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שירותי בדיקת ל 05/19מס'  פומבילמכרז  הצעות הזמנה להגשת

 ציבורתשתיות ותוכניות לבנייה ושיפוץ מבני  

 כללי .1

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

(, מבוצעים ומתוכננים פרויקטים פיסיים ותשתיתיים, לרבות "המשרד")להלן, 

פרויקטים בתחומי הבנייה והדיור, תשתיות ציבוריות, מוסדות ציבור, תשתיות 

 נון ראשוני ותכנון מפורט וכדומה.  תיירות, מתן חוות דעת, עבודות תכ

המשרד מקצה מאות מיליוני שקלים מדי שנה לרשויות מקומיות לביצוע פרויקטים  1.2

מוסדות ציבור, תשתיות לבנייה, מתקני תרבות וספורט, תשתיות פיסיים דוגמת 

  תיירות וכדומה.

 -המשרד ב התקציב שהוקצה על ידי המשרד לפרויקטים הנזכרים לעיל מוערך ע"י 1.3

בחלוקה לעשרות רשויות מקומיות שונות בנגב, בגליל ובפריפריה  ₪מיליון  600

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

תורמים וגורמים נוספים דוגמת מפעל הפיס והמועצה להסדר הימורים, התקציב 

  לל של הפרויקטים הינו מיליארדי שקלים. הכו

המשרד מעוניין להעסיק מספר יועצים, כמפורט במכרז זה, לבדיקת הבקשות  1.4

אישור המשרד במסגרת קולות קוראים וליווי לתקצוב פרויקטים המוגשות ל

 מקצועי של בקשות והתחייבויות מסוימות על פי שיקול דעתו של המשרד.

כפוף לתנאיו. תקופת ההתקשרות עם כל יועץ הזוכה תהיה לשנה מיום חתימתו ו 1.5

 הסכם ההתקשרות יפוג אוטומטית בתום תקופתו.

על אף האמור, המשרד יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להאריך את ההסכם  1.6

עם היועצים הזוכים )כולם או חלקם( לתקופה/ות נוספת/ות שלא תעלנה כל אחת 

כתב על שנה, ויחד לא תעלנה על ארבע שנים סה"כ, וזאת בהודעת המשרד ב

 יום מראש. 30שתשלח עד 

 תפקידו יהיה לבדוק את התכניות המוגשות למשרד ע"י -זוכים  4עד  -בודק תכניות 1.7

רשויות מקומיות, החל משלב קבלת המעטפות ועד למתן אישור שהפרויקט תקין, 

עומד בכל דרישות המשרד )תוך שימת דגש על חוקי התכנון והבנייה, תב"ע, היתרי 

, לוחות זמנים לביצוע, מקורות מימון וכדומה( וניתן לאשר לו תקציב, בנייה, זמינות

מפרט השירותים  444לרבות טיפול בהשלמות מקצועיות ראה פירוט בסעיף 

הבודק יוזמן לוועדת תקצוב של המשרד לחוות את דעתו.  . בעת הצורךהנדרשים

הבודק יהיה זמין לעבודה שוטפת מול המשרד במקרים בהם ישנן ועדות חריגים 

הקשורות לבקשות אשר אושרו, ערעורים או שינויים אשר על המשרד לאשר בפן 

ההנדסי. כחלק מעבודת הבודק לעיתים יהיה עליו לסייר באתרים ולבדוק כי 

עבור הפרויקט המוצע תואמת את המצב בשטח, לרבות בדיקת עמידה  הבקשה

שדה השתנה קוד 
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בחוקי תכנון ובנייה, סבירות ותקינות ההוצאות המוצעות וסטטוס הבנייה )בנוגע 

 לפרויקטים אשר ביצועם החל( וכדומה. 

 הגדרות 

המכרז וההסכם למכרז זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות, לשון יחיד מתייחס גם  1.8

לו, יוקנו למונחים המצורף לשון זכר גם לנקבה. כמו כן במכרז ובהסכם לרבים ו

 הבאים ההגדרות שבצידן, כמפורט להלן:

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. משרדה  - /המזמין""המשרד  1.9

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. המשרדמנכ"ל  - "המנכ"ל"   1.10

ון מדיניות במשרד או מי שיוסמך על ידו ראש אגף בכיר לתכנ - "נציג המשרד"  1.11

  בכתב.

עצמאי או ספק. היועץ נדרש להיות  –מי שהגיש הצעה למכרז זה  -"יועץ/מציע"   1.12

 בודק תוכניות, כמפורט במכרז זה. 

 יועץ שקיבל הודעה על זכייתו במכרז. - "יועץ/מציע זוכה"  1.13

 .בתנאי סףבודק תכניות אשר עומד  - "בודק תכניות"    1.14

רשות מוניציפאלית אשר המשרד מממן חלק מתקציב פרויקט  -" גורם מתוקצב"  1.15

 הבינוי ואו התכנון שלה.

( 3שירותי בדיקת תכניות כמפורט במפרט השירותים )סעיף  –"השירותים"   1.16

 ובמסמכי המכרז, לרבות כל נספחיהם.

או מעליו יבוצעו פרויקטים  השטח בו, דרכו מתחתו -"אתר"/"אתר העבודות"    1.17

 בתחום  הבינוי ופיתוח מסוגים שונים, ברשויות המקומיות ברחבי הארץ.

המחיר לו זכאי היועץ הזוכה בגין ביצוע השירותים. התמורה במכרז  -"התמורה"   1.18

 זה תהא במודל שעתי.

ה מדד המחירים הכללי לצרכן, אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכ -"המדד"   1.19

 המרכזית לסטטיסטיקה.

 לרבות נספחיו. 18למכרז כנספח הסכם ההתקשרות המצ"ב  -"ההסכם/החוזה"  1.20
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 מטרות המכרז .2

של  בדיקת תכניות  שירותי ו למשרדאשר יספק שכירת שירותיהם של מספר יועצים 2.1

רז וכל יתר השירותים המפורטים בהמשך למכ ים שיתוקצבו על ידי המשרדפרויקט

 . זה

. ליועצים עצמאיים ולספקים המעסיקים יועצים בתחומי מכרז זהמכרז זה מיועד  2.2

דהיינו, יועצים עצמאיים העומדים בדרישות המכרז רשאים להגיש הצעה, וגם 

יחד עם . בלבד 1עבור יועץ  ספקים העומדים בדרישות המכרז רשאים להגיש הצעה

היועצים בגין  אך ורקהניקוד יהיה ק, גש על ידי ספתובכל מקרה בו ההצעה זאת, 

אך ורק את הניסיון, ההשכלה ויתר  יבחןי דהיינו, המשרד .ועל יד יםהמוצע ץהיוע

על ידי הספק, ולא יינתן ניקוד כלשהו  יםהמוצע ציםץהדרישות במכרז זה של היוע

 .כלשהו לניסיון, ותק או היקפי פעילות של ספק

פוף להקצאת תקציב מתאים. לפיכך יובהר, תהיה בכ ושייבחר היועציםהעסקת  2.3

במכרז דנן ולא יתקבל או לא  יועץ זוכהלמען הסר ספק, כי ייתכן מצב בו ייבחר 

 יועץבמקרה כאמור לא יתקשר המזמין עם היוקצה תקציב מתאים להעסקתו. 

 הזוכה כל טענה כנגד המזמין בשל כך. יועץהזוכה, ולא יהיה ל

  ים הנדרשיםמפרט השירות .3

כנית העבודה הרב שנתית של המשרד, מבוצעים ומתוכננים כאמור לעיל במסגרת ת  - כללי  3.1

, לרבות פרויקטים בתחומי )בנייה חדשה ושיפוץ( פרויקטים פיסיים ותשתיתיים רבים

 הפעילות וכדומה. תשתיות תיירות ,תשתיות ציבוריות, מוסדות ציבור הבנייה והדיור,

באופן ישיר, וחלקה באמצעות  בחלקה על ידי המשרד האמורה, עתידה להיות מתוקצבת,

גורמים אחרים כדוגמת משרדי ממשלה אחרים, הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח 

 הגליל.

  שירותי בדיקת תכניות  3.2

לרבות אופי,  המוגשות למשרדחינה של התוכניות יתבקש לבצע ב בודק התכניות 3.2.1

יעוד )רישוי, היתרים, תב"ע וכדומה(, היקף, מיקום, תקציב, תקופת ביצוע, כתבי 

ולוח  , היתכנות התוכניתכמויות, פוטנציאל תכנוני, בקרת איכות התוכנית

בודק התוכניות יידרש לבדוק את עמידת הגשת הבקשה בכל דרישות  זמנים.

בודק התוכניות יעבוד מול  חינה מקצועית.המשרד וגם לנקד את הבקשות מב

נציגי הרשות המקומית להשלמת כל המסמכים והחומרים החסרים עד לעמידת 

יתבקש לבדוק את דרישות  כניותתובודק ה התוכניות בכל הדרישות והתנאים.

התשלום המוגשות למשרד על ידי הגופים המתוקצבים לצורך מימון התכנון 

בדוק את התוכניות המוגשות יודגש כי הדרישה היא ל)טיפול בחשבונות תכנון(. 

להוציא  ,או  להכין מכרזים, או  ד, ולא לבצע עבודות תכנון בפועלבלב למשרד

אישור התוכניות הוא תנאי מבחינת המשרד לאישור תקציב  היתרים וכדומה.

 לביצוע פרויקט לרשות מקומית.
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פרויקט אם נדרש מהרשויות  ניהול הליך בקשת וקבלת השלמות מקצועיות לכל 3.2.2

המקומיות. לאחר השלמת הליך זה לשביעותו המקצועית של בודק התכניות, 

תקציב לרשות עבור  אשרל לוכהתכנית לפרויקט, המשרד י שיאשר אתלאחר ו

 אותו פרויקט.

בודק התוכניות יסייע למשרד בעת הכנת הרשאות התקציביות הניתנות לרשויות  3.2.3

בתחומי הבנייה והתשתיות )דגשים, הערות מכרזים  ובכתיבתהמקומיות 

 וכדומה(. 

סיור באתרים ובדיקה כי הבקשה עבור הפרויקט המוצע במקרים מסוימים,  3.2.4

תואמת את המצב בשטח, לרבות בדיקת עמידה בחוקי תכנון ובנייה, סבירות 

)בנוגע לפרויקטים אשר ביצועם  ת ההוצאות המוצעות וסטטוס הבנייהותקינו

 חל( וכדומה. ה

בדיקת מצב המבנה או הנכס טרם הגשת הבקשה או תחילת השיפוץ במבנה  3.2.5

ובדיקת מצב השטח בעת  קיים למניעת אישור שיפוץ שבוצע טרם הגשת הבקשה

 .הגשת הבקשה למניעת בקשה לעבודות תשתית שכבר בוצעו

ישור בקשות בחינה של סטטוס הנכס מבחינת מצב כללי ומצב תחזוקה למניעת א 3.2.6

 לנכסים משופצים.

בהמשך לאמור לעיל, היכן שיתבקש, ובאותם מקרים בהם אושר לגופים תקצוב  3.2.7

 בודק התכניותלטובת קידום תכנון, תכנון ראשוני וכדומה )העדר תכנון כלשהו(, 

יוודא את התקדמות התכנון, התאמת התכנון לתקציב, ואת כל הדרישות 

 . ול בחשבונות המוגשים למשרדת טיפהמפורטות לעיל, לרבו

יכתיב את  הגשת בקשות מצד הרשויותקצב ההתקדמות של  -שיטת העבודה 3.2.8

בודק התוכניות יגיע למשרד : תכנית העבודה שתעבור מהמשרד לבודק התכניות

יעבור  הבודקלקבל העתקים מהבקשות שהוגשו על ידי הרשויות המקומיות     

בנהלי  המקומיות מקצועיות אודות עמידת הרשויותעל החומרים ויערוך בדיקות 

יש לאשר את אם למשרד ובו המלצה ימסור דו"ח  כניותוהמשרד        בודק הת

  הפרויקט.

שעות בחודש עבור מתן  100היועץ יידרש לזמינות מינימלית של  - זמינות עבודה 3.2.9

ול שמספר , ויכד אינו מתחייב להעסקה בהיקף כלשהוהמשר השירותים למשרד.

 בתקופות מסוימות בהתאם לפעילות המשרד השעות יהיה גבוה או נמוך יותר

 . ולסדרי עדיפויות של המשרד.

 /ביצוע פעולות נוספות, ככל שיידרש 3.2.10

 התמורה .4

 המחיר להצעת התמורה תקבע בהתאם .שעתי מודל תבוסס על זה במכרז התמורה 4.1

 כ"ם להעסקת יועצים. ובהתבסס על הוראת הת 3 בנספח כמפורט
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 אם מדובר בהוצאות ביןהשירותים הנדרשים,  ההצעות תכלולנה את כל ההוצאות בגין 4.2

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

בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המשרד נשוא ההסכם. כן מובהר כי לא 

הוצאות נסיעה תשולמנה   ים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא.יתווספו למחיר

  על פי הוראות התכ"ם, בנוסף להצעת המחיר. הצעת המחיר לא תכלול הוצאות נסיעה.

 והיקפם, יהיו על , כמותםכל יועץ זוכה ידי על למשרד שיסופקו השירותים או העבודה 4.3

 עם תקופת ההתקשרות דרישה, במהלך ילפעם, עפ" מפעם עבודה הזמנות ביצוע דרך של

 הזוכים.היועצים 

 רכיביל , בהתאמהיועץ זוכהכל ע"י  בפועל ושבוצעלשעות  בהתאם תינתן התמורה 4.4

 המחיר.

 תנאי סף לצורך הגשת הצעות .5

 המגיש הצעה, יש לעמוד בכל תנאי הסף במצטבר: לכל יועץתנאי סף מקצועיים  5.1

 (2)נספח  – בדיקת תכניות -תחום א' 5.2

 ממוסד ערים או בתכנון באדריכלות תואר בעל או בניין השכלה נדרשת: מהנדס 5.25.3

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

בניין או שמאי מקרקעין. היועץ נדרש להיות בעל ידע /אדריכלות הנדסאי החינוך או במשרד

ערכות מידע גיאוגרפי, הכרת חוקי התכנון והבנייה והיתרי בנייה וניסיון בתוכנת שרטוט ומ

 נא לצרף תעודות() וידע וניסיון בהליכים סטטוטוריים של תכניות.

, בבדיקה, בתכנון, תיאום וניהול 2018-2013שנים לפחות בין השנים  3בעל ניסיון של  5.35.4

 ₪מיליון  10ל עלה על פרויקטים בתחומי הבינוי, התכנון ופיתוח תשתיות שהיקפם הכול

  .₪מיליון  1חובה לציין לכל הפחות פרויקט אחד שתקציבו עלה על  בכל אחת מהשנים.

(, שקדמו למועד הגשת ההצעות 2018-2013השנים האחרונות )בין השנים  5במהלך    5.45.5

ציבוריים לפחות פרויקטים  5למכרז זה, בעל ניסיון בבדיקה או תכנון או תיאום או ניהול 

בתחום הבינוי והתשתיות שבוצעו על ידי משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, תאגידים 

סטטוטוריים, רשות מקרקעי ישראל, החטיבה להתיישבות, קרן קיימת לישראל, חברות 

 ממשלתיות, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית.

