
 
 מדינת ישראל

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
 
 

 

1 

1 

  

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

 

 02/19מס'  מכרז פומבי

 למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור

 (תקשורתי וליווי אסטרטגי ייעוץ)

הפריפריה, הנגב  למשרד לפיתוח

 והגליל
 

 

 

 
 ה ג ב ל ה

 מסמכי מכרז זה נועדו לעיון הנמען בלבד, אין להעתיקם, 

 לגורם אחר ללא לצלמם, כולם או חלקם ואין להפיצם 

  קבלת אישור היחידה המפיצה.
 
 

2019 אפריל



 מדינת ישראל         
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

2 
 

 תוכן עניינים

 
 
 
 

 

 תיאור
 
 מס'
 עמוד

 3 הגדרות
 3-4 כללי

 5 תקופת ההתקשרות
 5-8 תיאור ומאפייני השירותים הנדרשים

 8-9 סף תנאי
 10-11 הצהרה בדבר ניגוד עניינים

 11 קנין זכויות בדבר הצהרה
 11-12 המכרז של בדרישות לעמידה התחייבות
 12 בלבד מקוריים תוכנה במוצרי שימוש לעשות התחייבות

 12 התחייבויות בנוגע לאבטחת מידע ולשמירה על סודיות
 13 התחייבות לציין את מקור השירות 

 13 דרישה להסכם חתום
 13 פיקוח ובקרה

 13-14 ביקורת
 14 שאלות הבהרה

 14-15 עובדי הזוכה 
 15 מיתוג
 15-17 ההצעות בחינת

 17-18 הליכים לביצוע ההתקשרות ומשמעויותיהם
 18-19 התמורה

 19-22 תנאים נוספים
 22 ערבות ביצוע

 22-24 ביטוחים
 24-25 נזיקין שיפוי, פיצוי

 25 עסק בשליטת אישה
 25-26 עיון במסמכים –החלטות ועדת המכרזים 

 26 היררכיה בין המכרז להסכם
 26 ותנת הצעה מסויגת או מ

 26-27 ההצעות הגשת אופן
 28-77 רשימת נספחים



 מדינת ישראל         
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

3 
 

 הגדרות: .1
 אסטרטגי ייעוץ) ציבור ויחסי דוברות שירותי למתן 02/19' מס פומבי ": מכרזהמכרז" 1.1

 .והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח למשרד( תקשורתי וליווי

 ": המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.המשרד/המזמין" 1.2

, עוסק מורשה, ספק וכדומה(, אשר עומד בכל התנאים שתתף במכרז )חברה": מהמציע" 1.3

 למתן שירותי ייעוץ תקשורת ויחסי ציבור.שנקבעו במכרז ובעל יכולת, ידע וניסיון 

 1991-ב"תשנ, הנגב לפיתוח הרשות בחוק כהגדרתו ":הנגב" 1.4

 1993-ג"התשנ, הגליל לפיתוח הרשות בחוק ": כהגדרתוהגליל" 1.5

' מס הממשלה בהחלטות כהגדרתם ברשויות ואזורים ": רשויותרתיתהחב הפריפריה" 1.6

 .לעת מעת שיתעדכנו וכפי, 15/5/2016 מיום 1453' מס והחלטתה 1/11/2015 מיום 631

 .זה מכרז לצורך לבצע הזוכה שעל המשימות כל": השירותים" 1.7

 םתשלומי או אגרה לשלם , חייבתחובה שהפרה חוץ חברת או חברה": חברה מפרת חוק" 1.8

 שהפרה או, 1999-ט"התשנ, החברות בחוק( 6)44 סעיף לפי בתשלומם חייבת שהיא אחרים

 ואשר 1999-ט"התשנ, החברות בחוק 348 או 141 סעיפים הוראות לפי דוח להגיש חובה

 לחוק' א362 סעיף לפי חוק מפרת כחברה החברות במרשם אותה רשם החברות רשם

 .המכרז הוראות בגוף נוספת וראהלה, זה בהקשר המציעים לב תשומת. החברות

": עובד מטעם הזוכה שיהיה איש הקשר מול המשרד לביצוע כלל מנהל הפרויקט" 1.9

 נשוא מכרז זה.  המשימות

": מציע שקיבל הודעת זכייה על זכייתו במכרז זה. הזכייה תיכנס לתוקף רק הזוכה" 1.10

וערבות  לאחר קבלת הסכם חתום על ידי מורשי החתימה של המשרד, נספח ביטוחי

  בנקאית.

 .מנהלת אגף יחידת הדוברות, התקשורת וההסברה – המקצועי" המזמין / הממונה נציג" 1.11

תארים אקדמאים בתחום המצוין  -"השכלה אקדמית/ השכלה גבוהה/ תואר אקדמאי" 1.12

במסמכי המכרז ואשר הוענקו על ידי מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה 

חו"ל )או תואר שהוענק על ידי השלוחות של מוסדות זרים )המל"ג( ו/או תואר אקדמי מ

הפועלים בישראל ואשר קיבלו רישיון מהמל"ג( ממוסד אשר ברשותו  ,להשכלה גבוהה

 אישור הגוף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

 

 כללי .2
 לחזק דגלו על חרטו הפריפריה בכלל והגליל בפרטק והמשרד פועל באופן מתמיד לחיז 2.1

פנאי וקהילה, כל זאת החינוך הבלתי פורמאלי, הפיתוח הכלכלי ובתחום  הפריפריה תא

המשרד  .הארץ למכרז הפריפריה בין הפערים וצמצום הזדמנויות שוויון מתן ידי על

 על ידי חיזוק פעילות פנאי וקהילה ד הגירה חיוביתודיעלבין היתר שקיע מיליונים מ

ביל לחיזוק ק. זאת במר לגור ביישובי הגלילבמטרה לעודד אוכלוסייה צעירה להישא

החינוך הבלתי פורמאלי, פיתוח כללי ופנאי וקהילה, על ידי מיזמים כלכליים תחום 

 90ברחבי הנגב והגליל בהיקף כולל של )האבים(  מתחמי עבודה משותפים 45והקמת 
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מים ויצירת מקומות תעסוקה חדשים. הקמת מאות גני הרחבת עסקים קיימיליון, 

 משחקיות 50, רשויות אלו גני המשחקים הראשונים שהוקמו 21שחקים כאשר ב מ

, גני משחקים מוסיקליים ומגרשי מיני פיץ, מממן קייטנות קיץ וממשיך לפעול )ג'ימבורי(

מרכזי הצעירים הפרוסים  60לחיזוק המנהיגות הצעירה והמקומית במסגרת למעלה מ 

 ועוד. בכל רחבי הארץ, מתן סיוע במיצוי זכויות

 הנוער את עודדהמשרד מ ,המחר של המבוגרים הם היום של שהנוער הבנה מתוך 2.2

 פרויקטים קיימים המשרד יחידות לכל זאת לאורעל ידי תוכניות ייעודיות,  למצוינות

 הפעילויות עיבוי על מיוחד דגש שם המשרד זו בשנה .פורמאלי הבלתי החינוך בתחום

' יב-'א כיתות לתלמידי המעניקים בגליל .זה בתחום הפעילות את משמעותית הרחיבו

 חלל, רובוטיקה, בפיסיקה העשרה וקורסי אקדמיים בסטנדרטים לימודיים תכנים

 פיתוח, עסקית יזמות, מחשב טכנאות, ואדריכלות עיצוב, הנדסה, ואסטרונומיה

 . וקולנוע אומנות, דיפלומטיה, ואתרים אפליקציות

 נוער ובני תלמידים עבור ותוכניות פרויקטים ואץמ באופן לפעול החלו בשנה האחרונה 2.3

 הקרובה בתקופה להתמקד כיעד לעצמו שם המשרד. והגיאוגרפית החברתית בפריפריה

 הכנה. והגליל הנגב, הפריפריה ברחבי הצעיר הדור בקרב פורמלי הבלתי החינוך בתחום

 סיסמא" טופרויק נוער בני בקרב מקוון בלימוד המתמקד" YSCHOOL" כגון לבגרויות

 פרויקט; היסודיים הספר בבתי לתלמידים והעשרה לימודי סיוע המעניק" תלמיד לכל

 מסגרות בכלל ב"י-'א כיתות לתלמידי משלימה חינוכית מסגרת המעניק", יחד צומחים"

