רות המכרזהגד 2

למתן שירותים לבקרה הנדסית וחשבונאית על פעילות   04/19 מכרז פומבי  מכרזה
מוסדות ציבור, תשתיות ציבוריות וכדומה,  –ופרויקטים פיסיים ציבוריים 

 כמפורט במסמכי מכרז זה בהרחבה.  
 .המכרזים המשרדית של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ועדת  מכרזים ועדת

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.  שרדהמ

/  העבודות
 שירותיםה

 .במכרז כמפורט המבוקשים השירותים כלל 

 /הסכם
 הסכם

 התקשרות

    .זה למכרז 14 כנספח המצורף שירותים לאספקת ההתקשרות הסכם

 המגיש הצעה למכרז. ספק מציע

 .למכרז כמענה המכרז לעורך שהוגשה המציע תשובת הצעה

 וועדתהמקומות הראשונים במכרז והוכרז על ידי מציע אשר דורג באחד  זוכה

כזוכה, חתם על ההסכם וצירף ערבות בנקאית ואישור ביטוחים.  המכרזים

 ההסכם ייכנס לתוקף רק לאחר חתימת מורשי החתימה מהמשרד. 

ממלא תפקיד מטעמו של המשרד לניהול השוטף של העבודות מול צוות  שרדנציג המ

 הזוכה.

 תקופת
 ההתקשרות

)להלן:  ההתקשרות הסכם על החתימה ממועד חודשים 12 בת תקופה

עורך המכרז שומר על זכותו לבצע "תקופת ההתקשרות הבסיסית"( 

הארכות במספר תקופות ופעמים ובתנאי כי כלל ההארכות בתוספת תקופת 

 שנים סה"כ. 5ההתקשרות הבסיסית לא תעלנה על 

חברה מפרת 

 חוק

חברה או חברת חוץ שהפרה חובה לשלם אגרה או תשלומים אחרים שהיא 

, או שהפרה 1999-( בחוק החברות, התשנ"ט6)44לפי סעיף חייבת בתשלומם 

-בחוק החברות, התשנ"ט 348או  141פים יחובה להגיש דוח לפי הוראות סע

ואשר רשם החברות רשם אותה במרשם החברות כחברה מפרת חוק  1999

 .ברות2א' לחוק הח362לפי סעיף 

 .זה מכרז לפי שירותים למשרד במכרז, הנותן הזוכה מטעם הצוות הצוות
 .המשרד בפני ופעולתו הצוות על האחראי ראש הצוות

רשות 
 מקומית

עיריות,  לרבות המקומיות המועצות ובפקודת הפרשנות בחוק כהגדרתה
 על או דין כל פי כך, על הנחשב גוף וכל אזוריות מועצות מקומיות, מועצות

 במשרדי ממשלה.  הנהוג פי
מוסדות 

 ציבור 
מגרשי ספורט על סוגיו השונים )מגרשים מקומיים ולא אצטדיונים(, 

אולמות ספורט, פארקים, אולמות תרבות, בתי עם, מתנ"סים, מבנים רב 

תכליתיים, מרכזי צעירים, גני ילדים, מעונות יום, בתי ספר, מוסדות דת 

למיניהם וכדומה. הרשימה מובאת לצורכי נוחות והמחשה בלבד. תמהיל 

מוסדות הציבור הינם מוסדות הציבור המלא רחב מתמהיל זה. מוסדות 

 בבעלות הרשויות המקומיות. 
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  מנהליים תנאי סף 3

 שאינה ההצעות. הצעה מגישי כל את המחייבים מוקדמים תנאים הינם להלן המפורטים התנאים

 .הסף על ותידחה תידון להלן, לא המפורטים כל התנאים על עונה

 העסקת בחוק כהגדרתו) אדם כוח קבלןואיננו בישראל  כדין הרשום תאגיד הינו המציע .א

 בישראל כדין רישום תעודת העתק להמציא יש .(1996-אדם, התשנ"ו כוח ידי קבלני על עובדים

חברה/שותפות עדכני מרשות נסח  .לעניין הנוגעות הדין הוראות לפי תקפה, הרלבנטי במרשם

התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: 

Taagidim.justice.gov.il ."בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה  

 .כדין רשומה שותפות למעט, הצעה הגשת לשם גורמים מספר לחבור רשאים לא כי, יובהר .ב

כמשמעם בחוק החברות, התשנ"ט  ("חברת חוץ"יע הנו "חברה" )פרטית / ציבורית / המצוככל  .ג

חובות אגרה :  אין כלפיו )נכון למועד הגשת ההצעה( בתנאים הבאיםהמציע עומד  , 1999 –

מפרת "חברה אינו ; המציע הצעתו במסגרת מכרז זהשנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת 

לחברה "מפרת חוק" תחשב כל חברה או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.  "חוק

 : פרטית, ציבורית או חברת חוץ אשר לא מילאה אחת או יותר מהחובות הבאות

  .ככל שהחובה להגשתו מוטלת על החברה לא הגישה דוח שנתי (א

 לשנה הנוכחית. או יותר משבע השנים שקדמו ב( לא שילמה חובות אגרות שנתיות לגבי אחת

לעניין תנאי סף זה יובהר עוד כי המועד הקובע להיות חברה מפרת חוק הנו המועד בו עודכן 

הסטאטוס לגביה במחשבי רשם החברות, ומועד זה בלבד. מציע שעובר למועד האחרון להגשת 

יא )וזאת גם אם הגיש הצעות הופיע במחשבי הרשם בסטאטוס של "מפר חוק" מכל סיבה שה

  תפסל הצעתו.  -את המסמכים, ואלו טרם אושרו(

אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד כי המועמד מנהל ספרי  א.: לצרףעל המציע  .ד

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

אישורי רישום במע"מ  ג.אינה חברה מפרת חוק. החברה מרשם החברות המוכיח כי החברה 

ובמס הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפה ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, 

, או אישור רו"ח על קיומם של הנ"ל: אישורים על ניהול ספרים ואישור על 1976 –התשל"ו 

 לרשם חובות היעדר על המעיד עדכני חברה נסח להציג המציע על ניכוי מס במקור.

 .השותפויות/החברות

 עובדים חוק לפי בעברות העדר הרשעות בדבר 2על התצהיר המצורף בנספח יחתום המציע  .ה

  .1987-ולפי חוק שכר מינימום, תשנ"ז 1991-זרים, תשנ"א

התאגיד  כי יובהר זה חי". לעניין הערת "עסק המציע כנגד תלויה ההצעות, לא הגשת במועד .ו

פשיטת רגל  הליכי מהותיים לרבות משפטיים הליכים תחת נמצא כאמור, אינו שהגיש הצעתו

של  ביכולתו ספק להטיל בקבלתם שיש הליכים הליכים או נכסים, פירוק, הקפאת כינוס

 לשנת החברה של הכספי ח"הדו את לצרף יש .זה מכרז נשוא את השירותים לבצע התאגיד

 . זה בסעיף האמור להוכחת 8201

 

 ערבות הצעה

 הערבות לע .כנדרש( ₪אלף חמישים ) ₪ 50,000בגובה  מכרז ערבות להצעתו יצרף המציע .ז.ו

 .הסף על ההצעה לפסילת יגרום שונה נוסח .7 בנספח המופיע לנוסח זהה בנוסח שתוגש להיות

 .  22/09/201912/08/2019 הינו עד ליוםתוקף ערבות המכרז 

ללא קו תחתון :מעוצב  

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
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  .2נספח  ".מינימום ושכר זרים עובדים העסקת בגין הרשעות העדר צהירתהמציע יצרף " .ח.ז

 אודות והמידע הדרישות, הפרטים כל את המאשר 4 בנספח המובא בנוסח ד"מעו אישור .ט.ח

 מספר, התאגיד סוג, ההתארגנות תאריך, מטעמו החתימה יימורש וזהות שמות לרבות, המציע

 .במכרז כנדרש, מזהה

 .מקוריות  מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב  אהמציע יחתום על תצהיר בו הו .י.ט

 .11 נספח

 פי על הצעה בהגשת ידיעתו למיטב אין לפיה 5 לנספח בהתאם הצהרה להצעתו יצרף המציע .יא.י

 או בהצעה המעורבים עובדיו של או שלו, אישי או עסקי אינטרסים ניגוד משום המכרז

להעמיד מטעמו עובדים כלשהם המכהנים ו/או בהקשר זה יובהר כי המציע לא יוכל . בביצועה

. לדוגמא, חבר דותיוומועסקם בעת והעונה אחת בגופים להם נותן המשרד שירות במסגרת מעב

צוות לא יבדוק דרישות תשלום או יבצע בקרה כלשהי עבור רשות מקומית עבורה הוא סיפק 

ניינים על המציע לפנות במקרה בו עולה ספק בנוגע לקיומו של ניגוד עשירות כלשהו בעבר. 

 על עצמו בדיקה של פרויקט. חבמצב של ניגוד עניינים המציע לא ייק לאלתר לגורם המקצועי.

 י/מורשה ידי על תיבות בראשי, 14 כנספח המצורף, התקשרות הסכם על יחתום המציע .יב.יא

 ובחותמת מלאה ובחתימה ההסכם של עמוד בכל התאגיד ובחותמת המציע של החתימה

 ועדת החלטת לאחר תעשה ההסכם על הצדדים חתימות השלמת .ההסכם טיוטת בסוף התאגיד

 .רשום לזוכה נבחר המציע כי המכרזים

 יש לצרף את כל הנספחים המצורפים למכרז זה כשהם מלאים וחתומים כנדרש. .יג.יב

 

 תנאי סף משפטיים  4

 תנאי סף המציע )החברה(: .1

בניהול ו/או פיקוח ( 2010-2018)בין השנים   שנים 4 לפחות של מקצועי ניסיון בעלהמציע   –ותק  .א

עבור רשויות מקומיות, משרדי ממשלה,  ו/או בקרה על פרויקטים בתחום מוסדות ציבור

תאגידים סטטוטוריים, קק"ל, רמ"י, החטיבה להתיישבות, הסוכנות היהודית, ההסתדרות 

 , כהגדרתם במכרז זה. הציונית

כולל מע"מ, בכל  ₪מיליון  2לפחות  בשיעור של ,שנתי כספימחזור למציע  –היקף מחזור כספי  .ב

-זה)המציע ימציא אישור רו"ח חיצוני המעיד על האמור בסעיף  2018-ו 2017אחת מהשנים 

 (.המצורף למכרז 8בנוסח נספח 

 :תנאי סף עבור הצוות המוצע .2

, להלן כמפורט חברים 5 בן צוות יעמיד המכרז נשוא העבודה לביצוע הצעה להגיש המבקש מציע

 :הבאים המצטברים התנאים את המקיים לעיל המוצע הצוות ראש כולל

 :ראש הצוות המוצע .א

  .ההצעה הגשת ( במועדמעסיק - עובד המציע )יחסי ידי על מועסק ראש הצוות  .1

יש  . אזרחית הנדסה בענף והאדריכלים המהנדסים בפנקס הרשום אזרחי מהנדס הינו .2

 תעודת רישום.העתק לצרף 

ו/או פיקוח ו/או  בניהול 2008-2018בשנים  שנים 5 לפחות של מקצועי ניסיון בעל הינו .3

פרויקטים בתחומי הבנייה והתשתיות  -  פרויקטים בתחום מוסדות ציבור בקרה על
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עבור רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים סטטוטוריים, קק"ל, רמ"י, החטיבה 

 הציונית.להתיישבות, הסוכנות היהודית, ההסתדרות 

 דואר, אינטרנט, OFFICE-ה תוכנות עם היכרות – מחשב יישומיב בעל ידע .4

 .אלקטרוני

אנשים בתחום  2שנים לפחות בניהול צוותי עבודה של לפחות  3בעל ניסיון של   .5

  התכנון והבניה.

 :מפקח בשטח .ב

ממוסד המוכר ע"י  ערים נימתכנאו  יםאדריכלאו  בנייןמהנדסי ( 23)שני  השלוש .1

המועצה להשכלה גבוהה, או מוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד 

לצרף  ואדריכלים )על מהנדסים או שמאי מקרקעין החינוך או הנדסאי אדריכלות/בניין

על כל אחד מחברי הצוות לפי  .(העתק תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים

 לעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר: סעיף זה

או בקרה על פרויקטים בתחום שנים לפחות, בניהול ו/או פיקוח ו/ 3ניסיון של בעל  .2

 .2008-2018בין השנים מוסדות הציבור, 

 ,2018-8200, בין השנים פרויקטים לפחות 4ניהול  אוו/ בקרה ו/או בעל ניסיון בפיקוח .3

מקומיות,  שבוצעו על ידי משרדי ממשלה, רשויות הפרויקטים הציבוריים,בתחום 

תאגידים סטטוטוריים, רשות מקרקעי ישראל, החטיבה להתיישבות, קרן קיימת 

היקף כל אחד  לישראל, חברות ממשלתיות, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית.

 לפחות. ₪מיליון  1מהפרויקטים הינו 

לשיקול דעת המשרד ובתיאום מראש עם החברה הזוכה, יוכל המשרד להעסיק מפקח  .4

 העומד בתנאים שצוינו לעיל.שלישי  רביעי

 מבקר תקציב: .ג

 תואר או גבוהה להשכלה המועצה ידי על מוכר ממוסד תואר יבעלצוות  יחבר( 2שני ) .א

 במשרד ל"מחו אקדמיים תארים להערכת המחלקה ידי על שהוכר ל"מחו אקדמי

 בעלחשבון ) רואה או עסקים מנהל או כלכלה: הבאים מהתחומים באחד החינוך

 .ן(החשבו רואי מועצת מטעם בתוקף רישיון

עבור  תקציבית בקרה בביצוע 8201-1220ם בין השני לפחות ניסיון שנות 3 בעל .ב

 יחשב זה סף בתנאי עמידה לבחינת מקצועי ניסיון .מוסדות ציבורפרויקטים בתחום 

 לתואר הזכאות ממועד החל, העבודה בוצעה שבו הרלוונטי המקצוע בתחום כניסיון

 האישורים המצאת לאחר יוכר הניסיון. אחר מוכר מקצועי תואר כל או ראשון

 .הנדרשים והאסמכתאות

 ד. תנאים נוספים:

 

o (. חיים בקורות יצוין) גבוהה ברמה עברית – שפות .ז 

o ה תוכנות עם היכרות – מחשב יישומי .ח-OFFICE ,דואר, אינטרנט 

 (.חיים בקורות יצוין) אלקטרוני

o צילום לצרף יש)עבור מפקחים בשטח וראש צוות  -  בתוקף נהיגה רישיון .ט 

 (.נהיגה רישיון

o תעודה וכל מועמד כל של אקדמאי תואר של תעודה או/ו רישיון העתק .י 

 . לעיל המפורט פי על נוספת הכשרה על המלמדת
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o מועמד כל של חיים קורות לצרף יש. 

 

 :ערות נוספותה 5

 למתן המוצעים הצוות חברי הם המוצע, וכן מי הצוות ראש הוא מי בהצעתו יפרט המציע .א

 הצוות וחברי הצוות ראש עמידת להוכחת הנדרשים המסמכים כל את ויצרף ,השירותים

 (.12נספח ) הסף בתנאי המוצעים

. במסגרת תפקיד זה המשרדכאיש הקשר מול ו כמנהל כל חברי הצוות ישמשראש הצוות  .ב

 חברי הצוות.יבצע מעקב שוטף על עבודת כל 

ראש . המשרדבאופן שיתאים לצרכי  בין הזוכים יחליט על חלוקת הפרויקטיםנציג המשרד  .ג

לזוכה לא  ובקרה על ביצוען השוטף. יהיה אחראי על ביצוע הוראות נציג המשרד הצוות

 תהייה כל טענה על חלוקת עומס העבודה בין הזוכים.

דו"חות עדכון וסטטוס יהיה אחראי למעקב אחר כל הפרויקטים, לרבות הכנת ראש הצוות  .ד

 למשרד על כלל הפרויקטים או פרויקט ספציפי אחד.

 .השונים חברי הצוותייתן מענה מקצועי ומתן פתרונות לבעיות שיועלו ע"י ראש הצוות  .ה

במידה ונמצאו ליקויים או אי התאמות בבדיקה כלשהי, ראש הצוות  ,הצורך ככל שיעלה .ו

 בתיאום נציג המשרד יקבלו החלטה משותפת אודות המשך תהליך הבדיקה. 

להגיע לשטח הרשות  ראש הצוות, יידרש "מורכביםעל ידי המשרד כ"בפרויקטים שיוגדרו  .ז

תיאום הפרויקט  : בדיקת תכניות, פיקוח בשטח,לרבות המקומית ולבצע משימות שונות

 מול גורמים ציבוריים שונים, השתתפות בישיבות, יעוץ לגורמים במשרד ועוד. 

אין להציג בפני המשרד איש צוות שלא ייתן את השירותים בפועל. החלפת איש צוות אחד  .ח

שאיש הצוות החדש יהיה בעל  ךבאחר מחייבת את אישור המשרד מראש ובכפוף לכ

 . היקפי ידע, ניסיון והשכלה זהים לאיש הצוות המוחלף

המשרד  היקף הפעילות המלא של ראש הצוות ויתר חברי הצוות ייקבע בין המשרד לזוכה. .ט

לכל חברי  , שעות בשנה 6000-כעל פי הערכת המשרד, מדובר ב אינו מתחייב להיקף כלשהו.

  .הצוותראש  , לרבותיחד -הצוות 

השירותים המבוקשים הינם בפריסה גאוגרפית רחבה. המשרד מקצה תקציב לפרויקטים  .י

בכל רחבי הארץ, ממטולה וקריית שמונה בצפון, ועד לאילת. על המציע לקחת בחשבון 

 בהצעתו את הצורך בזמינות ונגישות תחבורתית להגעה לכל מקום נדרש ברחבי המדינה.

 לפני הניסיון יימנה לא, ממהנדסים ניסיון הוכחת שתנדר בהם, הסף בתנאי מקום בכל .יא

 .והאדריכלים המהנדסים בפנקס המהנדס רישום מועד

השירותים נשוא מכרז זה יינתנו במסגרת ארגונית של הזוכה בלבד. לעניין מסגרת ארגונית,  .יב

יכללו כל פעולותיו של הזוכה לרבות: מציאת עובדים, העסקתם, פיקוח על פעילותם, 

ך והטלת כשכרם ותנאיהם הסוציאליים הנלווים, פיטוריהם והאחריות הנלוות לתשלום 

 משמעת כמקובל במסגרת הזוכה. 

הזוכה מתחייב להביא לידיעת כל עובדיו לצורך אספקת שירותי הבקרה נשוא מכרז זה,  .יג

 כי הם אינם עובדי המשרד.- באופן מפורש ובכתב

יחשב הזוכה כקבלן עצמאי לכל דבר בכל הקשור למערכת היחסים בין המשרד לזוכה, י .יד

 ועניין.

הזוכה בלבד יהיה אחראי כלפי כל מי שיועסק על ידו במתן השירות, לפי כל דין. כן יהיה  .טו

הזוכה לבדו אחראי לכל נזק, שייגרם למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ו/או 

המועסקים על ידו. לממשלת ישראל ו/או למי לטעמם ו/או לצד ג' כלשהו, על ידו או על ידי 
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על אף האמור לעיל, יחויבו המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ו/או ממשלת ככל ו

ישראל ו/או מי מטעמם לשאת בחבות כלשהי, שעל פי הוראות תנאי מכרז זה ו/או תנאי כל 

 הזוכה ישפה ויפצה אותם על כך באופן מלא. .דין מצויה באחריותו של הזוכה

לו תשלומי המיסים ותשלומי חובה אחרים, שנובעים ממתן השירות על הזוכה בלבד יחו .טז

לפי תנאי מכרז זה לפי כל דין ושמעביד חייב לשלמם ביחס לעובדיו ובהתאם לדין ולנוהג, 

לרבות תשלומים למוסד לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות. הזוכה בלבד יהיה 

 הסכם זה או עם סיומו. אחראי לכל תביעה של עובד מעובדיו בקשר עם ביצוע

, חיים קורות, הרלוונטיות הרישום תעודות את לצרף יש הצוות מחברי אחד כל עבור .יז

 והתחייבויות תצהירים, מקצועי ניסיון אודות פירוט, המלצות מכתבי, השכלה תעודות

 . זה מכרז במסגרת הנדרש אחר מסמך וכל, בנספח כמפורט

 על בוריה ושימושי מחשב. כל חבר צוות נדרש לדעת את השפה העברית .יח

 

 

 

 

 

 :הצוות בהרכב שינוייםו אישור 6

הכלל,  מן יוצא העבודה, ללא לביצוע המיועדים המועמדים כל את לראיין רשאי המשרד .א

 לא הזכות את לעצמו שומר הצוות. המשרד חברי החלפת/גיוס מהליך בלתי נפרד כחלק

 / עבודתו הפסקת לדרוש או/ו הנדרש העבודה צוות יותר מאנשי או אחד העסקת לאשר

 ההתקשרות, בהתראה תקופת במהלך העבודה הנדרש צוות מאנשי יותר או אחד החלפת

 מאנשי מי מיוזמתו להחליף הזוכה מעוניין בו במקרה זה, או מראש. במקרה ימים 30 של

התואמים את כישורים  בעל חלופי עובד לספק הזוכה בהצעתו, מתחייב שהוצגו הצוות

המועמד  יום. 30 על יעלה שלא זמן פרק בתוך זאת הופסקה, וכל שעבודתו / המוחלף עובדה

נציג בכתב מאת  אישור קבלת לאחר נציג המשרד ורק לאישור יובא הנוסף / המחליף

 המשרד והודיע העבודה. במידה בביצוע להעסיקו יהיה או להוספה, ניתן להחלפה המשרד

 זה במקום חלופי עובד להעמיד הזוכה על האמורה, אין המשרה על מוותר הוא כי לזוכה

 הצוות. ראש לרבות, זה סעיף לעניין צוות חברשהופסקה העסקתו. 