מיליון ש"ח  1ת בהיקף תקציב של כל פרויקט ציבורי שיוצג לצורך מכרז זה נדרש להיו 5.55.6

 2 -הפרויקטים הללו, בודק  התוכניות בדק תכניות ל 5ומעלה, לכל פרויקט. נדרש כי מתוך 

 פרויקטים לפחות.  2פיקח בשטח על  או וכן פרויקטים לפחות 

 תנאי סף מנהליים:  .6

מוסף,  מציע שהינו עוסק מורשה יצרף תעודת עוסק מורשה עדכנית לפי חוק מס ערך 6.1

 , מאת רשויות מס ערך מוסף.1976-התשל"ו
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מציע שהוא תאגיד יצרף לכל האמור לעיל גם תעודת התאגדות ואת פרטי העובדים  6.2

על המציע להיות תאגיד רשום כדין בישראל מטעמו אשר יתנו את השירותים בפועל. 

 שנה לפחות.

( כמשמעם בחוק החברות, ככל והמציע הנו "חברה" )פרטית / ציבורית / "חברת חוץ" 6.3

,  המציע עומד בתנאים הבאים )נכון למועד הגשת ההצעה(:  אין כלפיו 1999 –התשנ"ט 

חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעתו במסגרת מכרז זה; המציע 

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

ל חברה פרטית, ציבורית או חברת חוץ אשר לא מילאה אחת או "מפרת חוק" תחשב כ

 יותר מהחובות הבאות: 

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

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

ות חברה מפרת חוק לעניין תנאי סף זה יובהר עוד כי המועד הקובע להי הנוכחית.

הנו המועד בו עודכן הסטאטוס לגביה במחשבי רשם החברות, ומועד זה בלבד. 

מציע שעובר למועד האחרון להגשת הצעות הופיע במחשבי הרשם בסטאטוס של 

"מפר חוק" מכל סיבה שהיא )וזאת גם אם הגיש את המסמכים, ואלו טרם 

  תפסל הצעתו.  -אושרו(

ישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד כי המועמד א א.על המציע לצרף:  6.4

מנהל ספרי פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך 

 ג.נסח החברה מרשם החברות המוכיח כי החברה אינה חברה מפרת חוק.  ב.מוסף. 

)אכיפה ניהול  אישורי רישום במע"מ ובמס הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

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

 אישורים על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.

המציע יחתום על תצהיר בו הוא מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב  6.5

 (15מקוריות . )נספח 

 

 ערבות מציע

צעתו ערבות של בנק ישראלי או של חברת ביטוח בעלת רישיון מבטח על המציע יצרף לה 6.6

, אוטונומית ובלתי מוגבלת בתנאים, על 1981-פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א

)להלן: "ערבות  שקלים חדשים(שמונה עשרה אלף שבע מאות וחמישים ) ₪ 18,750סך 

 (4נספח ) .201912/0822/09/הצעה"(. תוקף ערבות ההצעה יהיה לפחות עד ליום 

 ולטובת המשרד כתב הערבות יוצא על שמו של המציע בלבד 6.7

ערבות ההצעה תשמש לצורך הבטחת התקשרותו של המציע בהסכם עם המשרד ככל   6.8

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

יסתבר כי המציע אינו עומד בהצהרותיו הכלולות הצעתו צריכה לעמוד בתוקפה, או אם 

 בהצעתו.
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המשרד יהא רשאי לממש ו/או לחלט את הערבות, כולה או חלקה, בהתקיים התנאים   6.9

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

ל המציעים, שלא הדרישות שבהן הוא מחויב לפי הצעתו ומסמכי המכרז. הערבויות ש

זכו 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   6.10

 סופית במכרז זה.

נוסח זה  .4כנספח הצעה הנוסח של ערבות ההצעה )ערבות מציע( מצורף לחוברת ה  6.11

מחייב ואין 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   6.12

 לאמור כאן.

ו של חברת ביטוח ישראלית, א יהערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית מבנק ישראל  6.13

, 1981 –שברשותה רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

אם הערבות תהיה של חברה ביטוח, החתימה לאישור הערבות תהיה  .4בנספח כמפורט 

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

 הביטוח.

ציע המעוניין בכך, רשאי להגיש העתק של ערבות ההצעה לבדיקתו של נציג המשרד מ  6.14

תחת הנושא  06/06/2019 2019/0507/עד ליום  lees@png.gov.ilבאמצעות הדוא"ל: 

לבניית ושיפוץ  תכניות"שירותי בדיקת  05/19למכרז פומבי מס' מציע  בדיקת ערבות

מומלץ לשלוח את העתק הערבות מוקדם ככל האפשר )תשובת עורך  מוסדות ציבור".

שעות מהמועד האחרון להגשת העתק הערבות(.  49המכרז תימסר למציע בדוא"ל בתוך 

שעות  48באחריות המציע לדאוג ולוודא כי קיבל את תשובת עורך המכרז לאחר 

מהמועד כאמור. יובהר, נציג המשרד יבדוק ערבות של מציע פעם אחת בלבד. במידה 

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

ות בשל פגם בערבות שאישר נציג ולוודא כי לא נוצר פגם נוסף בערבות. לא תיפסל ערב

תשומת לב המציעים כי אין להסתפק בשמות מורשי החתימה של הבנק המשרד. 

ונדרשות גם חותמות אישיות בנוסף ובנפרד מעבר לשמות מורשי החתימה )בנוסף 

 לחתימות(.

 

 הצעת המחיר 

יש את הצעת המחיר  .3כנספח בנוסח המופיע  המציע יצרף להצעתו הצעת מחיר  6.15

להגיש במעטפה סגורה ונפרדת ממסכי המכרז. אין למלא בחוברת המכרז עצמה את 

 המחירים. הצעה תגיע עם מחירים גלויים תיפסל על הסף.

mailto:lees@png.gov.il
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אם  ביןהשירותים הנדרשים,  ההצעות תכלולנה את כל ההוצאות בגיןכפי שצוין לעיל,   6.16

הכרוכות בביצוע ההסכם  מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, מדובר בהוצאות

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

כאמור,  מובהר כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא.

על פי  הוצאות נסיעה ישולמו בנוסף ההצעה לא תכלול תמורה בגין הוצאות נסיעה.

  .הוראת התכ"ם

על פי הוראות התכ"ם התעריף המוצע אינו כולל החזר הוצאות נסיעה. כלל  יודגש,  6.17

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

 שייקבעו על ידי החשב הכללי מעת לעת.

 

 לחברות/ספקים 

ברה/שותפות עדכני ברשות המציע האישורים הבאים, אשר יצורפו להצעה: נסח ח 6.18

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

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

המציע יצרף להצעתו תצהיר בדבר קיום הוראות הדין לגבי העסקת עובדים זרים   6.19

 .(7ותשלום שכר מינימום )נספח 

 

 . )יצוין בקורות חיים( עברית ברמה גבוהה –שפות   6.20

)יצוין  , אינטרנט, דואר אלקטרוניOFFICE-היכרות עם תוכנות ה –יישומי מחשב   6.21

 .בקורות חיים(

 בתוקף )יש לצרף צילום רישיון נהיגה(. נהיגה רישיון  6.22

העתק רישיון ו/או תעודה של תואר אקדמאי של כל מועמד וכל תעודה המלמדת על   6.23

 על פי המפורט לעיל.  הכשרה נוספת

יש לצרף העתק  – והמהנדסים האדריכלים בפנקס רישום תעודת בעל הנו המועמד  6.24

 תעודת רישום

 .של כל מועמד יש לצרף קורות חיים  6.25

 

 כיסוי ביטוחי .7

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים  5.1

ל ידי הספק למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל עד למועד חתימת כאמור, יומצאו ע

 ההסכם.

מומלץ למציעים לבדוק טרם הגשת הצעתם את העליות הכרוכות בקיום הביטוחים   5.2

כלשונם. לא יתקבלו כל הסתייגויות או בקשות לשינוי תנאי הביטוח לאחר המועד 

 האחרון להגשת הצעות.

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
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באמצעותו ו/או ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, מתחייב  לרכוש הספק   5.3

המשרד  –ולטובת מדינת ישראל לטובתם לטובתו באמצעות קבלני משנה מטעמו, 

את הביטוחים  למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילולהציג לפיתוח הפריפריה 

 האחריות לא יפחתו מהמצוין הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות

 להלן:

 
 )ככל שהספק יעסיק עובדים( ביטוח חבות מעבידים .1

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

 והשטחים המוחזקים. תחומי מדינת ישראל

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

 ולתקופת הביטוח )שנה(.

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

 כמעבידם. ועובדיהם היה ויחשב

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

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

 .י הספקבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי ומועסקבח

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

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

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

 והשטחים המוחזקים.

דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת  500,000 -סךגבול האחריות לא יפחת מ .ב

 טוח )שנה(.הבי

 .Cross Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

ורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של יהביטוח  .ד

 קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם.

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  –ורחב לשפות את מדינת ישראל יהביטוח  .ה

 והפועלים מטעמו. מחדלי הספק מעשי ו/אוים לככל שייחשבו אחרא ,והגליל

 

 ביטוח אחריות מקצועית .3

 הספק יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית. .א

מטעמו  ציםץהפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק והיוע .ב

לרבות ובגין כל הפועלים מטעמם ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, 

מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, 

עבור  תשתיות ותוכניות לבנייה ושיפוץ מבני  ציבורלמתן שירותי בדיקת בקשר 

, בהתאם למכרז ולהסכם עם מדינת המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.  -ישראל  
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דולר ארה"ב למקרה ולתקופת  1,000,000  -ל האחריות לא יפחת מסךגבו .ג

 ביטוח )שנה(.  

 -הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .ד

 מרמה ואי יושר של עובדים; (1

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

 מקרה ביטוח;              

לם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד אחריות צולבת, או (3

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל; –מדינת ישראל 

 חודשים;  6הארכת תקופת הגילוי לפחות  (4

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

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

 טעמו.  מ

 כללי .4

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק יכללו התנאים הבאים:

המשרד   –מדינת ישראל :  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים  .א

 בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל., לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

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

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

 לחשב המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. 

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

ד ועובדיהם, ובלבהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל      -מדינת ישראל 

        .לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון שהוויתור לא יחול

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

 .ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  .ה

    ק.הספ

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

 המבטח, כאשר 

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

 ראשוני המזכה

 הביטוח.במלוא הזכויות על פי 

 וטחות.חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המב .ז
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העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים 

חתימת  עד למועדלמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  הספקכאמור, יומצאו על ידי 

 . הסכםה

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

 .הביטוח פוליסות את בתוקף להחזיק, קיימת אחריותו עוד וכל, להנגב והגלי

 

 מדינת עם הסכםה 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 מבטחו בחתימת אישור או המבטח י"ע וחתומות מאושרות המחודשות הביטוח פוליסות

 תקופת תום לפני שבועיים המאוחר לכל, משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילל חידושן

 .        הביטוח

 

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

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  – ראליש מדינת של כוויתור האמור את לפרש ואין הסכםה

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

 

 ניגוד עניינים וחובת סודיות .8

כי יש לו את הכישורים הנדרשים לביצוע  בפני המשרד להצהירץ זוכה יידרש כל יוע 8.1

 העבודות המתוארות לעיל. 

על הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים וכן הצהרה בדבר חובת סודיות, יחתום זוכה יועץ כל  8.2

 והתחייבות להימנע מכל מצב של ניגוד עניינים., זה למכרז 8 בנספחכמצורף 

, וכי למעט תשלום התמורה שרדלא ייחשב כעובד של המכל יועץ שייבחר לעבודה מובהר כי  8.3

לכל תשלום  שרדו לא יהיה זכאי מהמ, הרי שהוא ו/או מי מטעמו לרבות עובדיוהמגיעה ל

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

 ביטחון מידע .9

  . 8בנספח המצורף יחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח  כל יועץ זוכה 9.1

ם לא יעשה שימוש כלשהו במסמכים, נתונים, מידע ותוצרים כלשהם הקשורי היועץ הזוכה 9.2

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

 .שרדמראש ובכתב של המ

בכל צורה לנושאי מכרז זה העברת מסמכים, נתונים, מידע ותוצרים כלשהם הקשורים  9.3

 תהיה מותנית באישור מראש ובכתב של המזמין.  שרדשהיא לגורם כלשהו מלבד המ

כל חומר הקשור בעבודתו לפי פניה זו הנמצא  שרדלמיועץ הזוכה פעילותו, יעביר הסיום עם  9.4

 בלבד.  שרדברשותו ובהתאם להנחיות מפורשות של המ
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הגנת הפרטיות ומאגרי מידע, ככל  הדינים החלים הנוהגים בתחום יפעל לפייועץ הזוכה ה 9.5

ישפה את יועץ הזוכה . השיהיו רלוונטיים לפעילותו ויישא באחריות מלאה לנושאים אלה

, עובדיו, בגין הפרה של חוקים אלה על ידו שרדבגין כל תביעה שתוגש נגד המ שרדהמ

  יועציו, קבלני המשנה שלו וכל גורם אחר הפועל מטעמו.

 .שרדלפעול לפי כל דרישות אבטחת המידע של המ כל יועץ זוכה מחויב 9.6

המשרד מתבצעת במשרד ממשלתי שאינו , ההיועץ הזוכה כל מטלה במסגרת העבודה של 9.7

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

 קצין הביטחון של הגוף בו מתבצעת המטלה.

  אופן הגשת ההצעה .10

 כשהן מוגשות יחד בתוך מעטפה  בשתי מעטפות נפרדות,המציע יגיש את הצעתו  10.1

 לן.גדולה, כמפורט לה

 חוברת המכרז והנספחים הנדרשים, חתומים ומלאים כנדרש. –במעטפה הראשונה  10.2

תוגש הצעת המחיר, נקובה בשקלים חדשים כולל מע"מ, על גבי  –במעטפה השנייה  10.3

תהיה עבור ביצוע כל העבודה הנדרשת מהמציע כמפורט בהליך הצעת המחיר  3 נספח

 ם במכרז זה.זה בקשר עם ביצוע השירותים המפורטי

 עם חותמת וחתימת מורשי החתימה מסמכי חוברת ההצעההמציע נדרש לחתום על  10.4

 ולצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים על פי הוראות המכרז.

 את כל הנספחים וישלבם במסגרת ההצעה  מציעבמסגרת המענה למכרז ימלא ה 10.5

 חתומים על פי הנדרש.       

החיוב לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת יודגש כי למרות  10.6

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

לא צרף להצעתו אישור ו/או מסמך מן המנויים במכרז זה, להשלים את המצאתם 

על פי  במסגרת פרק זמן אשר ייקבע על ידי הוועדה וזאת כל עוד עולה בבירור

האישורים ו/או המסמכים הנ"ל, כי היום קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה 

 כפי שנדרש בתנאי המכרז.

המשרד שומר על זכותו לדרוש מהמציעים להציג בפניו מסמכים נוספים להוכחת  10.7

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

  20/06/2019/2019/0526 האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הינו בתאריך המועד 10.8

ת לא תובא לדיון בפני הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעו .12:00בשעה 

 וועדת המכרזים ותפסל על הסף.