 או החברתי, הלימודי בתפקוד לסיוע הזקוקים(, החרדי והמגזר ד"ממ, ממלכתי) החינוך

 ; מוסמכים פסיכותרפיסטים ידי על ורגשית קבוצתית, שיתאי חונכות באמצעות הרגשי

 נוער לבני מעניק המשרד ,רקסית'והצ הדרוזית לחברה פורמאלי הבלתי החינוך בתחום 2.4

 פעילויות המעניקים "נעורים מרכזי" באמצעות הלימודים מסגרת לאחר פעילות

 .בקהילתם יגותוהמנה האישית הזהות לחיזוק ופעילויות בלימודים סיוע, חוגים, העשרה

 החברה עבור 959 ממשלה החלטת במסגרת הספורט פעילות לעיבוי פועל המשרד, בנוסף

 . התלמידים של פעילה השתתפות שתהיה חשיבות וישנה רקסית'והצ הדרוזית

 עבור ציבור ויחסי תקשורתי ייעוץ שירותי לקבלת זוכה בספק לבחורהמשרד מעוניין  2.5

 .המשרד הסברה שלדובורת ותקשורת אגף  באמצעותפעילויותיו 

ביותר מזוכה אחד לביצוע העבודות נשוא מכרז זה וזאת לבחור יהיה רשאי המשרד  2.6

 בהתאם לשיקול דעתו של המשרד ובהתאם לצרכיו.

והצעת  איכותמרכיבי תעשה על בסיס תחרות בין ההצעות על פי  ההצעה הזוכהבחירת  2.7

 טים וכל נספחיו., הכל על פי הקריטריונים המפור)ביחד ולחוד( מחיר

 למען. זה הסכם נשוא השירותים היקף את לצמצם או/ו להרחיב רשאי יהיה המשרד 2.8

 י"ע ורק אך ייקבעו העבודה צורכי כי לו ומובן ידוע כי בזאת מצהיר הספק, ספק הסר

 השירות מתן במסגרת אחרת או  כזו פעולה ביצוע להפסיק רשאי המשרד וכי  המשרד

 .לנכון שימצא ככל

 תים יינתנו על ידי המציע עצמו ולא באמצעות קבלני משנה מטעמו.השירו 2.9

 המשרד אינו מתחייב על היקף הזמנה כלשהוא.   2.10
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  .המכרז בהתאם לצרכיו ת היקףאו להגדיל א להקטיןהמשרד יהיה רשאי  2.11

 תקופת ההתקשרות .3

 י"ע ההתקשרות ההסכם על החתימה ממועד חודשים 12 למשך תהא ההתקשרות תקופת 3.1

  .המשרד

 .הזוכה לבין המשרד בין ההסכם חתימת עם תחל זה מכרז לפי ההתקשרות קופתת 3.2

 תקופת" להלן) נוספות, שנה בכל פעם בשנתייםלמשרד קיימת אופציה להארכת ההסכם  3.3

 ההסכם חתימת מיום שנים 3 על תעלה שלא מצטברת ולתקופה, "(הנוספת ההתקשרות

, אישור תקציב המדינה מידי שנה והכול בכפוף לאישור ועדת המכרזים המשרדית המקורי

כולה כפופה למגבלות כל דין, הוראות חוק חובת  וקיום תקציב בפועל. ההתקשרות

 .המכרזים, התקנות שהותקנו על פיו, הוראות התכ"מ, תנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה

 שהיא עת בכל או הזוכה הספק עם ברירה זכות מימוש לפני, רשאית תהיה מכרזים עדתו

 "חי עסק" בנושא החשבון מרואה עדכנית דעת חוות לקבל, נדרש הדבר כי סבורה

ששת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון, אשר במהלכה יהא המשרד  3.4

וזאת מבלי  ימים מראש 30הזוכה בהתראה בכתב בת רשאי לבטל את ההתקשרות עם 

ד לבטל ההתקשרות שיאלץ לנמק את הסיבה להפסקת ההתקשרות. במידה ויחליט המשר

 שניבמהלך תקופת הניסיון יוכל לפנות לצורך ביצוע ההתקשרות למציע שנבחר כזוכה 

 במכרז זה ועל מציע זה יחולו כל תנאי מכרז זה וההסכם המצורף לו. 

הזכות להפסיק את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, לפני תום  אתשומר לעצמו  המשרד 3.5

 .יום מראש ובכתב )תשעים( 90 הזוכל כך עלע יובלבד שיוד ,תקופת ההתקשרות

הזוכה, לא יהיה זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו, אלא בהסכמת המשרד, והמשרד  3.6

 רשאי לפעול בעניין זה, כבכל עניין אחר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 

בכל מקרה של ביטול ההסכם על ידי המשרד, לא תהיה על המשרד, החובה לפצות הזוכה,  3.7

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

 המתקנים שסופקו עד לביטול ההסכם. 

בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, מחויב הזוכה להעביר למשרד את כל  3.8

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

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

 סיבה שהיא.

 

 מאפייני השירותים הנדרשיםתיאור ו .4

 לנהלי בהתאם וזאת בלבד זה מכרז נשואי הפרויקטים בהקשר נדרשים השירותים כלל כי יובהר 4.1

 ".חיצוני תקשורת יועץ עם התקשרות" שכותרתה 7.3.5.3' מס ם"תכ הוראת

  המשרד. של תדמיתית/התקשורתית העבודה סביבת ניתוח ביצוע 4.2

 להיות הספק על. המזמין של דרישות פי על, חלקם או כולם, השירותים את לספק יידרש הספק 4.3

 .הארץרחבי  בכל השירותים כלל את לספק ערוך
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 המשרד שירותי והנגשת לאזרחים המשרד פעילות מחשיפת כחלק  - אסטרטגי תקשורתי ייעוץ 4.4

 ,בדואים, רקסים'צ ,דרוזים (18-40השונים )ילדים, הורים, צעירים )גילאי  ולמגזרים יעדה לקהלי

 ותתמוך היעד קהלי עם חדש לשיח שתוביל מעטפת ולייצר ,חרדי ומגזר כללי מגזר, ערבי מגזר

, פיתוח כלכלי ותעסוקה, פנאי וקהילה תוך הבלטת פורמאלי הבלתי החינוך בתחום בפעילות

 יצירתית שיווקית ופעילות ציבור יחסי פעילות ייזום ,כך בתוךם מקדם המשרד ופרוייקטיים אות

 שיווקיים חומרים גיבוש ,והפצתן לעיתונות הודעות כתיבת ,וכדומה כנסים פאנלים לרבות

 עם פגישות ייזום ,השונים היעד לקהלי התאמה תוך והדיגיטלית המסורתית במדיה והסברה

 מדיה / טלוויזיה כתבות לטובת ועריכתם סרטונים הכנת ,לקה דעת ומובילי ועורכים כתבים

 שיחות ,רחב תקשורתי לסיקור שיובילו ואירועים יוזמות הגהת ,עיתונאים מסיבות( 'וכו חברתית

 .לשאילתות מענה ומתן משברים ניהול ,תקשורתית פעילות ייזום ,ועורכים כתבים ותדרוך רקע

 תקשורתית אסטרטגיה גיבושו אסטרטגי ייעוץ: הבאים השירותים למתן במכרז הזוכה יידרש 4.5

 סיועמיתוג ו , הובלת קמפיינים,משברים ניהול, תקשורתי וייעוץ ליווי, מקיפה עבודה ותוכנית

 תקשורת, התחומים בכל כתביםו קהל דעת מובילי מול שוטפת עבודה ,המשרד תדמית בעיצוב

, אינטרנט אתרי ,חברתית מדיה ותבאמצע היתר בין וטלוויזיה רדיו, אינטרנט וארצית מקומית