הזוכה,  מטעם יועץ / עובד כל של עבודתו הפסקת את לדרוש רשאי המשרד כי בזאת מובהר .ב

 נשוא השירותים למתן בצוות כאמור עובד של העסקתו המשך למשרד, כי ככל שיתברר

נציג  של הבלעדי דעתו שיקול למשרד, לפי הניתן השירות באיכות כדי לפגוע בו זה, יש מכרז

צוות בעל כישורים שלא יפחתו מכישורי  חברכזה, מתחייב הזוכה להעמיד  במקרה .המשרד

 הפסקת עבודתו של חבר ימים ממועד קבלת הדרישה בדבר 30בתוך , העובד המוחלף

  .הצוות

 כישורים הבקרה, בעלי לצוות צוות אנשי להוסיףהזוכה,  מהמציע לדרוש רשאי המשרד .ג

גלל היקפי בשיתברר,  למכרז, ככל הצעתו במסגרת המוצע הצוות יפחתו מכישורי שלא

 המטלותכלל  את מצליח למלא אינו הזוכה ידי על המוצע שהצוותפעילות המשרד, 

 את המשרד לרשות להעמיד מתחייב הזוכה, כזה במקרהזה.  מכרז בתנאי המפורטות

. במידה ותידרש תוספת של יותר מאיש צוות ימים 30 בתוך, שתידרש האדם כוח תוספת

 .ימים 60-אחד, ישקול המשרד להאריך את תקופת ההודעה לזוכה ל
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יחסי עובד  יקיימו  לא, הצוות חברי שיתר מניעה אין המוצע הצוות ראש למעט כי יצוין .ד

המציע,  של קבלני משנה או/ו עצמאיים ומומחים יועציםכ א ישמשואל מעסיק במציע,

 מטעמו היועצים או/ו המשנה קבלני לבין המציע בין מחייבים הסכמים להצגת בכפוף וזאת

העבודה,  לביצוע הצעתו במסגרת למציע מקצועית בכפיפות זה מכרז נשוא השירותים למתן

 העבודה. ביצוע תקופת כל למשך בתוקף שיהיו

 הקיבוציים ההסכמיםהעבודה,  חוקי הוראות כל את לקיים הזוכה על כי בזאת מובהר .ה

 .ידו על המועסקים העובדים על החלים ההרחבה וצווי

כל העובדים המועסקים על ידי הזוכה במסגרת מכרז זה, יחתמו על הסכמי שמירה על  .ו

 .6 ונספח 5 לנספחסודיות והעדר ניגוד עניינים בהתאם 

 

 תיאור כללי של העבודה המבוקשת  7

ליווי מקצועי במהלך עבודות הבנייה ותשתיות, לרבות בחינת העבודות החברה תספק למשרד  .א

על  משרדהמבוצעות בשטח ובדיקת החשבונות, דו"חות ביצוע ודרישות התשלום המוגשות ל

ידי הגופים המתוקצבים לצורך מימון עבודות הבנייה )במהלך העבודה וחשבונות סופיים(. 

ה בהתאם לסטנדרטים המקובלים ולאלו של בדיקת תוכניות שיפוץ או בני הבחינה תכלול

התייחסות ללוחות זמנים, ביצוע הבנייה בהתאם  המשרד, בדיקת אומדן וכתב כמויות,

על העבודות המבוצעות, בדיקת  משרדלתוכניות, עמידה בחוקי התכנון והבנייה, חוות דעת ל

 ד וכדומה. התאמת המבנים להיתר, בדיקת הביצוע על סמך האישור התקציבי שניתן מהמשר

על התקדמות העבודות והמסגרת התקציבית, ובעיות  משרדדווח באופן תקופתי לתהחברה  .ב

 המתעוררות בעת ביצוע העבודות. 

מידית למשרד באותם המקרים בהם העבודות אינן מבוצעות בהתאם להצהרת החברה תדווח  .ג

ניגוד הגוף המתוקצב, בהתאם לתקציב המאושר, בהתאם להזמנת העבודה המאושרת, ב

להיתרים ולחוקי התכנון והבנייה, או בכל מקרה בו העבודה אינה מבוצעת בטיב הנדרשת או 

 כוללת ליקויים וסכנות. 

קצב ההתקדמות של הפרויקטים בשטח יכתיב את תכנית העבודה שתעבור  - שיטת העבודה .ד

דרישה לתשלום שהתקבלה מרשות  ראש הצוות מהחברה: המשרד יעביר ללחברהמהמשרד 

יצור קשר עם איש הקשר ברשות לאחר שיעבור על  ראש הצוות או אחד מחברי הצוות. ומיתמק

לאחר מועד הבדיקה בשטח, חבר  .יתאם מועד בדיקה בשטח . אחד מחברי הצוותהחומרים

הצוות יכתוב דו"ח מפורט אודות הבדיקה שביצע, ליקויים שמצא, אי התאמות, המלצות, 

אישור או דחיית דרישת התשלום. חבר הצוות יבקש כל  מסקנות וכל מידע רלוונטי לצורך

 השלמה רלוונטית לבדיקתו מהרשות המקומית. 

. הדו"ח הסופי של חבר הצוות יועבר לבדיקה חבר הצוות האמון על ביצוע הבקרה התקציבית .ה

את עמידת הרשות המקומית בכל התחייבויותיה הכספיות, עמידה בתנאי  וקיבד חבר צוות זה

 ציבית שניתנה לרשות המקומית, אחוזי מימון, סבירות ההוצאות וכל מרכיבההרשאה התק

לאשר את ההמלצות לתשלום שהתקבלו  בעל משמעות כספית ותקציבית. חבר הצוות נדרש

 דוח הבדיקה יועבר למשרד ויוחזר להשלמות בעת הצורך.מחבר הצוות ההנדסי. 

ייעוץ וליווי המשרד בפרויקטים ביצוע פעולות נוספות, ככל שיידרש, במישור התכנוני ל .ו

שתוקצבו בעבר או מתוקצבים בהווה, לעתים אף פיקוח צמוד באמצעות בעלי מקצוע מומחים 

 ובהתאם לדרישות ולמפרטים עבור כל פרויקט, ככל שיידרש. 

 התמורה 8
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 כמפורט המחיר להצעת שעתי. התמורה תקבע בהתאם תבוסס על מודל זה במכרז התמורה .א

 ובהתבסס על הוראת התכ"ם להעסקת יועצים.  9בנספח 

ההצעות תכלולנה את כל ההוצאות בגין השירותים הנדרשים, בין אם מדובר בהוצאות  .ב

מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע ההסכם על פי תנאיו בשלמות 

א יתווספו למחירים ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המשרד נשוא ההסכם. כן מובהר כי ל

 אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא. 

יודגש, על פי הוראות התכ"ם התעריף המוצע אינו כולל החזר הוצאות נסיעה. כלל שיידרשו  .ג

הוצאות אלו הן תשולמנה בנפרד על פי דיווח שיוגש למשרד ועל פי תעריפים שייקבעו על ידי 

 .החשב הכללי מעת לעת

 דרך של והיקפם, יהיו על כל יועץ זוכה, כמותם ידי על למשרד שיסופקו השירותים או העבודה .ד

היועצים  עם תקופת ההתקשרות דרישה, במהלך לפעם, עפ"י מפעם עבודה הזמנות ביצוע

 הזוכים.

 המחיר. לרכיבי לשעות שבוצעו בפועל ע"י כל יועץ זוכה, בהתאמה בהתאם תינתן התמורה .ה

 

 

 מטרות  9

 מתכנון הפרויקט,  שלבי אורך ולכל הפרויקטים לכל תשלומים ובקרת הנדסית בקרה יוםק .א

 . הסופי החשבון לסגירת ועד ראשוני

 בדרישות לעמידה התייחסות וכן המבוקשים התשלומים לאישור באשרשרד למ המלצה מתן .ב

 , לרבות תשלומים מהמשרד לרשות ומהרשות לקבלנים. המשרד של ובסטנדרטים

 משלב החל,  בחלקם או במלואם, המתוקצבים פרויקטים על ואיכות ז"לו,תקציב בקרת קיום .ג

 .הפרויקט של החשבון לסגירת עד הזמינות קידום אישור, הפרויקט תכנון

 ניצול שיתקיים באופן פרויקטאליות חריגות על להתריע או/ו למנוע, לצמצם הבקרה מטרת .ד

מטרות המשרד בתחום  השגת תוך, המשרד לרשות העומדים הכספיים המשאבים של יעיל

 .המשרד י"ע שיוגדר באופן והכל, המשרד מדיניות פי על ,מוסדות ציבור

 לקבל יוכל שהמשרד כך ,המשרד עבור ואפקטיביים נוחים זמינים וממשקים חות"דו כתיבת .ה

 .לביצוע או לתכנון המתוקצבים הפרויקטים מצב על ורגע רגע בכל ברורה תמונה

 פיתוח בנושא ,הביצוע גופי עם ישיבות / במגעים לרבות מטעמו מי או נציג המשרדל ויעוץ סיוע .ו

 .מוסדות ציבורבתחום  פרויקטים

 בתוכנית עמידה זה ובכלל ז"לו בהיבטי הפרויקטים תכנון התקדמות קצב אודות בקרה .ז

לפרויקט, לרבות מכרזים, צו התחלת עבודה, כתבי  שנקבעו הדרך לתכנון ובאבני העבודה

 כמויות, מפרטים וכדומה. 

 למפרטים המכרז מסמכי התאמת . הבקרה תכלול בדיקתעל פי צורך ביצוע אומדני בקרת .ח

 העשויים באומדן מרכזיים סעיפים טרום מכרז, בקרת בשלב התכנונית ולפרוגרמה הטכניים

 העשויים בהתאמה ובחוזה המכרז במסמכי סעיפים הפרויקט, בקרת תקציב על להשפיע

המכרז,  למסמכי מהותיות הערות המכרז, מתן תכולת את תמחור הקבלן אופן על להשפיע

 הכמויות לבקרה, השוואת שהתקבלו מהחומרים העיקריים לסעיפים כמויות חישובי

 אל לתשלום הדרך אבני בדיקת המתכננים, של הכמויות כתבי מול אל הבקרה י"ע המחושבות
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 האומדן מול אל ,במכרז הזכייה לאחר קבלנים הצעות בדיקת והמפרטים, החוזה דרישות מול

 המאושר ועוד. 

 לבין המשרד.  /החברות הזוכותהזוכהפורמט הדיווח המדויק ייקבע בין החברה   .ט

 :על פי צורךבקרה על התנהלות פרויקטים   .י

 לחריגות צפי או חריגות על והתראה דיווח והרשות, הפרויקט התנהלות על שוטפת בקרה .1

 כולל הפרויקט במהלך הנוצרות ובעיות חסמים על, כן כמו .ואיכות תקציב, ז"לומה

 .שינוי לחוזה הוראות

, לביצוע תכניות קבלתל דוע למכרז מוכנות אישורשלב מככל וישנם  ושינויים נתונים בחינת .2

 סיורההפרויקט.  שלותיעוד חזותי  בשטח סיור הכוללות מדגמיות בדיקות ביצוע ,וכן

 .בפרויקטים שנמצאו חריגות או התאמות אי על לדווח ישלהנחיית המשרד.  בהתאם יבוצע

שנקבע  הזמנים ולוח המתוכננים לשלבים בהתאם הפרויקט ביצוע על ובקרה מעקב .3

למועדי  בהשוואה הפרויקט ביצוע תחילת מועד בדיקת החוזים. בפרט פי על לביצועם

 .ז"בשינויי לו התחשבות תוך הפרויקט אומדן פרויקט. עדכון לאותו שניתנו ההתחייבויות

 ,תכמויו ,תכנון שינויי בראי התקציבי והתזרים הפרויקט אומדן של שוטפת ובחינה בקרה .4

 וכדומה. , דרישות תשלום עתידיות ז, העמסות, חריגים, תביעות"בחוזה, לו שינוי הוראות

 :ובקרת תשלומיםתקציבית בקרה  .יא

 מוצר בגין הינם לפרויקט התשלומים כי לבדוק הינה וחשבונות התשלומים בקרת מטרת .1

 המכרז לחוזים, מסמכי והתאמתם החשבונות בדיקת ידי ורצוי, על מאושר, מבוקש

 .בפועל ולביצוע שאושרו

 הכספי בהיבט הן, למשרד המוגשות תשלום בקשות לגבי מפורטות המלצות ומתן בדיקה .2

 המשרד של העבודה בנוהלי לסטנדרטים בהתאם בפועל לביצוע ההתאמה בהיבט והן

 .המאושר ולחוזה שנערכו אומדנים כולל,  המאושרות לתוכניות ובהתאם

 מגופי שיתקבלו והסברים רוריםיב כולל, המשרד של התשלום נהלי פי על תתבצע הבדיקה .3

 .החשבון תשלום על להמלצה עד, בשטח הקבלנים דרך הביצוע

 לכל. בשלמותו מוגש הוא וכי מסמכים חסרים לא המתקבלים בחשבונות כי לוודא יש .4

 כל על בקרה שתכלול ומנומקת מפורטת ד"חוו לצרף יש פרויקט כל בגין שמוגש חשבון

 .מדגמי באופן ולא פרויקט בכל חשבון כל על היא הנדרשת הבקרה כי יובהר התשלומים.

 הוראות כל כולל, מאושרים חלקיים חשבונות, התשלום בקשות כל על ובקרה מעקב .5

 נציג המשרד או מי מטעמו. להנחיות בהתאם והכל החוזי ז"והלו התקציב מול אל השינוי

 .חוזיות לכמויות בפועל מאושרות כמויות שוואתה .6

 .בפועל לביצוע החשבוניות התאמת .7

 ניתוחי, תעריפים כולל, לחוזה המסמכים והתאמת לחוזה ביחס התשלום בקשות בחינת .8

 הצמדות.  בדיקת וכן החשבונית, מרכיבי ויתר תקורות, כמות

 עדכון וכן הרשות עם והידברות עדכון תוך הדבר ייעשה, להפחתה המלצה שיש מקרה בכל .9

 נציג המשרד או מי מטעמו.  של בכתב

ראש רשות,  )חתימות הרלוונטיים המסמכים בכל ואישורים חתימות הימצאות בקרת .10

 המקומית(.מנכ"ל, גזבר, מורשי חתימה של הרשות 

 .ותביעות חריגות עבודות אחרי מעקב .11

 חריגות. לעבודות מחירים ניתוחי על בקרה .12

 התאמתן ובדיקת בשטח העבודות בשטח, תיעוד הפרויקט מנהלי עם הבהרה פגישות .13

 המאושרים. לחשבונות
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 בתקציב. לשינויים הסיבות בחינת כולל הפרויקטים באומדני השינויים בקרת .14

בדיקת סכומים מצטברים וחריגות, בדיקת תעריפי יועצים, בדיקת תקורות הנגבות  .15

 מהמשרד על ידי גופי ביצוע שונים. 

 הביצוע ובחינת באומדני לגידול לגרום העלולים ותביעות מהחוזה חריגים על התראות .16

 .לכך הסיבות

 פקידיםבעלי ת עם וסטאטוס עבודה ובישיבות תקופתיים פנימיים בדיונים השתתפות .17

 במשרד וברשות המקומית. 

פרוטוקולים,  :הפרויקטים, כגון ותקציב ז"הלו על להשפיע העשויות תכתובות אחר מעקב .18

 להן וישנן כאלו, שיש שניתנו, ככל בכתב והוראות הביצוע קבלני עם ישיבות סיכומי

 והן שאושרו בחשבונות החלקיים הקבלנים, הן עם הכספית ההתחשבנות על השפעה

 .הסופיים בחשבונות

המקומית  הרשות נציג עם משותף סיור פרויקט, לרבות סיום דווח למשרד עלי הזוכה .19

 מהדיווח. כחלק העבודות גמר של בצילומים תיעוד וכן והמשרד

 לוחות זמנים לבדיקת דרישת תשלום: .יב

 .עבודה ימי 21 על תעלה לא לזוכההעברתה מהמשרד  מיום בדיקת דרישת תשלום .1

 לתשלום לחשב המשרד.  ואת המלצותי יעביר הזוכהימי עבודה,  21לאחר  .2

, החברה תפנה הרשות המקומית העבירה דרישת תשלום חלקית או חסרה בכל מקרה בו .3

לרשות המקומית בבקשה להשלמות. החברה תעדכן את המשרד על העברת הבקשה 

ימי עבודה מקבלת ההשלמות, החברה תשלים את בדיקותיה ותעביר את  7להשלמות. עד 

 המלצותיה לתשלום לחשב המשרד. 

 החלק לתשלום החברה המלצת , תועברניתן לשלם חשבון בחלקיות בלבד שבו מקרה בכל .4

 להערות מענה קבלת לאחרת לרשות המקומית. הערו יועברו ובמקביל לשלם ניתן שאותו

 .המענה מקבלת עבודה ימי  7 בתוך לתשלום המלצות העבירל ישמהרשות המקומית, 

המשרד.  נציג בכל מקרה בו ניתן לשלם את החשבון באופן מלא, תועבר המלצת החברה ל .5

ההמלצה תהיה כתובה ומפורטת, תוך התייחסות לעבודות הבקרה שבוצעו, ההנדסיות 

 והחשבונאיות, וחתימת אנשי הצוות על ההמלצות. 

ליקויי בטיחות, חריגות בנייה כבעיות מהותיות זוכה יימצאו על ידי הבמקרים בהם  .6

משמעותיות, ליקויים חשבונאיים וכדומה, החברה תודיע על כך באופן מידי למשרד. 

המשרד יהיה רשאי להקפיא או לבטל את ההרשאה שניתנה לרשות המקומית. המשרד 

את כל המרכיבים המפורטים יהיה רשאי לבצע במקרה זה ביקורת עומק לפרויקט הכוללת 

במכרז זה, ומרכיבים נוספים כרצונו דוגמת יומני עבודה, ניתוחי מחירים, בחינה מדוקדקת 

של כתבי הכמויות בהשוואה לביצוע בפועל, ניתוח והצלבת נתונים כספיים וכל פעולה 

 נדרשת לבחינת הבעיות. 

 

 ביטוח 10

כרוכות בקיום מומלץ למציעים לבדוק טרם הגשת הצעתם את העלויות ה

הביטוחים כלשונם. לא יתקבלו כל הסתייגויות או בקשות לשינוי תנאי הביטוח 

 לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.
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הספק מתחייב  לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, באמצעותו ו/או באמצעות 

המשרד לפיתוח הפריפריה,  –קבלני משנה/בעלי מקצוע מטעמו לטובתו ולטובת מדינת ישראל 

הנגב והגליל ולהציג למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, את הביטוחים הכוללים הכיסויים 

 -והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 
 ביטוח חבות מעבידים  .א

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל  .1

 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

דולר ארה"ב לעובד, למקרה  5,000,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך .2

 ולתקופת הביטוח )שנה(.

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה  .3

 ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

תוח הפריפריה, הנגב המשרד לפי –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

היה ונטען לעניין תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהם כי הם נושאים  -והגליל 

בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

 שבשירותו.

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

 הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות .1

כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל 

 והשטחים המוחזקים.

דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח  500,000  -גבול האחריות לא יפחת מסך .2

 )שנה(.

 .Cross Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .3

שלישי בגין פעילות של  הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד .4

 קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם.

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. .5

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .6

 והגליל, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

 

 ביטוח אחריות מקצועית .ג

 ריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.הספק יבטח את אח .1

הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים  .2

מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, 

מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר למתן שירותי בקרה 

עבור בניית ושיפוץ מוסדות ציבור עבור המשרד לפיתוח  ותקציבית הנדסית

המשרד   -הפריפריה, הנגב והגליל, בהתאם למכרז ולהסכם עם מדינת ישראל  

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  500,000  -גבול האחריות לא יפחת מסך .3

 )שנה(.  
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 -ב לכלול את ההרחבות הבאות:הכיסוי על פי הפוליסה יורח .4

 מרמה ואי יושר של עובדים; (1

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; (2

אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת  (3

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל; –ישראל 

 חודשים;  6הארכת תקופת הגילוי לפחות  (4

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .5

 והגליל, ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי  הספק וכל הפועלים מטעמו.  

 

 כללי .ד

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק יכללו התנאים הבאים:

המשרד לפיתוח   –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :   .1

 , בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.הנגב והגליל הפריפריה,

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל  .2

יום לפחות במכתב רשום  60תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 לחשב המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. 

 כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .3

 ובלבד, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ועובדיהם     - ישראל מדינת

        זדון. כוונת מתוך לנזק שגרם אדם יחול לטובת לא רשהוויתו

 הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הספק .4

 הפוליסות. תנאי פי על המבוטח על החובות המוטלות כל ולמילוי

 על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .5

    הספק.

 אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .6

  כאשר, המבטח

 ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים

 ראשוני המזכה

 הביטוח. פי על הזכויות במלוא

תנאי הכיסוי של כל הפוליסות, למעט ביטוח האחריות המקצועית, לא יפחתו  .7

מהמקובל על פי תנאי  "פוליסות נוסח ביט ___________)יש לציין את השנה(", 

 בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

 שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל  .8

 

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

 ההסכם.  למועד חתימת למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל עד הספק ידי על יומצאו

 
לפיתוח הפריפריה, המשרד  – ישראל מדינת עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב הספק

 .הביטוח פוליסות את בתוקף , וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיקהנגב והגליל
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מדינת  עם ההסכם עוד כל ,בשנה שנה מדי ידו על תחודשנה הביטוח פוליסות כי מתחייב הספק

 העתקי את להציג מתחייב הספק .בתוקףהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  – ישראל

 על בחתימת מבטחו אישור או המבטח י"ע וחתומות מאושרות המחודשות הביטוח פוליסות

 .        הביטוח תקופת תום שבועיים לפני המאוחר , לכלמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילל חידושן

 

 פי דין ועל פי על עליו החלה חובה מכל הספק את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  – ישראל מדינת של כוויתור האמור את לפרש ואין ההסכם

 .   זה הסכם  פי ועל דין פי על להם סעד המוקנים או זכות כל עלוהגליל 

 

 

 ניגוד עניינים וחובת סודיות 11

יחתום על הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים וכן הצהרה בדבר )לרבות ראש הצוות( חבר צוות כל  .א

  למכרז זה. 6 -ו 5 כמצורף בנספחחובת סודיות, 

שייבחר לעבודה לא ייחשב כעובד המשרד, וכי למעט תשלום התמורה  חבר צוותמובהר כי כל  .ב

לכל תשלום ו/או  בות עובדיו לא יהיה זכאי מהמשרדהמגיעה לו, הרי שהוא ו/או מי מטעמו לר

 תמורה ו/או הטבה אחרת בגין מתן השירותים נשוא מכרז זה. 

 במצב המוצע מעובדיו/הצוות מי או נמצא שהוא חשש שאין או נמצא אינו כי מצהיר המציע .ג

 ו/או מבצע/ים הם או שהוא אחרות עבודות זה, לבין מכרז נשוא העבודה בין ניגוד עניינים של

 להיקלע ו/או להימצא שלא מתחייב/ים הוא/הםכן,  וכמ .מהם מי ו/או של שלו התחייבויות

 מתחייב שיבצע/ו. עוד אחרות עבודות ובין זה מכרז לפי עבודתו/ם בין עניינים ניגוד של למצב

 כי אפשרות קיימת אשר גורם זה עם מכרז נשוא העבודה ביצוע לצורך להתקשר לא המציע

 לעיל. כאמור עניינים בניגוד ימצאו עובדיו או הוא

בכל מקרה בו המציע מספק שירותי פיקוח/בקרה/תכנון לרשות מקומית, הוא יצהיר על כך  .ד

בפני המשרד ויתחייב לא לבצע בקרה על פרויקט כלשהו שתוקצב על ידי המשרד, בו ישנה לו 

או למועסקיו או למי מטעמו מעורבות כלשהי. כמו כן, המציע יוודא כי אף אחד מעובדיו או 

 .מו לא יבצע בקרה על פרויקט כלשהו בעיר מגוריומטעמי ממועסקיו או 

המציע מצהיר בזאת כי הוא ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה מטעמו, אינו נושא משרה  .ה

בקרת פרויקטים. במידה  ו/או בעל עניין ברשות מקומית כלשהי עבורה נדרשת או תידרש

לשהי או בעלי עניין ברשות והמציע או נושא משרה מטעמו, נושאים משרה ברשות מקומית כ

מקומית כלשהי, עליהם לדווח על כך למשרד מידית ולהימנע מכל פעילות בקרה לגבי אותה 

 רשות מקומית.