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב את ההצעות יש להגיש אך ורק לתיבת המכרזים של  10.9

. ההצעות תוגשנה 13תל אביב, קומה  8ת אמות משפט, רחוב שאול המלך , בביוהגליל

. על המעטפה יש לרשום: ספקבמעטפות סגורות ואטומות ללא סימני זיהוי של ה

 שירותי בדיקת תוכניות לבניית ושיפוץ מוסדות ציבור". 05/19פומבי מס'  "מכרז

 יצרף להצעתו כל מסמך הנדרש לפי מסמכי המכרז. מציעה 10.10
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 תוגשנה בשני העתקים: מקור והעתק.המעטפות, כפי שמפורט להלן,  10.11

   המשרד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל  10.12

 לתנאי המכרז באופן שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי.  התייחסות

 ובהשתתפות, תחולנה על כל הוצאה מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  10.13

 למציע לא יהיו דרישות או טענות בנוגע להוצאות שהוציא בשום מצב.  המציע.

 

 

 

 כללי - תכולת המעטפות

יקבע איש קשר מטעמו להליכי המכרז, ויציג את פרטיו  מציע: הפרטים כלליים  10.14

ימה של יצרף רשימה, מאושרת על ידי עו"ד, של מורשי החת מציעה .1 בנספחכמפורט 

  .1 ט בנספחוסמכותם לחייב אותו בחתימתם כמפור מציעה

 

 איכות –תכולת המעטפות  

הציג בפני המשרד אסמכתאות לעמידתו בכל הדרישות המקצועיות, לרבות למציע על ה  10.15

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

על  .ר ניסיונו וכל אסמכתא אחרת הנדרשת במכרז זהמכתבי המלצה, הוכחות בדב

מהמשרות המוצעות  ,לווה בו הוא ירשום לאיזה תפקידנהמציע לצרף להצעתו מכתב 

  את מועמדותו. לעיל, הוא מגיש

 

 

 מחיר -תכולת המעטפות  

ורה, הכוללת את הצעת תצורף מעטפה נוספת, סג מציעלמעטפה המוגשת על ידי ה  10.16

 .3ובנספח זה למכרז  10בפרק ת טהמפורהמחיר 

 שאלות הבהרה.  11

לי גב' מציע המבקש הבהרות בקשר למכרז זה, רשאי לפנות בכתב באמצעות הדוא"ל ל  11.1

. פניות תתקבלנה כאמור עד lees@png.gov.il  בדוא"ל: סרוב

 .10:00בשעה    30/05/2019/2019/0430לתאריך

יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד  ילתשובות לשאלות שיתקבלו כאמור לע  11.2

יובהר כי רק שאלות בכתב תזכינה למענה וכי רק  . 06/06/201905.2019.07בתאריך 

 תשובות בכתב תחייבנה את המשרד.

תהיה בקובץ וורד שיכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת  הפנייה  11.3

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

 .שרדבאחריות המציעים להתעדכן במענה לשאלות שיפרסם המ  11.4



 
 אלמדינת ישר      

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
 
 

   תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 
 

16 

למען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי המכרז   11.5

או בהם, הפרשנות שתקבע המזמינה תהא הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל 

י בהירות או סתירה במסמכי המכרז או בגין הפרשנות טענה או תביעה הנובעת מא

שבחרה המזמינה. ככלל, כל סתירה, אי התאמה או אי בהירות תפורש באופן המרחיב 

 את חובות המציע ואת זכויות המזמינה.

 

 

 

 

 היררכיה בין המכרז להסכם

ש המכרז. י ממסמכיההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד  11.6

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

 זה.

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יעשה מאמץ ליישב בין שני  11.7

 הנוסחים.

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח המכרז,  11.8

 כנוסח המחייב את המציעים. ויראו נוסח זה

 

 הצעה מסויגת או מותנית

חל איסור על המציעים לסייג את הצעותיהם או להתלונן באופן שאינו עולה בקנה אחד  11.9

 עם דרישות המכרז.

מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את  11.10

הבהרות, והמשרד ישקול את פנייתו וישיבו השגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ה

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

 תיקונן או להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים שיירשמו.

 עסק בשליטת אישה

ככל שתהיינה שתי הצעות או יותר בעלות תוצאות משוקללות זהות, אשר הן התוצאות  11.11

גבוהות ביותר, תועדף ההצעה שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה ובלבד שמצורף ה

למסמכי  14 בנספחאליה אישור ותצהיר כי העסק בשליטת אישה בנוסח המצורף 

 המכרז.

 בחינת ההצעות. 12

 בחינת כל אחת מההצעות תתבצע לפי השלבים הבאים: 12.1

  עמידה בתנאי הסף. תשלב א': בחינ .א

 הערכת איכות.שלב ב':  .ב

 שלב ג': בחינת הצעת המחיר. .ג
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 שלב ד': שקלול ציוני האיכות והמחיר, וקביעת ההצעה הזוכה.  .ד

 : עמידה בתנאי הסף'שלב א 12.2

 .עה תיבחן בהתאם לתנאי הסףכל הצ .ה

 שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו תיפסל. מציע  .ו

 : הערכת איכות'שלב ב 12.3

 ף, ייבחנו לצורך הערכת איכותן.ההצעות שעמדו בתנאי הס .ז

  נקודות. 06יהיה המרבי להצעה לבודק תוכניות  האיכותציון  .ח

 כדי להופיע מציעיםאת ה, לזמן חייב ואת הזכות, אך אינ ושומר לעצמ המשרד .ט

 להציג את המתודולוגיה של העבודה.

 

 בודק תוכניותל טבלת אמות המידה והמשקלות בציון האיכות 

 

ניקוד  מטר הנבדק:הפר מס"ד:

 מרבי

 לסעיף:

 :הערות

שנות ניסיון בבדיקה, בתכנון,  .א 1

תיאום וניהול פרויקטים בתחומי 

כנון ופיתוח תשתיות עבור , התהבינוי

רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, 

תאגידים סטטוטוריים, קק"ל, רמ"י, 

כנות החטיבה להתיישבות, הסו

היהודית, ההסתדרות הציונית 

  ציבורים נוספים. ופרויקטים

 

 ודות.קנ 5שנות ניסיון:  5-4                                                 20

 נקודות. 10שנות ניסיון:  6-9

 נקודות. 15: שנות ניסיון 10-15

 נקודות. 20שנות ניסיון ומעלה:  16

 

 

ההיקף התקציבי הכולל של  2

הפרויקטים שנבדקו על ידי בודק 

 השנים האחרונות.  5-בהתוכניות 

יודגש כי כוונתנו לפרויקטים עבור 

המגזר הציבורי בלבד. כמפורט בסעיף 

 לטבלה. 1

 נקודות. 5בשנה:  ₪מיליון  10-15 20

 נקודות. 10בשנה:  ₪מיליון  16-25

 נקודות. 15בשנה:  ₪מיליון  26-40

 נקודות.  20בשנה:  ₪מיליון  41-למעלה מ

תוכניות יציג הניקוד יהיה יחסי. כל בודק 

ויוכיח מה היה ההיקף התקציבי של 

הפרויקטים אותם בדק, פיקח או ניהל. 

בודק התוכניות בעל ההיקף התקציבי 

הכולל )סה"כ של כל הפרויקטים( הגבוה 

נקודות. יתר בודקי  20 15ביותר יקבל 

 התוכניות ינוקדו יחסית אליו.
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הפרויקטים הכולל שנבדקו על  מספר 3

גופים  עבוריות ידי בודק התוכנ

 השנים האחרונות 5-ב ציבוריים

מיליון  1ושתקציבם מעל  (2013-2018)

 לפרויקט. ₪

 נקודות. 5פרויקטים:  3-10 20

 נקודות. 10פרויקטים:  11-30

 נקודות. 15פרויקטים:  31-50

 נקודות. 20פרויקטים ומעלה:  51

 

  60 ניקוד איכות: סה"כ 

נקודות, תועבר  40רק הצעה שתקבל לפחות ת כאמור לעיל. ציון האיכות ייקבע על פי המשקלו

 להמשך בדיקה. 

מציעים שהצעתם קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר תחת פרק  8המשרד רשאי לזמן  לראיון 

נקודות  20-נקודות, ו 40-נקודות ל 60-ציון האיכות. במקרה זה, משקל פרק האיכות יפחת מ

 יינתנו כציון לראיון. 

 

 שלב אופציונאלי  – ': ראיונותגשלב  12.4

המשרד רשאי לזמן עד שמונה יועצים מקרב בודקי התוכניות לראיונות. במקרה  .י

 כזה יוזמנו היועצים בעלי הציון הכולל הגבוה ביותר. 

במידה והמשרד יבחר להשתמש באופציית הראיונות, הציון הקודם של היועץ  .יא

 0.666כות של המציע יוכפל במקדם של יוקטן באופן יחסי. במקרה זה, ניקוד האי

 ( ויהיה ציון האיכות של המציע, לפני שלב הראיונות. 40/60)

 הראיונות ינוקדו כדלקמן: 

 הסעיפים על פיהם ייבדקו וינוקדו היועצים המוצעים: 20 ראיון עם היועץ המוצע

  תיאור שיטת עבודת היועץ )ניהול זמן, תיעוד החומרים

 .20% –וספים(  והיבטים מקצועיים נ

  התרשמות מקצועית מאופן התמודדותו עם פרויקטים

 .40% –דומים וניסיונו 

  20% –התחייבותו לזמינות לפרויקט. 

  20% –התרשמות כללית. 

 

לאחר הראיונות, יסוכם הציון הסופי של כל יועץ. היועצים ידורגו בהתאם לציון הכולל. כאמור 

 רבעה בודקי תוכניות, על פי הציונים הכוללים. לעיל, המשרד רשאי להעסיק עד א

 

 : בחינת הצעת המחיר'דשלב  12.5

ככל שלא יתקיים ראיון, בשלב זה ייפתחו הצעות המחיר של המציעים שציון  .יב

. במידה והתקיים ראיון, הצעות המחיר ייפתחו רק 40-האיכות שלהם היא גבוה מ

נות. במקרה זה ייפתחו הצעות המחיר של מציעים אשר הניקוד לאחר קיום הראיו

 נקודות.  45המשוקלל של האיכות והריאיון יהיה לפחות 
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 .3בנספח המפורטת תוגש על פי הטבלה  עת מחירצה .יג

מקסימלי( עבור ביצוע כל  20%המציע אשר יציע את אחוז ההנחה הגדול ביותר ) .יד

בל את הציון המקסימאלי; ההצעות האחרות לעיל, יק 5העבודה המפורטת בסעיף 

 יקבלו ציון יחסי להצעה זו בסדר יורד. 

ההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון המקסימלי, וההצעות האחרות יקבלו ציון 

 יחסי להצעה זו על פי הנוסחה הבאה:

 אחוז ההנחה של ההצעה הנבחנת X)ציון מקסימלי(                                      

 -----------------------------------------------ציון הצעה נבחנת    =        

 אחוז הצעת מחיר הזולה ביותר )שהגיעה לשלב ג'(                                       

כי ההצעה שתילקח בחשבון לשם  . יובהר3הצעת המחיר, ראה נספח למבנה  .טו

אחוז ההנחה  מע"מ. כולל ה המוצעת(, השוואה תהא שעת יועץ )לאחר ההנח

. הצעת המחיר תכלול כל שירות ומוצר שעל המציע לספק 20%המקסימאלי יהיה 

 למשרד על פי מכרז זה, למעט החזר בגין הוצאות נסיעה על פי הוראת התכ"ם. 

 ת הספק הזוכהר: בחי'השלב  12.6

יחס לכל ספק רלוונטי והמחיר ב האיכות ן, לאחר שציוסופילכל הצעה יינתן ציון  .טז

 ישוקללו על פי המפורט להלן:

 שקלול ציון להצעה שלב

 60% ציון האיכות  1

 40% ציון להצעת המחיר 2

 100% סה"כ 

ההצעה שתקבל את הציון הכולל הגבוה ביותר בתום שלב זה תהייה ההצעה הזוכה  .יז

 במכרז.

לבחור עד הבלעדי  וקול דעתעל פי שי הר, כי על אף האמור לעיל, המשרד רשאייוב .יח

. פיצול העבודה בין היועצים הזוכים ותיועצים לתחום בדיקת התוכני ארבעה

היקפי העבודה לכל יועץ, נתונים לשיקול דעתו הבלעדי  תמבחינה גאוגרפית ומבחינ

 של המשרד. 

לזמן את המועמדים בעלי הציון המשוקלל הגבוה רשאי עוד יובהר, כי המשרד  .יט

יונות. הראיונות יהיו חלק בלתי נפרד מהמכרז וינוקדו. במקרה בו ביותר לרא

המשרד יחליט לקיים שלב ראיונות, הזוכים במכרז ייקבעו רק לאחר שלב זה. 

ההחלטה הינה של המשרד בלבד. מציע שיסרב להגיע לשלב הראיונות, הצעתו 

 תבוטל, והמשרד יפנה למציע הבא על פי הציון המשוקלל. 

 ביצוע ההתקשרות ומשמעויותיהםהליכים ל.  13

 אחד. בכל מקרה לא ייבחרו יועץ יותר מהבלעדי, לבחור  שיקול דעתו, לפי המשרד רשאי 13.1

 תוכניות.יועצים כבודקי  ארבעהיותר מ

  ושמורה הזכות לנתב את הזמנות העבודה באופן זהה או שונה, לפי שיקול דעת למשרד 13.2
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מתחייב להיקף עבודה כלשהו או בכלל, בכל  ואינהבלעדי, בין הזוכים השונים, ואף 

 הזוכים. יועציםאחד מתחומי הפעילות ועבור כל אחד מה

י המכרז, בת המכרזים, לערוך כל שינוי בפרט, כל עוד לא נפתחה תיהמשרד רשאי 13.3

מציעים, אשר הגישו הצעות עובר לשינוי, ויהיו  . נאי מתנאי המכרזלהוסיף או לעדכן ת

, יהיו רשאים אור השינוי שפורסם על ידי המשרדהגיש הצעה חלופית למעוניינים ל

לעשות כן בהתאם למועד הסופי שיפורסם בהודעת השינוי ותוך הצהרה שהצעה זו 

  מחליפה הצעה קודמת.

הזוכים לחתום על חוזה ההתקשרות תוך  יועציםהזוכה או ה יועץאת ה יזמין המשרד 13.4

 /ים.יועצידי הימים מהעברת הודעת הזכייה ל 14

מוסכם בזה, כי הליכי המכרז יסתיימו אך ורק עם חתימת חוזה ההתקשרות בין  13.5

 /ים הזוכה/ים.יועצהצדדים, לאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים לכך על ידי ה

חודשים ממועד ההכרזה על  6עד ולא יאוחר מחלוף  : המשרד רשאיזוכה חלופי 13.6

חתימת הסכם ההתקשרות עם הזוכה/ים לפי או לחלופין מועד  זוכה/ים במכרז

לבין זוכה/ים כאמור,  ת בהן בוטלה ההתקשרות בין המשרד, ובנסיבוהמאוחר מבינהם

אשר הצעתו דורגה במקום השני או השלישי או הרביעי, ולהציע לו לבצע  יועץלפנות ל

 .היועץאת השירותים נשוא המכרז, וזאת כפי האמור בהצעה אשר הוגשה על ידי אותו 

הבלעדי, לפסול או לדחות הצעה שהוגשה, להזמין  המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו 13.7

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

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

 שהיא.