 הגורם ידי על שתקבע דרישה וכלועוד  מובייל תקשורת, אינטרנטיים פורומים, חברתיות רשתות

 .מקום בכל מידית תקשורתית נוכחותבמטרה לייצר  וזאת המקצועי במשרד

 להשתתף מנהל הצוותהספק באמצעות  יידרש השירות במסגרת. יחסי ציבור שירותי תןמ 4.6

מנהלת אגף תקשורת דוברות  לו שתורה ככל' וכד סיורים/  פנים או חוץ גורמי עם תבישיבו

 נקודתי קושי שיתעורר ככל. זה לצורך שימונה מהמשרד אחר נציג או המשרדשל  והסברה

 יחליף מחברי הצוות אחד כי מנהל הצוות לבקש יוכל, מראש המשרד הסכמת ניתנה כי ובתנאי

 נציג ובאישור נקודתי לצורך ,במשורה יעשו אלו החלפות כי ובתנאי דיון או בישיבה אותו

 . המשרד

 שמפורט כפי ומשמעותי מרכזי כגוףומיצובו של המשרד  מיתוג לטובת אסטרטגית תכנית הכנת 4.7

 כגוףהמשרד  למיצוב תוביל אשר תכנית, השונים התקשורת באמצעי לפועל והוצאתה בהמשך

 אשר קו תתווה זו תכניתהמגוונות.  היעד תלאוכלוסיו פעילותיו וחשיפת בתחומו ומקצועי מוביל

 בנספח שמפורט כפי ובנפרד זו תכנית מתוך יוצאים/הנלווים בפרויקטים גם המנחה הקו יהיה

 .)נספח כ'( המחיר הצעת

 ואשרהמשרד  של העשייה מתחומי שונים פרויקטים עבור תקשורתית-אסטרטגית תכנית בניית 4.8

 לחשיפת, למשרד תתאים זו תכנית. לכך מינה שהוא מי וא המשרד ל"מנכ ידי על מאושרת

, מטרות תגדיר התכנית. ואפקטיבי מקצועי, מוביל כגוף תדמיתי מיתוג בניית על בדגש, פעולותיו

 השירותים בסיס על להיבנות התכנית על. הצלחה ומדדי זמנים לוחות, להשגתן אמצעים

 שיקבע ז"לו לפי פרויקט כל עבור פורטתהמ התכנית את להגיש הזוכה על. זה בסעיף המפורטים

 עם המשרד. ביחד

 ללוות המציע יידרש זו במסגרת. קמפיינים לביצוע שתיבחר החברה או/ו מ"לפ מול אל עבודה 4.9

הכנת חומרים לרבות  המקדימים השלבים ועביצ מיפוי הזירה וקהלי היעד, שלבהמשרד מ את

כולל  לאוויר קמפייןה לעליית ועד מפיין,לאתר אינטרנט ייעודי שילווה את הק שיווקיתכתיבה 

  מדידת הצלחתו ובחינת אפקטיביות בהתאם לקהלי היעד.
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 פרסום חסי הציבורבמדיה לשם קידום פעולות ההסברה וי פרסום רכישת כי יודגש 4.10

 -ובסלולר  באינטרנט ציבורית,  בחוצות, בתחבורה קולנוע,  בעיתונות, ברדיו, בטלוויזיה, בבתי

 הממשלתית )להלן: "לפ"מ"(. הפרסום לשכת באמצעות רדהמש ע"י תעשה

 אירועים או עיתונאים מסיבות, בכנסת וועדות, ראיונות לפני מנהלים ותדרוך בהכנת סיוע 4.11

 .השונים הפרויקטים עבור תקשורתיים

המשרד  של אחרת פעילות כל או מפגשים, אירועים, כנסים של תקשורתי וליווי בדברור סיוע 4.12

 .לותהפעי אופי פיעל 

 הפרויקטים בהקשר מדיה ובניו במדיה וקידומן לתקשורת הודעות של ועיצוב הכנה 4.13

: כולל, הרלוונטיים ההסברה חומרי ועריכת ניסוח, בכתיבה הצורך לפי יסייע הזוכה) המצוינים

 .(ב"וכיוצ הסברה חוברות, ידיעות ליקוט, סקירותטורי דעה, , מאמרים

 ומטרות יעדי את להגשים מטרתם אשר הנושאים לפי, תקשורתיים קמפיינים ייעוץ ובניית 4.14

 .המשרד ל"מנכ או מנהלת אגף יחידת הדוברות ידי על שיוגדרו כפי המשרד

 .הרלוונטייםהמשרד  גורמי מול עבודה בישיבות השתתפות 4.15

 והפצה התאמה ניסוח, אסטרטגיה מקביעת החל; תקשורתיים במשברים מידי בטיפול סיוע 4.16

 בתוך תפקידים בעלי תדרוךהתאם ללוחות הזמנים של התקשורת, ב, לעיתונאים המסרים של

 .תקשורתי״ משבר ניהול ״נוהל תיק והכנת השירות

 המצוינים השונים הפרויקטים עבור דרישה לפי המשרד עבור והסברה תדמית סרטוני הכנת 4.17

 .הדרך באבני

, המשרד של הפייסבוק דףהנכסים הדיגיטליים של המשרד וביניהם  ועדכון ניהול 4.18

 .דיגטלית נוספת בהתאם לצרכי המשרדאינסטגרם, יוטיוב ומדיה 

 או/ו 22בסעיף  המפורטים הדרך מאבני חלק לממש הזכות את לעצמו שומר המשרד 4.19

 .השונות הדרך אבני במימוש העדיפויות סדר על להחליט

 בנושאים לטיפול המשרד של המומלצות הפעולה דרכי את המפרטת פרזנטציה הכנת 4.20

 היעד לקהלי, המשרד לאזרחים פעילותבמטרה להנגיש את בין היתר וזאת  יללע המפורטים

ערבי,  מגזר רקסים, בדואים,'צ ,( דרוזים18-40השונים )ילדים, הורים, צעירים )גילאי  ולמגזרים

 בפעילות היעד ותמיכה קהלי עם חדש לשיח שתוביל מעטפת לייצרבכך ו חרדי ומגזר כללי מגזר

בדגש על מדיה מסורתית, מדיה ורמאלי, פנאי וקהילה ופיתוח כלכלי. החינוך הבלתי פ בתחום

  .דיגיטלית, קמפיינים, חלוקה לפי קהלי היעד והמגזרים הייעודיים

ככל שינחה  הנחיות לשלבי העבודהלעדיפויות ולסדר הדגשים, ל הזוכה יפעל בהתאם 4.21

 . המשרד

ככל שינחה  העבודה הנחיות לשלבילעדיפויות ולסדר הדגשים, ל הזוכה יפעל בהתאם 4.22

הכנת תוכנית אסטרטגית ותוכנית עבודה מפורטת המתייחסת לפרוייקטים, למועדי  .המשרד

וחגי ישראל )פתיחת שנת הלימודים, פתיחת שנת הלימודים האקדמאית, חגים, ימים מיוחדים 

ב וביניהם יום הסטודנט, יום המשפחה, יום האשה וכדומה, החופש הגדול וחופשים נוספים ולשל

התקושרת השונים בהתאם ללוח השנה, לסדר היום באמצעי את הנגדת מידע לציבור 

התקשורתי. בתוכנית ישולבו יוזמות יצירתיות ורעיונות חדשים, ייזום פעילות מקורית במדיה 
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החברתית )סרטונים ויראליים( לרבות ביצועם. הזוכה מתחייב לעמוד במתן מענה מיידי התואם 

 התקשורת וכן לתת ייעוץ מקצועי מותאם לעיתות משבר ככל שיידרש.את לוחות הזמנים של 

ם אירועים של המשרד/ בחסות המשרד במטרה על הזוכה להגיע לאתרים בהם מתקיימי 4.23

 להוביל את הסיקור התקשורתי מהשטח.