הזוכה מתחייב לדווח למשרד על כל מצב בו הוא או אחד מעובדיו יימצאו במצב בו תהיה קיימת  .ו

ע למצבים של ניגוד עניינים. לא להימצא ולא להיקלשהאפשרות לניגוד עניינים. הזוכה מתחייב 

הזוכה מתחייב כי הוא ועובדיו לא יחתמו לאחר זכייתם במכרז על התקשרות כלשהי עם רשות 

בכל מקרה של ספק לניגוד עניינים, הזוכה   מקומית שעלולה להעמיד אותם בניגוד עניינים.

 יפנה להתייעצות עם המשרד. 

לא יעשה שימוש כלשהו במסמכים, נתונים, מידע ותוצרים כלשהם הקשורים כל חבר צוות  .ז

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

 .ובכתב של המשרד



 

 18  תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 

 

רה שהיא העברת מסמכים, נתונים, מידע ותוצרים כלשהם הקשורים לנושאי מכרז זה בכל צו .ח

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

 הלפי פניה זו הנמצא ברשות ההזוכה למשרד כל חומר הקשור בעבודתעביר י, ועם סיום פעילות .ט

 ובהתאם להנחיות מפורשות של המשרד בלבד. 

פעל לפי הדינים החלים הנוהגים בתחום הגנת הפרטיות ומאגרי מידע, ככל שיהיו יהזוכה  .י

שפה את המשרד תהזוכה  החברהשא באחריות מלאה לנושאים אלה. תיו העילותרלוונטיים לפ

, קבלני ה, יועציה, עובדיהבגין כל תביעה שתוגש נגד המשרד בגין הפרה של חוקים אלה על יד

 . הוכל גורם אחר הפועל מטעמ ההמשנה של

 .כל דרישות אבטחת המידע של המשרדמחויב לפעול לפי  חבר צוותכל  .יא

הזוכה, המתבצעת במשרד ממשלתי שאינו המשרד  חברהגרת העבודה של הכל מטלה במס .יב

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

 הביטחון של הגוף בו מתבצעת המטלה.

 

 זכויות קניין  12

 חות"דו לרבות, זה הסכם במסגרת הזוכה שיבצע עבודה בכל קנייןה זכויות בעל יהיה המשרד .א

 מגנטית מדיה גבי על עדתוי וא  העבודה במסגרת הזוכה לידי שיגיע מידע כלו ,ביניים ותוצרי

 מראש אישור בהם, ללא שימוש כל לעשות רשאי יהיה הזוכה לא . כמו כן,אחרת מדיה כל או

 בכל לנקוט מתחייב המכרז. הזוכה נשוא מתן השירותיםצורך ל נציג המשרד, אלא של ובכתב

 .דין כל פי על המשרד שם על אלו זכויות לרשום מנת על שיידרש כפי הפעולות

 המשרד, יהיה שילם ושבגינו השירותים ביצוע לצורך הזוכה שרכש שהוא סוג מכל חומר כל .ב

 השירותים. מתן לצורך בו השימוש סיום עם למשרד להעבירו הזוכה ועל של המשרד רכושו

גורם  יוצרים של זכויות רוחני, כולל קניין זכות כל יפר לא הזוכה, השירותים ביצוע במסגרת .ג

 את וישפה זו הפרה בגין הבלעדי האחראי הזוכה כאמור, יהיה זכויות הופרוהיה וכלשהו. 

 כאמור. הפרה בגין דרישה או תביעה עקב לו שיגרמו והנזקים כל ההוצאות בגין המשרד

 הנוגע החומר כל את למשרד הזוכה , ימסורםחלק או יםהנדרש יםהשירות מתן גמר לאחר .ד

 עת בכל האמור החומר כל את ימסור נוספת. הזוכה תמורה ללא זאת , וכלנושנית יםלשירות

 .הדרישה ממועד יום 14 בתוך המאוחר ולכל דרישת המשרד לפי

 מסמך כל מידע, הצגת ולדרושבתיאום מראש,   הזוכה במשרדי לבקר עת בכל רשאי המשרד .ה

 זה. מכרז נשוא הבקרה ופעילות העבודה הנוגע לביצוע ממוחשב קובץ כל או

 

 

 מכרז ערבות  13

המציע יצרף להצעתו ערבות של בנק ישראלי או של חברת ביטוח בעלת רישיון מבטח על פי חוק  .א

 ₪ 50,000, אוטונומית ובלתי מוגבלת בתנאים, על סך 1981-הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א

)להלן: "ערבות הצעה"(. תוקף ערבות ההצעה יהיה  חדשים(שקלים  חמישים אלף )במילים

 .22/09/201912/08/2019לפחות עד ליום 

 כתב הערבות יוצא על שמו של המציע בלבד. .ב



 

 19  תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 

 

ערבות ההצעה תשמש לצורך הבטחת התקשרותו של המציע בהסכם עם המשרד ככל שהצעתו   .ג

למועד בו הצעתו צריכה תבחר כהצעה הזוכה במכרז, או ככל שהמציע יחזור בו מהצעתו עד 

 לעמוד בתוקפה, או אם יסתבר כי המציע אינו עומד בהצהרותיו הכלולות בהצעתו.

המשרד יהא רשאי לממשל ו/או לחלט את הערבות, כולה או חלקה, בהתקיים התנאים   .ד

ב)ב( לתקנות חובת המכרזים ובמידה והמציע שזכה לא מילא אחר 16המפורטים בתקנה 

ויב לפי הצעתו ומסמכי המכרז. הערבויות של המציעים, שלא זכו הדרישות שבהן הוא מח

במכרז, יוחזרו למציעים לאחר סיומם של הליכי המכרז ואישור תוצאותיהם ע"י ועדת 

 המכרזים של המשרד.

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

 במכרז זה.

ואין  . נוסח זה מחייב7לחוברת ההצעה כנספח הנוסח של ערבות ההצעה )ערבות מציע( מצורף   .ו

לסטות ממנו; סטייה כלשהי מנוסח הערבות תגרום לפסילתה של ההצעה כולה ללא מתן זכות 

 שימוע.

הצעה שלא יצורף אליה כתב ערבות כנדרש, תיפסל על הסף, ללא כל הודעה נוספת לאמור   .ז

 כאן.

האמורה תהיה ערבות בנקאית מבנק ישראל או של חברת ביטוח ישראלית, שברשותה  הערבות  .ח

 .7, כמפורט בנספח 1981 –רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

אם הערבות תהיה של חברה ביטוח, החתימה לאישור הערבות תהיה של חברת הביטוח עצמה 

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

מציע המעוניין בכך, רשאי להגיש העתק של ערבות ההצעה לבדיקתו של נציג המשרד באמצעות   .ט

תחת הנושא בדיקת ערבות   06/06/201907/05/2019עד ליום  lees@png.gov.ilהדוא"ל: 

 ."למתן שירותי בקרה עבור בניית ושיפוץ מוסדות ציבור" 1904/למכרז פומבי מס' מציע 

מומלץ לשלוח את העתק הערבות מוקדם ככל האפשר )תשובת עורך המכרז תימסר למציע 

שעות מהמועד האחרון להגשת העתק הערבות(. באחריות המציע לדאוג  48בדוא"ל בתוך 

ר. יובהר, נציג המשרד שעות מהמועד כאמו 48ולוודא כי קיבל את תשובת עורך המכרז לאחר 

יבדוק ערבות של מציע פעם אחת בלבד. במידה והתגלה טעות בהעתק של הערבות שהגיש 

המציע, באחריות המציע לתקן את הטעות ולוודא כי לא נוצר פגם נוסף בערבות. לא תיפסל 

תשומת לב המציעים כי אין להסתפק בשמות ערבות בשל פגם בערבות שאישר נציג המשרד. 

החתימה של הבנק ונדרשות גם חותמות אישיות בנוסף ובנפרד מעבר לשמות מורשי מורשי 

 החתימה )בנוסף לחתימות(.

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

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

 (.הביטוח סוכן י"ע לא הביטוח

 

 אופן הגשת ההצעה  14

 מתכונת להגשת ההצעה א.

 המציע יגיש את ההצעה במתכונת המופיעה בפרק זה ובהתאם להוראות המכרז. .1

ולצרף המציע נדרש לחתום על מסמכי חוברת ההצעה עם חותמת וחתימת מורשי החתימה   .2

 להצעתו את כל המסמכים הנדרשים על פי הוראות המכרז.

mailto:lees@png.gov.il


 

 20  תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 

 

 כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם בר"ת של המורשה לחתום מטעם המציע. .3

את ההצעות יש להגיש אך ורק לתיבת המכרזים של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  .4

. ההצעות תוגשנה 13תל אביב, קומה  8והגליל, בבית אמות משפט, רחוב שאול המלך 

על המעטפה יש לרשום את שם . המציעבמעטפות סגורות ואטומות ללא סימני זיהוי של 

 ומספר המכרז.

, ראו רשימת מסמכים אשר יש המציע יצרף להצעתו כל מסמך הנדרש לפי מסמכי המכרז .5

 .לצרף

 ( 2)סה"כ  : מקור והעתקשל ההצעה עותקים מלאיםשני ה להכיל מעטפעל ה .6

ים במסגרת המענה למכרז ימלא המציע את כל הנספחים וישלבם במסגרת ההצעה חתומ .7

 על פי הנדרש.

ההצעה תכלול שתי מעטפות פנימיות נפרדות. האחת ובה הצעת המחיר והשנייה ובה שאר  .8

אין לציין את הצעת המחיר או פרטים המרמזים על הצעת המחיר, למעט  פרטי ההצעה. 

בטופס הצעת  המחיר המיועד לכך, שיוכנס למעטפת המחיר הסגורה. מציע שיציין את 

 , ייפסל. כאמורהצעת המחיר 

 20/06/2019  2019/0526/המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו בתאריך  .9

הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת  .12:00בשעה 

 המכרזים. 

 כל מציע יציע הצעה אחת בלבד.  .10

 על עמודי ומסמכי ההצעה להיות ממוספרים. .11

 העברית.ההצעות תוגשנה בשפה  .12

 

 כללי -תכולת המעטפות  ב.

 בנספח: המציע יקבע איש קשר מטעמו להליכי המכרז, ויציג את פרטיו כמפורט פרטים כלליים

. המציע יצרף רשימה, מאושרת על ידי עו"ד, של מורשי החתימה של המציע וסמכותם 12

  .4 בנספחלחייב אותו בחתימתם כמפורט 

 

 איכות –תכולת המעטפות  ג.

הציג בפני המשרד אסמכתאות לעמידתו בכל הדרישות המקצועיות, לרבות למציע על ה

קורות חיים, תעודות השכלה וקורסים, אישורי רישום בפנקסי המהנדסים/אדריכלים, 

על המציע מכתבי המלצה, הוכחות בדבר ניסיונו וכל אסמכתא אחרת הנדרשת במכרז זה. 

ה תפקיד, מהמשרות המוצעות לעיל, הוא לצרף להצעתו מכתב מלווה בו הוא ירשום לאיז

 מגיש את מועמדותו. 

 

 מחיר -תכולת המעטפות  ד.

 המחיר הצעת את הכוללת, סגורה, נוספת מעטפה תצורף מציעלמעטפה המוגשת על ידי ה

  .9למכרז זה ובנספח  15המפורטת בפרק 

 

 שאלות הבהרה 15



 

 21  תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 

 

 באמצעות דוא"ל: לגב' לי סרובמציע המבקש הבהרות בקשר למכרז זה, רשאי לפנות בכתב  .א

lees@png.gov.il  בשעה  30/05/2019/2019/0430פניות כאמור תתקבלנה עד לתאריך

0012:. 

התשובות הרשמי  פרוטוקולבאתר האינטרנט של המשרד. רק  נהפורסמתתשובות לשאלות  .ב

-התשובות יפורסמו עד ליום ה את המשרד.יהיה המסמך הבלעדי שמחייב  המשרדשל 

06/06/2019/2019/0507. 

הפנייה תהיה בקובץ וורד שיכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת  .ג

 השאלה, פרוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

 .באחריות המציעים להתעדכן במענה לשאלות שיפרסם המשרד  ככל שיהיה כזה  .ד

מסמכי המכרז, ל בנוגעלמען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בהירות  .ה

תהא הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה או תביעה  המשרדקבע יהפרשנות ש

 . המשרדהנובעת מאי בהירות או סתירה במסמכי המכרז או בגין הפרשנות שבחר 

 

 אמות מידה 16

 בחינת כל אחת מההצעות תתבצע לפי השלבים הבאים:א. 

 .שלב א': בחינה עמידה בתנאי הסף

 שלב ב': הערכת איכות.

 שלב ג': ראיונות. 

 בחינת הצעת המחיר. ':דשלב 

 , וקביעת ההצעה הזוכה. השלבים המוקדמים': שקלול ציוני השלב 

 

 שלב א': עמידה בתנאי הסףב. 

 כל הצעה תיבחן בהתאם לתנאי הסף.. 1

 הצעתו תיפסל. - מציע  שלא יעמוד בתנאי הסף. 2

 

 שלב ב': הערכת איכותג. 

 איכותן.ההצעות שעמדו בתנאי הסף, ייבחנו לצורך הערכת . 1

 . נקודות 60 יהיהציון האיכות המרבי להצעה, . 2

 

 טבלת אמות המידה והמשקלות בציון האיכות  

ניקוד מרבי  הפרמטר הנבדק: מס"ד:

 לסעיף:

 הערות:

בניהול  שנים 5 לפחות של מקצועי ניסיון בעל .1                                                 10 ניסיון ראש הצוות 1

ו/או פיקוח ו/או בקרה על פרויקטים בתחום 

תנאי הסף מוסדות ציבור, כהגדרתם במכרז זה. 

שנות ניסיון, ולכן יינתן ניקוד רק מעבר  5הינו 

 לתנאי סף זה )שנות ניסיון(.

 נקודות. 1.5שנות ניסיון:  6-10 

 נקודות. 3שנות ניסיון:  11-15 

 נקודות.  5שנות ניסיון:  16מעל  

 תאריך חדש: הערות עם[ 1ע]
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 22  תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 

 

 או/ו ניהול עבודות בביצוע בישראל מוכח ניסיון .2

מוסדות ציבור )מספר  על בקרה או/ו פיקוח

  פרויקטים(.

 נקודות. 1.5פרויקטים:  11-20

 נקודות. 3פרויקטים:  21-30

 נקודות. 5פרויקטים ומעלה:  31

ניסיון חבר צוות  2

בתחום הבקרה על 

איש צוות  -הבנייה 

אחד על פי סעיף 

הצוות )חבר  ב4

 (שיועסק כשכיר

ניסיון בניהול ו/או פיקוח ו/או בקרה על  .1 9

תנאי הסף פרויקטים בתחום מוסדות הציבור. 

השנים האחרונות, ולכן  10-שנות ניסיון ב 3הינו

 יינתן ניקוד רק מעבר לתנאי סף זה.

 נקודה. 1.5שנות ניסיון:  4-5 

 נקודות. 3.5שנות ניסיון:  6-8        

 נקודות.  5נות ניסיון: ש 9מעל        

 או/ו ניהול עבודות בביצוע בישראל מוכח ניסיון .2

מוסדות ציבור )מספר  על בקרה או/ו פיקוח

  פרויקטים(.

 נקודות. 1פרויקטים:  5-15

 נקודות. 2.5פרויקטים:  16-30

 נקודות. 4פרויקטים ומעלה:  31

ניסיון חבר צוות  .3

בתחום הבקרה על 

איש צוות  -הבנייה 

 ב4שני על פי סעיף 

 על בקרה או/ו פיקוח או/ו בניהול ניסיון .1 9

 הינו הסף תנאי. הציבור מוסדות בתחום פרויקטים

 יינתן ולכן, האחרונות השנים 10-ב ניסיון שנות 3

 .זה סף לתנאי מעבר רק ניקוד

 .נקודה 1.5: ניסיון שנות 4-5       

 .נקודות 3.5: ניסיון שנות 6-8        

 . נקודות 5: ניסיון שנות 9 מעל       

 ניהול עבודות בביצוע בישראל מוכח ניסיון .2

 מספר) ציבור מוסדות על בקרה או/ו פיקוח או/ו

 (. פרויקטים

 .נקודות 1: פרויקטים 11-20

 .נקודות 2.5: פרויקטים 21-30

 .נקודות 4: ומעלה פרויקטים 31

מבקר ניסיון  .4

חבר  1תקציב 

 ג4הצוות. 

באישור בביצוע בקרה תקציבית שנות ניסיון  .1 8

מוסדות בתחום בפרויקטים המלצות לתשלום 

שנות ניסיון בין השנים  3ציבור. תנאי הסף הינו ה

, ולכן יינתן ניקוד רק מעבר לתנאי 2018-ל 2012

 סף זה.

 נקודות. 1שנות ניסיון: 4-6

 נקודות. 2שנות ניסיון:  7-10

 נקודות. 3שנות ניסיון:  11מעל 

בגין פרויקטים באישור המלצות לתשלום ניסיון  .2

    )מספר פרויקטים(: מוסדות הציבורבתחום 

 נקודות. 1פרויקטים:  6-10

 נקודות. 3פרויקטים:  11-16

 נקודות. 5פרויקטים:  17מעל 

ניסיון מבקר  .5

חבר  2תקציב 

 ג4הצוות. 

באישור בביצוע בקרה תקציבית שנות ניסיון  .3 8

בפרויקטים בתחום מוסדות המלצות לתשלום 

שנות ניסיון בין השנים  3הציבור. תנאי הסף הינו 
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, ולכן יינתן ניקוד רק מעבר לתנאי 2018-ל 2012

 סף זה.

 נקודות. 1שנות ניסיון: 4-6

 נקודות. 2שנות ניסיון:  7-10

 נקודות. 3שנות ניסיון:  11מעל 

באישור המלצות בביצוע בקרה תקציבית ניסיון  .4

בגין פרויקטים בתחום מוסדות הציבור לתשלום 

    )מספר פרויקטים(:

 נקודות. 1פרויקטים:  6-10

 נקודות. 3פרויקטים:  11-16

 נקודות. 5פרויקטים:  17מעל        

 שלפיה המתודולוגיה מהי בהצעתו יפרט המציע 5 מתודולוגיה .6
 מוסדות ציבור כמפורט להלן: על בקרה יבצע

 מול המוצע העבודה ואופן הארגוני המבנה .1
 נקודה. 1 .המשרד

 לפרויקטים, כולל הצעות לבדיקת מתודולוגיה .2
 נקודה. 1 .ההצעות לבדיקת זמנים לוחות

 פרויקטים ופיקוח על לבקרה מתודולוגיה .3
 1 .הפרויקט לשלבי התייחסות שבביצוע, כולל

 נקודה. 
היתר  בין דיווחי, הכולל פורמט הצגת .4

לסיורים, פגישות עבודה, עבודה מול  התייחסות
רשויות מקומיות, בקשת חומרים מהרשויות 
המקומיות, השלמות, דו"חות ביניים, דו"חות 

 נקודה. 1סופיים וכל מרכיב אחר נדרש. 

העבודה,  לביצוע ותפעולית ארגונית מתכונת .5

הגאוגרפית של  לפריסה גם המתייחסת

 נקודה. 1הפרויקטים השונים. 

היקף פעילות  .7

מספר  –המציע 

 פרויקטים

 עבודות בביצוע בישראל מוכח ניסיון המציע בעל 7

על פרויקטים בתחום  בקרה או/ו פיקוח או/ו ניהול

 מוסדות ציבור. 

 נקודות. 2.5פרויקטים:  21-50

 נקודות. 5פרויקטים:  51-100

 נקודות. 7פרויקטים ומעלה:  101

המלצות. לצורך העניין יתקבלו מכתבי המלצות רק  4 המלצות. .8

רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים מ

סטטוטוריים, קק"ל, רמ"י, החטיבה להתיישבות, 

מכתבי הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית.  

ההמלצה חייבים להיות פרסונליים על שם המציע. 

עד נקודה,  0.5על כל מכתב המלצה תינתן 

 נקודות. 4למקסימום של 

מקסימום ניקוד  

 איכות:

60  

ציון האיכות ייקבע על פי המשקלות כאמור לעיל. המשרד לא ימשיך בבדיקת הצעה אשר ציון 

  נקודות. 40-נמוך מ -האיכות שנקבע לה כפי האמור לעיל 
 ראיונות שלב ג': ד. 

 יוזמנו לראיון.  נקודות, 50-מ , שיקבלו יותרהמציעים בעלי ציון האיכות הגבוה ביותר 5 .1

 נקודות.  20ציון הראיונות יהיה  .2

 הראיונות ינוקדו כדלקמן:  .3
o וניסיונו עם פרויקטים דומיםהמציע  התרשמות מקצועית מאופן התמודדות 

מניסיון המציע בעבודה בהיקפים משמעותיים, בפריסה גאוגרפית רחבה, בעבודה ו
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ממשלה, בביצוע בפיקוח ובקרה אחר  מול רשויות מקומיות, בעבודה מול משרדי
 (.נק' 12מוסדות ציבור, בבדיקת תוכניות )

o נק'( 4)–פרויקט תו לזמינות להתחייבו. 

o  נק'( 4) –התרשמות כללית. 

 
 ': בחינת הצעת המחירדשלב ה. 

 המציעים. 5בשלב זה תיפתח המעטפה המכילה את הצעת המחיר של  .1

 נותני שירותיםלהתקשרות עם  ל"החשכ תעריף על הנחה אחוז לתת מתבקש מציע כל .2
 .הנחה להציע חובה אין כי יודגש. ורואה חשבון מתכננים בתחום הבינוי – חיצוניים

. שיטת ההתקשרות היא 13.9.0.2ההתקשרות הינה על פי הוראת תכ"ם מספר 
 הצעתלהגיש  מתבקש מציעכל  .שעתי תעריף פי על. דהיינו, התקשרות על פי תשומות

י אחוז הנחה מקסימלי כ ,יובהר .ל"חשכ מתעריף הנחה כאחוז עבודתו לשעת מחיר
 . 20%לשעת עבודה הוא 

יודגש, על פי הוראות התכ"ם התעריף המוצע אינו כולל החזר הוצאות נסיעה. כלל  .3
שיידרשו הוצאות אלו הן תשולמנה בנפרד על פי דיווח שיוגש למשרד ועל פי תעריפים 

 מעת לעת.שייקבעו על ידי החשב הכללי 

במקרה שההתקשרות כוללת מספר רמות יועצים, שיעור ההנחה יחול באופן אחיד על  .4
 .כלל רמות התעריפים, בהתאם לרמת התעריף שעליו עונה נותן השירותים החיצוני

יכלול את כל הוצאות המציע, למעט , לאחר ההנחה המוצעת ,לשעת עבודהתעריף  .5
 2.6.4-ו 2.6.3. החזר הוצאות נסיעה יתבצע על פי סעיפים מע"מ כולל הוצאות נסיעה

 . 13.9.0.2על פי הוראת התכ"ם מספר 

יודגש, על פי הוראות התכ"ם התעריף המוצע אינו כולל החזר הוצאות נסיעה. כלל  .6
שיידרשו הוצאות אלו הן תשולמנה בנפרד על פי דיווח שיוגש למשרד ועל פי תעריפים 

 ללי מעת לעת.שייקבעו על ידי החשב הכ

כאמור לעיל, הצעת המחיר תתבסס על  .סגורה נפרדת , במעטפה9 בנספחתוגש ההצעה  .7
 . , כפי שצוין לעיל, אין חובה לתת הנחההנחה מתעריפי החשכ"ל

 מלוא את קבלי ביותר הגבוה ההנחה אחוז כאשר לזו זו יחסית תוערכנה ההצעות .8
 . אליו יחסית ינוקדו ההצעות ויתר, נקודות 20, המחיר בסעיף הניקוד

 
 שקלול ציוני האיכות והמחיר, וקביעת ההצעה הזוכה': השלב ו. 