הבלעדי להחליט שלא לבחור  הצעה כלשהי ובשיקול דעתו לקבל המשרד אינו מתחייב 13.8

 כל הצעה שהיא.

הבלעדי, לבטל את המכרז, אף לאחר בחירת  המשרד יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו 13.9

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

 ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.

על פי חוק חובת מכרזים,  די לפגוע בכל זכות הקיימת למשרדור לעיל בכאין באמ 13.10

 או על התקנות על פיו.  1993-התשנ"ג

 ניגוד עניינים/זכויות קניין רוחני 14

, במהלך תקופת ההתקשרות בין צהיר ויתחייב, כי אין ולא יהיה לוזוכה י יועץכל  14.1

רות, ניגוד עניינים מכל מין הצדדים, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופת ההתקש

הזוכה לא ייצג ולא יפעל, במהלך  יועץוסוג שהוא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ה

עשויה  שר מתן השירותים המבוקשים למשרדתקופת ההתקשרות, מטעם כל גורם א

 להיות רלוונטית לגביהם.

בלעדי של במסגרת מתן השירותים המבוקשים יהיה קניינה ה יועץכל מסמך שיכין  14.2

 יועץאו למי מטעמו כל טענה או תביעה בנוגע לכך. בנוסף,  יועץהמדינה ולא תהיה ל



 
 אלמדינת ישר      

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
 
 

   תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 
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זוכה או מי מטעמו לא יעשו שימוש במידע שיגיע לידיעתם במסגרת מתן השירותים 

 המבוקשים.

זוכה לא יעשה שימוש במידע שיגיע לידיעתו במהלך תקופת ההתקשרות, למעט  יועץ 14.3

 ידו.לצורך מילוי תפק

, את תוצאות מתן יציג לאף גורם למעט נציגי המשרדזוכה יתחייב כי לא  יועץ 14.4

השירותים המבוקשים בתקופת ההתקשרות האמורה ולאחריה, ובכלל זה, כל מסמך 

זוכה במסגרת מתן השירותים המבוקשים, זולת אם קיבל לכך אישור  יועץשיכין 

 מראש ובכתב מהמזמין.

 

 

 

 עיון במסמכים  –כרזים החלטות ועדת המ 15

עיון  –ן במסמכים שונים ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיי 15.1

-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה במסמכים 

 לכה הפסוקה., ובהתאם לה1998-, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח1993

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן  15.2

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

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים. .1

 משמעי.-באופן ברור וחדיסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו  .2

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

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה 

כולה לעיון מציעים אחרים. סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך 

האחרים, ומכאן שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים 

שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים 

 האחרים.

יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים  15.3

 בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה 

 המחייבות רשות מנהלית.

מפורטים בהצעת המציע הגם מכרזים לאפשר עיון בחלקים ההחליטה ועדת ה 15.4

ים התראה למציע, ותאפשר לו הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזשהמציע 

בפניה בתוך פרק  זמן ההולם את נסיבות העניין. החליטה ועדת להשיג על כך 

המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת המכרזים  למציע  

 רם מסירת החומר לעיונו של המבקש.בט

 1993-בת המכרזים, התשנ"ג)ו( לתקנות חו21יודגש בזאת בהתאם להוראות תקנה  15.5

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



 
 אלמדינת ישר      

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
 
 

   תימת המציע בראשי תיבות ___________ח 
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בו, בכפוף להחלטת ככל שיותר העיון  –מסמך אחר בהתייחס למכרז זה הזוכה וכל  

ברשות, ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות, העלות הכרוכה, ים ועדת המכרז

-)ה( לתקנות חובת המכרז, התשנ"ג21לדעת ועדת המכרזים, בקיום הוראות תקנה 

1993. 
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 נספחים
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 : טופס הצעת המציע1נספח 

 לכבוד

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

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

 -בנושא שבנדון, )להלן  בורשירותי בדיקת תוכניות לבניית ושיפוץ מוסדות צי 05/19מכרז  פומבי  מס' 

 (, 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

 

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

 

 

 

 



 

25 
 

 

 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 חותם בשם המציעשם מלא של ה תאריך

 

 

 מבנה ארגוני .2
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 :תיאור כללי .2.1

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

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

 רופותיו.השירותים נשוא מכרז זה בהתאם לכל התנאים המפורטים במכרז על צ

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

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

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

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

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

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

פה להצעתי, כל זאת מבלי לגרוע מזכותו לבקש כל סעד המגיע לו על פי דין עקב הערבות שצור

 הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי כאמור. 

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

ז זה על ידי מורשי החתימה כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכר

של המשרד ושל המציע, והגשת ערבות לביצוע ואישורים בדבר קיום ביטוחים, כאמור. ידוע לי כי 

 הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המשרד לזוכה. 

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

ם ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש לפרט אחרים העלולי

 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:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________ 
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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 

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

 והמוחלט.

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

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

א אוכל לבטל הצעה זו תוך זמן זה, גם אם המשרד טרם הודיע לי כי החליט להתקשר מסכים כי ל

 עמי בהסכם.

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

 מכרז זה, כולן או חלקן.

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

 מחייבת את הצדדים.

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

 אותי כאמור לעיל.

 : מסמכים שיש לצרף להצעה .13

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

  .המכרז

 המסמך מס"ד
צורף / 

 לא צורף

  טופס הצעת המציע  -1נספח   .1

  פרטים בדבר ניסיון הספק וכ"א המועסק על ידו – 2נספח   .2

  הצעת המחיר – 3נספח   .3

  הצעה נוסח כתב ערבות– 4נספח   .4

  רשימת חברות ביטוח המורשות לתת ערבויות – 5נספח   .5

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – 6נספח   .6

7.  
תצהיר בדבר קיום הוראות הדין לגבי העסקת עובדים זרים  – 7נספח 

 ותשלום שכר מינימום
 

  התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות – 8נספח   .8

  טופס דיווח על ביצוע שירותים לדוגמא – 9נספח   .9
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  אישור עריכת ביטוחים – 10נספח   .10

  תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות – 11נספח   .11

  התחייבות לעמידה בכלל דרישות המכרז - 13נספח   .12

  עסק בשליטת אישה - 14נספח   .13

  מוצרי תוכנה מקוריים בלבדהתחייבות לעשות שימוש ב -  15נספח   .14

  תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז  -16נספח   .15

  תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות  – 17נספח   .16

  הסכם ההתקשרות – 18נספח   .17

  טופס הצהרה על ביצוע שעות עבודה ונסיעה – 19נספח   .18

  נוסח כתב ערבות ביצוע – 20נספח   .19

 

     

 תפקיד  חתימה  שם

     

 תפקיד  חתימה  שם

     

 תאריך    חותמת תאגיד
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  אישור חתימה

 )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, שותפות וכיו"ב(

 

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

 מוסמכים לחתום בשם, ______________________  ת.ז. 

 ם חתמו על מסמך זה בפני. ולחייב אותה, וכי ה
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 פרטים בדבר ניסיון הספק וכ"א המועסק על ידו – 2נספח 

להלן מצורפות טבלאות לפירוט אודות ניסיון, ותק וכדומה. יובהר בזאת כי הטבלאות המצורפות הינן 

וכחת הניסיון, הוותק וכל טבלאות קצרות לצורך המחשה, והמציע יכול להוסיף שורות כרצונו לצורך ה

דרישה אחרת. עוד יובהר כי להיקף, כמות, אופי וסוג הוותק, הניסיון, ההשכלה, ההמלצות וכדומה, יש 

רשאי להוסיף. יש לשמור על  מציעמשקל משמעותי בניקוד, ועל כן אין הגבלה על מספר השורות שה

 פורמט כל אחת מהטבלאות.

 קטים בבינוי ופיתוח תשתיות  היקף פעילות המציע בניהול פרוי. 1 

, בבדיקה, בתכנון, 2013-2018שנים לפחות בין השנים  3בעל ניסיון של : היועץ המוצעניסיון מוכח של 

בכל  ₪מיליון  10תיאום וניהול פרויקטים בתחומי הבינוי, התכנון ופיתוח תשתיות שהיקפם הכולל עלה על 

 .(5.4)בהתאם לתנאי סף . ₪מיליון  1שתקציבו עלה על  חובה לציין לכל הפחות פרויקט אחד אחת מהשנים

 

טבלה זו מיועדת לפרויקטים שאינם עבור מוסדות  הבאה. פרויקטים שיוצגו בטבלה זו לא יוצגו בטבלה

 להלן טבלה למילוי: .ציבוריים

הלקוח מזמין 

 העבודה

 

היקף  תיאור הפרויקט ומיקומו

כספי בגין 

 הפעילות  

 תקופת הפרויקט

 מ:   

 

 

 עד:

 

 

 

 

 מ:  

 

 

 עד:

 

 

 

 

 מ:  

 

 

 עד:

 

 

 

 

 מ:  

 

 

 עד:

 

 

 כאמור, ניתן להוסיף שורות ללא מגבלה. 
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(, שקדמו למועד 2013-2018השנים האחרונות )בין השנים  5במהלך  :היועץ המוצעניסיון קודם של 

ים ציבוריים פרויקט 5הגשת ההצעות למכרז זה, בעל ניסיון בבדיקה או תכנון או תיאום או ניהול 

לפחות בתחום הבינוי והתשתיות שבוצעו על ידי משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, תאגידים 

סטטוטוריים, רשות מקרקעי ישראל, החטיבה להתיישבות, קרן קיימת לישראל, חברות 

 .(5.5)בהתאם לתנאי סף  ממשלתיות, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית

 

 

המוסד הציבורי 

 דהמזמין העבו

 

היקף  תיאור הפרויקט ומיקומו

כספי בגין 

 הפעילות  

 תקופת הפרויקט

 מ:   

 

 

 עד:

 

 

 

 

 מ:  

 

 

 עד:

 

 

 

 

 מ:  

 

 

 עד:

 

 

 

 

 מ:  

 

 

 עד:

 מ:   

 

 

 עד:

 

 כאמור, ניתן להוסיף שורות ללא מגבלה. 
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יות בהיקף תקציב של כל פרויקט ציבורי שיוצג לצורך מכרז זה נדרש לה:  הרכב הצוות המקצועי המוצע 

, שהוצגו בטבלאות בעמוד קודםהללוהפרויקטים  5מיליון ש"ח ומעלה, לכל פרויקט. נדרש כי מתוך  1

 פרויקטים לפחות.  2פיקח בשטח על  כןואו פרויקטים לפחות  2 -בודק  התוכניות בדק תכניות ל

 

תפקיד אצל  שם העובד מס"ד

 המציע

 הערות שנות ותק רמת הסמכה

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

 

יש לצרף תעודות השכלה, תעודות הכשרה מקצועית, מכתבי המלצות, קורות לגבי כל אחד מהעובדים: 

 הטבלה המצורפת )ללא הגבלת שורות(  -חיים, הצהרה אודות שנות ותק במקצוע, טבלת פרויקטים 

 

 

 

 . המלצות3

על מספר מכתבי ההמלצה שניתן לצרף. מכתבי המלצה של מקבלי שירותים שונים מהספק. אין מגבלה 

 ן למכתבי המלצה ממוסדות ציבוריים.עדיפות תינת

 

 

 
 חתימה וחותמת תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממורכז :מעוצב  

ממורכז :מעוצב  
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 )במעטפה נפרדת סגורה היטב( הצעת המחיר - 3נספח  
 

 

אני הח״מ,_______________________________, נציג מוסמך של ______________,  .1

, בהתאם לתנאי המכרז והסכם 05/19למתן שירותים במסגרת מכרז מתכבד להגיש בזה הצעה 

 ההתקשרות.

יש בידינו את כל מסמכי המכרז. הם מוכרים לנו ומובנים לנו היטב, והצעתנו זו נעשית לאחר  .2

 ששקלנו אותם היטב על כל השלכותיהם.

 .על המציע להציע אחוז הנחה מתעריף החשב הכללי לנותני שירותים חיצוניים  .3

 אנו מאשרים כי אחוז ההנחה הינו סופי, וכי לא נבקש לשנותו    .4

 אנו מקבלים על עצמנו את ביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז והסכם ההתקשרות. .5

 להלן הצעתנו: .6

 לפי תפקיד תאור העלות מרכיב
 ל"חשכ תעריף

 ₪  לשעה תעריף אחוז הנחה
 וכולל מ"מע כולל)

 (מוצעת הנחה
 לנותני ל"חשכ תעריף

 חיצוניים שירותים
 הבינוי בתחום יועצים

   

 
 

 בהתאם המשרד ידי על ייקבע, המוצע הצוות אנשי אחד כל עבור תעריףה כי, יובהר .א
 . בהצעה שיוצגו כפי, הרלוונטי בתחום וותק ניסיון, להשכלה

 .מ"מע כולל (,מציעה הנחת לאחר) המשרד ידי על שיחושב התעריף על כי, יובהר .ב

 שיידרשו כלל. נסיעה הוצאות החזר כולל אינו המוצע התעריף ם"התכ הוראות פי על, יודגש .ג
 ידי על שייקבעו תעריפים פי ועל למשרד שיוגש דיווח פי על בנפרד תשולמנה הן אלו הוצאות
 .לעת מעת הכללי החשב

 
 ובאנו על החתום:

 
 שם מלא:_______________

 
 חתימה:_______________

 
 :_______________חתימה
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 הצעה  כתב ערבות נוסח – 4נספח 

 

 

 ________________ הביטוח חברת/הבנק שם

 ________________________ הטלפון' מס

 : ________________________הפקס' מס

 

 ערבות כתב

  לכבוד

  ישראל ממשלת

 ____________ משרד באמצעות

 ____________'מס ערבות: הנדון

 

  ח"ש 18,750 לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו

 (.חדשים שקלים וחמישים מאות שבע אלף עשרה שמונה :במילים)

 

 עם  בקשר"( החייב" להלן: _______________________________________)מאת תדרשו אשר

 ציבור  מבני פוץושי לבנייה ותוכניות תשתיות בדיקת שירותי" למתן 05/19' מס מכרזחוזה/הזמנה

_____________________________________________ 

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

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

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

 .החייב

 .12/08/201922.9.2019   תאריך עד בתוקף תהיה זו ערבות

 

 : שכתובתו הביטוח' חב/הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 ________________________________     הביטוח' חב/הבנק שם 

 ________________________________     הסניף' סומ הבנק' מס 

 __________________________ הביטוח חברת/הבנק סניף כתובת

 

 

    ___________________            __________                            ____________ 

  חתימת וחותמת מורשה החתימה                    תאריך                                    שם מלא        
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 רשימת חברות ביטוח המורשות לתת ערבויות – 5נספח 

 

 איילון חברה לביטוח בע"מ  .1

 אליהו חברה לביטוח בע"מ .2

 אריה חברה לביטוח בע"מ .3

 ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ .4

 הדר חברה לביטוח בע"מ .5

 וב חברה לביטוח בע"מהכשרת הייש .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

 החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ -ב.ס.ס.ח.  .14
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 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – 6נספח 

 

 לאחר. _______________ ז.ת'____________________ מרח______________  מ"הח אני

 מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי

 :כלהלן

 להצהיר מוסמך ואני___________ כ מכהן ואני( הספק - להלן) מ"בע' ___________ חב נציג אני

 - כי החברה מטעם

 להלן, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 בסעיף כהגדרתו) ההתקשרות מועד עד - 

( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר לחוק ב2 בסעיף כהגדרתם) אליו זיקה ובעל הספק( החוק

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -לעניין זה משתי עבירות )עבירה 

, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז לפי או 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

31.10.2002.) 