ויהיה איש הקשר  יישום המכרז ועובדיואשר יהיה אחראי על הזוכה יגדיר מנהל מטעמו,  4.24

  שרד.לבין המנו בי

 המשרדעם נציגי שוטפות ולפי הצורך יגיע לפגישות עבודה , או המנהל מטעמו הזוכה 4.25

 .זוכהההגדרת ואפיון העבודות הנדרשות מפגישת היכרות לצורך במועדים שייקבעו, לרבות 

הזוכה או המנהל מטעמו ידווח לפחות אחת לחודש למשרד על התקדמות הפרויקט. המשרד 

ם המכרז שיעבוד מול הזוכה/המנהל וידון עמו בכל סוגיה ימנה נציג מטעמו לטובת יישו

 מקצועית ומנהלתית הקשורה במכרז, לרבות קביעת מדיניות. 

גופי  או/ו לאור מוציאים לרבות צד ג, כל כלפי המשרד את לחייב רשאי יהיה לא הזוכה 4.26

 .שידור

 

 תנאי סף .5
 .המצטברים הסף תנאי כל על העונים מציעים במכרז להשתתף רשאים 5.1

 הצעה להגיש אין .עצמו במציע להתקיים צריכים ולניסיונו למציע המתייחסים סף נאית 5.2

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

 .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או

 .תיפסלנה - זה במכרז המפורטים הסף בתנאי תעמודנה שלא הצעות 5.3

 מנהלייםסף תנאים 

הינו עוסק מציע המציע הינו תאגיד הרשום ברשם החברות ו/או עוסק מורשה. במידה וה 5.4

, מאת 1976-לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו עוסק מורשה עדכניתמורשה יצרף תעודת 

יצרף לכל האמור לעיל גם תעודת  ,הוא תאגידמציע במידה וה .רשות מס ערך מוסף

 .גיד רשום כדין בישראלהתאגדות. על המציע להיות תא

 מנהל המציע כי המעיד חשבון רואה או השומה מפקיד תקף אישורא.  :על המציע לצרף 5.5

 ערך מס וחוק הכנסה מס פקודת פי על לנהל שעליו חשבונות ורשומות פנקסיספרי 

ג.  מפרת חוק. הנסח חברה מרשם החברות המוכיח כי החברה אינה חברב.  .מוסף

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  במס הכנסהרישום במע"מ ו אישורי

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

 .אישור על ניכוי מס במקורו אישורים על ניהול ספרים

רות לפי חוק יהמציע יגיש תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעב 5.6

 .(נספח יב') .1987 –ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז  1991 –רים, תשנ"א עובדים ז

המציע יגיש תצהיר מאומת על ידי עורך דין בדבר תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים  5.7

 סוציאליים כנדרש )נספח יא'(, והתחייבות לקיים את חוקי העבודה )נספח יג'(.
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בתוכנות מחשב  ,אך ורק ,מושלעשות שי מתחייב אהמציע יחתום על תצהיר בו הו 5.8

 .)נספח ט"ו( מורשות

 ניסיון המציע

 –ותק 

במתן שירותי יחסי , 2009-2018 השנים בין, לפחותמלאות  שנים 3 של וותק בעל המציע 5.9

 . זה סף בתנאי עמידתו להוכחת 1ב' נספח את ימלא המציע .ציבור

 -ניסיון קודם 

שרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, מעבור  שירותי דוברות ויחסי ציבורהמציע סיפק   0110

. המציע או חברות מסחריות חברות עירוניותרשויות מקומיות, תאגידים סטוטטוריים, 

שנמשכו  יחסי ציבור הסברה/ / קמפיינים של דוברות/פרוייקטים 3לפחות  יציג בהצעתו

להוכחת עמידתו  'ד. המציע ימלא את נספח מהם שישה חודשים כל אחדלכל הפחות 

ויפרט אודות הגוף לו נתן שירות, פרטים אודות הפרוייקט, תקופת ומשך  הז בתנאי

 .השירות

אשר כל אחד  ,ושני חברי צוותראש צוות אחד  יכלול אשר יציג צוות מקצועי המציע 0111

 המפורטים להלן: םהרלוונטיי ד בתנאי הסף המקצועייםויעמ מהם

משרדי ממשלה, חברות  עםבעבודה תקשורתית שנים  4בעל ניסיון של  :מנהל הצוות  0112

 ימלא המציעממשלתיות, תאגידים סטוטטוריים, רשויות מקומיות או חברות עירוניות. 

ופירוט בנוגע להשכלה, הכשרה,  ויצרף קו"ח זה סף בתנאי עמידתו להוכחת 2ב' נספח את

 .הנ"ל בתחוםיון ועבודות קודמות שנעשו על ידי ניס

ברות/יחסי ציבור מול המדיה המסורתית בדו שנתיים: בעל ניסיון חבר צוות ראשון  0115

 להוכחת 3ב' נספח את ימלא המציע .2014-2018)טלוויזיה, עיתונים, רדיו( בין השנים 

יון ועבודות ופירוט בנוגע להשכלה, הכשרה, ניס בצירוף קו"ח זה סף בתנאי עמידתו

 .הנ"ל בתחוםקודמות שנעשו על ידי 

וברות/יחסי ציבור מול המדיה בד שנתיים: בעל ניסיון של שניחבר צוות   0115

החברתית/דיגיטאלית )ניהול ערוץ יוטיוב, דפי פייסבוק עסקיים, טוויטר לא פרטי( בין 

בצירוף  זה סף בתנאי עמידתו להוכחת 4ב' נספח את ימלא המציע. 2014-2018השנים 

הנ"ל יון ועבודות קודמות שנעשו על ידי ופירוט בנוגע להשכלה, הכשרה, ניס קו"ח

 .בתחום

 כי על המציע לפרט בהצעתו שמות ספציפיים של אנשי הצוות  ר ספק, יובהרלמען הס

מטעמו אשר יבצעו את השירותים המקצועיים מטעמו ואשר כשירותם לתנאי הסף 

אחד הזוכה ייאלץ להחליף  מציעככל שהכמו כן, יובהר כי  וניסיונם יבחנו באופן אישי.

מראש ובכתב  משרדשרות, יידרש אישור המטעמו לפני תום תקופת ההתק מאנשי הצוות

 .מולרפרנט החליפי מטע

  -היקף מחזור כספי 

השנים האחרונות  3-לפחות בכל אחת מ₪  ש"חף אל 500המציע בעל מחזור כספי של  5.15

 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה.  את נספח ו'. המציע ימלא 2016-2018
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דומים ו/או מקיים קשרים במועד הגשת ההצעה למכרז, המציע אינו מעניק שירותים  5.16

 עסקיים עם גופים העוסקים במתן שירות של יחסי ציבור בתחומים המוזכרים במכרז זה

היוצרים ניגוד עניינים עם מתן השירות המבוקש או חשש להימצאות במצב של ניגוד 

 .2ט' – 1ט' פחיםנס – בכתבעניינים. להוכחת עמידה בתנאי סף זה, יצרף המציע הצהרה 

 

 בין המכרז להסכם  היררכיה 61

יש . המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז סכםהה 6.1

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

 יעשה מאמץ ליישב בין שני ההסכםבכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח  6.2

 הנוסחים.