 ההצעה שקיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, תהיה ההצעה הזוכה.  .1

 הצעה הזוכה. ל ייחסבמיקום יתר ההצעות ידורגו  .2
 

 הליכים לביצוע ההתקשרות ומשמעויותיהם 17

במקרה . יותר מזוכה אחד במכרזבהבלעדי, לבחור  ושיקול דעת, לפי יהמשרד רשא .א

וכך  אף היא כזוכהכזה, ההצעה שקיבלה את הציון המשוקלל השני בטיבו, תוגדר 

 ., בהתאם לשיקול דעת המשרד כאמורהלאה

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

 שיקול פי על, זה למכרז הנוגעים אחרים ותנאים מועדים לשנות וכן ההצעות להגשת

 .המוחלט דעתו

פוטנציאליים  גופיםאינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי, והוא רשאי לפנות לשרד המ .ג

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

 בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

 זוכים או יותר.  2המשרד רשאי להתקשר עם  .ד
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גבוה ואמורה להביא לזכייה  ציון שקיבלה בהצעה לבחור שלא רשאי יהיה המשרד .ה

 לאחר וזאת בהתחייבויותיו לעמוד המציע של יכולתו בדבר חשד יתעורר אם, במכרז

 .ולהסבירה עמדתו את להציג הזדמנות למציע שניתנה

 תוספת"י ע בין, לגביהם הסתייגות כל או, המכרז במסמכי שייעשו תוספת או שינוי כל .ו

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

 .לפסילתה לגרום עלול ואף בהצעה

מתחייב לסיים את הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת. אך  ינוהמשרד א .ז

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

 חזרה. ברשאי המציע לבטל את הצעתו ולקבל את הערבות 

 יום 90 –ה לפני התקופה האמורה עהצ מבלי לגרוע מהאמור במפרט מכרז זה, בוטלה .ח

רשאי המשרד לחלט את הערבות שצרף המציע להצעתו. ההודעה על ביטול ההצעה  –

  הפריפריה, הנגב והגליל.לפיתוח תועבר בכתב למשרד 

המציע אינו רשאי להמחות )להעביר( לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז  .ט

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

אין המציע רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר,  .י

 ללא הסכמה בכתב מהמשרד.

 הבא במקום שדורג למציע לפנות ההתקשרות תקופת במהלך עת בכל שאירהמשרד  .יא

 לפי שנותרה ההתקשרות ופתקלת השירותים את לבצע לו ולהציע, זוכהמציע  אחרי

 המפורטות בדרישות עומד ואינ זו בפנייה זוכה/מציע כי התברר שבו מקרהה בזמכרז 

 במכרז זה. 

 דעתו הבלעדי:-המשרד רשאי, לפי שיקול .יב

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

 פי החלטתו. -עם גורם כלשהו, על

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

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

 אחר זוכה ולקבוע הזוכה של זכייתו את לבטל או, כליל לבטלם או, ידו על שייקבע

 .תחתיו

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

לפי מכרז זה; הכל, בכפוף לאישור של ועדת המכרזים של  המציעהתקשרות עם 

 המשרד.

 .זוכיםפר מסה בין ילפצל את הזכיאו זוכה כלשהו למכרז בשלא לבחור  .4

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

 המשרד,לדעת אשר, חסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, יסף, או בשל חוסר התי

 ,תיויגויהסתבמקרה, שההצעה כוללת , או כראויאו החלטה  ה של ההצעהמונע הערכ

 ,יבחר בהצעה והמשרדהיה  מכרז.מסמכי ההאמור בעל כלשהם  או תוספות נוייםיש

יראו אלו ימכרז, מסמכי מעבר לאמור ב, או תוספות תהסתייגויונויים או יבה יהיו ש

 המשרד.כבטלים ולא יחייבו את 

בהירויות, לרבות פניה -למציעים לקבלת הבהרות על הצעתם או כדי להסיר אי לפנות .6

ת דעת מקצועית. זאת, בכפוף אל הממליצים, המובאים בהצעתם, לשם קבלה של חוו
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-ההבהרות מטעם המציע יהוו חלק בלתי .1992 -לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 

בשלמות ובמועד, אשר  ההבהרות הנדרשותכל לא יתקבלו נפרד מהצעתו. היה ו

 .לפסול את ההצעה יהיה רשאי נקבע ע"י המשרד, המשרד

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

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

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

כן, הועדה תהיה רשאית שלא -נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז. כמו

 ,המציע לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו באופןש ,רר חששלבחור בהצעה אם מתעו

התנאים הסוציאליים של השכר ושל המניח את דעתו של המשרד בכל הנוגע לתשלום 

. כל זאת, זולת אם החליטה הועדה אחרת את הפעילות הנדרשת שיבצעו ,לעובדים

 מטעמים מיוחדים שיירשמו.

הבלעדי,  ולפי שיקול דעת ,בין הזוכים למשרד שמורה הזכות לנתב את הזמנות העבודה .יג

מתחייב להיקף עבודה כלשהו או בכלל, בכל אחד  ובין הזוכים השונים, ואף אינ

 .מתחומי הפעילות

בפרטי המכרז,  ים, כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים, לערוך שינויהמשרד רשאי .יד

 ו, על פי שיקול דעתנאי מתנאי המכרז, ובלבד, שהמשרד סבורלהוסיף או לעדכן ת

, כי השינוי הינו סביר בנסיבות העניין ואין בו כדי לפגוע בהליך המכרז. שינוי הבלעדי

. מציעים, אשר להודעה מראש ובכתב על ידי המשרדכאמור, במידה וייעשה, יהיה כפוף 

אור השינוי שפורסם הגישו הצעות עובר לשינוי, ויהיו מעוניינים להגיש הצעה חלופית ל

ת כן בהתאם למועד הסופי שיפורסם בהודעת השינוי , יהיו רשאים לעשועל ידי המשרד

 קודמת.ההצעה את הותוך הצהרה שהצעה זו מחליפה 

 ימים 14לחתום על חוזה ההתקשרות תוך  יםאת הזוכה או הזוכ ןהמשרד יזמי .טו

  אצל הזוכה.הודעת הזכייה מקבלת  קלנדריים

עם חתימת חוזה ההתקשרות בין  ,אך ורק ,מוסכם בזה, כי הליכי המכרז יסתיימו .טז

 הנספח הביטוחי וערבות הביצוע. הצדדים, לאחר הגשת

חודשים ממועד ההכרזה על זוכה/ים במכרז,  6עד חלוף  : המשרד רשאיזוכה חלופי .יז

אשר  למציעלבין זוכה/ים כאמור, לפנות  משרדובנסיבות בהן בוטלה ההתקשרות בין ה

לבצע את השירותים  ו, ולהציע לדר שנקבענמוך יותר על פי הסדורגה במקום  והצעת

 .חברהנשוא המכרז, וזאת כפי האמור בהצעה אשר הוגשה על ידי אותו ה

הבלעדי, לפסול או לדחות הצעה שהוגשה, להזמין  ו, על פי שיקול דעתירשא המשרד .יח

מציע כדי לברר פרטים בהצעה ופרטים אחרים הדרושים לצורך קבלת החלטה ולבחור 

מה ביותר, או לבחור כמה הצעות, או להחליט שלא לבחור כל הצעה את ההצעה המתאי

 שהיא.

 .הבלעדי ובשיקול דעתעל פי הצעה כלשהי  לקבל מתחייב והמשרד אינ .יט

הבלעדי, לבטל את המכרז, אף לאחר בחירת  ו, על פי שיקול דעתרשאי ההמשרד, יהי .כ

ההצעה הזוכה או ההצעות הזוכות, או לפרסם מכרז חדש, בהודעה מתאימה למציעים,  

 ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.

אין באמור לעיל בכדי לפגוע בכל זכות הקיימת למשרד על פי חוק חובת מכרזים,  .כא

 לחוק זה.או התקנות  1993-התשנ"ג
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המשרד  עם בעבר עבד אשר מציע הסף על לפסול הזכות את לעצמו שומר המשרד .כב

 ולא שירותים נותן או  כספק, אחר ממשלתי גורם או/ו לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 שלילית דעת חוות לגביו שקיימת או הנדרש השרות או הטובין של בסטנדרטים עמד

 לפי, פה-בעל או בכתב טיעון זכות למציע תינתן זה מעין במקרה. עבודתו טיב על בכתב

 בהגשת רואה המכרז עורך .בעניין הסופית החלטתו לפניו המכרז עורך של דעתו שיקול

 .זה לתנאי הסכמה, מציע ידי על הצעה

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

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

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

כן, הועדה תהיה רשאית שלא לבחור -נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז. כמו

יח את המנ ,המציע לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו באופןש ,רר חששבהצעה אם מתעו

 ,התנאים הסוציאליים לעובדיםשל השכר ושל דעתו של המשרד בכל הנוגע לתשלום 

. כל זאת, זולת אם החליטה הועדה אחרת מטעמים את הפעילות הנדרשת שיבצעו

 מיוחדים שיירשמו.

 פסוקה, ועדתההלכה מן ההוראות כל דין ומבנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט זה,  .כד

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

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

 הציבור ואת תכליתו של מכרז זה.

 פי כל דין.-המשרד על יו שלאין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות .כה

, המכרז מסעיפי לסעיף מפורטת התייחסות חוסר בשל ההצעה לפסול רשאי המשרד .כו

 .סף תנאי היותו בשל או כראוי ההצעה הערכת מונע המשרד לדעת אשר

 פרטים או/ו האישורים כל להן צורפו שלא הצעות לפסול שלא רשאית המכרזים ועדת .כז

 .הבלעדי דעתה שיקול פי על והכל השלמה ברי שהם ככל

 תחבולה/ תכסיסנות גלומים המציע של בהצעתו כי המכרזים ועדת ותתרשם היה .כח

 השוק ממחיר משמעותי באופן נמוכה הייתה המציע נקב בה מחיר הצעת: לדוגמא)

 .הסף על ההצעה את לדחות הועדה רשאית תהא (,המקובל

 את הבין, המכרז בתנאי עומד הואש מצהיר המציע כי פירושה, זה למכרז הצעה הגשת .כט

, האפשרי המידע מלוא את קיבל, הצעתו את הגיש בטרם תנאיו לכל הסכים, מהותו

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

 .וחלקיו פרטיו כל על המכרז על כלשהו תנאי או/ו פרט הבין לא או/ו ידע

 ללא והכל המכרז תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת .ל

 .תוספת או הסתייגות
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, מקורי ובלתי מותנה על שמו ימציא כתב ערבותזוכה העם קבלת הודעה על הזכייה,  .א

( כולל יםאחוז חמישה) 5%ההסכם. כתב הערבות יעמוד על  ו שללשם הבטחת ביצוע

יום )תשעים(  90עד  -. תוקף כתב הערבות זוכהעם הלשנה מע"מ, מערך ההתקשרות 

תוארך, הערבות  זוכהעם ה . אם ההתקשרותזוכהמעבר לתקופת ההתקשרות עם ה

 .תוארך בהתאם
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למסמכי המכרז. נוסח זה מחייב ואין  10 כנספחמצורף הנוסח של ערבות הביצוע  .ב

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

 נספח.הערבות שב

 ,ישראליתאו של חברת ביטוח של בנק ישראלי הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית  .ג

 שירותים פיננסיים )ביטוח(,חוק הפיקוח על  לפישיון לעסוק בביטוח ישברשותה ר

של חברת ביטוח, החתימה לאישור הערבות תהיה  תהיההערבות  אם .1981 - התשמ"א

 .של חברת הביטוח עצמה ולא של סוכן מטעמה

וכה דעתו הבלעדי, בכל מקרה שהז-המשרד יהא רשאי לחלט את הערבות לפי שיקול .ד

לא יעמוד בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו במכרז זה; זאת, מבלי לפגוע בזכויותיו 

 של המשרד לכל סעד אחר לפי כל דין. 

 

 

 

 

  במכרז ביטול זכייה 19

 מהבמידה שלא חת הזוכה המציערשאי לבטל את ההודעה בדבר הזכייה של  המשרד .א

 או הגישה את הנספח הביטוי ערבות ביצוע העל הסכם ההתקשרות או לא העמיד

 .כנדרש

את  תמספק הבמידה שאינ החברה הזוכהרשאי להפסיק את ההתקשרות עם  שרדהמ .ב

 השירותים המבוקשים במכרז, במהלך תקופת ההתקשרות.

את  פההחלי ובמידה שז החברה הזוכהרשאי להפסיק את ההתקשרות עם  שרדהמ .ג

לא הסכמה מראש ובכתב של , וזאת להאחד או יותר מאנשי הצוות שהוצעו על יד

 המשרד.

יום ללא  30 מוקדמת בתבהודעה  הזוכהלהפסיק את ההתקשרות עם  המשרד רשאי .ד

 שרדהסבר, תוך תשלום יחסי של העלויות בעבור כלל הטובין / השירותים אשר המ

 .נמצא בתהליך השגתן

 באמצעות ובין בעצמו דעתו, בין שיקול עפ"י לבצע רשאי המשרד בזאת, כי מובהר .ה

 בתנאי ועמידתו )בתיאום מראש( הזוכה פעילות על ובקרה מטעמו, פיקוח חיצוני גורם

 לנכון. שימצא ובתנאים זה, במקום מכרז

הרשויות  כל ידי על הנדרשים וההיתרים הרישיונות ללכ בידיו שיהיו מתחייב זוכה כל .ו

 כל ובמשך ההתקשרות תקופת מתחילת החל עסק לשם ניהול ותפעול המוסמכות

 הרישיונות לחידוש תקופת ההתקשרות כל ידאג במשך תקופת ההתקשרות. הזוכה

 תנוהל בהתאם פעילותו תקופת ההתקשרות כל שבמשך הדרושים, כך או ההיתרים/ו

רישיונות  להשגת דין. כל האחריות כל פי על הנדרשים ההיתרים או/ו לתנאי הרישיונות

רשאי  בכך. המשרד הכרוכות צאותההו בכל יישא הזוכה, אשר על תחול והיתרים אלה

 .עת בכל אלה רישיונות ואישורים הצגת מהזוכה לדרוש

בהתראה בכתב  המבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה עורך המכרז רשאי לבטל זכי .ז

 הבאים: ימים מראש, בהתרחש כל אחד מהמקרים 7של 
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 אלה; ויובהר, במקרים החברהכונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש  מינוי .1

 להודיע מידית לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור. החברהעל 

בדבר  למשרדלהודיע מידית  הזוכהמפרק זמני או קבוע לזוכה; יובהר, על  מינוי .2

 מינוי כאמור.

בדבר  למשרדלהודיע מידית  על הזוכהצו הקפאת הליכים לזוכה; יובהר,  נתינת .3

 מתן צו כאמור.

 כי יום; יובהר 30לתקופה רצופה העולה על  ונהל את עסקיהפסיק ל הזוכהאם  .4

 בדבר הפסקה כאמור. למשרדלהודיע מידית  החברהבמקרה המפורט לעיל על 

הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר; ויובהר, במקרה המפורט  הזוכהאם  .5

 בדבר הסבה כאמור. למשרדלהודיע מידית  הזוכהלעיל על 

 ההסכם.הסתלק מביצוע  הזוכהאם  .6

 האו מטעמ האו אדם אחר בשמ שהזוכההוכחות, להנחת דעתו,  המשרדכשיש בידי  .7

נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, מתנה או טובת הנאה כלשהי בקשר 

 להסכם.

בפסק דין חלוט בעבירות הקשורות או שעינינו מתן השירות כאמור  זוכה הורשע .8

 הזוכההפסיק את ההתקשרות עם במכרז זה, שומר המשרד לעצמו את הזכות ל

 באופן מידי.

הזוכה בהתחייבותו ולא יעמיד את אנשי הצוות השונים לתחילת  יעמוד שלא ככל .ח

 רשאי המשרד ,ימים מיום חתימת המשרד על הסכם ההתקשרות 30העבודה תוך 

 ששמע לאחר ,כן ערבות הביצוע. המשרד יעשה את ולחלט הזכייה מהודעת בו לחזור

המציע  על שהיה האחרון מתום המועד יום  15 שחלפו לאחר ,וכן הזוכה עמדת את

 .העבודה לתחילת הצוות אנשי להעמיד

 

 הצעות תיאום איסור 20

 או כמציע הצעה להגיש רשאי יהיה לא המציע. בלבד אחת הצעה להגיש רשאי המציע .א

 של בהצעה בעקיפין או במישרין שותף יהיה לא אחר, וכן מציע של בהצעה משנה כקבלן

 (20)נספח  .במכרז זה אחר משתתף

 זה למכרז יגיש, בעצמו, הצעה לא בו עניין בעל הינו שהמציע גוף כל או במציע עניין בעל .ב

 .כאמור בלבד אחת הצעה מאשר ביותר כלשהי בדרך משנה קבלן או שותף יהיה ולא

 למכרז הצעה יגיש לא בו עניין בעל שהמציע גוף בכל או בו עניין במציע, בבעל משרה נושא .ג

 לתפקיד עצמו יציע לא כאמור משרה בעל 'כן-אחרת. כמו בהצעה ובין כשותף בעצמו בין

 אחרת. בכל הצעה משנה ספק כלשהו, לרבות

 מהם, לא באחד משרה נושא או בו עניין בעל הינו שהמציע גוף בו, וכל עניין המציע, בעל .ד

 מכלליות לגרוע שהוא. מבלי כל אחר מציע הצעת עם המציע של לתיאום הצעתו יפעלו

 :לרבות הצעות לעיל, תיאום האמור

 עניין בעל שהינו גוף או אדם עם סוג מכל הבנה או הסכם של מכללא או מפורשת כריתה. 1

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

 .ב"וכיו להצעה
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 כל לגוף או לאדם גילויו או אחרת, פרסומו בצורה החלפתו או כאמור מידע של קבלה. 2

 או שלוח או משרה נושא או עניין בעל הוא הגוף או האדם כי למציע שהוא, כאשר ידוע

 .אחר במציע עובד

 כאמור, הצעות או הצעה תוכן תיאום נעשה זה בסעיף האמור אף על כי הוועדה שוכנעה .ה

 ערבות את  לחלט באפשרותה ויהא ההצעות את או ההצעה את הוועדה תפסול, לעיל

  חלקה. או כולה המכרז
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 מפורטים ותיחשבונ מסירת לחודש, כנגד אחת יתבצע העבודה ביצוע בגין התשלום .א

 החשב. ידי ועל נציג המשרד ידי על שאושרו העבודה, לאחר ביצוע על

 1.4.3תכ"ם  הוראת פי על העבודה, ישולמו ביצוע כנגד לזוכה המגיעים התשלומים .ב

 העבודה. ותיחשבונ קבלת ממועד יום 30-כ תשלום", דהיינו תוך מועדי

 ובכלל שהוא סוג מכל כספית הוגשו חריגה אשר בחשבונות וימצא במידה כי יודגש .ג

לא  נדרשו, המשרד שלא עבודות בגין וחיוב בפועל בוצעו שלא בגין עבודות חיוב זה

 אלה. חריגות עבור שלםי

 אנשי 3המציע )חתימה על הסכמי ההעסקה חתומים של אנשי הצוות על ידי  .ד

ימים  30-תתבצע לא יאוחר מ של המציע( יםלהיות שכיר יםהנדרש ראש הצוותהצוות

ללא הצגת הסכמי ההעסקה, לא יבוצע מיום הודעת המשרד לזוכה על זכייתו במכרז. 

 תשלום על ידי המשרד. 

העבודה שביצע כל יועץ בפועל ועל פי התעריף של כל יועץ התשלום יבוצע על פי שעות  .ה

בניכוי ההנחה שניתנה על  )המשרד יקבע לגבי כל אחד מאנשי הצוות את הסיווג שלו(

 .ידי המציע 
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 לבקש רשאים במכרז המשתתפים, 1993-"גהתשנ המכרזים חובת לתקנות בהתאם .א

, המכרזים ועדת חברי לדעת, מהווים אשר חלקים אותם למעט, הזוכות בהצעות לעיין

 . מסחרי או מקצועי סוד

 היותם עקב, חסויים יישארו מהצעתו מסוימים שחלקים מראש לבקש רשאי מציע .ב

 יצורפו והנימוקים הבקשה. לבקשה נימוקים הצגת תוך, מסחרי או מקצועי סוד

 .עצמה להצעה

 זכות על לוויתור המפורשת הסכמתם לעניין לעיל, לאמור מופנית המציעים לב שימת .ג

 למידע במהותו מקביל למידע ביחס, במכרז האחרים המשתתפים בהצעות העיון

 .בהצעתם "מסחרי סוד"כ ידם על שסומן

 מסחרי או מקצועי סוד מהו להחליט והבלעדי המוסמך הגוף הינה המכרזים ועדת .ד

רלוונטית.  ותהיה במידה, המכרזים ועדת בפני תועלה סודיות בקשת. זה בהקשר

 .לערעור ניתנת ולא סופית תהיה זה בעניין הועדה לטתהח

 הוראות כלליות 23
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מכרזים )מס' על מציע העונה על הדרישות בתיקון לחוק חובת - עסק בשליטת אישה .א

"(, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש התיקון לחוק)להלן: " 2002-(, התשס"ג15

)על משמעותם של  (19נספח ) אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה

ראה התיקון  -  "תצהיר"-" ואישור", "עסק בשליטת אישה", "עסקהמונחים: "

 "הגדרת מסמכי מכרז". 7.4.9האמור(, בהתאם לאמור בהוראות תכ"ם  לחוק

על פי התיקון לחוק, לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה  .ב

הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת משוקללת זהה שהיא התוצאה 

אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור 

 .ותצהיר

למשרד נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם או חלקם     ג. 

בהירות שעלולות להתעורר -בכדי לקבל הבהרות להצעתם, או בכדי להסיר אי

בבדיקת ההצעות, הכול בכפוף להוראות התכ"ם, ולהוראות חוק חובת המכרזים, 

 והתקנות שהותקנו מכוחו.  1993-התשנ"ג

לא לקבוע זוכה אם נראה למשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי אף המשרד רשאי     ד. 