 או      

 ב לחוק( כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי 2ספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף ה

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -)עבירה לעניין זה  עבירות

, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז לפי או 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.31.10.2002

 [ירלוונט שאינו הסעיף את למחוק נא]

 __________________ 

 

 אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי 

שברח'___________, מר __________ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________/ המוכר לי 

הקבועים בחוק אם לא יעשה  אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים

 כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך
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תצהיר בדבר קיום הוראות הדין לגבי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר  – 7נספח 

 מינימום, כנדרש

 

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

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

 

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

עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת ____________________ עבור 

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

 

 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

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

 מבין/ה אותו. 

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

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

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

 ויות בתוספת השלישית לאותו חוק.החיקוקים המנ

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

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

אספקת ____________________ מספר "( מטעם המציע בהתקשרות מועד להגשה)להלן: "

 ___________________. עבור

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

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

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

 הגשה. ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ה

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

 

_______________ ______________________ _____________________ 
 וחותמת חתימה שם תאריך
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 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות – 8נספח 

 

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 

 מניגוד עניינים ולשמירה על סודיותהתחייבות להימנעות הנדון: 

יצא במכרז פומבי לקבלת הצעות למתן השירותים  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילו הואיל

 המפורטים במסמכי המכרז;

 ובכוונתי להגיש את הצעתי במכרז, בהתאם לתנאים ולדרישות המכרז. והואיל

 נים ולשמירה על סודיות;ונדרשתי לאשר ולהתחייב להימנעות מניגוד עניי והואיל

 

 לפיכך, הריני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ידיעה או מידע או מסמך הקשור למתן השירותים וכל מידע/נתון מתוכו ללא הרשאה   לא אמסור (1

מהמשרד  מראש ובכתב ולא ארשה לשום גורם אחר למסור ידיעה או מידע או מסמך או נתון 

 כאמור. 

המפורטת במסמך זה חלה על כל מידע, מסמך או ידיעה  ללא קשר  מובהר בזאת חובת הסודיות (2

 למקורו.

לא אפתח, אעיין, אוציא או אצלם  חומר  ולא אעביר  חומר כאמור לכל אדם או  גוף ולא ארשה  (3

 לשום גורם אחר לעשות כאמור. 

קבעו אחזיר למשרד  כל חומר שאקבל בכל עת שאדרש ובתום ההתקשרות, במועדים ובאופן שי (4

 ידי המשרד.-על

לא אעשה כל שימוש במידע, ידיעה או מסמך אשר יגיעו אלי במהלך תקופת ההתקשרות, למעט  (5

 לצורך מילוי תפקידי.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי  (6

 . 1977 –חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז 

לא אייצג ולא אפעל, במהלך תקופת ההתקשרות, מטעם כל גורם אשר עבודתי עם המשרד עשויה  (7

 להיות רלוונטית לגביו.

 . ואודיע על כך מידית למשרד ואפעל לפי הוראותי - לניגוד ענייניםבכל מקרה שבו יתעורר חשש  (8

 פי שיהיו מזמן לזמן.בכל נושא הקשור להתחייבות זאת, אפעל לפי הוראות המשרד, כ (9
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התחייבויות אלו יעמדו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההתקשרות מכוח המכרז או עם סיום  (10

 ההתקשרות ביני לבין המשרד, מכל סיבה שהיא.

 

 

__________________    __________________ 

 תאריך       חתימה
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 טופס דיווח על ביצוע שירותים לדוגמא – 9נספח 

 

 לכבוד 

 משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילה

 

 שלום,

 

 הריני לדווח על ביצוע שירותים במהלך חודש__________, בנוגע לפרויקט________, כמפורט להלן:

 

 

שם מבצע  תאריך

 השירותים בפועל

 הערות מס' שעות

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 : ______________סה"כ שעות רו"ח

 

 

 סה"כ שעות עבודה הצפויות לסיום הפרויקט: _______________

 

 בברכה,

 הספק
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 אישור עריכת ביטוחים – 10נספח 

      לכבוד
 

 ;והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד – ישראל מדינת
 ;________________________________________________________:בכתובת

 
 3591: סימוכין         .,נ.ג.א
  

 ביטוחים קיום אישור  :הנדון
 
 

 :להלן) ______________________________________ למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו

 "( הספק"

 

 שירותי מתןל בקשר____________ _____ יום עד_____ ____________ מיום  הביטוח לתקופת

, והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד עבור ציבור  מבני ושיפוץ לבנייה ותוכניות תשתיות בדיקת

 הביטוחים את , המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל – ישראל מדינת עם והסכם למכרז בהתאם

                                                      :להלן המפורטים

 
סה פולי, )ככל שהספק יעסיק עובדים(ביטוח חבות מעבידים 

 ________מס'___________

 אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.    .1

 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 5,000,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .2

הם היה ויחשב קבלני משנה ועובדי, הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים .3

 כמעבידם. 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  –הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

נושאים בחבות מעביד  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם , היה ונטען לעניין קרות תאונתוהגליל

 .  ומועסקי הספקכלשהם כלפי מי מעובדי 

 
 

 '___________________________מס וליסהפ, שלישי צד כלפי אחריות ביטוח

 ורכוש גוף נזקי בגין, ישראל מדינת דיני פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותו .1

 .המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל

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

 .Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף כללנ בפוליסה .3

  קבלני, קבלנים  של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות ורחבמ הביטוח .4

 . ועובדיהם משנה

 ככל, והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד – ישראל מדינת את לשפות מורחב הביטוח .5

 .מטעמו והפועלים הספק מחדלי או/ו למעשי אחראים  יחשבושי
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 , פוליסה מס'___________________________ביטוח אחריות מקצועית

הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק והיועצים מטעמו ובגין כל הפועלים  .1

מטעמם ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, 

תשתיות ותוכניות לבנייה ושיפוץ למתן שירותי בדיקת נעשו בתום לב, בקשר הצהרה רשלנית ש

, בהתאם למכרז ולהסכם עם מדינת עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מבני  ציבור

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

 נגב והגליל.המשרד לפיתוח הפריפריה, ה

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(.  1,000,000  -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

המשרד  –ולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת ישראל אחריות צולבת, א (3

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל;

 חודשים;  6הארכת תקופת הגילוי לפחות  (4

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, ככל שיחשבו  –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

 טעמו.  וכל הפועלים מ אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק

 כללי
 

 :הבאים התנאים נכללו ל"הנ הביטוח בפוליסות
 

 הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד - ישראל מדינת: נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .1

 .  לעיל השיפוי להרחבי בכפוף ,והגליל

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

 הנגב, הפריפריה לפיתוח למשרד רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה ידינו על תנהני

 .והגליל

 המשרד - ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותרים אנו .3

 קלנז שגרם אדם לטובת יחול לא שהוויתור ובלבד, ועובדיהם והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח

 .      זדון כוונת מתוך

 החובות כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום כלפינו בלעדית אחראי הספק .4

 .  הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות

 .הספק על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .5

 קיים כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .6

 במלוא המזכה ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח

 .הביטוח פי על הזכויות

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. .7
       

 .זה באישור האמור פי על במפורש שונו שלא כמה עד קוריותהמ הפוליסות וסייגי לתנאי בכפוף
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 בכבוד רב,                                                                                       
 
    

                                                                    ___________________________ 
 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח
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 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות – 11נספח 

 05/19מכרז פומבי  מס'  הנדון:

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

י חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבירה ביטחונית או בעבירות לפ .1

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

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

בים, , למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת הש1977-העונשין, התשל"ז

 .1981-התשמ"א

 (מחק את המיותר)   או     

נחקרתי ו/או הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות 

 _______________________________ )יש לפרט את העבירות מתוך המנויות לעיל(. 

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

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

אודותיי במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים 

 .1981 -תשמ"א 

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

 .כאמור לעיל

 של המשרד עם הזוכה במכרז שבנדון. הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות 

 ולראיה באתי על החתום

________ __________   _________     _____________     _________ 

 שם פרטי ומשפחה       שם האב          שנת לידה        תעודת זהות         תאריך   

   ___________    ________________________ ______________ 

 חותמת וחתימה                תפקיד                               כתובת   

 

 אישור

אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה _______ ת.ז. __________ 

זהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה המשמש בתפקיד _______________________ ולאחר שה

 צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,  חתם בפניי על תצהיר זה. 

               ____________ 

חתימה
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 התחייבות לעמידה בכלל דרישות המכרז - 13נספח 

 

תחייב בזאת בכתב, מ)להלן: "הספק"(, אני הח"מ _____________ נושא ת. ז. מס' _____________ 

 לעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן הכלל. 

_________________                                                _____________ 

 חתימה + חותמת            תאריך             

  -במידה והספק תאגיד

' ______________ מורשה חתימה מטעם אני הח"מ ______________ נושא ת. .ז. מס

מתחייב בזאת בכתב, לעמוד הכל )להלן: "הספק"( _______________ שמספרו ______________ 

 הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן הכלל. 

___________________  ___________________________ 

 חתימה + חותמת         תאריך    

 אישור

________ עו"ד שבשירות/רו"ח המבקר/ת את ________ שמספרו / נושא ת.ז. מס' אני הח"מ ___

_______ )להלן: "הספק"( מאשר/ת בזאת כי הספק רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה _______ אשר חתם 

על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן הכלל, מוסמך 

 בשמו.לעשות כן 

 ________          _______________                              , רו"ח/עו"ד                           

 שם                                                                         תאריך                      חתימה/חותמת    
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 שהעסק בשליטת אי - 14נספח 

 

אני רו"ח _________________ מאשר בזאת, כי העסק הינו בשליטת אישה בהתאם להגדרות "אישור" 

 . 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2ו"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' לחוק חובת 2מצהירה בזאת, כי התאגיד ______________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 . 1992-המכרזים, התשנ"ב

 

__________________           __________________            __________________ 

 חתימה                                       חותמת            שם מלא                                  
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 התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד - 15נספח 

 

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

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

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

 לתת ת/מוסמך והנני_______________ כ מכהן אני"(. המציע: "להלן) זה מכרז במסגרת

 . המציע בשם זה תצהיר

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

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

 . אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה .3

 

 

_____________________ 

 המצהיר חתימת

 

 

 הדין עורך אישור

 

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

 ידי על ה/עצמו תה/שזיהה' _____________ גב/מר______________  עיר/בישוב___________ 

 יהיה/ת וכי אמת להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ואחרי, אישי באופן לי ת/המוכר._____________ ז.ת

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

 

 

_____________     ______________________         _________________ 

    

 הדין עורך חתימת             דין עורך רישיון ומספר חותמת                     תאריך 
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 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז -16נספח 

 

 

______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד אני הח"מ

 _____________________ )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. 

הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד ופרטי בכוונתי להשתמש, במסגרת 

 יצירת קשר עימו(:

תחום העבודה בו ניתנת   שם התאגיד

 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר 

 לעיל(.  3או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או 

 3צויינו בסעיף  תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר

 לעיל(. 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. 

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

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

התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה הצעה זו של 

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

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

 אם כן, אנא פרט:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________ 



 

49 
 

 

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

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 

 

 אישור עורך הדין

 

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

בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 

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

תיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם באופן אישי, ואחרי שהזהר

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

 _____________  ______________________  _____________ 
  חותמת ומספר רישיון עורך דין     תאריך 
 חתימת עורך הדין 
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 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות – 17ח נספ

 

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

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

 

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

עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת ____________________ עבור 

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

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  לא חלות על המציע. 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא מקיים  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף

 אותן.  

נדרש  חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xלסמן 

 עובדים. 100 -המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה ,1998

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

 , הוא פנה1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה  פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה 

 ד ההתקשרות.ימים ממוע 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה                  תאריך                                 שם                  
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 אישור עורך הדין

 

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

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

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

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

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________ ____________________    ____________________ 

 חתימה        חותמת ומספר רישיון                    תאריך       
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 שרותההתק הסכם – 18נספח 

 הסכם 

 2017___________ לחודש_________  ביום אביב בתל ונחתם שנערך

 

 המנהל ידי על המיוצג(, "המשרד" :להלן) והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד בין
 ;המשרד חשב עם ביחד והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד של הכללי

 אחד מצד

 

 על המיוצגת____________________  פ.ח ____________________ חברת לבין
 לחייבו רשאים הינם כי המצהירים _________________________, מנהליו ידי

 ("הספק": להלן) ועניין דבר לכל בחתימתם

 שני מצד

 

 לבנייה ותוכניות תשתיות בדיקת שירותי למתן 05/19' מס  פומבי מכרז ערך והמשרד הואיל
 (;"המכרז" - להלן)  והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד עבור ציבור מבני ושיפוץ

 2 תקנה לפי_______,  מיום המכרזים ועדת להחלטת בהתאם, במכרז זכה והספק  והואיל
 .1993-ג"התשנ, המכרזים חובת לתקנות

 הדרושים והאמצעים האדם כח, ומקצועיות מיומנות, ניסיון בעל הוא כי מצהיר והספק והואיל
 התנאים כל על עונה והוא, לבצעם מעוניין והוא מעולה ברמה תיםהשירו ביצוע לשם

 ;להלן זה בהסכם מפורטים שהם וכפי המכרז במסמכי שפורטו כפי המוקדמים

 עובד בין הנהוגים העבודה יחסי במסגרת שלא יינתנו השירותים כי החליטו והצדדים והואיל
 שלא, עצמאי מקצוע כבעל פועל הספק כאשר, דווקא קבלני בסיס על אלא, למעסיק
 התשלומים תעריפי לעניין הן, מכך והמשתמע המתחייב כל על, המדינה שירות במסגרת

 הסכם פי על השירותים באופי בהתחשב וזאת, ההדדיים והחובות הזכויות לעניין והן
 התקשרות פי על העסקה ההולמים, לפיו השירותים במתן הכרוכים התנאים ויתר זה

 ;ומעסיק עובד יחסי במסגרת התקשרות הולמים ואינם שירותים למתן

והספק מצהיר כי לא קיימת כל הגבלה ו/או מניעה על פי דין, הסכם או אחרת  והואיל 
 להתקשרותו בהסכם זה; 

 

 :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם הוצהר לפיכך

 

 וכותרות נספחים, מבוא .1

 מהסכם נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו המכרז מסמכי וכן זה להסכם המבוא 1.1
 .זה

 מסמכי או/ו נספחיו להוראות זה הסכם הוראות בין סתירה של מקרה בכל 1.2
 . זה בהסכם האמור יגבר, ונספחיו המכרז

 .ההסכם לפרשנות ישמשו ולא בלבד הנוחיות לשם נועדו הסעיפים כותרות 1.3

 :ממנו נפרד בלתי חלק המהווים, הבא המסמכים מצורפים זה להסכם 1.4
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 .05/19 למכרז הספק הצעת: 3 נספח

 .ביטוחים קיום אישור :10 נספח         

 .ערבויות לתת המורשות הביטוח חברות רשימת :5 נספח                        

   .שירותים ביצוע בגין דיווח טופס :9 נספח                        

 הגדרות .2

 ופיעה לצדם:בחוזה זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המ

 המנהל הכללי של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.  -"המנכ"ל"      

 כל אחד מעובדי היועץ. -" עובד"

 מי מטעמו של היועץ שהיועץ יעסיק במתן השירותים. -" אנשי הצוות"

 דקות. 60שעת עבודה בת  -" שעת עבודה"

דיעה, מסמך, (, יKnow-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"
תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר 

פה ובכל -כיוצ"ב הקשור והנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בעל
 צורה או דרך של שימור מידע.