 ,מכרזיגבר נוסח ה סכםן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההבנסיבות שבה 6.3

 המחייב את המציעים. נוסח זה כנוסח ויראו

 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים 71
על המציע להצהיר, כי אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים בין השירותים, הנדרשים במכרז זה,  7.1

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

ושלושה חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא.  המציע 

מתחייב להודיע למשרד באופן מידי על כל מקרה, בו יווצר או עלול להווצר ניגוד ענינים 

 יפעל בהתאם להנחיות של נציג המשרד. המציעשכזה. בכל מקרה כזה, 

 להלן בחוברת ההצעה. 2ט' -ו 1ט' יםבנספחרה תינתן בנוסח, הרשום ההצה 7.2

 הצהרה בדבר זכויות קנין  81
 של אספקתם במהלך ויוכנו שיפותחו, בתוצרים הקניין זכויות כל כי, להצהיר המציע על 8.1

 כל למציע תהיה לא וכי, המשרד של הבלעדית בבעלותו יהיו, זה מכרז לפי השירותים

 . לכך בנוגע תביעה או/ו טענה

, ההתקשרות תקופת במהלך לידיעתו שיגיע במידע שימוש לעשות שלא יתחייב המציע 8.2

 .תפקידו מילוי לצורך למעט

, הפרה של זכויות רוחניות או השירותיםהמציע יצהיר, כי אין ולא יהיה באספקה של  8.3

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

 תונה לצד שלישי כלשהו )היה וזכות כזו תופר(.הנ

שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצהרה, בתוספת אישור במקרים, בהם זכויות הקניין  8.4

או לעשות בו שימוש  שרדבכתב מאת הצד השלישי בדבר זכותו של המציע להציע למ

 לרבות פרסום תמונות, יצירות אך לא רק.

בכל מקרה של תביעה של צד שלישי, הקשורה המציע יצהיר, כי ישפה את המשרד  8.5

 שיסופקו. יוצרים הנוגעים לתוצריםבזכויות 

 , בחוברת ההצעה.להלן י'בנספח ההצהרה תינתן בנוסח, הרשום  8.6
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 התחייבות לעמידה בדרישות של המכרז 91
כי הוא עומד בתנאים המקדימים )תנאי הסף(, הבין את מהות המציע מצהיר ומתחייב  9.1

וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע ל תנאיה העבודה, הסכים לכ

 ,האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה

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

זה ובנספחיו, וכי  במכרזום מצהיר, כי ההצעה עונה על כל הדרישות, הנובעות מן הרש

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

 ( וכי אין סתירה בין רכיבי הצעתו השונים.למשתתפיםהמציא 

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות  9.2

 וספת.החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או ת

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  9.3

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

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

נוי, למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. המשרד יהיה רשאי לראות בכל שי אין  9.4

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

 הצעת המציע.

בחוברת ההצעה, על מפרט זה ועל מסמכי המכרז, המציע מצהיר  ח'נספח בחתימתו על  9.5

 ומתחייב על כל הנדרש בסעיף זה.

 התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד 101
שה שמוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל המציע יצהיר, כי יע 10.1

 השירותים לפי מכרז זה.

 בחוברת ההצעה. טו'בנספח ההצהרה תינתן בנוסח, הרשום  10.2

 

 התחייבויות בנוגע לאבטחת מידע ולשמירה על סודיות 111
יתחייבו למלא את כל שיועסקו על ידו לצורך מכרז זה השירות -אחד מנותני-המציע וכל 11.1

ולגבי שמירה על סודיות ויחתמו על הצהרת  בטחון ואבטחת המידעבי לגדרישות ה

 להלן. 2ט'כנספח הסודיות, בנוסח, המצורף 

 בשלב המכרז, ההתחיבויות הללו יינתנו ע"י המציע בלבד.  11.2

את כל  םעל התחייבות לשמירת סודיות וכן יחתי יחתום הזוכהעם גמר הליכי המכרז,  11.3

על הצהרת סודיות לעובד/ספק  ום אחר הפועל מטעמוכל גור וקבלני המשנה של, ועובדי

 למסמכי המכרז.  2ט' בנוסח המצורף בנספחמשנה 
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שימוש כלשהו במסמכים, נתונים, מידע ותוצרים כלשהם הקשורים  היעש לא הזוכה 11.4

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

 .שרדמראש ובכתב של המ

זה ובכל צורה שהיא  מכרזת מסמכים, נתונים, מידע ותוצרים כלשהם הקשורים להעבר 11.5

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

, ולפי ו,  ככל שיהיה רלוונטי לפעילות1981-לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"איפעל  הזוכה 11.6

 שרדאת המ הישפ הזוכהם אלה. באחריות מלאה לנושאי כל דין ודבר חקיקה, ויישא

, ועובדי ,ההזוכבגין הפרה של חוקים אלה על ידי שרד בגין כל תביעה שתוגש נגד המ

 .ווכל גורם אחר הפועל מטעמ ו, קבלני המשנה שלויועצי

לפעול  ווכל גורם אחר הפועל מטעמ וקבלני המשנה של ,ויועצי ,ויחייב את עובדי הזוכה 11.7

, לפחות, ויעגן דרישות אלה בחוזי שרדשל המלפי כל דרישות אבטחת המידע 

 ההתקשרות עימם.

 ההזוכ , יעבירמשרדזה או על פי דרישה בכתב של ה מכרזבמסגרת  ועם סיום פעילות 11.8

ובהתאם  ואו ברשות ההזוככל חומר הקשור בעבודתו לפי פניה זו, הנמצא אצל  למשרד

 בלבד.  שרדלהנחיות מפורשות של המ

 

 ר השירות התחייבות לציין את מקו 121
המציע יחתום על התחייבות לפיה בכל מסמך שיישלח על ידו למקבלי השירות מכוח המכרז, 

טז' כנספח יציין על המסמך כי השירות ניתן על ידו בשיתוף עם המשרד, בנוסח המצורף 

 להלן.

 הסכם חתום 151
 למכרז זה, חתום יז' כנספח המצורף  ,על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות

 .וחתימה מלאה בסופו י תיבות בכל עמודבראש

 הגשת ההצעה והזוכה מתחייב מועדכל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו תקפים ל 

 עדכן את המשרד לגבי כל שינוי במשך כל תקופת ההתקשרות1ל

 אישורים הסף כל הצעה, אליה לא יצורפו כל ה-יהיה רשאי לדחות על המשרד

 ללא כל הודעה נוספת לאמור כאן1 -וזאת  והמסמכים, המפורטים לעיל

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

לדרוש השלמה של מסמכים ולקבל הבהרות נוספות בכתב, בקשר להצעות, שיוגשו 

 למכרז זה1
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 פיקוח ובקרה 151
, לפקח על וילאפשר לבא כוח המשרד או מי מטעמו בכל עת לבקר פעולות יתחייב הזוכה 14.1

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

המשרד בכל העניינים  בא כוחמתחייב להישמע להוראות  ההתחייב לתת. הזוכ השהזוכ

 הקשורים במתן השירות כמפורט במפרט המכרז ובהסכמים שייחתמו בעקבותיו.

בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מעת לעת עול לפ ההזוכ בביצוע השירותים מתחייב 14.2

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

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

 במלואו. 

למתן יתחייב להישמע להוראות בא כוח המשרד בכל העניינים הקשורים  הזוכה 14.3

 השירותים כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו. 

 לתקן טעון תיקון.הוא יהיה מחויב ו לזוכהנציגי המשרד יעבירו את הערותיהם  14.4

לבין המשרד,  ולפעול בהתאם לתוכנית העבודה ולוחות הזמנים שיסוכמו בינ הזוכהעל  14.5

  ות.ולעדכן על בסיס שוטף את בא כוח המשרד על התקדמות העבוד

 ביקורת 101
נציג המשרד וכן חשב המשרד, או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת,  15.1

  למכרז זה. ל הקשור בכהזוכה בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל 

ניתן יהיה לאתר את כך ש ,בין הפרויקטים השונים ולהפריד בניהול חשבונותי הזוכהעל  15.2

 למכרז זה.אות הקשורות כל ההכנסות וההוצ

יידרש להמציא דוחות חשבונאיים מפורטים עפ"י סעיפי ההוצאה בהתאם  הזוכה 15.3

 חשבון מטעם חשב המשרד. -לדרישות רואה

 דוחות כספיים שיופקו לשימוש הנהלת האגף/המשרד יהיו חייבים באישור רואה חשבון.  15.4

 . עביר למשרד כל מסמך נוסף, לפי דרישת המשרדלה מתחייב הזוכה 15.5

לביצוע ההסכם  ר לעיל גם בכל הקשור למידע הקשורמתחייב לקיים את האמו הזוכה 15.6

 ומצוי בידי צד שלישי.  