 מציע אינו עונה על דרישות המכרז.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר עבד בעבר עם המשרד או    ה. 

עם גורם ממשלתי אחר כספק שירותים ולא עמד בלוחות הזמנים או בסטנדרטים של 

ימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שסיפק. השירות הנדרש, או שקי

במקרה זה, תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, 

 לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב לכלל  המשרד    ו. 

את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות המשתתפים, להקדים או לדחות 

 מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו. 

אינו חייב לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא, והוא רשאי לפנות  המשרד    ז. 

למציעים פוטנציאליים נוספים בכל מועד שימצא לנכון, או להחליט שלא להתקשר 

 עם יועץ כלל.

רשאי במהלך כל שלב להפסיק בהודעה בכתב את שירותי הייעוץ נושא פנייה  המשרד   ח. 

זכאי לתגמול בעבור השירותים שנעשו עד לשלב שבו  הזוכהזו. במקרה זה, יהיה 

 ניתנה הודעה כאמור. 

 או הבחירה הליכי את לסיים כדי הזוכה על בהודעה אין כי, מובהר, ספק הסר למען   . ט

 החתימה מורשי חתימת בטרם וכי, הזוכה ובין המשרד בין םחוזיי יחסים ליצור כדי

 החלטתו את לבטל רשאי המשרד, הצדדים בין ההתקשרות הסכם על המשרד מטעם

 מהצורך לגרוע כדי בכך שיהיה מבלי וזאת) והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול פי על

 לגרוע כדי בכך שיהיה ומבלי הזכייה על ההודעה לאחר נוספים אישורים בקבלת

, עת בכל ההתקשרות את להפסיק או לבטל המשרד בפני העומדת מהאפשרות

  (.לעיל כמפורט

כל תוצר ידע או בדיקה שתתבצע ובכלל זה כל מסמך שיכין המציע הזוכה במסגרת  י.    

שירותי הייעוץ יהיו קניינה הבלעדי של המדינה ולא תהיה למציע או למי מטעמו כל 

 טענה או תביעה בנוגע לכך.

יובהר כי ועדת המכרזים רשאית לאחר ההודעה על הזכייה לבצע שינויים נדרשים . אי

 בהוראות ההסכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 
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  –ביטול המכרז . בי

פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז או -המשרד רשאי בכל שלב משלבי המכרז, על .1

פי החלטתו ושיקול דעתו -וזאת על לשנות את תנאיו או את היקפו לצאת במכרז חדש

 הבלעדיים ללא צורך במתן הסברים או הודעה מוקדמת למציעים, או לכל גורם אחר. 

יפרסם הודעה בדבר ביטול המכרז באתר המשרד ובאתר  -השתמש המשרד בסמכותו זו . 2

 הרכש הממשלתי.

טולו, בגין בכל מקרה המשרד לא יפצה את משתתפי המכרז, במקרה של שינויו או בי. 3

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה והשתתפות, הוצאותיהם. 

 תחולנה על המציע.

 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות המשרד על פי כל דין.יד. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספחים
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 טופס הצעת המציע

 לכבוד
 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את 
למתן שירותי בקרה עבור תשתיות ,בנייה ושיפוץ לקבלת הצעות  04/19 פומבילמכרז הצעתי 

 -בנושא שבנדון, )להלן  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילעבור מוסדות ציבור 
 (, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז שבנדון על צרופותיו. "השירותים"

 

 פרטי המציע .1

 

  שם  המציע .א

 

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

 

  סוג התארגנות )עצמאי, חברה, שותפות(   .ג

 

  תאריך התארגנות .ד

 

 שמות הבעלים )במקרה של חברה, שותפות( : .ה
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 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: .ו

 

 

  שם המנהל הכללי .ז

 

  שם איש הקשר למכרז זה .ח

 

  מען המציע )כולל מיקוד( .ט

 

  טלפונים .י

 

  פקסימיליה .יא

 

  כתובת דואר אלקטרוני .יב

 

 
   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 ארגונימבנה  .2

 :תיאור כללי .2.1

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

אני מצהיר בזאת כי הנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כוח האדם והאמצעים הדרושים  .3
 לביצוע השירותים נשוא מכרז זה בהתאם לכל התנאים המפורטים במכרז על צרופותיו.

ימים מיום קבלת הודעת המשרד בכתב,  14אם הצעתי תיבחר, הנני מתחייב כי בתוך  .4
אחתום על 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. 
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לעיל, כולן או  4ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  אני מצהיר בזאת כי .5
מקצתן, 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 

את מבלי לגרוע מזכותו לבקש כל סעד רשאי לחלט את הערבות שצורפה להצעתי, כל ז
 המגיע לו על פי דין עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי כאמור. 

ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. כמו כן,  .6
ידוע לי כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי 

החתימה של המשרד ושל המציע, והגשת ערבות לביצוע ואישורים בדבר קיום מורשי 
 ביטוחים, כאמור. ידוע לי כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המשרד לזוכה. 

: להלן מפורטים כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והאישיים עם העדר ניגוד עניינים .7
אינטרסים עם מתן שירותים בהתאם להצעה זו גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד 

 )לעניין זה יש לפרט 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 לא, הינה של ועדת המכרזים של המשרד אשר תפעל בעניין זה 

 עפ"י שיקול דעתה הבלעדי 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.  60שנקבע להגשת הצעות, ולתקופה של 

אני מסכים כי לא אוכל לבטל הצעה זו תוך זמן זה, גם אם המשרד טרם הודיע לי כי החליט 
 להתקשר עמי בהסכם.

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

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

 

 : מסמכים שיש לצרף להצעה .13

רשימת המסמכים מובאת לנוחות המציעים בלבד. רשימת הדרישות 

 . המחייבות הינה כאמור בגוף המכרז

 המסמך מס"ד
צורף / 
 לא צורף

 במכרז להשתתפות כתנאי החברות לרשם חובות העדר תצהיר - 1  נספח  .1
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 מינימום ושכר זרים עובדים העסקת בגין הרשעות העדר תצהיר -2 נספח  .2
 

3.  
 מינימום שכר, סוציאליים תשלומים בדרישות לעמידה מציע תצהיר - 3 נספח

 העבודה חוקי וקיום
 

 המציע אודות פרטים על ד"עו אישור - 4 נספח  .4
 

 עניינים ניגוד והיעדר הקניין זכויות - 5 נספח  .5
 

  סודיות לשמירת התחייבות - 6 נספח  .6
 

 הצעה הגשת בגין ערבות כתב נוסח - 7 נספח  .7
 

 המציע של כספי מחזור  אודות חשבון ח"רו אישור - 8 נספח  .8
 

 (היטב סגורה נפרדת במעטפה) המחיר הצעת - 9 נספח  .9
 

 ביצוע ערבות כתב נוסח - 10 נספח  .10
 

 מקוריות בתוכנות שימוש בדבר תצהיר - 11 נספח  .11
 

 המציע י"ע למילוי -המסכם ההצעה טופס  - 12נספח   .12
 

 ביטוחים קיום אישור - 13 נספח  .13
 

 התקשרות הסכם - 14 נספח  .14
 

 ערבויות לתת המורשות הביטוח חברות רשימת - 15 נספח  .15
 

 אלדוגמ שירותים ביצוע על דיווח טופס - 16 נספח  .16
 

 הונסיע עבודה שעות ביצוע על הצהרה טופס - 17 נספח  .17
 

 עהמוצ והצוות המציע פרטי - 18 נספח  .18
 

 אישה בשליטת עסק - 19 נספח  .19
 

 במכרז הצעות תיאום אי בדבר תצהיר - 20נספח   .20
 

 

     

 תפקיד  חתימה  שם

     

 תפקיד  חתימה  שם

     



 

 37  תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 

 

 תאריך    חותמת תאגיד

 
  אישור חתימה

 )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, שותפות וכיו"ב(

 

 מאשר בזאת כי ה"ה ____________________, עו"ד  אני הח"מ 

 מוסמכים לחתום בשם, ______________________  ת.ז. 

 ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני. 

  

   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העדר חובות לרשם החברות כתנאי להשתתפות במכרזתצהיר  -  1נספח  

 
 עלי כי שהוזהרתי לאחר. _________________ ז.ת____________________  מ"הח אני

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

 
"[ המציע" – להלן]  המציע שהוא_____________________  בשם זה תצהיר נותן הנני

 כי ה/מצהיר אני. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל – המכרז עורך עם להתקשר המבקש
 .המציע בשם זה תצהיר לתת ת/מוסמך הנני

 
 זהות המציע 

 
 : [המתאימה במשבצת X סמן] מסוג בישראל הרשום תאגיד הינו המציע

 
 חברה פרטית ח.פ ___________________ □
  
 .חברה ציבורית  שמספרה ברשם החברות ___________ □
  
 חברת חוץ, שמספרה ברשם החברות  _____________  □
  
 : כדלקמןהריני מצהיר בזאת  

    

הצעתי / חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת אין כלפי / כלפי חברתנו   □

 הצעתנו במסגרת מכרז זה



 

 38  תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 

 

לעניין או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.  "מפרת חוק"חברה חברתנו  אינה  □  

פרטית, ציבורית או חברת חוץ אשר לא מילאה זה  לחברה "מפרת חוק" תחשב כל חברה 

ככל שהחובה להגשתו מוטלת על  לא הגישה דוח שנתיא.  : אחת או יותר מהחובות הבאות

משבע השנים שקדמו לשנה , ב( לא שילמה חובות אגרות שנתיות לגבי אחת או יותר החברה 

 הנוכחית[

 
 וחותמת חתימה שם תאריך

 
   

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 דין עורך אישור
 
 

_____________  ביום כי ת/מאשר ד"עו________________________ ,  מ"הח אני
  ה/הופיע

 
 _________________ בעיר/ בישוב' _________________  ברח אשר במשרדי בפני

 
  ת/המוכר. _______________ ז.ת ידי על ה/עצמו תה/ שזיהה' _________________ גב/  מר

 
 לעונשים ה/צפוי תהיה/  יהיה וכי אמת להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ואחרי, אישי באופן לי

 .דלעיל התצהיר על בפני ה/חתם, כן תעשה/  יעשה לא אם בחוק הקבועים
 

  



 

 39  תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 

 

 מינימום ושכר זרים עובדים העסקת בגין הרשעות העדר תצהיר - 2 נספח

 
 עלי כי שהוזהרתי לאחר. _________________ ז.ת____________________  מ"הח אני

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

 
"[ המציע" – להלן]  המציע שהוא_____________________  בשם זה תצהיר נותן הנני

 כי ה/מצהיר אני . המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל – המכרז עורך עם להתקשר המבקש
 .המציע בשם זה תצהיר לתת ת/מוסמך הנני

 
 ו"התשל ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו זיקה בעל המונח של משמעותו, זה בתצהירי

 של משמעותו לי הוסברה כי ת/ מאשר אני"[ . ציבוריים גופים עסקאות חוק" – להלן]  1976 –
 .אותו ה/מבין אני וכי זה מונח

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

, ולעניין עסקאות 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-, התשנ"אתנאים הוגנים(
, גם 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
 

 .בישראל הרשום תאגיד הינו המציע
 
 (המתאימה במשבצת X סמן)
 
 שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי עברות משתי ביותר הורשעו לא אליו זיקה ובעל המציע □

 .במרכז המציע מטעם" [ הגשה מועד" – להלן]  ההצעות להגשת האחרון למועד עד מינימום
  
 זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר דין בפסק הורשעו אליו זיקה בעל או המציע □

 .ההגשה למועד ועד האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה וחלפה מינימום שכר וחוק
  
 זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר דין בפסק הורשעו אליו זיקה בעל או המציע □

 למועד ועד האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה ולא המינימום שכר חוק
 .ההגשה

  
 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן, חתימתי להלן, שמי זהו

 
 

_______________ ______________________ _____________________ 
 וחותמת חתימה שם תאריך

   
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 דין עורך אישור
 

 
_____________  ביום כי ת/מאשר ד"עו________________________ ,  מ"הח אני

  ה/הופיע
 

 _________________ בעיר/ בישוב' _________________  ברח אשר במשרדי בפני
 

  ת/המוכר. _______________ ז.ת ידי על ה/עצמו תה/ שזיהה' _________________ גב/  מר
 

 לעונשים ה/צפוי תהיה/  יהיה וכי אמת להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ואחרי, אישי באופן לי
 .דלעיל התצהיר על בפני ה/חתם, כן תעשה/  יעשה לא אם בחוק הקבועים

 
 
 

_______________ ______________________ _____________________ 

 וחותמת חתימה שיוןיר מספר תאריך
 



 

 40  תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 

 

 מינימום שכר, סוציאליים תשלומים בדרישות לעמידה מציע תצהיר - 3 נספח
 העבודה חוקי וקיום

 
 

 עלי כי שהוזהרנו לאחר. _________________ ז.ת____________________  מ"הח אנו
 בזה מצהירים, כן נעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפויים נהיה וכי האמת את לומר

 :כדלקמן
 
 
 

 כזוכה חברתנו ותוכרז במידה כי בזה מצהירים______________________________  הננו
 וכן לעובדים מינימום ושכר הסוציאליים התשלומים בדרישות לעמוד מתחייבים אנו, במכרז
 .ההתקשרות תקופת כל במהלך, ידינו על שיועסקו העובדים לגבי העבודה חוקי את לקיים

 
 
 
 
 

_________________________________ _____________________ 
 וחותמת חתימה החתימה י/מורשה של מלא שם

  
  

  
  
  

  
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 דין עורך אישור
 
 
 

 
_____________  ביום כי ת/מאשר ד"עו________________________ ,  מ"הח אני

  ה/הופיע
 

 _____________________ בעיר/ בישוב' _________________  ברח אשר במשרדי בפני
 

 . _______________ ז.ת ידי על ה/עצמו תה/ שזיהה' _____________________ גב/  מר
 

 ה/צפוי תהיה/  יהיה וכי אמת להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ואחרי, אישי באופן לי ת/המוכר
 .דלעיל התצהיר על בפני ה/חתם, כן תעשה/  יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים

 
 
 
 
 

_______________ ____________________
_ 

____________________
_ 

 וחותמת חתימה רשיון מספר תאריך
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 41  תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 

 

 המציע אודות פרטים על ד"עו אישור - 4 נספח
 

 לכבוד
 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 

 
 

 04/19 'מס מכרז:  הנדון
 
 :במכרז מציע לגבי הבאים הפרטים את מאשר____________________________  אני

 (מלא שם) ד"עו              
 
 ___________________________________ :במרשם רשום שהוא כפי המציע שם .1
   
 ___________________________________ :התארגנות סוג .2
   
 ___________________________________ :רישום תאריך .3
   
 ___________________________________ :מזהה מספר .4
   
 ___________________________________ :בנק חשבון מספר .5
   
 ___________________________________ - המציע מטעם הקשר איש .6
   

 ___________________________________ :שם 

   

 ___________________________________ :כתובת 

   

 ___________________________________ :טלפון 

   

 ___________________________________ :פקס 

   

 ___________________________________ :ל"דוא 

   
 :ישנן אם, חותמת כמו נוספות ודרישות המציע בשם ולהתחייב לחתום המוסמכים פרטי .7
  

  

 ____________________ __________________ __________________ 

 חתימה דוגמת .ז.ת שם 

  

  

 ____________________ __________________ __________________ 

 חתימה דוגמת .ז.ת שם 

 
 (בעיגול להקיף יש) לחוד/  ביחד המציע בשם להתחייב מוסמכים ל"הנ

 
 ,רב בכבוד

 

 
_______________ ______________________ _____________________ 

 טלפון כתובת                   ד"עו שם
 

 
_______________ ______________________ _____________________ 

 וחותמת חתימה רשיון מספר             תאריך
 

 
 



 

 42  תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 

 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים - 5 נספח
 

 הצהרה אודות היעדר ניגוד עניינים
  תאריך

  :לכבוד
 המשרד לשיתוף פעולה אזורי

 תל אביב 8שדרות שאול המלך 
 

 04/19הנדון: מכרז פומבי מס' 
 –)להלן למתן שירותי בקרה עבור תשתיות ,בנייה ושיפוץ מוסדות ציבור פנייה לקבלת הצעות 

 "המכרז"(
 

______________, המציע  בשמו שלני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר א

 "המציע"(. –במכרז )להלן 

צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה 

 לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:

 חוקיתעל כל מניעה  יודעמצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא המציע  .1

הסכם זה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב,  פכדי להפריע למתן השירותים ע" בהשהיא, שיש 

 להתחייבויותיו ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס באופן

  מכוח הסכם זה.

 אינטרסים ניגוד משום המכרז פי על הצעה בהגשת ידיעתו למיטב אין מצהיר כי המציע .2

 כי יובהר זה בהקשר. בביצועה או בהצעה המעורבים עובדיו של או שלו, אישי או עסקי

 אחת והעונה בעת מועסקם או/ו המכהנים כלשהם עובדים מטעמו להעמיד יוכל לא המציע

 יבדוק לא צוות חבר, לדוגמא. מעבודותיו במסגרת שירות המשרד נותן להם בגופים

 שירות סיפק הוא עבורה מקומית רשות עבור כלשהי בקרה יבצע או תשלום דרישות

 . בעבר כלשהו

חלק ו/או להיות מעורב בכל  מלקחת זהמתחייב להימנע במשך כל תקופת הסכם המציע  .3

 /או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.ועסקה 

אם  המשרד לקביעת רלבנטימתחייב להביא לידיעת המשרד כל מידע העשוי להיות המציע  .4

המציע על האמור,  מכלליות . מבלי לגרועהמציעאו חשש לניגוד עניינים אצל  ניגודקיים 

המציע חשש לניגוד עניינים כאמור.  משוםיש בה ושעל הצעה שהוצעה לו  למשרדלהודיע 

, כי אין לו התנגדות ובכתבאם המשרד יאשר, מראש  רק עבודהיקבל על עצמו ביצוע אותה 

 לכך.

עם  בקשרבכל פעולותיו  המשרדמצהיר כי ידועה לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי המציע  .5

שיקולי  מתוך, וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת המשרד ולא זההסכם 

 רווח או שיקולים אחרים.

עניינים  לניגודמקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש  בכל .6

 . המשרדדעת  תכריע

 



 

 43  תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת:

חתימה וחותמת  ת.ז. החתימהשם מורשה 

 תאגיד

 תאריך

    

    



 

 44  תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 

 

 
 
 

  סודיות לשמירת התחייבות - 6 נספח
 

 

 
 שנה _______ על ידי:_______ בחודש ___ביום  ______שנערכה ונחתמה ב

   

 

 
 שירותים לרכוש מתכוון"(, המשרד"-להלן) והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרדו ואילה

למתן שירותי בקרה עבור תשתיות ,בנייה  הצעות לקבלת פנייה 04/19' מס פומבי מכרזב כמפורט
 והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד עבור "(המכרז" -)להלן ושיפוץ מוסדות ציבור 

 

 ;השירות כמפורט במכרזבקשר למתן  /ת/יםמועסק /ווהנני והואיל

 .להגן ן המשרדייעליהם מעונמקצועיים חשף לסודות ילה /ה/יםעשוי /ווהנני והואיל

 

 כדלקמן:המשרד כלפי  /ת/יםמתחייב /ולפיכך הנני

 הגדרות

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 למפורט במכרז. בהתאם מתן השירות  – "השירותים"

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

בין בכתב ובין בע"פ ו/או  שירותיםה מתןמודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור ב

רונית ו/או אופטית ו/או מגנטית בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקט

 ו/או אחרת.

, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותיםיגיע לידי בקשר למתן שכל מידע  -"סודות מקצועיים" 

המשרד על ידי  רשיימסאו לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע  שירותיםה

 . וו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמ

 שמירת סודיות

לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם  /ת/יםמתחייב /והנני

 /ו. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הננימתן השירותיםשימוש אך ורק לצורך 

לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או  /ת/יםמתחייב

 עיים.הסודות המקצו

עבירה לפי פרק ז' )ביטחון  המהוו /נוכי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי /ה/יםמצהיר /והנני

 .1977 -המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז 

 על החתום: /נוולראיה באתי

 

 
 
 

חתימה וחותמת  ת.ז. שם מורשה החתימה
 תאגיד

 תאריך

    
    

חתימה וחותמת  ת.ז. שם מורשה החתימה
 תאגיד

 תאריך
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 הצעה  ערבות נוסח כתב - 7 ספחנ

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________
 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 כתב ערבות

 לכבוד

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

 הנגב והגלילהפריפריה, באמצעות המשרד לפיתוח 

 

 ____________הנדון: ערבות מס'

חמישים אלף שקלים : במילים) ₪ 50,000של אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
 חדשים(.

)להלן  ____________________________________________ אשר תדרשו מאת:
למתן שירותי בקרה עבור  הצעות לקבלת פנייה 04/19' מס פומבי מכרזעם  "החייב"( בקשר

אנו נשלם . והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד עבורתשתיות ,בנייה ושיפוץ מוסדות ציבור 
 בדואר במכתביום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו  15לכם את הסכום הנ"ל תוך 

ם טענת מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכ ידנית, במסירה או רשום
הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום 

 האמור מאת החייב.

 .22/09/201912/08/2019ך יערבות זו תהיה בתוקף עד תאר

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

____________________________ 

 שם הבנק/חב' הביטוח                        

 

___________________________            _______________________________ 

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

 

 

________________                 ________________________________                ____ 

 מורשה החתימהחתימה וחותמת          תאריך                                  שם מלא                 
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 אישור רו"ח חשבון אודות  מחזור כספי של המציע -  8נספח 
 

 לכבוד

 ______________חברת  

 

אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת מהשנים הנדון : 

  (1) 31.12.2018וביום  31/12/2017שנסתיימו ביום 

 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א

 

הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ )או לחילופין ליום____  הדוחות .ב

 (  בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.1וליום ____( )

 

 לחילופין:

 

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

 חשבון אחרים. 

 

ה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנ .ג

( _________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת 1)

 (.2מהנוסח האחיד )

 

 לחילופין:

 

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

ת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט ( _________ כולל1)

 בסעיף ד' להלן.

 

 לחילופין:

 

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

( _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע 1)

 בסעיף ד' להלן.המפורט 
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המחזור ( _________ 1בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ) .ד

)או כל דרישה אחרת ( הינו גבוה מ / שווה ל _______ 1הכספי של חברתכם לתקופה _____ )

 בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים(.

  

 בכבוד רב,

 

_____________________ 

 רואי חשבון
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 (במעטפה נפרדת סגורה היטב) הצעת המחיר- 9נספח 
 

 מוסמך של נציג ,_______________________________אני הח״מ, .1

, 04/19למתן שירותים במסגרת מכרז להגיש בזה הצעה  מתכבד ,______________

 .והסכם ההתקשרות בהתאם לתנאי המכרז

ידינו את כל מסמכי המכרז. הם מוכרים לנו ומובנים לנו היטב, והצעתנו זו נעשית ביש  .2

 לאחר ששקלנו אותם היטב על כל השלכותיהם.