 בין, השירותים למתן בקשר העובד או היועץ לידי יגיע אשר מידע כל -" מקצועיים סודות"

 לפגוע ומבלי לרבות, מכן לאחר או ירותיםהש מתן במהלך נתקבל אם

 אחר גורם וכל המשרד י"ע יימסר אשר מידע: לעיל האמור בכלליות

 .מטעמו ומי

 המשרד נציג .3

 התכנון אגף ראש, סורוקה דרור מר הוא זה הסכם ביצוע לצורך המשרד נציג 3.1
 רשאי יהיה המשרד(. "הנציג": להלן) בכתב ידו על שיוסמך מי או במשרד

 .לספק בכתב הודעה מתן ידי על עת בכל הנציג את החליףל

 ההיקף את להגדיל או/ו ההסכם תקופת את להאריך רשאי אינו הנציג כי יובהר 3.2
 חתימת ולאחר המשרדית המכרזים ועדת באישור אלא, ההסכם של הכספי
 .המשרד של החתימה מורשי ידי על מתאים הסכם

 

 ההתקשרות תקופת .4

 ההסכם. לתנאיו וכפוף חתימתו מיום לשנה תהיה זוכה כל עם םההסכ תקופת 4.1
 . תקופתו בתום אוטומטית יפוג

 

, הבלעדי דעתו שיקול פי על, רשאי יהיה המשרד, לעיל 3.1 בסעיף האמור אף על 4.2
 לא ויחד, שנה על אחת כל תעלה שלא ות/נוספת ות/לתקופה ההסכם את להאריך

 בהודעת וזאת, הראשונה ההתקשרות לשנת מעבר נוספות שנים שלוש על תעלנה
 .מראש יום 30 עד שתשלח בכתב המשרד

 

 בכל זה הסכם לבטל רשאי יהיה המשרד, לעיל 3.2 -ו 3.1 בסעיפים האמור אף על 4.3
 לפני החלטתו את לנמק חייב שיהיה ומבלי הבלעדי דעתו שיקול י"עפ וזאת עת

 .מראש יום 30  עד שלחשת לספק בכתב הודעה מתן ידי על ההסכם תקופת תום
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 לדרוש או לאלתר סיום לידי זה חוזה להביא ביטחון מטעמי רשאי המזמין 4.4
 סיום של במקרה. השירותים למתן הזוכה מטעם שבא מי כל של עבודתו הפסקת
 עד היועץ שנתן השירות בגין ראויה תמורה לזוכה המשרד ישלם כאמור החוזה
 .הביטול למועד

 

  השירותים .5

 מבוצעים, המשרד של שנתית הרב העבודה תכנית במסגרת לעיל כאמור  5.1
 לרבות(, ושיפוץ חדשה בנייה) רבים ותשתיתיים פיסיים פרויקטים ומתוכננים
 תשתיות, ציבור מוסדות, ציבוריות תשתיות, והדיור הבנייה בתחומי פרויקטים

 ידי על בחלקה, מתוקצבת להיות עתידה, האמורה הפעילות. וכדומה תיירות
 ממשלה משרדי כדוגמת אחרים גורמים באמצעות וחלקה, ישיר באופן המשרד
 .הגליל לפיתוח והרשות הנגב לפיתוח הרשות, אחרים

 
  תכניות בדיקת שירותי 

, אופי לרבות למשרד המוגשות התוכניות של בחינה לבצע יתבקש התכניות בודק 5.2
 כתבי, ביצוע תקופת, תקציב, קוםמי, היקף(, וכדומה ע"תב, היתרים, רישוי) יעוד

 ולוח התוכנית היתכנות, התוכנית איכות בקרת, תכנוני פוטנציאל, כמויות
 דרישות בכל הבקשה הגשת עמידת את לבדוק יידרש התוכניות בודק. זמנים

 מול יעבוד התוכניות בודק. מקצועית מבחינה הבקשות את לנקד וגם המשרד
 לעמידת עד החסרים והחומרים מסמכיםה כל להשלמת המקומית הרשות נציגי

 דרישות את לבדוק יתבקש התוכניות בודק. והתנאים הדרישות בכל התוכניות
 התכנון מימון לצורך המתוקצבים הגופים ידי על למשרד המוגשות התשלום

 המוגשות התוכניות את לבדוק היא הדרישה כי יודגש(. תכנון בחשבונות טיפול)
 להוציא , או מכרזים להכין,  או בפועל תכנון ודותעב לבצע ולא, בלבד למשרד

 תקציב לאישור המשרד מבחינת תנאי הוא התוכניות אישור. וכדומה היתרים
 .מקומית לרשות פרויקט לביצוע

 מהרשויות נדרש אם פרויקט לכל מקצועיות השלמות וקבלת בקשת הליך ניהול 5.3
, התכניות בודק של המקצועית לשביעותו זה הליך השלמת לאחר. המקומיות

 עבור לרשות תקציב לאשר יוכל המשרד, לפרויקט התכנית את שיאשר ולאחר
 .פרויקט אותו

 לרשויות הניתנות התקציביות הרשאות הכנת בעת למשרד יסייע התוכניות בודק 5.4
 הערות, דגשים) והתשתיות הבנייה בתחומי מכרזים ובכתיבת המקומיות

 (. וכדומה

 המוצע הפרויקט עבור הבקשה כי ובדיקה באתרים סיור, מסוימים במקרים 5.5
 סבירות, ובנייה תכנון בחוקי עמידה בדיקת לרבות, בשטח המצב את תואמת

 ביצועם אשר לפרויקטים בנוגע) הבנייה וסטטוס המוצעות ההוצאות ותקינות
 . וכדומה( החל

 נהבמב השיפוץ תחילת או הבקשה הגשת טרם הנכס או המבנה מצב בדיקת 5.6
 בעת השטח מצב ובדיקת הבקשה הגשת טרם שבוצע שיפוץ אישור למניעת קיים

 .בוצעו שכבר תשתית לעבודות בקשה למניעת הבקשה הגשת

 בקשות אישור למניעת תחזוקה ומצב כללי מצב מבחינת הנכס סטטוס של בחינה 5.7
 .משופצים לנכסים

 תקצוב לגופים אושר בהם מקרים ובאותם, שיתבקש היכן, לעיל לאמור בהמשך 5.8
 התכניות בודק(, כלשהו תכנון העדר) וכדומה ראשוני תכנון, תכנון קידום לטובת
 הדרישות כל ואת, לתקציב התכנון התאמת, התכנון התקדמות את יוודא

 . למשרד המוגשים בחשבונות טיפול לרבות, לעיל המפורטות

 את יכתיב ויותהרש מצד בקשות הגשת של ההתקדמות קצב -העבודה שיטת 5.9
 למשרד יגיע התוכניות בודק: התכניות לבודק מהמשרד שתעבור העבודה תכנית
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 יעבור הבודק     המקומיות הרשויות ידי על שהוגשו מהבקשות העתקים לקבל
 בנהלי המקומיות הרשויות עמידת אודות מקצועיות בדיקות ויערוך החומרים על

 את לאשר יש אם המלצה ובו משרדל ח"דו ימסור התוכניות בודק        המשרד
 . הפרויקט

 מתן עבור בחודש שעות 100 של מינימלית לזמינות יידרש היועץ - עבודה זמינות 5.10
 שמספר ויכול, כלשהו בהיקף להעסקה מתחייב אינו המשרד. למשרד השירותים

 המשרד לפעילות בהתאם מסוימות בתקופות יותר נמוך או גבוה יהיה השעות
 .. המשרד של פויותעדי ולסדרי

 .שיידרש ככל, נוספות פעולות ביצוע 5.11
 

 הזוכה התחייבות .6

 :כי בזאת ומתחייב מצהיר הזוכה

 המוצעים התפקידים בעלי ידי על רק יבוצעו, לעיל כאמור, הנדרשים השירותים 6.1
 .הספק מטעם

 השירותים למתן נחוצים שיהיו והסידורים הדרושות ההכנות כל את לעשות 6.2
 ;המשרד רצון ולשביעות מעולה, יעיל באופן

 הסטנדרטים פי על, ובמיומנות במקצועיות, במומחיות השירותים את לתת 6.3
 עושה היה מעולה שספק והסביר הנדרש דבר כל ולעשות המקובלים המקצועיים

 ; זה להסכם בהתאם השירותים מתן לצורך

 את להחליף, הזוכה קהספ רשאי יהא לא, המשרד עם ההתקשרות תקופת בכל 6.4
 אשר, המשרד מאת ובכתב מראש אישור קבלת ללא, מטעמו התפקידים בעלי
 .דעתו שיקול פי על, כאמור שינוי לכל לסרב רשאי יהיה

 אחר ולמלא השירותים את לתת ומסוגל השירותים במתן ניסיון בעל הוא 6.5
 .זה בחוזה התחייבויותיו

, ובמיומנות במומחיות, ביעילות, ייקנותבד השירותים את להעניק מתחייב הוא 6.6
 . זה חוזה להוראות בכפוף והכל, הנדרשים ובמועדים המשרד רצון לשביעות

 את לבצע ויכולתו ברשותו אשר המידע, בהצעתו למזמין שמסר הפרטים כל 6.7
 . ונכונים מלאים הם, השירותים

 למילוי רהקשו בכל המשרד עם פעולה ישתף, המשרד מנציג הנחיות יקבל 6.8
 וברמת שוטף באופן המשרד לרשות ויעמוד זה חוזה הוראות פי על התחייבויותיו

 . מטעמו מי או המשרד מאת שיידרש ככל המשרד לצרכי בהתאם, גבוהה זמינות

 המשרד נציגי עם עבודה פגישות לקיים וכן דעת חוות לכתוב עליו כי לו ידוע 6.9
 לבצע מתחייב והוא, ל"המנכ הנחיית פי ועל הצורך לפי רלוונטיים גורמים ונציגי

 .האמור את

 כרוכה או קשורה שתהיה עזרה כל המשרד לנציג להגיש מתחייב הזוכה 6.10
 והן החוזה תקופת במשך הן, ותוצאותיהם השירותים הצגת או הבנת, בהבהרת

 המשרד אצל בישיבות השתתפות כולל האמור. תמורה תוספת ללא, סיומו לאחר
 .משתתף המשרד הםשב בישיבות או

 שינוי כל על, שעות 48 בתוך המאוחר ולכל פ"ובע בכתב למזמין מיד יודיע 6.11
 ועל השירותים את להעניק באפשרותו אין שלפיו מקרה כל ועל החוקי במעמדו

 או כולן, זה חוזה פי על בהתחייבויותיו לעמוד יוכל לא כי מסתברת אפשרות כל
 מתן על להשפיע כדי בו שיש אחר יןעני כל ועל שהיא סיבה מכל, מקצתן

 .  השירותים

 שימוש יעשה ולא, לו דומה תואר כל או" המשרד יועץ" בתואר שימוש יעשה לא 6.12
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 פרסומת, פרסום לצורכי המשרד בשם ושימוש השירות את נותן שהוא בעובדה
 .ובכתב מראש המשרד אישור ללא, אחרת או עסקית מטרה וקידום

 .השירותים בנושא המשרד מטעם בלעדיות ול שאין לו ידוע 6.13

 שירותים למתן מטעמו שהוצגו הצוות מאנשי אחד להחליף ייאלץ שהזוכה  ככל 6.14
 ובכתב מראש המשרד אישור לקבל יידרש, אזי, ההתקשרות תקופת תום לפני

 . החליפי הצוות לאיש

 

 התמורה .7

 להצעת בהתאם הינה התמורה. שעתי מודל על תבוסס זה במכרז התמורה 7.1

 3 כנספח המצורפת, במכרז ההצעה במסגרת הוגשה אשר עבודה לשעת המחיר
 . זה להסכם

. תפקיד בעל לכל עבודה שעות_____  על יעלה לא השנתי העבודה שעות היקף 7.2
 גבוה יהיה השעות שמספר ויכול, כלשהו בהיקף להעסקה מתחייב אינו המשרד

 .יותר נמוך או

 יבוצע בפועל העבודה שעות בגין הדיווח. בפועל לביצוע אםבהת תשולם התמורה 7.3
  .זה למכרז 9 כנספח המצורף הדיווח טופס באמצעות

 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, ורק אך ולמעט' וכו אגרה, אחר מס כל, משרדיות הוצאות
 השירותים נותן של הקבוע עבודתו ממקום נסיעה עבור יהיה התשלום שלגביהן

 התקיימו שבהם במקרים יינתן נסיעות תשלום כי יובהר. השירות מתן למקום
. בו הקבועים לסכומים ובהתאם 13.9.2 ם"תכ בהוראת הקבועים התנאים כל

 19 נספחכ המצורף הדיווח טופס באמצעות יבוצע בפועל נסיעות ןבגי הדיווח
 . זה למכרז

 .חדשים בשקלים יבוצעו התשלומים 7.5

 3 בנספח המציע ידי על שהוצעה התמורה כי יודגש, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 7.6
 כל במשך, זה בהסכם לאמור בהתאם תחייבו, זה להסכם ומצורפת למכרז
 . השירותים ביצוע תקופת

. ואישורה במשרד החשבונית קבלת ממועד יום 30 תוך למציע ישלם המשרד 7.7
 . העדכון מהעברת ייספרו התשלום ימי ועדכונים תיקונים ויהיו במידה

 לא, זה בסעיף לאמור פרט נוסף או אחר תשלום שום כי הצדדים בין בזה מוסכם 7.8
 פי על הקשר פקיעת לאחר ולא השירותים מתן במהלך לא, המשרד ידי על ישולם
 לא, מהם הנובע כל או/ו איתם בקשר ולא השירותים מתן עבור לא, זה הסכם
 המכרזים ועדת אישור לאחר אלא, אחר גוף או אחר אדם לכל ולא לספק

 של החתימה מורשי ידי על מראש שייחתם בכתב להסכם בהתאם, המשרדית
 . המשרד

 וכי, המשרד של כעובד ייחשב לא לעבודה שייבחר תפקיד בעל כל כי מובהר 7.9
 לא עובדיו לרבות מטעמו מי או/ו שהוא הרי, לו המגיעה התמורה תשלום למעט

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

 היקף לשינוי בקשר או עבור אחר תשלום או תמורה, פיצוי בכל יחויב לא המשרד 7.10
 ישמש לא כאמור שינוי כל. החוזה תקופת ושינוי ביטולו, המתבקש השירות

 .שהוא סוג מכל פיצויים לתביעת עילה לזוכה
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 מידע ביטחון .8