 

 שאלות הבהרה 161
דואר הכתובת למבקש הבהרות בקשר למכרז זה, רשאי לפנות בדוא"ל ה מציע 16.1

 2019/05/02 תקבלנה עד לתאריךתפניות כאמור   dover@png.gov.il האלקטרוני:

יובהר כי ועדת המכרזים לא תשיב לשאלות הבהרה אשר יתקבלו אצלה  .19:00 עהבש

 לאחר התאריך והשעה המצוינים בסעיף זה.

 פרטי, השאלות פירוט, שאלהה מתייחסת אליו הסעיף את יכללו ההבהרה שאלות 16.2

  .קשר איש שם, טלפון, השואל כתובת השואל

 תחייבנה את המשרד. רק תשובות בכתב 16.3

 עד ליום המשרד יפרסם את שאלות ההבהרה והתשובות באתר האינטרנט של המשרד 16.4

 יינתן מענה אישי או מענה במועד מוקדם יותר.  לא, 06/05/2019

mailto:dover@png.gov.il
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יובהר, כי בכפוף לאמור לעיל, הרי שרק שאלות בכתב תזכינה למענה, וכי רק תשובות  16.5

 .שרדבכתב תחייבנה את המ

 

 הזוכהעובדי  171
 אדם כוח ולהעסיק לאתר הזוכה יתחייב, של השירותים הנדרשים ביצוע, אספקה לצורך 17.1

 .המכרז בדרישות לעמוד מנת על הנדרש בהיקף

 . לכך ומיומן מקצועי אדם כוח יהיה האדם כוח 17.2

 יישום המכרז ולניהולו.יהיה האחראי על קליטת כוח האדם הנדרש ל הזוכה 17.3

לו יש את הכישורים הנדרשים לביצוע העבודות צהיר בפני המשרד כי לעובדים אי הזוכה 17.4

, ויפעלו בהתאם משרדו/או ה המנהלהמתוארות לעיל. העובדים ימלאו אחר הוראות 

  לתוכנית העבודה.

יחתום על הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים וכן הצהרה בדבר חובת  הזוכהכל עובד של  17.5

 למסמכי המכרז.  1'טכנספח בנוסח המצורף סודיות, 

אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגיבוי, למילוי מקום, להכשרת עובדים  הזוכה 17.6

בהתאם לצרכים ובכלל זה השתלמויות וקורסים על חשבונו על פי צרכי השירותים 

 במכרז.

ו/או מי מטעמו לרבות עובדיו לא ייחשבו כעובדיו של  ו/או הזוכה המציעמובהר כי  17.7

, הרי שהוא ו/או מי מטעמו לרבות כהזול, וכי למעט תשלום התמורה המגיעה שרדהמ

לכל תשלום ו/או תמורה ו/או הטבה אחרת בגין מכרז  שרדעובדיו לא יהיה זכאי מהמ

יידע את עובדיו, ויצהיר על כך עם תחילת הקשר עמו, כי ידוע לכל העובדים  הזוכה זה.

ל , ולא שזוכההמועסקים על ידו, כי הינם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של ה

 המשרד או גוף אחר. 

 או מי מטעמו.שרד ישמש כאיש קשר מול המ מטעם הזוכה מנהל הצוות 17.8

 .שרדיהיה אחראי על הכנת תוכנית עבודה מפורטת, בתיאום עם המ מנהל הצוות 17.9

יהיה אחראי על הנעת העבודה בהתאם לתוכנית העבודה תוך מיצוי  מנהל הצוות 17.10

 פוטנציאל כוח האדם המקצועי העומד לרשותו.

 ינהל את הצוותים ותפקודם תוך מעקב ובקרה על עבודתם. מנהל הצוות 17.11

 או מי מטעמו. שרדישתף פעולה עם אנשי המקצוע של המ מנהל הצוות 17.12

תמונת מצב עדכנית בתדירות שלא תפחת אחת  שרדיעמיד לטובת המ מנהל הצוות 17.13

 בכל עת שיידרש לכך. שרד, ויהיה נכון לספק את המידע למחודשל

 .שרדמתפקידו אלא לאחר קבלת אישור מהמ א יועברל הצוותמנהל  17.14

, וזאת עפ"י זוכהה של בצוות מסוימים עובדים העסקת לאשר לא או לאשר רשאי המשרד 17.15

 שיקול דעתו הבלעדי.

  

17.15  

,מ''ס :לפני  38.1   :כניסה  ,רגיל  :מעוצב  
 ללא תבליטים או מספור

'נק :גופן 11   :מעוצב  

,רגיל  ללא תבליטים או מספור :מעוצב  
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 גמיתו 181
. הספק יהיה רשאי להציג את לוגואים( נוספים לצד סמליל המשרדלא יופיעו סמלילים ) 18.1

ית מכתב או בצדו הנגדי של סמליל המשרד )פעם אחת בתחתסמליל העסק שלו )ושלו בלבד(, 

 בלבד(.

יש להימנע ממצב בו השימוש בסמל המשרד ובנייר מכתבים הנושא את סמל המשרד  18.2

מטעה את הציבור לחשוב כי מדובר בפנייה רשמית הנעשית שלא במסגרת פעילויות שנקבעו 

 על ידי המשרד.

 בחינת ההצעות1 19
 תתבצע לפי השלבים הבאים: בחינת כל אחת מההצעות

  .עמידה בתנאי הסף תשלב א': בחינ
 .אמות מידהשלב ב': 

 שלב ג': פרזנטציה.

 שלב ד': מחיר.

 קביעת ההצעה הזוכה. שקלול הניקוד ': השלב 
 

 שלב א': עמידה בתנאי הסף

 כל הצעה תיבחן בהתאם לתנאי הסף. .1

 מציע  שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו תיפסל. .2

 מדה בכל תנאי הסף הנדרשים תיבדק בשלב הבא.אשר ע הצעה .3
המזמין יבדוק את איכות ההצעות, בהתאם למשקלות ולדרישות המפורטות להלן. שלב זה  ':בשלב 

 ;100%מתוך  60%משקלו 

 ניקוד מקס' נושא 

חוץ  קמפיינים תקשורתייםבעריכת של הצוות המוצע ניסיון מוכח שנות  1

 לפניה זו:שנים שקדמו  10במהלך  יםממשלתי

 ;10% –שנות ניסיון ראש צוות 1א

אחת )אחוז( שנות ניסיון יזכה את המציע נקודה  4עבור כל שנה מעל 

שנים שקדמו ה 20-שנות ניסיון ב 14נקודות לבעלי  10( עד מקסימום 1)

 .למועד פניה זו

 ;0% –שנות ניסיון חברי הצוות 1ב

ה את המציע זכניסיון י שנתייםבנפרד, כל שנה מעל  חבר צוותעבור כל 

שנים ה 10 -שנות ניסיון ב 7נקודות לבעלי  2.5עד מקסימום נקודה  1/2

 .5%= 2.5עובדים* 2סה"כ  .זו הגשת הצעהשקדמו למועד 

10% 

עבור  קמפיינים תקשורתייםבעריכת של הצוות המוצע  מוכח ןניסיושנות  2

 10 , תאגידים סטטוטוריים או רשויות מקומיות במהלךמשרדי ממשלה

 ם שקדמו לפניה זו:שני

 ;10% –צוות מנהלשנות ניסיון של  1א

אחת )אחוז( שנות ניסיון יזכה את המציע נקודה  4עבור כל שנה מעל 

שנים ה 20 -שנות ניסיון ב 14נקודות לבעלי  10( עד מקסימום 1)

 .שקדמו למועד פניה זו

 ;0% – חבר צוותשנות ניסיון של  1ב

ניסיון יזכה את המציע  תייםשנשנה מעל כל  בנפרד, חבר צוות עבור כל

10% 
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שנים ה 10 -שנות ניסיון ב 7לבעלי  נקודות 2.5עד מקסימום  נקודה 1/2

 .5%= 2.5עובדים  2סה"כ 1 שקדמו למועד פניה זו

 מעבר לנדרש בתנאי הסף  ניסיון של המציע שנות 5

עד )אחוזים(  נקודות 3-ב המציעאת זכה שנות ניסיון ת 3מעל  שנהכל 

שנים שקדמו למועד ה 10 -שנות ניסיון ב 8נקודות לבעלי  15מקסימום 

 .הגשת ההצעה
 

10% 

 תיק עבודות  5

המעידים על יוזמה של  מסוים עבור כל תיק עבודות שביצע המציע ללקוח

עד  נקודה 1-יזכה המציע ב -מהלכים שווקיים וביצוען ואשר יצורף להצעה

 נקודות. 10למקסימום של 

10% 

0 
 המלצות 

 5)אחוז( לכל מכתב המלצה למציע עד מקסימום של  1נקודה תינתן 

המשרד שומר על זכותו לפנות  כל מכתב צריך להיות מלקוח אחר.נקודות. 