מתכננים  –הנחה מתעריף החשב הכללי לנותני שירותים חיצוניים  אחוז עיעל המציע להצ  .3

 . ורו"ח בתחום הבינוי

  ונבקש לשנות כי לאו, אחוז ההנחה הינו סופיאנו מאשרים כי    .4

 המכרז והסכם ההתקשרות.אנו מקבלים על עצמנו את ביצוע העבודות בהתאם לתנאי  .5

 להלן הצעתנו: .6

תאור תפקיד  מרכיב העלות #

לפי תעריף 

אופן חשכ"ל 

 הגשת ההצעה

  ₪תעריף לשעה  אחוז הנחה מוצע

)כולל מע"מ וכולל 

 הנחה מוצעת(

תעריף חשכ"ל לנותני שירותים  1

מתכננים בתחום הבינוי  –חיצוניים 

 ורו"ח.

   

 
 .יודגש כי אין חובה להציע הנחה .א

  .%20אחוז הנחה מקסימלי הינו  .ב

יובהר, כי תעריף עבור כל אחד אנשי הצוות המוצע, ייקבע על ידי המשרד בהתאם  .ג
להשכלה, ניסיון וותק בתחום הרלוונטי, כפי שיוצגו בהצעה. אחוז ההנחה המוצע 

 לעיל, יופחת מהתעריף לכל איש צוות. 

והנחה בגין על התעריף שיחושב על ידי המשרד )לאחר הנחת המציע יובהר, כי  .ד
 מע"מ. כולל, מתמשכת(התקשרות 

יודגש, על פי הוראות התכ"ם התעריף המוצע אינו כולל החזר הוצאות נסיעה. כלל  .ה
שיידרשו הוצאות אלו הן תשולמנה בנפרד על פי דיווח שיוגש למשרד ועל פי תעריפים 

 שייקבעו על ידי החשב הכללי מעת לעת.

 
 ובאנו על החתום:

 
 שם מלא:_______________

 
 _________חתימה:______

 
 חתימה:_______________
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 נספח 10 - נוסח מחייב לערבות ביצוע

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 באמצעות משרד ____________

 ____________ערבות מס'הנדון: 

 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

_____________________________________ 

 _____________________________________________()במילים 

 

אשר תדרשו מאת: _______________________________________)להלן "החייב"( בקשר  

 _____________________________________________עם הזמנה/חוזה 

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

, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם או במסירה ידנית  בדואר רשום

כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב 

 הסכום האמור מאת החייב.

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

 

  :דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו

 _____________________     _שם הבנק/חב' הביטוח__________ 

    ________________________________מס' הבנק ומס' הסניף   

 __________________________כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח 

 

 

 

 החתימהחתימת וחותמת מורשה  שם מלא תאריך        

______________________________ ____________________  
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 תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות - 11נספח 

 

__________ 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:

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

___________ והנני "(. אני מכהן כ____המציעבמסגרת מכרז זה )להלן: " המשרד

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

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

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

 במכרז. 

 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 

היה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על להצהיר אמת וכי ת/י

 התצהיר דלעיל. 

 
 

             _____________             ______________________         
_____________     

חתימת עורך            חותמת ומספר רישיון עורך דין               תאריך              
 הדין
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 המציע י"ע למילוי -המסכם ההצעה טופס - 12נספח 
 

 ____. _________פ.ח______________________________ המשפטי הגוף שם, מ"הח אני

 _______________________________________________________________כתובת

 _____________ פקס_________________________ טלפון________________ מיקוד
 

 .הצעתי את מגיש הנני לכך ובהתאם המכרז מפרט את והבינותי שקראתי בזאת מאשר
 

 ניסיון המציע .1

 מועד

 התחלה

 ומועד

 סיום

)בחודשים 

 ושנים(

שם הגוף 

עבורו בוצע 

 הפרויקט

שם ותיאור 

הפרויקט 

 פרויקטים)

מוסדות ציבור 

ציבוריים 

 (כלליים בלבד

סוג הנסיון 

)ניהול, 

פיקוח, 

 בקרה וכו'(

היקף כספי 

של 

 הפרויקט

איש קשר 

 וטלפון

      

      

      

      

      

      

      

      

 שנות ניסיון מקצועי. העמודה בטבלה תשתמש להוכחת מועד התחלה ומועד סיום 
ציבוריים כלליים  בתחום מוסדות ציבור בניהול ו/או פיקוח ו/או בקרה על פרויקטים

פרויקטים בתחומי הבנייה והתשתיות עבור רשויות מקומיות, משרדי ממשלה,  -
וכנות היהודית, תאגידים סטטוטוריים, קק"ל, רמ"י, החטיבה להתיישבות, הס

ההסתדרות הציונית. המשרד יסכם את כלל מועדי הפרויקטים, התחלה וסיום, על מנת 
 שנות הניסיון של המציע. לקבוע את סך 

 העמודה בטבלה תשמש להוכחת ההיקף הכספי של עבודות  .היקף כספי של הפרויקט
ופרויקטים בתחום פרויקטים ציבוריים כלליים ניהול ושאו פיקוח ו/או בקרה על 

מוסדות ציבור שבוצעו על ידי המציע. המשרד יסכם את סך התקציבים תחת עמודה 
 זו לקביעת ההיקף הכספי. 

 המציע רשאי להוסיף שורות לטבלה ללא הגבלה לצורך הוכחת שנות הניסיון וההיקף הכספי.
 
 ציבורייםניסיון ראש הצוות )שם:_______________( מטעם המציע  בפרויקטים  .2

 מועד

 התחלה

 ומועד

 סיום

 בחודשים)

 (ושנים

שם הגוף 

עבורו בוצע 

 הפרויקט

שם 

 הפרויקט/

תיאור 

 הפרויקט

סוג הניסיון 

)ניהול/פיקו

 וכו'(

היקף כספי 

 של הפרויקט

איש קשר 

 וטלפון
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 שנות ניסיון מקצועי. העמודה בטבלה תשתמש להוכחת מועד התחלה ומועד סיום 
פרויקטים בתחומי  -פרויקטים ציבוריים כלליים בניהול ו/או פיקוח ו/או בקרה על 

הבנייה והתשתיות עבור רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים סטטוטוריים, 
המשרד וכנות היהודית, ההסתדרות הציונית. קק"ל, רמ"י, החטיבה להתיישבות, הס

יסכם את כלל מועדי הפרויקטים, התחלה וסיום, על מנת לקבוע את סך שנות הניסיון 
 של המציע. 

 העמודה בטבלה תשמש להוכחת ההיקף הכספי של עבודות  .היקף כספי של הפרויקט
ופרויקטים בתחום פרויקטים ציבוריים כלליים ניהול ושאו פיקוח ו/או בקרה על 

מוסדות ציבור שבוצעו על ידי ראש הצוות. המשרד יסכם את סך התקציבים תחת 
 עמודה זו לקביעת ההיקף הכספי. 

 
בניהול ו/או פיקוח ו/או בקרה על פרויקטים בתחום   )שם:______________( ראש הצוות ניסיון

 מוסדות ציבור
 

 מועד

 התחלה

 ומועד

 סיום

 בחודשים)

 (ושנים

הגוף שם 

עבורו בוצע 

 הפרויקט

שם 

 הפרויקט/

תיאור 

 הפרויקט

 הניסיון סוג

פיקו/ניהול)

 '(וכו ח

היקף כספי 

 של הפרויקט

איש קשר 

 וטלפון

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 בניהול ניסיון שנות . העמודה בטבלה תשתמש להוכחת מועד התחלה ומועד סיום
. המשרד יסכם את כלל מוסדות ציבורו/או פיקוח ו/או בקרה על פרויקטים בתחום 

 מועדי הפרויקטים, התחלה וסיום, על מנת לקבוע את סך שנות הניסיון של המציע. 

 העמודה בטבלה תשמש להוכחת ההיקף הכספי של עבודות  .היקף כספי של הפרויקט
 תם בתחום מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריועל פרויקטיניהול ואו פיקוח ו/או בקרה 

שבוצעו על ידי ראש הצוות. המשרד יסכם את סך התקציבים תחת עמודה זו לקביעת 
 ההיקף הכספי. 

 :המשרד יסכם את ההיקף הכספי של הפרויקטים בשתי הטבלאות  למען הסר ספק
לצורך קביעת ההיקף הכספי של הפרויקטים. לכן, אין לרשום את אותו הפרויקט בשתי 

ראש הצוות המוצע רשאי הטבלאות. שנות הניסיון יסוכמו לגבי כל טבלה בנפרד. 
 ף הכספי.להוסיף שורות לטבלה ללא הגבלה לצורך הוכחת שנות הניסיון וההיק

 

. יש למלא את הטבלה עבור על הבניה ניסיון חבר צוות )שם:_______________( בתחום הבקרה .3.2
 אנשי הצוות המוצעים, כל איש צוות בנפרד.  2

 הציבור מוסדות בתחום פרויקטים על בקרה או/ו פיקוח או/ו בניהול ניסיון .א
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 מועד

 התחלה

 ומועד

 סיום

 בחודשים)

 (ושנים

שם הגוף 

בוצע עבורו 

 הפרויקט

שם 

 הפרויקט/

תיאור 

 הפרויקט

סוג הניסיון 

)ניהול/פיקו

 ח /בקרה(

היקף כספי 

 של הפרויקט

איש קשר 

 וטלפון

      

      

      

      

      

      

      

      

 שנות ניסיון מקצועי. העמודה בטבלה תשתמש להוכחת מועד התחלה ומועד סיום 
בקרה על פרויקטים בתחום מוסדות הציבור והתשתיות בניהול ו/או פיקוח ו/או 

. המשרד יסכם את כלל מועדי הפרויקטים, התחלה וסיום, על מנת לקבוע הציבוריות
 את סך שנות הניסיון של המציע. 

 
פרויקטים  - ניסיון חבר צוות בניהול ו/או פיקוח ו/או בקרה על פרויקטים ציבוריים כלליים .ב

בור רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים בתחומי הבנייה והתשתיות ע
סטטוטוריים, קק"ל, רמ"י, החטיבה להתיישבות, הסוכנות היהודית, ההסתדרות 

 אנשי הצוות המוצעים, כל איש צוות בנפרד. 2יש למלא את הטבלה עבור  הציונית.
 

 מועד

 התחלה

 ומועד

 סיום

 בחודשים)

 (ושנים

שם הגוף 

עבורו בוצע 

 הפרויקט

שם 

 הפרויקט/

תיאור 

 הפרויקט

סוג הניסיון 

)ניהול/פיקו

 וכו'(

היקף כספי 

 של הפרויקט

איש קשר 

 וטלפון

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 מקצועי יסיוןנשנות . העמודה בטבלה תשתמש להוכחת מועד התחלה ומועד סיום 
פרויקטים בתחומי  -פרויקטים ציבוריים כלליים בניהול ו/או פיקוח ו/או בקרה על 

הבנייה והתשתיות עבור רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים סטטוטוריים, 
המשרד קק"ל, רמ"י, החטיבה להתיישבות, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית.  

ון יסכם את כלל מועדי הפרויקטים, התחלה וסיום, על מנת לקבוע את סך שנות הניסי
 של המציע. 
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 העמודה בטבלה תשמש להוכחת ההיקף הכספי של עבודות  .היקף כספי של הפרויקט
פרויקטים בתחומי  -פרויקטים ציבוריים כלליים ניהול ו/או פיקוח ו/או בקרה על 

הבנייה והתשתיות עבור רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים סטטוטוריים, 
המשרד קק"ל, רמ"י, החטיבה להתיישבות, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית.  

 יסכם את סך התקציבים תחת עמודה זו לקביעת ההיקף הכספי. 

 :הפרויקטים בשתי הטבלאות  המשרד יסכם את ההיקף הכספי של למען הסר ספק
לצורך קביעת ההיקף הכספי של הפרויקטים. לכן, אין לרשום את אותו הפרויקט בשתי 

הצוות המוצע רשאי  חברהטבלאות. שנות הניסיון יסוכמו לגבי כל טבלה בנפרד. 
 להוסיף שורות לטבלה ללא הגבלה לצורך הוכחת שנות הניסיון וההיקף הכספי.

 

)שם:_______________( בתחום בדיקת תוכניות בנייה. יש למלא את הטבלה ניסיון חבר צוות  .4
 אנשי הצוות המוצעים, כל איש צוות בנפרד. 2עבור 

 . הבינוי ופיתוח תשתיותבבדיקה או בתכנון פרויקטים בתחומי ניסיון  .א
 

 מועד

 התחלה

 ומועד

 סיום

 בחודשים)

 (ושנים

שם הגוף 

עבורו בוצע 

 הפרויקט

שם 

 הפרויקט/

תיאור 

 הפרויקט

סוג הניסיון 

 )בדיקה/תכנון(

היקף כספי 

של 

 הפרויקט

איש קשר 

 וטלפון

      

      

      

      

      

      

      

      

 שנות ניסיון מקצועי. העמודה בטבלה תשתמש להוכחת מועד התחלה ומועד סיום 
. המשרד יסכם את כלל בבדיקה או בתכנון פרויקטים בתחומי הבינוי ופיתוח התשתיות

 מועדי הפרויקטים, התחלה וסיום, על מנת לקבוע את סך שנות הניסיון של המציע. 

  ולא עלות הפרויקט או הבדיקה בלבד יש לרשום את עלויות התכנון בלבד  –היקף כספי
 .הסופית

 
שבוצעו על ידי משרדי  בבדיקה או תכנון של פרויקטים בתחום הבינוי והתשתיות ניסיון .ב

ממשלה, רשויות מקומיות, תאגידים סטטוטוריים, רשות מקרקעי ישראל, החטיבה 
להתיישבות, קרן קיימת לישראל, חברות ממשלתיות, הסוכנות היהודית, ההסתדרות 

 אנשי הצוות המוצעים, כל איש צוות בנפרד. 2יש למלא את הטבלה עבור  הציונית. 
 

 מועד

 התחלה

 ומועד

 סיום

 בחודשים)

 (ושנים

שם הגוף 

עבורו בוצע 

 הפרויקט

שם 

 הפרויקט/

תיאור 

 הפרויקט

סוג הניסיון 

 )בדיקה/תכנון(

היקף כספי 

של 

 הפרויקט

איש קשר 

 וטלפון
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 מקצועי יסיוןנשנות . העמודה בטבלה תשתמש להוכחת מועד התחלה ומועד סיום 
עבור רשויות מקומיות,  בבדיקה או תכנון של פרויקטים בתחום הבינוי והתשתיות

משרדי ממשלה, תאגידים סטטוטוריים, קק"ל, רמ"י, החטיבה להתיישבות, הסוכנות 
המשרד יסכם את כלל מועדי הפרויקטים, התחלה היהודית, ההסתדרות הציונית.  

 של המציע.  וסיום, על מנת לקבוע את סך שנות הניסיון

 העמודה בטבלה תשמש להוכחת ההיקף הכספי של  .היקף כספי של הפרויקט
עבור רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים  פרויקטים בתחום הבינוי והתשתיות

נות היהודית, ההסתדרות סטטוטוריים, קק"ל, רמ"י, החטיבה להתיישבות, הסוכ
 המשרד יסכם את סך התקציבים תחת עמודה זו לקביעת ההיקף הכספי. הציונית. 

 .יש לרשום את עלויות התכנון בלבד או הבדיקה בלבד ולא עלות הפרויקט הסופית                    

 :המשרד יסכם את ההיקף הכספי של הפרויקטים בשתי הטבלאות  למען הסר ספק
לצורך קביעת ההיקף הכספי של הפרויקטים. לכן, אין לרשום את אותו הפרויקט בשתי 

הצוות המוצע רשאי  חברהטבלאות. שנות הניסיון יסוכמו לגבי כל טבלה בנפרד. 
 ף הכספי.להוסיף שורות לטבלה ללא הגבלה לצורך הוכחת שנות הניסיון וההיק

 

ע ניסיון בביצו ., ביצוע ולו"זניסיון חבר צוות )שם:_______________( בתחום בקרת תקציב .5.3
  בקרה תקציבית בפרויקטים בתחום מוסדות ציבור.

 
 ומועד התחלה מועד

 בחודשים) סיום

 (ושנים

שם הגוף עבורו 

 בוצע הפרויקט

 שם הפרויקט/

 תיאור הפרויקט

 איש קשר וטלפון

    

    

    

    

    

    

    

    

 . על פי תנאי הסף יש לצרף תעודת השכלה רלוונטית
 

בביצוע באישור המלצות לתשלוםרואה חשבון )שם:_______________(   –ניסיון חבר צוות  .6.4
 מוסדות ציבור.  בתחום  אוציבוריים כלליים בפרויקטים  בקרה תקציבית 

 
 ומועד התחלה מועד

 בחודשים) סיום

 (ושנים

שם הגוף עבורו 

 בוצע הפרויקט

 שם הפרויקט/

 תיאור הפרויקט

 איש קשר וטלפון

    

    

    

    

 . ורישיון על פי תנאי הסף יש לצרף תעודת השכלה רלוונטית
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 תעודות השכלה, רישום בפנקס מקצועי רלוונטי :לגבי כל אחד מאנשי הצוותיש לצרף 

, קורות חיים, המלצות, פירוט ניסיון וכל מסמך אחר )אדריכלים, מהנדסים, רו"ח וכדומה(

 הנדרש במכרז זה. 

 

ניתן להעתיק את הטבלאות באופן זהה למקור וללא שינוי כלשהו ולהוסיף שורות על פי צרכי 

 המציע וכל אחד מאנשי הצוות. 

 

 

 

 
_____________                      _________________ 

 וחותמת חתימה                      תאריך             
 

 

  



 

 57  תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 

 

 ביטוחים קיום אישור - ביטוח - 13 נספח
 

                                                                                                                                 
 

 
  לכבוד

 
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  – ישראל מדינת

 ;בכתובת:__________________________________
 
 .,נ.ג.א
  

 ביטוחים קיום אישור  :הנדון
 
 

______________________________________  למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו

____________ _____ יום עד_____ ____________ מיום  הביטוח לתקופת"( הספק" להלן:)

עבור בניית ושיפוץ מוסדות ציבור עבור המשרד  ותקציבית בקשר למתן שירותי בקרה הנדסית

המשרד לפיתוח  – ישראל עם מדינת מכרז והסכם פי , עללפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

                                                      :להלן המפורטים הביטוחים את , הפריפריה, הנגב והגליל

 
 ביטוח חבות מעבידים, פוליסה מס'___________________

 .   המוחזקים והשטחים  ישראל מדינת תחומי בכל עובדיו כלפי החוקית אחריותו .1

 הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000 -מסך יפחת לא האחריות גבול .2

 .(שנה)

 היה ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .3

 כמעבידם.  ויחשב

המשרד לפיתוח הפריפריה,  – ישראל מדינת את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .4

הם נושאים  כי כלשהי מקצוע מחלת/עבודה תאונת קרות לעניין ונטען היה, הנגב והגליל

ועובדיהם  משנה קבלני קבלנים, ,הספק מעובדי מי כלפי כלשהם מעביד בחבות

 .  שבשירותו

 
 

 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 500,000 -מסך יפחת לא האחריות גבול .2

 .Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף נכלל בפוליסה .3

, קבלנים  של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .4

 ועובדיהם.  משנה  קבלני

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. .5

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, ככל  –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .6

 שייחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

 

 



 

 58  תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 

 

 ביטוח אחריות מקצועית, פוליסה מס'___________________________

עלים מטעמו הפוליסה מכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפו .1

ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, 

עבור  ותקציבית הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר למתן שירותי בקרה הנדסית

בניית ושיפוץ מוסדות ציבור עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, בהתאם 

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.  -למכרז ולהסכם עם מדינת ישראל  

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(.  500,000  -גבול האחריות לא יפחת מסך .2

 -הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .3

 מרמה ואי יושר של עובדים; (1

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; (2

 –אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת ישראל  (3

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל;

 חודשים;  6הארכת תקופת הגילוי לפחות  (4

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, ככל  –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

 שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.  

 
 כללי

 
 :הבאים התנאים הנ"ל נכללו הביטוח בפוליסות

 
המשרד לפיתוח הפריפריה,  -מדינת ישראל : נוספים כמבוטחים התווספו המבוטח לשם .1

   לעיל.השיפוי  להרחבי בכפוף הנגב והגליל,

אלא  תוקף, כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .2

 –למדינת ישראל  רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת ידינו הודעה על ניתנה אם

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

 - ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותרים אנו .3

יחול לטובת אדם  לא רשהוויתו ובלבד, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ועובדיהם

      זדון.  כוונת לנזק מתוך שגרם

 כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום כלפינו בלעדית אחראי הספק .4

 .  הפוליסות תנאי פי על החובות המוטלות על המבוטח

 .הספק על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .5

, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .6

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  -כלפי מדינת ישראל  יופעל אחר לא ביטוח קיים כאשר

 .הביטוח פי הזכויות עלהמזכה במלוא  ראשוני ביטוח בחזקת הינו והגליל, והביטוח

תנאי הכיסוי של כל הפוליסות, למעט ביטוח האחריות המקצועית, לא יפחתו מהמקובל  .7

על פי תנאי  "פוליסות נוסח ביט ___________)יש לציין את השנה(", בכפוף להרחבת 

 הכיסויים כמפורט לעיל.

 המבוטחות.חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות  .8
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המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה  הבכפוף לתנאי וסייגי הפוליס
 ת.והמקורי ותובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליס

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                      
 
 
  _____________________________            ___________________________ 

 תאריך                                         חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח                      
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 הסכם התקשרות - 14 נספח
 

 

 הסכם התקשרות
 

 2017שנערך ונחתם בתל אביב ביום _________ לחודש___________ 

 

(, המיוצג על ידי המנהל "המשרד" :המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן בין
 יחד עם חשב המשרד;ב הכללי של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 מצד אחד

 

על ידי  תהמיוצגח.פ ____________________  ____________________ חברת לבין
המצהירים כי הינם רשאים לחייבו  _________________________,מנהליו 

 ("הספק"בחתימתם לכל דבר ועניין )להלן: 

 מצד שני

 

 ושיפוץ בנייה, תשתיות עבור בקרה שירותי למתן 04/19' מס פומבי מכרזוהמשרד ערך  הואיל
 (;"המכרז" -)להלן   והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד עבור ציבור מוסדות

לתקנות  2לפי תקנה  _______,זכה במכרז, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים מיום  והספק  והואיל
 .1993-חובת המכרזים, התשנ"ג

והספק מצהיר כי הוא בעל ניסיון, מיומנות ומקצועיות, כח האדם והאמצעים הדרושים  והואיל
השירותים ברמה מעולה והוא מעוניין לבצעם, והוא עונה על כל התנאים לשם ביצוע 

 המוקדמים כפי שפורטו במסמכי המכרז וכפי שהם מפורטים בהסכם זה להלן;

והצדדים החליטו כי השירותים יינתנו שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בין עובד  והואיל
כבעל מקצוע עצמאי, שלא  , אלא על בסיס קבלני דווקא, כאשר הספק פועללמעסיק

במסגרת שירות המדינה, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי התשלומים 
והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיים, וזאת בהתחשב באופי השירותים על פי הסכם זה 
ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפיו, ההולמים העסקה על פי התקשרות למתן 

 ;ומעסיקאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד שירותים ו

להתקשרותו  והספק מצהיר כי לא קיימת כל הגבלה ו/או מניעה על פי דין, הסכם או אחרת והואיל 
 בהסכם זה; 

 

 לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, נספחים וכותרות .1

 חלק בלתי נפרד מהסכם זה.המבוא להסכם זה וכן מסמכי המכרז ונספחיו מהווים  1.1

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה להוראות נספחיו ו/או מסמכי המכרז  1.2
 ונספחיו, יגבר האמור בהסכם זה. 