 .סודיות על לשמור מתחייבים הם כי מצהירים מטעמו התפקידים ובעלי הספק 8.1

, יםנתונ, במסמכים כלשהו שימוש ו/יעשה לא מטעמו התפקידים ובעלי הספק 8.2
 שלא, במכרז הקשורים או במסגרת בעבודתו הקשורים כלשהם ותוצרים מידע

 .המשרד של ובכתב מראש אישור ללא, זו בעבודה הקשור לצורך

 צורה ובכל זה לסקר הקשורים כלשהם ותוצרים מידע, נתונים, מסמכים העברת 8.3
 של ובכתב מראש באישור מותנית תהיה המשרד מלבד כלשהו לגורם שהיא

 . שרדהמ

 לפי בעבודתו הקשור חומר כל למשרד הזוכה הספק יעביר, פעילותו סיום עם 8.4
 . בלבד המשרד של מפורשות להנחיות ובהתאם ברשותו הנמצא, המכרז

 ומאגרי הפרטיות הגנת בתחום הנוהגים החלים הדינים לפי יפעל הזוכה הספק 8.5
. אלה לנושאים לאהמ באחריות ויישא לפעילותו רלוונטיים שיהיו ככל, מידע

 של הפרה בגין המשרד נגד שתוגש תביעה כל בגין המשרד את ישפה הזוכה הספק
 הפועל אחר גורם וכל שלו המשנה קבלני, יועציו, עובדיו, ידו על אלה חוקים
 . מטעמו

 .המשרד של המידע אבטחת דרישות כל לפי לפעול מחויב הזוכה הספק 8.6

 שאינו ממשלתי במשרד המתבצעת, הזוכה פקהס של העבודה במסגרת מטלה כל 8.7
 קצין ודרישות להוראות כפופה תהיה, והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד

 .המטלה מתבצעת בו הגוף של הביטחון
 

 מעסיק-עובד יחסי העדר .9

 התפקידים בעלי לבין המשרד בין או הצדדים בין ליצור כדי זה בהסכם אין 9.1
 .שליחות או שותפות, סיקומע עובד יחסי הספק מטעם

 מי או/ו הספק בין ליצור כדי מתנאיו בתנאי או זה בהסכם אין כי מצהיר הספק 9.2
 .מעסיק עובד יחסי המשרד לבין ידו על המועסק או/ו מטעמו

 כעובדיו צורך לכל ייחשבו, זה הסכם ביצוע לצורך הספק מטעם התפקידים בעלי 9.3
 טענה לכל בלעדית באחריות יישא והוא, בלבד הספק של שליחיו או/ו עוזריו או/ו

, המדינה או/ו המשרד כלפי תופנה אשר מעסיק-עובד מיחסי הנובעת תביעה או
 המדינה בה תחויב אם, כזו תביעה כל בגין אותו וישפה המשרד את יפצה והוא

 .  המשרד או/ו

 סבסי על למשרד השירותים את נותן שהוא לו ידוע כי בזאת מצהיר הספק 9.4
 למי או/ו לו שיגרמו לנזקים כלשהי בצורה אחראי יהיה לא המשרד ולכן, קבלני

 . זה הסכם פי על השירותים מתן בשל מטעמו

 מטעמו למי או/ו לספק שיגרמו לנזקים כלשהי בצורה אחראי יהיה לא המשרד 9.5
 להבטיח כדי. זה הסכם פי על השירותים מתן בשל ידו על המועסק למי או/ו

 במוסד ידו על שמועסק מי כל את לבטח הספק מתחייב, כאמור נזקים בפני עצמו
 .דין כל לפי בהם חב שהוא התשלומים בכל ולשאת לאומי לביטוח

 על השירותים בביצוע ידו על למועסקים או/ו מטעמו למי או/ו לספק תהיינה לא 9.6
 םזכאי יהיו לא והם המדינה או/ו המשרד אצל עובדים של זכויות זה הסכם פי

 או/ו זה הסכם פי על השירותים לביצוע בקשר כלשהן הטבות או/ו פיצוי לכל
 . שהיא סיבה מכל הפסקתו או/ו סיומו או/ו ביטולו
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 או/ו עובדים להעסקת בקשר הדין כל הוראות אחר עת בכל למלא מתחייב ספקה 9.7
 וכל המעסיק ידי על המשתלמים הסוציאליים התשלומים כל ביצוע לרבות, מועסקים

 . חוק פי על בניכויים חייב שמעביד התשלומים

 לידי שבאה כפי המפורשת הצדדים כוונת למרות כי, כלשהי מסיבה ייקבע אם 9.8
 וכי עובד כהעסקת זה הסכם נשוא ההתקשרות את לראות יש, זה בהסכם ביטוי
 בין בזה ומותנה מוסכם הרי, עובד על החלים והתנאים הדינים עליה חלים

 בהתאם יחושב, זה הסכם בעקבות ההעסקה בשל, כעובד כרהש כי הצדדים
 כפי הכול, האפשר ככל דומים ודרגה בתפקיד מדינה עובדי לגבי זה לעניין לקבוע

 לפי כאמור דומה או זהה תפקיד ובאין, המדינה שירות נציב ידי על שייקבע
 השכר חישוב. המדינה שירות נציב לדעת, לעניין הקרוב הקיבוצי העבודה הסכם
 זה הסכם פי על והזיכויים החיובים וכל זה הסכם של תחילתו מיום למפרע יעשה
 .הדדית יקוזזו, גיסא מאידך כאמור החדש והחישוב, גיסא מחד

 שבאה כפי המפורשת הצדדים כוונת ולמרות במידה, לעיל האמור מן לגרוע מבלי 9.9
 שמקורו תשלום לשלם כלשהו במועד המשרד יידרשו, זה בהסכם ביטוי לידי

,  מטעמו למי או/ו הספק לבין המשרד בין מעסיק-עובד יחסי שררו כי בטענה
 לשלם המשרד שיידרש סכום כל בגין דרישה עם מיד המשרד את הספק ישפה

 .שיהיו ככל, ד"עו ט"ושכ הוצאות לרבות כאמור

 

  ההסכם הסבת איסור .10

 או כולן, זה הסכם פי על ומחובותי או מזכויותיו איזו להעביר רשאי אינו הספק 10.1
 .  שהוא שלישי צד לכל מקצתן

 תהא זה סעיף להוראות בניגוד לעשות הספק שיתיימר העברה או מסירה כל  10.2
 . תוקף כל וחסרת ומבוטלת בטלה

 בשעבוד אסורות, מקצתן או כולן, ומכוחו זה הסכם לפי הספק של זכויותיו 10.3
 . כלשהו

 

 ושיפוי לנזקים אחריות .11

 גוף נזק, מוות לרבות) שהוא וסוג מין מכל נזק לכל באחריות לבדו יישא הספק 11.1
 אדם לכל, מטעמו שפועל מי או/ו עובדיו ידי על או/ו ידו על שייגרם( רכוש ונזק

 לאורחי, ועובדיו למשרד זה ובכלל(, מאוגד ובלתי מאוגד אדם בני חבר לרבות)
 גורם או אדם ולכל ועובדיו לספק, תביקור הספק יערוך לגביו גורם כל, המשרד

 בין, אליהם בקשר או השירותים ביצוע עקב או כדי תוך אירע שהנזק ובלבד אחר
 או רשלנות מתוך או זדון מתוך בין, נוספים גורמים עם יחד ובין בלעדי באופן
 פיצוי או בתשלום לשאת ייתבע או יידרש המשרד שבו מקרה בכל. אחרת בדרך

, כאמור תשלום כל בגין המשרד את ישפה הספק, לעיל מתוארכ שנגרם נזק בגין
 .ד"עו ט"ושכ הוצאות לרבות

 בסעיף כאמור שנגרמו אובדן או נזק כל ולהיטיב להשלים, לתקן מתחייב הספק 11.2
 מזכות לגרוע כדי בכך אין אך, התרחשותם לאחר ביותר הקרוב במועד לעיל 10.1

 .הוצאותיו בתשלום ספקה את ולחייב בעצמו הנזק את לתקן המשרד

 המשרד אם גם ותעמוד מוחלטת היא זה סעיף פי על המשרד כלפי הספק אחריות 11.3
 מקרה בכל. דין כל פי על או במקרקעין מחזיק היותו בגין לניזוק בתשלום יחויב

 כמתואר שנגרם נזק בגין פיצוי או בתשלום לשאת ייתבע או יידרש המשרד בו
 הוצאות לרבות, כאמור תשלום כל בגין משרדה את ישפה הספק, זה בסעיף

 .   ד"עו ט"ושכ
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 עבור השירותים את מבצע שהוא לו ידוע כי בזה מצהיר הספק, ספק הסר למען 11.4
 לנזקים כלשהי בצורה אחראי יהיה לא המשרד ולכן, קבלני בסיס על המשרד

 .זה הסכם פי על השירותים ביצוע בשל מטעמו למי או/ו לעובדיו או/ו לו שייגרמו

 הממשלה, המדינה, המשרד את יתבע הספק מעובדי שמי במידה כי, יובהר עוד  11.5
 כרוכה או השירותים למתן הקשורה שהיא סיבה מכל, שליחיהם או עובדיהם או

 בתביעה כרוכים או הנדרשים פיצוי או/ו תשלום כל לשלם חייב הספק יהא, בהן
 אשר סכום כל בגין המשרד את פותלש חייב יהא וכן, בפניה להתגונן בצורך או

 לרבות, לעיל כמתואר תשלום דרישת או מתביעה כתוצאה לשלמו יידרש המשרד
 .ד"עו טרחת ושכר הוצאות

 הספק מאחריות לגרוע כדי בו יהיה לא שהיא סיבה מכל זה הסכם של סיומו 11.6
 .אליו קשורה או זה מהסכם נובעת בגינם התביעה שעילת נזקים לגבי

 

 טוחבי .12

 במשך, המשרד – ישראל מדינת ולטובת לטובתו, חשבונו על לקיים בזה מתחייב הספק
 הם כאשר, בזה המפורטים הביטוחים את, זה הסכם פי על ההתקשרות תקופת כל

 מהמצוין יפחתו לא האחריות וגבולות הנדרשים והתנאים הכיסויים כל את כוללים
 10 בנספח

 

  ביצוע ערבות .13

 הספק ימציא עמו שייחתם ההסכם פי על הזוכה התחייבויות יוםלק כבטוחה 13.1
 למדד וצמודה מותנית בלתי, לביצוע ערבות ההסכם חתימת במעמד למשרד

 90 לפחות בתוקף תהיה אשר, ההתקשרות מסך 5% של בגובה לצרכן המחירים
 . ההתקשרות סיום לאחר יום

 הקבוע בסכום בתוקף בותער המשרד בידי תהיה עת בכל כי לוודא יידרש הספק 13.2
 . לעיל

 תהא הערבות. זה למכרז המצורף 20 נספח י"עפ יהיה ביצוע ערבות כתב נוסח 13.3
 למכרז 5 כנספח המצורפת לרשימה בהתאם ביטוח חברת או בנקאי מוסד מאת

 . זה

 שימוש כדין עשה המשרד או, בהתחייבויותיו הספק עמד שלא מקרה בכל 13.4
, רשאי המשרד יהיה, ההסכם פי על חייב הספק בהם מיםסכו והוציא בזכויותיו

 או כולו, הערבות סכום את לפרוע, לערכאות או הזוכה להסכמת להיזקק מבלי
 .דין לכל בהתאם לפעול בזכויותיו לפגוע מבלי וזאת חלקו

 ידי על ההסכם הפרת כל על מראש מוסכם פיצויים כסכום ישמש הערבות סכום 13.5
 .נזק בהוכחת צורך כל שיהיה מבלי הספק

 במקרה הספק של להתחייבויות תקרה או הגבלה לשמש כדי הערבות בגובה אין 13.6
 .מימושה של

 ולתובעם הערבות מגובה יותר גבוה נזקם כי להוכיח זמן בכל רשאי יהיה המשרד 13.7
 בכדי או/ו מהמשרד למנוע כדי הערבות בחילוט אין כי מובהר כן כמו. מהספק

 .דין כל פי על להם העומד סעד כל ולדרוש טענה כל העלותמל ממנו לשלול

 חדשה ערבות הספק יפקיד, ההסכם בוטל ולא ל"הנ הערבות את המשרד חילט 13.8
 של קיומו המשך להבטחת זה בסעיף  הנקובים ובתנאים בסכום המשרד בידי

 .  כך על המשרד מהודעת ימים 10 תוך וזאת, הספק י"ע ההסכם
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 המשרד בידי מעודכנת בנקאית ערבות הספק יפקיד ההסכם תתקופ הוארכה 13.9
 זה במקרה. ידו על ההסכם של קיומו להבטחת, לעיל כאמור הערבות בסכום

 המוארכת ההסכם תקופת גמר לאחר יום 90 תום עד בתוקף  תהיה הערבות
 .כאמור

 חובותיו כל ממילוי הספק את פוטר אינו דלעיל הערבות מתן כי יובהר 13.10
 הערבות של ומימושה וגבייתה, זה הסכם פי-על המשרד כלפי חייבויותיווהת

 כל מהספק לתבוע המשרד מזכות גורעת אינה המשרד ידי-על חלקה או כולה
 פי על או זה הסכם פי על ואחרים נוספים סעדים וכן נוספים והפסדים נזקים

 .דין

 .הספק על יחולו דלעיל הערבות במתן הכרוכות ההוצאות כל 13.11

 

 הפרות .14

 את יסודית הפרה יפר שהספק מקרה בכל, לעיל 3.3 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי 14.1
 ואשר המשרד ידי על בכתב ארכה ניתנה שלגביה יסודית לא הפרה או/ו ההסכם

 מזכויותיו לגרוע ומבלי בנוסף - רשאי המשרד יהיה, הארכה בתקופת תוקנה לא
 בכתב הודעה מסירת ידי על ההסכם את טללב - דין כל פי על או זה הסכם פי על
 בכתב הודעה מסירת עם ומבוטל בטל זה הסכם יהיה כזה ובמקרה לספק כך על

 סעד כל לדרוש רשאי המשרד יהיה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי. לספק כאמור
 .  דין כל פי ועל זה הסכם פי על נוסף פיצוי או/ו

 .זה בהסכם 5,7,8,15,16 יפיםמהסע אחד כל של הפרה תהא, יסודית הפרה  14.2

 הסכם להביא המשרד רשאי יהיה, לעיל 9.1 -ו 3.3 בסעיפים מהאמור לגרוע מבלי 14.3
 תוגש בו מקרה בכל: הבאים מהמקרים אחד בקרות מידי באופן לסיומו זה

 בקשה או, רגל פשיטת/לפירוק בקשה או, פירעון כחדל הספק על להכריז בקשה
, הספק רכוש עיקול או, לספק נכסים כונס למינוי או, הספק של נכסים לקבלת

 .משפט ברירת בצידה שאין בעבירה יורשע שהספק במקרה או

 זה הסכם פי על, למשרד שיעמדו או, העומדים תרופה או זכות מכל לגרוע מבלי 14.4
 בביצוע הספק של מחדל של מקרה כל כי, הצדדים מסכימים, דין כל פי ועל