לממליץ על מנת לקבל חוות דעתו על שירותי הדוברות ויחסי הציבור 

ובהתאם לכך, ייקבע האם ההמלצה תיחשב לצורך ניקוד  שקיבל מהמציע

 .אם לאו

0% 

 

( המציעים שצברו את הניקוד הגבוה ביותר בשלב ב'1 יתר 0לשלב זה יוזמנו רק חמשת ) ':גשלב 
הצוות  הצוות המוצע לצורך התרשמות מיכולת, יבצעו ראיון עם המשרדנציגי  ההצעות תפסלנה1

בחנו ין היתר ייב בפניה, להעניק את השירותים ולבצע את העבודה בהתאם לפרמטרים שנקבעו
שלב ; 5% –התרשמות כללית  ;5% –הצגת מתודולוגיה  ;5% –דע ומומחיות י הפרמטרים הבאים:

 ;100%מתוך  10%זה משקלו 
 

מתוך  20%המזמין יפתח את מעטפות המחיר ויבדוק את הצעות המחיר. שלב זה משקלו  שלב ד':
 .נקודות. כל ההצעות האחרות ינוקדו באופן יחסי 25מחיר הנמוך ביותר יקבל במציע שינקוב  ;100%

 

 בעלי התפקידים בהתאם למשקלות( 5סיכום )מחיר לביצוע העבודה  6

כל העבודה המפורטת ביותר עבור ביצוע  המחיר הנוךאשר יציע את  המציע

לעיל, יקבל את הציון המקסימאלי; ההצעות האחרות יקבלו ציון  4בסעיף 

 יחסי להצעה זו בסדר יורד. 

, וההצעות האחרות יקבלו הציון המקסימליההצעה הזולה ביותר תקבל את 

 יחסי להצעה זו על פי הנוסחה הבאה:ציון 

 הצעה הנבחנתה X)ציון מקסימלי(                                                    

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

 שהגיעה לשלב ג'() מחיר הזולה ביותרההצעת                                        

20% 

 

 סכימת ניקוד ': השלב 
המשרד רשאי לבחור הצעות 1 ההזוכ הה ההצע, תהיאת הציון הכולל הגבוה ביותר שתקבלה צעהה

 והילך, על פי שיקול דעתו הבלעדי(1  5, הצעה 2נוספות )הצעה  כשירות
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 הליכים לביצוע ההתקשרות ומשמעויותיהם1 20
ימים מהעברת  14לחתום על חוזה ההתקשרות תוך  כל אחד מן הזוכיםיזמין  שרדמה .א

 הודעת הזכייה.

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

 .כל אחד מהזוכיםלאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים לכך על ידי על ידי שני הצדדים ו

אשר עלולה ליצור מחויבות של המשרד כלפיו, בעקבות ההודעה  זוכה לא יעשה כל פעולה,

נבחר ותונפק לו הזמנה, זוכה על הזכייה במכרז, עד אשר ייחתם ההסכם בין המשרד לבין 

 החתומה בידי הגורמים המוסמכים במשרד. 

כל ההצעה והחתימות על מסמכי המכרז ונספחיו, יהוו חלק בלתי נפרד מן ההסכם עם  .ג

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

 זה למסמך אחד. 

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

. ההתקשרות יח'כנספח למשרד אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף למכרז  הזוכים

ר כאמור. המצאת אישור כאמור מהווה תנאי מוקדם בין הצדדים מותנית בהמצאת אישו

 ליצירת יחסים חוזיים בין הצדדים.

חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה  6רשאי עד ולא יאוחר מחלוף  שרד: המזוכה חלופי .ה

מציע זוכה כאמור, לפנות ללבין  שרדבמכרז, ובנסיבות בהן בוטלה ההתקשרות בין המ

לו לבצע את השירותים נשוא המכרז, וזאת כפי ולהציע  באאשר הצעתו דורגה במקום ה

 .המציעור בהצעה אשר הוגשה על ידי אותו האמ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ה
 

,רגיל  ללא תבליטים או מספור :מעוצב  

'נק :גופן 11   :מעוצב  
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 התמורה1 21
. חינוך 1על המציע להכין תוכניות תקשורתיות בהתאם לתחומי פעילויות הליבה של המשרד:  .א

כאשר התוכנית התקשורתית לכל אחד  .פיתוח כלכלי .3. פנאי וקהילה. 2בלתי פורמאלי 

ים תכלול יוזמות ורעיונות יצירתיים, מהלכים שיווקיים יזומים, כל זאת תוך מהתחומ

התייחסות לעיתונות מקומית, ארצית, קמפיינים, מדיה דיגיטלית, תקשורת מגזרית )בעברית 

על בסיס אבני הדרך  ובערבית(. התשלום יהיה בהתאם למימוש היעדים שבתוכנית העבודה

 כדלקמן:

חינוך בלתי  דרך אבן
 מאליפור

(25% ) 

 קהילהפנאי, 
 והתיישבות

(25%) 
 

 פיתוח
תעסוקה 

 כלכלי ופיתוח
(25%) 

כנסים ועידות 
בהתאם למספר 

הכנסים והעידות 
 (8%) במהלך השנה

אישור תוכנית עבודה 
מפורטת הכוללת 

התייחסות לחגים 
ומועדים בלוח השנה, 

יוזמות יצירתיות, 
מהלכים שיווקיים 

מקוריים, תוך התייחסות 
ה מסורתית למדי

ודגיטלית לרבות 
 קמפניים )עברית וערבית(

3% 3% 3% 3% 

קמפיינים במדיה 
 דיגיטלית

5% 
 קמפיינים(10)

5% (10 
 קמפיינים(

5% (10 
 קמפיינים(

)קמפיין מלווה  1.5%
 ועידה(

משולבי  קמפיינים
 פרסום ויחסי ציבור
בתקשורת הארצית 

 והמקומית

6% (10 
 קמפיינים(

6% (10 
 קמפיינים(

6% (10 
 קמפיינים(

3% 
)קמפיין מלווה 

 ועידה(

קמפיין המונים )רדיו / 
 טלוויזיה(

 4)עד  3%
 קמפיינים(

 4)עד  3%
 קמפיינים(

 4)עד  3%
 קמפיינים(

0.5% 

 2)עד  1% קמפיינים מגזריים 
 קמפיינים(

 2)עד  1%
 קמפיינים(

 2)עד  1%
 קמפיינים(

- 

ישולם  1%) 3% מהלכים שיווקים יזומים 
ש שנה מדי שלי

ובלבד שבוצעו 
 6לכל הפחות 

 מהלכים(

ישולם  1%) 3%
מדי שליש שנה 
ובלבד שבוצעו 

 6לכל הפחות 
 מהלכים(

ישולם  1%) 3%
מדי שליש שנה 
ובלבד שבוצעו 

 6לכל הפחות 
 מהלכים(

- 

ליווי חנוכות / סיורים 
 ופעילויות שונות

ישולם  1%) 3%
מדי שליש שנה 
ובלבד שבוצעו 

 6לכל הפחות 
סיורים חנוכות/

ופעילויות 
 שונות(

ישולם  1%) 3%
מדי שליש שנה 
ובלבד שבוצעו 

 6לכל הפחות 
חנוכות/סיורים 

 ופעילויות שונות(

ישולם  1%) 3%
מדי שליש שנה 
ובלבד שבוצעו 

 6לכל הפחות 
חנוכות/סיורים 

ופעילויות 
 שונות(

- 

עבודה תקשורתית 
שוטפת לרבות מענה 
לשאילתות, טיפול 

 במשברים

 תשלומים חודשיים )ריטיינר חודשי( 12-ה לבחלוק 20%

  לגורם המקצועי שמורה הזכות לבצע שינויים והתאמות בטבלה בהתאם לצרכי המשרד

 ולתוכנית העבודה של המשרד.
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בין מיוחדות ובין , הנלוות הרלוונטיות והעבודות ההוצאות, המרכיבים כל את מכסה התמורה .ב