 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם. 1.3

 להסכם זה מצורפים המסמכים הבא, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו: 1.4
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 .12/17הצעת הספק למכרז : 9נספח 

 אישור קיום ביטוחים. :13נספח          

 .רשימת חברות הביטוח המורשות לתת ערבויות :15נספח                         

   טופס דיווח בגין ביצוע שירותים. :16נספח                         

 הגדרות .2

 בחוזה זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצדם:

 המנהל הכללי של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.  -"המנכ"ל"      

 .היועץכל אחד מעובדי  -" עובד"

 מי מטעמו של היועץ שהיועץ יעסיק במתן השירותים. -" אנשי הצוות"

 דקות. 60שעת עבודה בת  -" שעת עבודה"

תכתובת,  (, ידיעה, מסמך,Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"
תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור 

ובכל צורה או דרך של  פה-לוהנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע
 .מידעשימור 

או העובד בקשר למתן השירותים, בין אם  יועץכל מידע אשר יגיע לידי ה -" סודות מקצועיים"

אחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע נתקבל במהלך מתן השירותים או ל

מסר ע"י המשרד וכל גורם אחר ומי יאשר י בכלליות האמור לעיל: מידע

 מטעמו.

 המשרדנציג  .3

נציג המשרד לצורך ביצוע הסכם זה הוא מר דרור סורוקה, ראש אגף התכנון במשרד  3.1
(. המשרד יהיה רשאי להחליף את הנציג "הנציג"או מי שיוסמך על ידו בכתב )להלן: 

 עת על ידי מתן הודעה בכתב לספק. בכל

יובהר כי הנציג אינו רשאי להאריך את תקופת ההסכם ו/או להגדיל את ההיקף  3.2
הכספי של ההסכם, אלא באישור ועדת המכרזים המשרדית ולאחר חתימת הסכם 

 מתאים על ידי מורשי החתימה של המשרד.

 

 תקופת ההתקשרות .4

תימתו וכפוף לתנאיו. ההסכם יפוג תקופת ההסכם עם כל זוכה תהיה לשנה מיום ח 4.1
 אוטומטית בתום תקופתו. 

 

 ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לעיל, המשרד יהיה רשאי 3.1על אף האמור בסעיף  4.2
להאריך את ההסכם לתקופה/ות נוספת/ות שלא תעלה כל אחת על שנה, ויחד לא 

ת הראשונה, וזאת בהודע נוספות מעבר לשנת ההתקשרות שלוש שניםתעלנה על 
 יום מראש. 30המשרד בכתב שתשלח עד 

 

לעיל, המשרד יהיה רשאי לבטל הסכם זה בכל עת  3.2 -ו 3.1על אף האמור בסעיפים  4.3
לפני תום  ומבלי שיהיה חייב לנמק את החלטתו הבלעדיעפ"י שיקול דעתו  וזאת

 יום מראש. 30תקופת ההסכם על ידי מתן הודעה בכתב לספק שתשלח עד  

 

 הפסקת לדרוש או לאלתר סיום לידי זה חוזה להביא ביטחון מטעמי רשאי המזמין 4.4
 החוזה סיום של במקרה. השירותים למתן הזוכה מטעם שבא מי כל של עבודתו
 למועד עד היועץ שנתן השירות בגין ראויה תמורה לזוכה המשרד ישלם כאמור

 .הביטול
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  השירותים .5

מבוצעים ומתוכננים פרויקטים פיסיים במסגרת תכנית העבודה הרב שנתית של המשרד  
ותשתיתיים, לרבות פרויקטים בתחומי הבנייה והדיור, תשתיות ציבוריות, מוסדות ציבור, 

, מתן חוות דעת, עבודות תכנון ראשוני ותכנון תשתיות תחבורתיות, תשתיות תיירות
באופן  וכדומה. הפעילות האמורה, עתידה להיות מתוקצבת, בחלקה על ידי המשרד מפורט

רשויות מקומיות, ישיר, וחלקה באמצעות גורמים אחרים כדוגמת משרדי ממשלה אחרים, 
 הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל.

החברה תספק למשרד ליווי מקצועי במהלך עבודות הבנייה ותשתיות, לרבות בחינת  5.1
לום העבודות המבוצעות בשטח ובדיקת החשבונות, דו"חות ביצוע ודרישות התש

המוגשות למשרד על ידי הגופים המתוקצבים לצורך מימון עבודות הבנייה )במהלך 
העבודה וחשבונות סופיים(. הבחינה תכלול התייחסות ללוחות זמנים, ביצוע הבנייה 
בהתאם לתוכניות, עמידה בחוקי התכנון והבנייה, חוות דעת למשרד על העבודות 

דיקת הביצוע על סמך האישור המבוצעות, בדיקת התאמת המבנים להיתר, ב
 התקציבי שניתן מהמשרד וכדומה. 

החברה תדווח באופן תקופתי למשרד על התקדמות העבודות והמסגרת התקציבית,  5.2
 ובעיות המתעוררות בעת ביצוע העבודות. 

החברה תדווח מידית למשרד באותם המקרים בהם העבודות אינן מבוצעות בהתאם  5.3
לתקציב המאושר, בהתאם להזמנת העבודה להצהרת הגוף המתוקצב, בהתאם 

המאושרת, בניגוד להיתרים ולחוקי התכנון והבנייה, או בכל מקרה בו העבודה אינה 
 מבוצעת בטיב הנדרשת או כוללת ליקויים וסכנות. 

קצב ההתקדמות של הפרויקטים בשטח יכתיב את תכנית העבודה  -שיטת העבודה  5.4
אש הצוות מהחברה דרישה לתשלום שתעבור מהמשרד לחברה: המשרד יעביר לר

שהתקבלה מרשות מקומית. ראש הצוות או אחד מחברי הצוות יצור קשר עם איש 
הקשר ברשות לאחר שיעבור על החומרים. אחד מחברי הצוות יתאם מועד בדיקה 
בשטח. לאחר מועד הבדיקה בשטח, חבר הצוות יכתוב דו"ח מפורט אודות הבדיקה 

התאמות, המלצות, מסקנות וכל מידע רלוונטי לצורך שביצע, ליקויים שמצא, אי 
אישור או דחיית דרישת התשלום. חבר הצוות יבקש כל השלמה רלוונטית לבדיקתו 

 מהרשות המקומית. 

הדו"ח הסופי של חבר הצוות יועבר לבדיקה חבר הצוות האמון על ביצוע הבקרה  5.5
הרשות המקומית  התקציבית ועל רואה החשבון. חברי צוות אלה יבדקו את עמידת

בכל התחייבויותיה הכספיות, עמידה בתנאי ההרשאה התקציבית שניתנה לרשות 
המקומית, אחוזי מימון, סבירות ההוצאות וכל מרכיב בעל משמעות כספית 
ותקציבית. חברי הצוות נדרשים לאשר את ההמלצות לתשלום שהתקבלו מחבר 

 הצוות ההנדסי. 

, במישור התכנוני לייעוץ וליווי המשרד ביצוע פעולות נוספות, ככל שיידרש 5.6
בפרויקטים שתוקצבו בעבר או מתוקצבים בהווה, לעתים אף פיקוח צמוד באמצעות 
 בעלי מקצוע מומחים ובהתאם לדרישות ולמפרטים עבור כל פרויקט, ככל שיידרש. 

 

 התחייבות הזוכה .6

 :כי בזאת ומתחייב מצהיר הזוכה

יבוצעו רק על ידי בעלי התפקידים המוצעים השירותים הנדרשים, כאמור לעיל,  6.1
 מטעם הספק.

לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים באופן  6.2
 המשרד; ןיעיל, מעולה ולשביעות רצו

במומחיות, במקצועיות ובמיומנות, על פי הסטנדרטים לתת את השירותים  6.3
מעולה היה עושה  שספקהסביר ולעשות כל דבר הנדרש והמקצועיים המקובלים 

  לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה;
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בכל תקופת ההתקשרות עם המשרד, לא יהא רשאי הספק הזוכה, להחליף את בעלי  6.4
התפקידים מטעמו, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת המשרד, אשר יהיה רשאי 

 .לסרב לכל שינוי כאמור, על פי שיקול דעתו

את השירותים ולמלא אחר תת ל השירותים ומסוגל בעל ניסיון במתןהוא  6.5
 חוזה זה.בהתחייבויותיו 

הוא מתחייב להעניק את השירותים בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות,  6.6
 לשביעות רצון המשרד ובמועדים הנדרשים, והכל בכפוף להוראות חוזה זה. 

לבצע את כל הפרטים שמסר למזמין בהצעתו, המידע אשר ברשותו ויכולתו  6.7
 השירותים, הם מלאים ונכונים. 

יקבל הנחיות מנציג המשרד, ישתף פעולה עם המשרד בכל הקשור למילוי  6.8
התחייבויותיו על פי הוראות חוזה זה ויעמוד לרשות המשרד באופן שוטף וברמת 

 זמינות גבוהה, בהתאם לצרכי המשרד ככל שיידרש מאת המשרד או מי מטעמו. 

ב חוות דעת וכן לקיים פגישות עבודה עם נציגי המשרד ונציגי ידוע לו כי עליו לכתו 6.9
גורמים רלוונטיים לפי הצורך ועל פי הנחיית המנכ"ל, והוא מתחייב לבצע את 

 האמור.

, בהבהרתכל עזרה שתהיה קשורה או כרוכה  נציג המשרדמתחייב להגיש ל הזוכה 6.10
, סיומווהן לאחר  חוזה, הן במשך תקופת ההםותוצאותי יםהבנת או הצגת השירות

או בישיבות  אצל המשרדללא תוספת תמורה. האמור כולל השתתפות בישיבות 
 .משתתף המשרדשבהם 

שינוי במעמדו על כל  שעות, 48ולכל המאוחר בתוך  בע"פבכתב וודיע מיד למזמין י 6.11
אפשרות החוקי ועל כל מקרה שלפיו אין באפשרותו להעניק את השירותים ועל כל 

, כולן או מקצתן, מכל על פי חוזה זה יוכל לעמוד בהתחייבויותיומסתברת כי לא 
 ועל כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים.   סיבה שהיא

" או כל תואר דומה לו, ולא יעשה שימוש המשרדלא יעשה שימוש בתואר "יועץ  6.12
לצורכי פרסום, פרסומת  המשרדבעובדה שהוא נותן את השירות ושימוש בשם 

 מראש ובכתב. המשרדוקידום מטרה עסקית או אחרת, ללא אישור 

 ידוע לו שאין לו בלעדיות מטעם המשרד בנושא השירותים. 6.13

לפני למתן שירותים מטעמו שהוצגו ייאלץ להחליף אחד מאנשי הצוות  שהזוכה ככל  6.14
איש אישור המשרד מראש ובכתב ל לקבל יידרשאזי, תום תקופת ההתקשרות, 

  החליפי. הצוות

 
 

 התמורה .7

 המחיר להצעת בהתאם הינהשעתי. התמורה  תבוסס על מודל זה במכרז התמורה 7.1

 להסכם זה.  9כנספח לשעת עבודה אשר הוגשה במסגרת ההצעה במכרז, המצורפת 

. לא יעלה על _____ שעות עבודה לכל בעל תפקיד היקף שעות העבודה השנתי 7.2
שמספר השעות יהיה גבוה או , ויכול והמשרד אינו מתחייב להעסקה בהיקף כלשה

 .נמוך יותר

התמורה תשולם בהתאם לביצוע בפועל. הדיווח בגין שעות העבודה בפועל יבוצע  7.3
  למכרז זה. 17כנספח באמצעות טופס הדיווח המצורף 

 כל את ותכלול סופית תהיה לעיל האמורה התמורה כי בזאת ומוסכם מוצהר 7.4
 - לרבות, השירותים מביצוע והנובעות הכרוכות שהוא וסוג מין מכל ההוצאות

 נסיעות בגין הוצאות אך ורק, ולמעט' וכו אגרה, אחר מס כל, משרדיות הוצאות
 השירותים נותןשל  עבודתו הקבוע ממקוםשלגביהן התשלום יהיה עבור נסיעה 

למקום מתן השירות. יובהר כי תשלום נסיעות יינתן במקרים שבהם התקיימו כל 
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 הדיווח. ובהתאם לסכומים הקבועים בו 13.9.2הוראת תכ"ם התנאים הקבועים ב
 . זה למכרז 17 נספחכ המצורף הדיווח טופס באמצעות יבוצע בפועל נסיעות בגין

 .התשלומים יבוצעו בשקלים חדשים 7.5

למכרז  9בנספח מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי התמורה שהוצעה על ידי המציע  7.6
בהתאם לאמור בהסכם זה, במשך כל תקופת ביצוע , תחייבו ומצורפת להסכם זה

 ם. יהשירות

יום ממועד קבלת החשבונית במשרד ואישורה. במידה  30המשרד ישלם למציע תוך  7.7
 ויהיו תיקונים ועדכונים ימי התשלום ייספרו מהעברת העדכון. 

לא  ,מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף זה 7.8
ידי המשרד, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי  ישולם על

הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא לספק 
ולא לכל אדם אחר או גוף אחר, אלא לאחר אישור ועדת המכרזים המשרדית, 

 בהתאם להסכם בכתב שייחתם מראש על ידי מורשי החתימה של המשרד. 

שייבחר לעבודה לא ייחשב כעובד של המשרד, וכי למעט  בעל תפקידמובהר כי כל  7.9

תשלום התמורה המגיעה לו, 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. 

אחר עבור או בקשר לשינוי היקף  תשלוםיב בכל פיצוי, תמורה או וחילא  המשרד 7.10
 לזוכה. כל שינוי כאמור לא ישמש החוזההשירות המתבקש, ביטולו ושינוי תקופת 

 .עילה לתביעת פיצויים מכל סוג שהוא

 

 ביטחון מידע .8

 .סודיות מור עללש ובעלי התפקידים מטעמו מצהירים כי הם מתחייביםהספק  8.1

ימוש כלשהו במסמכים, נתונים, מידע ש /ולא יעשה ובעלי התפקידים מטעמו הספק 8.2
, שלא לצורך במכרזותוצרים כלשהם הקשורים בעבודתו במסגרת או הקשורים 

 הקשור בעבודה זו, ללא אישור מראש ובכתב של המשרד.

העברת מסמכים, נתונים, מידע ותוצרים כלשהם הקשורים לסקר זה ובכל צורה  8.3
 שור מראש ובכתב של המשרד. שהיא לגורם כלשהו מלבד המשרד תהיה מותנית באי

 המכרז,הזוכה למשרד כל חומר הקשור בעבודתו לפי  הספקעם סיום פעילותו, יעביר  8.4
 הנמצא ברשותו ובהתאם להנחיות מפורשות של המשרד בלבד. 

הזוכה יפעל לפי הדינים החלים הנוהגים בתחום הגנת הפרטיות ומאגרי מידע,  הספק 8.5
הזוכה  הספקככל שיהיו רלוונטיים לפעילותו ויישא באחריות מלאה לנושאים אלה. 

ישפה את המשרד בגין כל תביעה שתוגש נגד המשרד בגין הפרה של חוקים אלה על 
 אחר הפועל מטעמו.  ידו, עובדיו, יועציו, קבלני המשנה שלו וכל גורם

 זוכה מחויב לפעול לפי כל דרישות אבטחת המידע של המשרד.הספק ה 8.6

הזוכה, המתבצעת במשרד ממשלתי שאינו  הספקכל מטלה במסגרת העבודה של  8.7
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, תהיה כפופה להוראות ודרישות קצין 

 הביטחון של הגוף בו מתבצעת המטלה.
 

 מעסיק-בדהעדר יחסי עו .9

מטעם  בעלי התפקידיםאין בהסכם זה כדי ליצור בין הצדדים או בין המשרד לבין  9.1
 , שותפות או שליחות.ומעסיקיחסי עובד הספק 

הספק מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק ו/או מי  9.2
 .מעסיקמטעמו ו/או המועסק על ידו לבין המשרד יחסי עובד 
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ייחשבו לכל צורך כעובדיו  ,הספק לצורך ביצוע הסכם זה מטעם התפקידיםבעלי  9.3
ו/או עוזריו ו/או שליחיו של הספק בלבד, והוא יישא באחריות בלעדית לכל טענה או 

אשר תופנה כלפי המשרד ו/או המדינה, והוא  מעסיק-תביעה הנובעת מיחסי עובד
ם תחויב בה המדינה ו/או וישפה אותו בגין כל תביעה כזו, איפצה את המשרד 

 המשרד.  

הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים למשרד על בסיס קבלני,  9.4
ולכן המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שיגרמו לו ו/או למי מטעמו בשל 

 מתן השירותים על פי הסכם זה. 

המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שיגרמו לספק ו/או למי מטעמו ו/או  9.5
למי המועסק על ידו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה. כדי להבטיח עצמו בפני 

מועסק על ידו במוסד לביטוח לאומי ש כל מינזקים כאמור, מתחייב הספק לבטח את 
 ולשאת בכל התשלומים שהוא חב בהם לפי כל דין.

לא תהיינה לספק ו/או למי מטעמו ו/או למועסקים על ידו בביצוע השירותים על פי  9.6
הסכם זה זכויות של עובדים אצל המשרד ו/או המדינה והם לא יהיו זכאים לכל 
פיצוי ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע השירותים על פי הסכם זה ו/או ביטולו ו/או 

 סיומו ו/או הפסקתו מכל סיבה שהיא. 

מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל הדין בקשר להעסקת עובדים ו/או  ספקה 9.7
וכל  המעסיקמועסקים, לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי 

 על פי חוק.  בניכוייםהתשלומים שמעביד חייב 

אם ייקבע מסיבה כלשהי, כי למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי  9.8
, יש לראות את ההתקשרות נשוא הסכם זה כהעסקת עובד וכי חלים עליה בהסכם זה

הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי השכר 
כעובד, בשל ההעסקה בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי 

על ידי נציב שירות  מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר, הכול כפי שייקבע
המדינה, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב 
לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של 
הסכם זה וכל החיובים והזיכויים על פי הסכם זה מחד גיסא, והחישוב החדש כאמור 

 מאידך גיסא, יקוזזו הדדית.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה ולמרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה  9.9
לידי ביטוי בהסכם זה, יידרשו המשרד במועד כלשהו לשלם תשלום שמקורו בטענה 

בין המשרד לבין הספק ו/או למי מטעמו,  ישפה הספק  מעסיק-כי שררו יחסי עובד
ד לשלם כאמור לרבות את המשרד מיד עם דרישה בגין כל סכום שיידרש המשר

 הוצאות ושכ"ט עו"ד, ככל שיהיו.

 

 איסור הסבת ההסכם  .10

הספק אינו רשאי להעביר איזו מזכויותיו או מחובותיו על פי הסכם זה, כולן או  10.1
  . מקצתן לכל צד שלישי שהוא

כל מסירה או העברה שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה   10.2
 ומבוטלת וחסרת כל תוקף. 

 זכויותיו של הספק לפי הסכם זה ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.  10.3

 

 אחריות לנזקים ושיפוי .11

הספק יישא לבדו באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא )לרבות מוות, נזק גוף ונזק  11.1
רכוש( שייגרם על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או מי שפועל מטעמו, לכל אדם )לרבות 
חבר בני אדם מאוגד ובלתי מאוגד(, ובכלל זה למשרד ועובדיו, לאורחי המשרד, כל 

ק ועובדיו ולכל אדם או גורם אחר ובלבד גורם לגביו יערוך הספק ביקורת, לספ
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שהנזק אירע תוך כדי או עקב ביצוע השירותים או בקשר אליהם, בין באופן בלעדי 
ובין יחד עם גורמים נוספים, בין מתוך זדון או מתוך רשלנות או בדרך אחרת. בכל 
מקרה שבו המשרד יידרש או ייתבע לשאת בתשלום או פיצוי בגין נזק שנגרם 

לעיל, הספק ישפה את המשרד בגין כל תשלום כאמור, לרבות הוצאות כמתואר 
 ושכ"ט עו"ד.

 10.1הספק מתחייב לתקן, להשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור בסעיף  11.2
לעיל במועד הקרוב ביותר לאחר התרחשותם, אך אין בכך כדי לגרוע מזכות המשרד 

 הוצאותיו.לתקן את הנזק בעצמו ולחייב את הספק בתשלום 

אחריות הספק כלפי המשרד על פי סעיף זה היא מוחלטת ותעמוד גם אם המשרד  11.3
יחויב בתשלום לניזוק בגין היותו מחזיק במקרקעין או על פי כל דין. בכל מקרה בו 
המשרד יידרש או ייתבע לשאת בתשלום או פיצוי בגין נזק שנגרם כמתואר בסעיף 

 ום כאמור, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.   זה, הספק ישפה את המשרד בגין כל תשל

למען הסר ספק, הספק מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא מבצע את השירותים עבור  11.4
המשרד על בסיס קבלני, ולכן המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים 

 שייגרמו לו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בשל ביצוע השירותים על פי הסכם זה.

כי במידה שמי מעובדי הספק יתבע את המשרד, המדינה, הממשלה או עוד יובהר,   11.5
עובדיהם או שליחיהם, מכל סיבה שהיא הקשורה למתן השירותים או כרוכה בהן, 
יהא הספק חייב לשלם כל תשלום ו/או פיצוי הנדרשים או כרוכים בתביעה או בצורך 

אשר המשרד יידרש להתגונן בפניה, וכן יהא חייב לשפות את המשרד בגין כל סכום 
לשלמו כתוצאה מתביעה או דרישת תשלום כמתואר לעיל, לרבות הוצאות ושכר 

 טרחת עו"ד.

סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי  11.6
 נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או קשורה אליו.

 

 ביטוח .12

המשרד, במשך כל  –הספק מתחייב בזה לקיים על חשבונו, לטובתו ולטובת מדינת ישראל 
תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה, את הביטוחים המפורטים בזה, כאשר הם כוללים את 

 13בנספח כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין 

 

  ערבות ביצוע .13

ת הזוכה על פי ההסכם שייחתם עמו ימציא הספק למשרד כבטוחה לקיום התחייבויו 13.1
במעמד חתימת ההסכם ערבות לביצוע, בלתי מותנית וצמודה למדד המחירים לצרכן 

 סיוםיום לאחר  90 לפחותמסך ההתקשרות, אשר תהיה בתוקף  5%בגובה של 
 . ההתקשרות

הספק יידרש לוודא כי בכל עת תהיה בידי המשרד ערבות בתוקף בסכום הקבוע  13.2
 לעיל. 