 לא אך זכאי המשרד יהיה, הספק י"ע הפרתו או זה בהסכם כמוסכם השירותים
 חשבון על השירותים את שיבצעו עצמאיים ספקים או עובדים להעסיק חייבים
 את מהספק לגבות או/ו לספק המגיעים הכספים מתוך להם ולשלם הספק

 זאת, השירותים לביצוע הספקים או העובדים העסקת בגין שהוציא ההוצאות
 המשרד שזכאי סעד ולכל, פיצויים לרבות זה בהסכם אחרת הוראה לכל בנוסף
 . דין כל פי על לדרוש

, המשרד ידי-על ושולם הספק על חלה זה הסכם פי על תשלומו שחובת סכום כל 14.5
 ידי-על התשלום ממועד לצרכן המחירים למדד צמוד הספק ידי על למשרד יוחזר

 בדבר הכללי החשב הוראות פי על כמקובל ריבית ובתוספת ההחזר ועד המשרד
 סכום לקזז המשרד של מזכותו לגרוע כדי לעיל באמור אין. בתשלומים איחורים

 של הבלעדי דעתו שיקול לפי הכל, לספק בתשלומו חייב שהוא סכום מכל זה
 .   המשרד

 

 סודיות .15

 לידיו יגיעו אשר או/ו בידיו אשר ומסמכים שמידע לו ידוע כי בזה מצהיר הספק 15.1
 עשויים עמו בקשר או/ו זה הסכם לפי התחייבויותיו ביצוע כדי תוך בדיולעו או/ו
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 זה סעיף ולהביא בסוד כאמור מידע כל על לשמור מתחייב והספק סודיים להיות
  . זה הסכם בביצוע הקשורות בעבודות ידו על והמועסקים עובדיו לידיעת

 זה הסכם עם רבקש לו שנמסר מסמך כל למשרד להחזיר הספק מתחייב כן כמו 15.2
 . זה הסכם לצורך בו הטיפול בתום מיד

 המידע סודיות על ישמרו מטעמו ומועסק עובד וכל הוא כי מתחייב הספק 15.3
 מטעמו למי או/ו לידיו שיגיעו או שהגיעו השירותים בביצוע הכרוכים והמסמכים

 או למסור, להודיע, להעתיק ולא בסוד לשמור הוא מתחייב כן. זה הסכם לפי
 או/ו מעובדיו למי או/ו אליו שהגיעה או שתגיע ידיעה כל אדם כל לידיעת ביאלה

 תחילתם לפני, השירותים ביצוע תקופת תוך השירותים ביצוע עקב מטעמו למי
 תום לאחר גם הסודיות שמירת חובת למילוי מתחייב הספק. מכן לאחר או

 .כזו שתהא ככל, ההסכם תקופת

 עשוי זה סעיף פי על ההתחייבות מילוי שאי לו ידוע כי בזאת מצהיר הספק 15.4
 הוראות יביא וכי, 1977-ז"התשל, העונשין לחוק 118 סעיף לפי עבירה להוות
 לשם ידו על המועסקים מועסקיו או/ו עובדיו לידיעת זה סעיף והוראות החוק
 .עמו בקשר או/ו זה הסכם פי על השירותים ביצוע

 .במשרד הביטחון על הממונה תדרישו לכל להיענות מתחייב הספק 15.5

 אובדן של מקרה בכל במשרד הביטחון על לממונה לדווח מתחייב הספק 15.6
 . כאלו מקרים שיהיו וככל אם, המשרד למבני מורשים בלתי כניסת או מסמכים

 לכך קיבל אם אלא, השירותים במתן הקשור מסמך כל בידיו יחזיק לא הספק 15.7
 מסמך הספק החזיק, מהאמור לגרוע בלימ. מהמשרד ומראש בכתב אישור
 מוקדם למשרד כאמור מסמך כל ישיב, בהיתר שלא ובין בהיתר בין בידיו כלשהו

 .ההתקשרות תום ועד הניתן ככל

 .זה בהסכם ויסודי עיקרי תנאי הינו זה סעיף

 

  עניינים ניגוד .16

 יגודנ איסור בדבר והמגבלות הכללים את מכיר הוא כי בזה מצהיר הספק 16.1
    ביצוע עם ביחס עניינים לניגוד חשש כל זה הסכם חתימת במועד אין וכי עניינים

 לשמור מתחייב הספק. מטעמו מי או/ו לספק ביחס זה הסכם נשוא השירותים
 . עניינים ניגוד איסור בדבר והמגבלות הכללים על

 על יםהצדד חתימת במועד נצפו שלא סוגיות שיתעוררו ככל כי מתחייב הספק 16.2
 לניגוד חשש של במצב ם/להעמידו העלולות, מטעמו מי או/ו הספק של, זה הסכם

 המקרה פרטי את להביא עליו יהיה, כאמור חשש של עין במראית או עניינים
 .  הנחיותיו י"עפ ויפעל המשרד של המשפטי היועץ בפני

 נוישי של במקרה למשרד המשפטי היועץ את לעדכן יקפיד הספק כי, יודגש 16.3
 ידו על השירותים מתן במהלך, עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידו העלול

 .זה הסכם י"עפ

 מתן במהלך לידו שהגיע מסמך או מידע בכל שימוש לעשות שלא מתחייב הספק 16.4
 .  המשרד עבור השירותים מתן לשם שלא השירותים

 יבקש אשר לישיש צד מכל מתנה או הנאה טובת כל לקבל שלא מתחייב הספק 16.5
 ליועץ לדווח מתחייב הספק. ידו על השירותים מתן עם בקשר לו להעניקה
 מתנה או הנאה טובת לו הוצעה שבו מקרה כל על לאלתר המשרד של המשפטי

 .  הוראותיה פי על ולנהוג כאמור
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 .זה בהסכם ויסודי עיקרי תנאי הוא זה סעיף             

 

 להעסיק שלא התחייבות .17

 ידי על המועסק אדם, בעקיפין ובין במישרין בין, להעסיק שלא בזה מתחייב המציע
 .בתוקף זה הסכם עוד כל המשרד של ומראש בכתב באישור אלא, המשרד

 

 מקום עבודה .18

 בעלי/התפקיד בעל של העיקרי העבודה מקום כי בזאת מובהר ספק כל הסר למען
 לא הם/והוא, במשרד עבודה מקום או חדר להם/לו יוקצה לא, במשרד יהיה לא התפקידים

 .והדפסות טלפונים לרבות, מהמשרד מן מזכירות שירותי כל לקבל זכאי יהיו/יהיה

 

 המשרד של הדעת ושיקול זכויות על שמירה .19

 לרכוש או/ו כלשהו בהיקף שירותים לרכוש הספק כלפי מחויב אינו המשרד 19.1
 ספקים עם דעתו שיקול פי לע להתקשר רשאי המשרד יהיה וכן, כלל שירותים

 הספק את יזכה שהדבר מבלי והכל, השירותים קבלת לצורך נוספים או/ו אחרים
 . כלשהו בפיצוי

 היקף את עת בכל להקטין או להגדיל הזכות את לעצמו שומר המשרד 19.2
 דעתו ושיקול לצרכים בהתאם הכל) מהשירותים חלק רק להזמין או, השירותים

 שיינתנו לשירותים בהתאם התמורה תשולם זה במקרה יכ יובהר(. המשרד של
 יהיה לא הספק כי, יובהר עוד. בלבד ובכתב מראש המשרד דרישת י"עפ בפועל
 . השירותים היקף הגדלת או/ו הקטנת עקב כלשהו לפיצוי זכאי

 או/ו הספק של העבודה בתוצרי( הרוחני הקניין זכויות לרבות) הזכויות כל 19.3
 יהיו, המשרד עם הספק התקשרות במסגרת, מטעמו או/ו ידו על המועסקים

 ולבצע בעלים כמנהג בהם לנהוג רשאי שיהיה, בלבד המשרד של המלאה בבעלות
 לרבות, לאחריה או/ו ההתקשרות תקופת כדי תוך, לו שיראה  שימוש כל בהם

 העברתו או, פרסומו, מחדש עריכה או השלמות, תוספות והכנסת שינויים ביצוע
 .תמורה ללא או בתמורה, לאחר

 כוויתור כמוה זה הסכם על הספק חתימת כי מוסכם, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 19.4
, וכן הספק עבודת בתוצרי שיהיו ככל היוצרים זכויות כל על המשרד לטובת

 .כאמור העבודה בתוצרי המשרד שיעשה שימוש לכל אישור כמתן כמוה

 .זה הסכם במסגרת ידו על שיוכן רהחומ כל את המשרד לידי ימסור הספק 19.5

 מדיה אל או מודפס הוא אם בין ממנו עותק וכל האמור החומר כי בזה מודגש 19.6
 לעכבו רשאי יהיה לא והספק המשרד של רכושו הוא אחרת צורה בכל או מגנטית

 .  המשרד מאת תשלומים, לטענתו, לו ויגיעו במידה גם ידו תחת

 רשאי יהיו המשרד, לעיל זה בסעיף לאמור בהתאם דהמשר מזכויות לגרוע מבלי 19.7
 מידע כל מכן לאחר שנה ותוך ההתקשרות בתקופת הספק מן ולקבל לדרוש
 .השירותים בביצוע הקשור

 אחת כל ומראש בכתב בהודעה לשנות, הבלעדי דעתו שיקול לפי, רשאי המשרד 19.8
 .הזוכה על שיוטלו מהמטלות
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  שונות .20

 זה להסכם בהתאם מהספק לו להגיע שעשוי סכום כל לקזז כאיז יהיה המשרד 20.1
 הסכום לנכות או/ו לספק בתשלומו חייב שהוא סכום מכל, אחר מקור מכל או/ו

 ימסור המשרד. המשרד של הבלעדי דעתו שיקול לפי הכל, לביצוע הערבות מתוך
 .  כאמור סכומים קיזוז בדבר הודעה לספק

שעניינה "פרסום היתרים  1116ממשלה מס' ידוע לספק כי מכוח החלטת  20.2
ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים", חלה על המשרד 
החובה לפרסם בפומבי את חוזה ההתקשרות זה, על כל צרופותיו )זולת אם 
החליטה הוועדה כי מדובר בסודות מקצועיים או מסחריים מתוקף סמכותה לפי 

רזים(. לספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה )ה( לתקנות חובת המכ21סעיף 
 בהקשר זה.

 בין המוסכם מלוא את משקפות נספחיו על זה הסכם הוראות כי בזה מוסכם 20.3
 אם, שנעשו והתחייבויות הבטחות, במצגים קשור יהיה לא צד כל וכי הצדדים

 .זה הסכם חתימת לפני, בכלל

 לבין זה הסכם הוראות יןב התאמה אי או סתירה של מקרה בכל כי מוסכם 20.4
 .זה בהסכם האמור יגבר, נספחיו

, לפקח למשרד זה הסכם פי על הניתנת זכות בכל לראות אין כי מצהיר הספק 20.5
 ביצוע להבטיח אמצעי אלא לעובדיו או/ו לספק הוראות ליתן או, להדריך
, לתשלומים זכות כל לעובדיו או לספק אין וכי במלואו זה הסכם הוראות

 .   שהן נסיבות בכל זה הסכם סיום או ביטול עם בקשר אחרות הטבות או יםפיצוי

 המשפט לבית נתונה תהיה זה להסכם הנוגע בכל הייחודית השיפוט סמכות 20.6
 .בלבד יפו-אביב בתל המוסמך

 במפורש עליו יוטל הדבר אם אלא, המשרד כנציג או כשליח עצמו יציג לא הספק 20.7
 .השירותים ביצוע לצורך המשרד י"ע

 במסגרת שלא זה הסכם י"עפ בתפקידו או בתארו שימוש יעשה לא הספק 20.8
 .  זה הסכם פי על פעילותו

 גופים עסקאות לחוק בהתאם פנקסים מנהל הוא כי בזה מצהיר הספק 20.9
 בהתאם הדרושים האישורים כל את למשרד ימציא וכי 1976-ו"תשל, ציבוריים

 .זה לחוק

 הספק או המשרד מצד במועדה מפעולה הימנעות או הנחה, ארכה, ויתור שום 20.10
 ישמשו ולא דין פי על או זה הסכם פי על הצדדים זכויות על כוויתור ייחשבו לא

 . מניעות או השתק

 מורשי ידי על ונחתם בכתב נערך אם רק תקף יהיה זה הסכם בתנאי שינוי כל 20.11
 .הצדדים שני של החתימה

 

  הודעות .21

 לכתובות רשום בדואר שתישלחנה זה להסכם הקשור בכל ההודעות כל 21.1
 שעות 72 תוך לתעודתה הגיעה כאילו תיראה כאמור הודעה וכל, להלן המצוינות

 . כיאות בדואר מסירתה מעת

 לתעודתה הגיעה כאילו תיחשב הפקסימיליה במכשיר שוגרה אשר הודעה כל 21.2
 מכשיר אישור ונתקבל הרגיל קיםהעס יום במהלך שוגרה אם, שעות 24 בתוך

 .בשלמות התקינה העברתה על הפקסימיליה
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 המענים לפי תישלח השני לצד לשלוח להסכם הצדדים אחד על אשר הודעה כל 21.3
 :הבאים

     : פקס     רחוב –  הספק  

 03-6958414: פקס. אביב תל 8 המלך שאול' שד, משפט אמות בית – המשרד  

 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה
 

   

 הכללי המנהל
 והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד

 

 הספק 

 

 המשרד חשב
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 טופס הצהרה על ביצוע שעות עבודה ונסיעה - 19נספח 
 

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד אל: 
 

 הריני מצהיר בזאת כי:

 להלן "הנסיעות"(.ביצעתי את הנסיעות המפורטות בתצהיר זה ) .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 
 יעד הגעה( ק"מ )ציון

חתימת  שם המבצע
 המבצע

     
 

  
 

   
 

  
 

   

 
 לא נתקבלו אצלי החזרי הוצאות בגין כל אחת מהנסיעות המפורטת בתצהיר זה. .ד

 לא דרשתי ולא אדרוש "כפל תשלום" בגין כל אחת מהנסיעות, כהגדרתו .ה

 .13.9.2ותים חיצוניים", מס' הוראת תכ"ם, "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירב

 

 על החתום: 

 מבצע/י השירות

_____________________ 

 

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/13.9.2
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 נוסח כתב ערבות ביצוע - 20נספח 

 -ערבות זו תוגש על ידי הזוכה במכרז בלבד  -

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 ________________________ מס' הפקס

 

 כתב ערבות

 לכבוד

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

 באמצעות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

 ____________הנדון: ערבות מס'

)במילים: ____________₪ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
_____________ )תאריך תחילת תוקף הערבות(  ____________שקלים חדשים(, מתאריך

אשר תדרשו מאת: ________________________________ )להלן "החייב"( בקשר עם 
 לבנייה ותוכניות תשתיות בדיקת שירותי למתן 05/19' מס  פומבי מכרזהסכם שנחתם בעקבות 

 והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד עבור ציבור מבני ושיפוץ

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו  15שלם לכם את הסכום הנ"ל תוך אנו נ
במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון 
כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את 

 ב.סילוק הסכום האמור מאת החיי

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____________ עד תאריך ______________

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

                     

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הבנק ומס' הסניף________________________

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח ________________________ 

 

         ________________   ________________            ____________________ 

 חתימה וחותמת הבנק ומורשי החתימה                    שם מלא                תאריך                            
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