. הערבות תהא מאת מוסד המצורף למכרז זה 10נספח נוסח כתב ערבות יהיה עפ"י  13.3
  למכרז זה. 15כנספח  צורפתבנקאי או חברת ביטוח בהתאם לרשימה המ

כדין שימוש בזכויותיו בכל מקרה שלא עמד הספק בהתחייבויותיו, או המשרד עשה  13.4
והוציא סכומים בהם הספק חייב על פי ההסכם, יהיה המשרד רשאי, מבלי להיזקק 
להסכמת הזוכה או לערכאות, לפרוע את סכום הערבות, כולו או חלקו וזאת מבלי 

 לפגוע בזכויותיו לפעול בהתאם לכל דין.

על ידי  סכום הערבות ישמש כסכום פיצויים מוסכם מראש על כל הפרת ההסכם 13.5
 הספק מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת נזק.
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אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויות של הספק במקרה של  13.6
 מימושה.

 ולתובעם הערבות מגובה יותר גבוה נזקם כי להוכיח זמן בכל רשאי יהיה המשרד 13.7
 לשלול בכדי או/ו מהמשרד למנוע כדי הערבות בחילוט אין כי מובהר כן כמוספק. מה

 .דין כל פי על להם העומד סעד כל ולדרוש טענה כל מלהעלות ממנו

ההסכם, יפקיד הספק ערבות חדשה בידי  בוטלחילט המשרד את הערבות הנ"ל ולא  13.8
המשרד בסכום ובתנאים הנקובים  בסעיף זה להבטחת המשך קיומו של ההסכם ע"י 

 ימים מהודעת המשרד על כך.   10הספק, וזאת תוך 

רכה תקופת ההסכם יפקיד הספק ערבות בנקאית מעודכנת בידי המשרד בסכום הוא 13.9
הערבות כאמור לעיל, להבטחת קיומו של ההסכם על ידו. במקרה זה הערבות תהיה  

 יום לאחר גמר תקופת ההסכם המוארכת כאמור. 90בתוקף עד תום 

יובהר כי מתן הערבות דלעיל אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו  13.10
פי הסכם זה, וגבייתה ומימושה של הערבות כולה -התחייבויותיו כלפי המשרד עלו

ידי המשרד אינה גורעת מזכות המשרד לתבוע מהספק כל נזקים -או חלקה על
 והפסדים נוספים וכן סעדים נוספים ואחרים על פי הסכם זה או על פי דין.

 כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות דלעיל יחולו על הספק. 13.11

 

 פרותה .14

לעיל, בכל מקרה שהספק יפר הפרה יסודית את  3.3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  14.1
ההסכם ו/או הפרה לא יסודית שלגביה ניתנה ארכה בכתב על ידי המשרד ואשר לא 

בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי  -תוקנה בתקופת הארכה, יהיה המשרד רשאי 
ל ידי מסירת הודעה בכתב על כך לבטל את ההסכם ע -הסכם זה או על פי כל דין 

לספק ובמקרה כזה יהיה הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור 
לספק. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה המשרד רשאי לדרוש כל סעד ו/או פיצוי 

 נוסף על פי הסכם זה ועל פי כל דין.  

 בהסכם זה. 5,7,8,15,16הפרה יסודית, תהא הפרה של כל אחד מהסעיפים   14.2

לעיל, יהיה רשאי המשרד להביא הסכם זה  9.1 -ו 3.3מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  14.3
לסיומו באופן מידי בקרות אחד מהמקרים הבאים: בכל מקרה בו תוגש בקשה 
להכריז על הספק כחדל פירעון, או בקשה לפירוק/פשיטת רגל, או בקשה לקבלת 

ק, או עיקול רכוש הספק, או במקרה נכסים של הספק, או למינוי כונס נכסים לספ
 שהספק יורשע בעבירה שאין בצידה ברירת משפט.

מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים, או שיעמדו למשרד, על פי הסכם זה ועל  14.4
פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של מחדל של הספק בביצוע השירותים 

המשרד זכאי אך לא חייבים להעסיק  כמוסכם בהסכם זה או הפרתו ע"י הספק, יהיה
עובדים או ספקים עצמאיים שיבצעו את השירותים על חשבון הספק ולשלם להם 
מתוך הכספים המגיעים לספק ו/או לגבות מהספק את ההוצאות שהוציא בגין 
העסקת העובדים או הספקים לביצוע השירותים, זאת בנוסף לכל הוראה אחרת 

 כל סעד שזכאי המשרד לדרוש על פי כל דין. בהסכם זה לרבות פיצויים, ול

ידי המשרד, -כל סכום שחובת תשלומו על פי הסכם זה חלה על הספק ושולם על 14.5
ידי -יוחזר למשרד על ידי הספק צמוד למדד המחירים לצרכן ממועד התשלום על

המשרד ועד ההחזר ובתוספת ריבית כמקובל על פי הוראות החשב הכללי בדבר 
ם. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המשרד לקזז סכום זה איחורים בתשלומי

 מכל סכום שהוא חייב בתשלומו לספק, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.   

 

 סודיות .15
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הספק מצהיר בזה כי ידוע לו שמידע ומסמכים אשר בידיו ו/או אשר יגיעו לידיו ו/או  15.1
לעובדיו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או בקשר עמו עשויים להיות 
סודיים והספק מתחייב לשמור על כל מידע כאמור בסוד ולהביא סעיף זה לידיעת 

  רות בביצוע הסכם זה. עובדיו והמועסקים על ידו בעבודות הקשו

כמו כן מתחייב הספק להחזיר למשרד כל מסמך שנמסר לו בקשר עם הסכם זה מיד  15.2
 בתום הטיפול בו לצורך הסכם זה. 

הספק מתחייב כי הוא וכל עובד ומועסק מטעמו ישמרו על סודיות המידע  15.3
והמסמכים הכרוכים בביצוע השירותים שהגיעו או שיגיעו לידיו ו/או למי מטעמו 
לפי הסכם זה. כן מתחייב הוא לשמור בסוד ולא להעתיק, להודיע, למסור או להביא 
לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע או שהגיעה אליו ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמו 
עקב ביצוע השירותים תוך תקופת ביצוע השירותים, לפני תחילתם או לאחר מכן. 

גם לאחר תום תקופת ההסכם, ככל  הספק מתחייב למילוי חובת שמירת הסודיות
 שתהא כזו.

הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שאי מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה עשוי להוות  15.4
, וכי יביא הוראות החוק 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 118עבירה לפי סעיף 

והוראות סעיף זה לידיעת עובדיו ו/או מועסקיו המועסקים על ידו לשם ביצוע 
 על פי הסכם זה ו/או בקשר עמו. השירותים

 הספק מתחייב להיענות לכל דרישות הממונה על הביטחון במשרד. 15.5

הספק מתחייב לדווח לממונה על הביטחון במשרד בכל מקרה של אובדן מסמכים  15.6
 או כניסת בלתי מורשים למבני המשרד, אם וככל שיהיו מקרים כאלו. 

רותים, אלא אם קיבל לכך אישור הספק לא יחזיק בידיו כל מסמך הקשור במתן השי 15.7
בכתב ומראש מהמשרד. מבלי לגרוע מהאמור, החזיק הספק מסמך כלשהו בידיו בין 
בהיתר ובין שלא בהיתר, ישיב כל מסמך כאמור למשרד מוקדם ככל הניתן ועד תום 

 ההתקשרות.

 .סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה

 

  ניגוד עניינים .16

הספק מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים  16.1
 וכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים ביחס עם ביצוע   

השירותים נשוא הסכם זה ביחס לספק ו/או מי מטעמו. הספק מתחייב לשמור על 
 הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים. 

חייב כי ככל שיתעוררו סוגיות שלא נצפו במועד חתימת הצדדים על הסכם הספק מת 16.2
זה, של הספק ו/או מי מטעמו, העלולות להעמידו/ם במצב של חשש לניגוד עניינים 
או במראית עין של חשש כאמור, יהיה עליו להביא את פרטי המקרה בפני היועץ 

 המשפטי של המשרד ויפעל עפ"י הנחיותיו.  

הספק יקפיד לעדכן את היועץ המשפטי למשרד במקרה של שינוי העלול יודגש, כי  16.3
להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים, במהלך מתן השירותים על ידו עפ"י הסכם 

 זה.

הספק מתחייב שלא לעשות שימוש בכל מידע או מסמך שהגיע לידו במהלך מתן  16.4
 השירותים שלא לשם מתן השירותים עבור המשרד.  

ב שלא לקבל כל טובת הנאה או מתנה מכל צד שלישי אשר יבקש הספק מתחיי 16.5
להעניקה לו בקשר עם מתן השירותים על ידו. הספק מתחייב לדווח ליועץ המשפטי 
של המשרד לאלתר על כל מקרה שבו הוצעה לו טובת הנאה או מתנה כאמור ולנהוג 

 על פי הוראותיה.  

 .בהסכם זהעיקרי ויסודי סעיף זה הוא תנאי              
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 התחייבות שלא להעסיק .17

בזה שלא להעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, אדם המועסק על ידי המשרד, ב מתחייהמציע 
 אלא באישור בכתב ומראש של המשרד כל עוד הסכם זה בתוקף.

 

 

 

 מקום עבודה .18

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי מקום העבודה העיקרי של בעל התפקיד/בעלי התפקידים 
לא יהיה במשרד, לא יוקצה לו/להם חדר או מקום עבודה במשרד, והוא/הם לא יהיה/יהיו 

 זכאי לקבל כל שירותי מזכירות מן מהמשרד, לרבות טלפונים והדפסות.

 

 שמירה על זכויות ושיקול הדעת של המשרד .19

המשרד אינו מחויב כלפי הספק לרכוש שירותים בהיקף כלשהו ו/או לרכוש שירותים  19.1
ן יהיה המשרד רשאי להתקשר על פי שיקול דעתו עם ספקים אחרים ו/או כלל, וכ

 נוספים לצורך קבלת השירותים, והכל מבלי שהדבר יזכה את הספק בפיצוי כלשהו. 

המשרד שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין בכל עת את היקף השירותים,  19.2
תו של המשרד(. או להזמין רק חלק מהשירותים )הכל בהתאם לצרכים ושיקול דע

יובהר כי במקרה זה תשולם התמורה בהתאם לשירותים שיינתנו בפועל עפ"י דרישת 
המשרד מראש ובכתב בלבד. עוד יובהר, כי הספק לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו עקב 

 הקטנת ו/או הגדלת היקף השירותים. 

 כל הזכויות )לרבות זכויות הקניין הרוחני( בתוצרי העבודה של הספק ו/או 19.3
המועסקים על ידו ו/או מטעמו, במסגרת התקשרות הספק עם המשרד, יהיו בבעלות 
המלאה של המשרד בלבד, שיהיה רשאי לנהוג בהם כמנהג בעלים ולבצע בהם כל 
שימוש  שיראה לו, תוך כדי תקופת ההתקשרות ו/או לאחריה, לרבות ביצוע שינויים 

או העברתו לאחר, בתמורה והכנסת תוספות, השלמות או עריכה מחדש, פרסומו, 
 או ללא תמורה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי חתימת הספק על הסכם זה כמוה כוויתור  19.4
לטובת המשרד על כל זכויות היוצרים ככל שיהיו בתוצרי עבודת הספק וכן, כמוה 

 כמתן אישור לכל שימוש שיעשה המשרד בתוצרי העבודה כאמור.

 ל החומר שיוכן על ידו במסגרת הסכם זה.הספק ימסור לידי המשרד את כ 19.5

מודגש בזה כי החומר האמור וכל עותק ממנו בין אם הוא מודפס או אל מדיה  19.6
מגנטית או בכל צורה אחרת הוא רכושו של המשרד והספק לא יהיה רשאי לעכבו 

 תחת ידו גם במידה ויגיעו לו, לטענתו, תשלומים מאת המשרד.  

תאם לאמור בסעיף זה לעיל, המשרד יהיו רשאי מבלי לגרוע מזכויות המשרד בה 19.7
לדרוש ולקבל מן הספק בתקופת ההתקשרות ותוך שנה לאחר מכן כל מידע הקשור 

 בביצוע השירותים.

 אחת כל ומראש בכתב בהודעה לשנות, הבלעדי דעתו שיקול לפי, רשאי המשרד 19.8
 .הזוכה על שיוטלו מהמטלות
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  שונות .20

המשרד יהיה זכאי לקזז כל סכום שעשוי להגיע לו מהספק בהתאם להסכם זה ו/או  20.1
מכל מקור אחר, מכל סכום שהוא חייב בתשלומו לספק ו/או לנכות הסכום מתוך 
הערבות לביצוע, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד. המשרד ימסור לספק 

 הודעה בדבר קיזוז סכומים כאמור.  

שעניינה "פרסום היתרים ומסמכי  1116החלטת ממשלה מס'  ידוע לספק כי מכוח 20.2
התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים", חלה על המשרד החובה לפרסם 
בפומבי את חוזה ההתקשרות זה, על כל צרופותיו )זולת אם החליטה הוועדה כי 

)ה( לתקנות 21מדובר בסודות מקצועיים או מסחריים מתוקף סמכותה לפי סעיף 
 ובת המכרזים(. לספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.ח

מוסכם בזה כי הוראות הסכם זה על נספחיו משקפות את מלוא המוסכם בין  20.3
הצדדים וכי כל צד לא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, 

 לפני חתימת הסכם זה.

הוראות הסכם זה לבין נספחיו, מוסכם כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין  20.4
 יגבר האמור בהסכם זה.

הספק מצהיר כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח,  20.5
להדריך, או ליתן הוראות לספק ו/או לעובדיו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות 

בות הסכם זה במלואו וכי אין לספק או לעובדיו כל זכות לתשלומים, פיצויים או הט
 אחרות בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה בכל נסיבות שהן.   

סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך  20.6
 בלבד. יפו-בתל אביב

הספק לא יציג עצמו כשליח או כנציג המשרד, אלא אם הדבר יוטל עליו במפורש ע"י  20.7
 המשרד לצורך ביצוע השירותים.

הספק לא יעשה שימוש בתארו או בתפקידו עפ"י הסכם זה שלא במסגרת פעילותו  20.8
 על פי הסכם זה.  

הספק מצהיר בזה כי הוא מנהל פנקסים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  20.9
 וכי ימציא למשרד את כל האישורים הדרושים בהתאם לחוק זה. 1976-תשל"ו

ה במועדה מצד המשרד או הספק לא שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעול 20.10
ייחשבו כוויתור על זכויות הצדדים על פי הסכם זה או על פי דין ולא ישמשו השתק 

 או מניעות. 

כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי מורשי  20.11
 החתימה של שני הצדדים.

 

  הודעות .21

כל ההודעות בכל הקשור להסכם זה שתישלחנה בדואר רשום לכתובות המצוינות  21.1
שעות מעת מסירתה  72להלן, וכל הודעה כאמור תיראה כאילו הגיעה לתעודתה תוך 

 בדואר כיאות. 

כל הודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך  21.2
רגיל ונתקבל אישור מכשיר שעות, אם שוגרה במהלך יום העסקים ה 24

 הפקסימיליה על העברתה התקינה בשלמות.

כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תישלח לפי המענים  21.3
 הבאים:

     פקס:     רחוב  –הספק    
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 03-6958414תל אביב. פקס:  8בית אמות משפט, שד' שאול המלך  –המשרד   

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 המנהל הכללי
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

 הספק 

 

 חשב המשרד



 

 72  תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 

 

 

 

 

 15נספח 

 רשימת חברות הביטוח המורשות לתת ערבויות

 

 איילון חברה לביטוח בע"מ  .1

 אליהו חברה לביטוח בע"מ .2

 אריה חברה לביטוח בע"מ .3

 בע"מביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית  .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"מ החברה הישראלית לביטוח אשראי - ב.ס.ס.ח .14

  



 

 73  תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 

 

 16נספח 

 טופס דיווח על ביצוע שירותים לדוגמא
 

 לכבוד 
 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 

 
 שלום,

 
הריני לדווח על ביצוע שירותים במהלך חודש__________, בנוגע לפרויקט________, כמפורט 

 להלן:
 

 
 

 הריני מצהיר בזאת כי :

 בדיווח זה.ביצעתי את שעות העבודה והנסיעות המפורטות  .א

 הנסיעות היו כרוכות בהוצאות כספיות מצדי. .ב

הנסיעות בוצעו לטובת מתן שירות במסגרת הסכם ההתקשרות עם המשרד  .ג
 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

 לא נתקבלו אצלי החזרי הוצאות בגין כל אחת מהנסיעות המפורטות בדיווח זה. .ד

סיעות, כהגדרתו בהוראות לא דרשתי ולא אדרוש "כפל תשלום" בגין כל אחת מהנ .ה
 .13.9.0.2תכ"ם "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים" מס' 

 
 
 
 

_________________     ________________________ 
 חתימת הגורם המקצועי במשרד     חתימת היועץ + חותמת

 

 

 
  

תאריך 

ביצוע 

השירות

מס' שעות 

עבודה 

שביצעו

ביצוע נסיעה מעל 30 ק"מ  לכיוון תיאור השירות

ישוב יציאה-ישוב יעד-ישוב חזרה

ק"מ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000סה"כ

שעות ביצוע )תחילה 

וסיום(
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 ונסיעה עבודה שעות ביצוע על הצהרהטופס  - 17נספח 

 
 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד אל: 

 

 הריני מצהיר בזאת כי:

 ביצעתי את הנסיעות המפורטות בתצהיר זה )להלן "הנסיעות"(. .א

 הנסיעות היו כרוכות בהוצאות כספיות מצידי. .ב

הנסיעות בוצעו לטובת מתן שירות במסגרת הסכם ההתקשרות עם ___________  .ג

 מיום__________, בהתאם למפורט להלן:

 

תאריך  
ביצוע 
 השירות

שעות  ביצוע 
)שעת תחילת 
העבודה ושעת 

 סיומה(

 30ביצוע נסיעה מעל 
 ק"מ )ציון יעד הגעה(

חתימת  שם המבצע
 המבצע

     
 

  
 

   
 

  
 

   

 
 לא נתקבלו אצלי החזרי הוצאות בגין כל אחת מהנסיעות המפורטת בתצהיר זה. .ד

 כהגדרתו מהנסיעות, פל תשלום" בגין כל אחתלא דרשתי ולא אדרוש "כ .ה

 .13.9.2הוראת תכ"ם, "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים", מס' ב

 

 על החתום: 

 מבצע/י השירות

_____________________ 

 
  

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/13.9.2


 

 75  תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 

 

 המוצעפרטי המציע והצוות  - 18נספח 

 

 
 ___________________________________ :המציע שם

  

  
 ___________________________________ - המציע מטעם הקשר שם איש

  

  
 ___________________________________ :ל"דוא

 
 
 

 ___________________________________               טלפון:
 
 
 
 
 

 מקצוע שם מלא תפקיד בצוות המוצע

   ראש הצוות המוצע

   .ב4 2.ה.4חבר צוות לפי סעיף 

   .ב4 2.ה.4חבר צוות לפי סעיף 

   .ג4 3 .ה.4חבר צוות לפי סעיף 

   .ג4 3.ה.4חבר צוות לפי סעיף 

   4.ה.4חבר צוות לפי סעיף 

   5.ה.4חבר צוות לפי סעיף 
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 עסק בשליטת אישה - 19נספח 

 

אני רו"ח _________________ מאשר בזאת, כי העסק הינו בשליטת אישה בהתאם להגדרות 

 . 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2"אישור" ו"עסק בשליטת אישה" בסעיף 

 מחזיקה בשליטה בתאגיד _____________________ הינה גב'_______________

 הנושאת ת.ז מספר ______________________

 

 

 

_______________     _______________    _____________    _______________ 

 שם מלא                     מס' רישום                    חתימה                        חותמת     

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

 _____אני ________________________ הנושאת ת.ז מספר ______________________

ב' 2מצהירה בזאת, כי התאגיד ______________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 . 1992-לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 

__________________           __________________            __________________ 

 חותמת                                 שם מלא                                  חתימה                  
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 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז - 20נספח 

 

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד 

 _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. 

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

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד 

 ופרטי יצירת קשר עימו(:

תחום העבודה בו ניתנת   שם התאגיד

 ות המשנהקבלנ

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא 

התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר 

 לעיל(.  3בסעיף  צוינו

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות 

במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר 

 לעיל(.  3בסעיף  צוינו

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. 

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

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

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או 

 מכרז זה. מתחרה פוטנציאלי אחר ב

 במקום המתאים Vיש לסמן 

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

 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
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חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 

 

 אישור עורך הדין

 

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

הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ 

______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ מר/גב' 

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

______________ __________________ ____________________ 

 חותמת ומספר רישיון עורך דין חתימת עורך הדין     תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 79  תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 

 

 

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות – 21נספח 

 

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

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

 

 המבקש"( המציע:  "להלן) המציע שהוא___________________  בשם זה תצהיר נותן הנני

 לאספקת___________________  מספר התקשרות עורך עם להתקשר

 לתת ת/מוסמך הנני כי ה/מצהיר אני__________________.  עבור____________________ 

 .המציע בשם זה תצהיר

 (:המתאימה במשבצת X סמן) 

 על חלות לא 1998 ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות •

 .המציע

 המציע על חלות 1998 ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות •

 .  אותן מקיים והוא

 המציע על חלות 1998 ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף שהוראות במקרה)

 (:המתאימה במשבצת x לסמן נדרש

 .עובדים 100 -מ פחות מעסיק המציע •

 .יותר או עובדים 100 מעסיק המציע •

 (:המתאימה במשבצת  X לסמן נדרש יותר או עובדים 100 מעסיק שהמציע במקרה)

 והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה במכרז שיזכה ככל כי מתחייב המציע  •

 עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים

 .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם –הצורך ובמקרה, 1998 ח"התשנ, מוגבלות

 והשירותים רווחהוה העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות בעבר התחייב המציע •

, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים

 שהמציע במקרה) ליישומן פעל חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם כאמור פנה הוא, 1998 ח"התשנ

 (.זו התחייבות נתן שלגביה התקשרות עמו ונעשתה זו פנייה לבצע בעבר התחייב

, העבודה משרד של הכללי למנהל זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר העתק להעביר מתחייב המציע

 .ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה                  תאריך                                 שם                  
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 הדין עורך אישור

 בפני ה/הופיע____________  ביום כי ת/מאשר, ד"עו_____________________,  מ"הח אני

' ______________ גב/מר____________  עיר/בישוב____________  ברחוב אשר במשרדי

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

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

 . דלעיל התצהיר על בפני ה/חתם

____________________ ____________________ ____________________ 

 מהחתי  רישיון ומספר חותמת        תאריך               

 