 על תוספת תינתן לא(.  מ"מע לרבות) זה במפרט יניםמצו שאינם ובין מצוינים אם ביןכלליות, 

 שעות עבור שכר ישולם לא.  חריגים בימים או/ו בזמנים עבודה עבור המוצעת התמורה

 .  נסיעה

התשלומים יבוצעו בהתאם למועד התשלום הממשלתי המפורט בהנחיית החשב הכללי בעניין  .ג

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

לצורך  משרדעל ידי נציג ה מאושרים, המתקנים שסופקו והותקנו, מועדים ופירוט העבודה

המתקנים סופקו, הותקנו וקיבלו את כל האישורים  ם, לפיהמכרז זה ונציג רשות מקומית

  הנדרשים, תוך עמידת הספק בכל התחייבויותיו על פי מכרז זה.

לאחר אישור נציג המשרד כי המציע עמד בדרישות המכרז ונספחיו ולפי יובהר בזאת כי רק  .ד

אבני דרך ואישור דוברת המשרד לכך שהפעילות בוצעה לשביעות רצונה ובכפוך ללוחות 

 הזמנים ולהוראות הסכם ההתקשרות, יתבצע תשלום סופי על ידי המשרד.

 לצורך הנדרשים חשבונותו דיווחים להגיש, המזמין של דעתו לשיקול בכפוף, יידרש הזוכה .ה

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

 בנספח כמפורט, הספקים בפורטל שימוש חוזה על ויחתום הרלוונטיות הכללי החשב והנחיות

, יודגש. הספקים בפורטל שימוש העושה כספק אישור ימציא לחילופין. המכרז למסמכי כ'

 .הממשלתי הספקים לפורטל בהתחברות הכרוכות העלויות בכלל שאיי הזוכה

 

 תנאים נוספים1 22
 האחרון המועד את לדחות או להקדים, בכתב שתועבר בהודעה, עת בכל רשאי המשרד 22.1

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

 .המוחלט דעתו

פוטנציאליים  גופיםהצעה כלשהי, והוא רשאי לפנות לאינו מתחייב לבחור בשרד המ 22.2

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

 בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

 זוכה אחד ולקבוע כשירים נוספים. המשרד רשאי להתקשר עם 22.3

ה ואמורה להביא לזכייה גבו ציון שקיבלה בהצעה לבחור שלא רשאי יהיה המשרד 22.4

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

 .ולהסבירה עמדתו את להציג הזדמנות למציע שניתנה

 תוספת"י ע בין, לגביהם הסתייגות כל או, המכרז במסמכי שייעשו תוספת או שינוי כל 22.5

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

 .לפסילתה לגרום עלול ואף בהצעה

המשרד רשאי לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם משרד ממשלתי כספק ולא עמד  22.6

בסטנדרטים של מזמין השירות או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב 

, לפי שיקול דעת המשרד עבודתו. במקרה זה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה

 –לפני קבלת החלטה סופית בעניין. עורך המכרז רואה בהגשת הצעה על ידי המציע 

 הסכמה לתנאי זה.
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 – יום 90 –ה לפני התקופה האמורה עהצ מבלי לגרוע מהאמור במפרט מכרז זה, בוטלה 22.7

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

  לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.בכתב למשרד 

המציע אינו רשאי להמחות )להעביר( לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז  22.8

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

אין המציע רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר, ללא  22.9

 כתב מהמשרד.הסכמה ב

 אחרי הבא במקום שדורג למציע לפנות ההתקשרות תקופת במהלך עת בכל רשאיהמשרד  22.10

ה זמכרז   לפי שנותרה ההתקשרות ופתקלת השירותים את לבצע לו ולהציע, זוכהמציע 

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

)להלן:  1992 -, התשנ"ב מכרזיםהלחוק חובת  .ב'2בסעיף שות על מציע העונה על הדרי 22.11

לפיו העסק הוא בשליטת  ,ן עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהירי"החוק"(, לעני

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

 .(לחוק .ב2סעיף ראה 

י תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת יש לחתום על כל מסמכי המכרז בראש 22.12

  (כ"אנספח (, הצעת המחיר )'א נספחהמסמכים והבנתם. בנוסף, טופס הגשת ההצעה )

 ייחתמו גם על ידי מורשי חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע.

 התוצאות הן אשר, זהות משוקללות תוצאות בעלות יותר או הצעות שתי שתהיינה ככל 22.13

 אליה שמצורף ובלבד אישה בשליטת עסק ידי על שהוגשה ההצעה תועדף, ביותר והותהגב

. המכרז למסמכי י"ט בנספח המצורף בנוסח אישה בשליטת העסק כי ותצהיר אישור

' ב 2 בסעיף כמשמעותם הוא" תצהיר"ו" אישור" לרבות המונחים כל משמעות, זה בסעיף

 .1992-ב"התשנ, המכרזים חובת לחוק

צרף להצעתו את רשימת הפרטים בהצעתו, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה המציע י 22.14

 ב' למכרז. נספח לוהוא יזכה בהתאם 

המציע יצרף את מסמכי התשובות ששלח המשרד לשאלות ההבהרה, ככל שהיו כאלה.   22.15

 המציע יחתום בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם.

. מעסיק-המוצגים יהיו מועסקים על ידי המציע ביחסי עובד םנותני השירותיאין הכרח כי  22.16

עם זאת, ככל שאינם מועסקים על ידי המציע כאמור יוצג הסכם מותנה המציג התחייבות 

 במקרה של זכייה במכרז. נותני שירותיםלהעסקה של 

 :כך לנהוג עליו, שירותים נותן להחליף שהיא סיבה מכל הזוכה יידרש בהם במקרים 22.17

ימים נותן שירותים חלופי אשר עונה על הדרישות והתנאים נשוא  14יאתר תוך  .1

 מכרז זה.

שעות, כמענה ראשוני לנותן שירותים אשר  48יעמיד נותן שירותים חלופי תוך  .2

 סיים תפקידו.

 ע"י הזוכה טרם הצגתו למשרד ויציג סיכום ראיון. ןנותן השרות המועמד ירואיי .3
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של נותן השירותים המועמד מטעם  ןקורות החיים, המלצות וסיכום הריאיו .4

 הספק יועברו לנציג המשרד.

המשרד שומר על זכותו לבחון את יכולותיו המקצועיות של המועמד בטרם יחל  .5
 להעניק את השירות למשרד.

נותן השירותים המועמד יוצב לצורך מתן שרות לאחר אישורו בכתב של  .6

 האחראי ונציג המשרד.

לעבודה אצל הזוכה אשר טרם נוצרו יחסי יובהר כי המשרד לא יבחן מועמד  .7

 מעסיק בין העובד לזוכה.-עובד

 דעתו הבלעדי:-המשרד רשאי, לפי שיקול 22.18

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

 פי החלטתו. -עם גורם כלשהו, על

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

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

זכייתו של הזוכה ולקבוע זוכה אחר  תשייקבע על ידו, או לבטלם כליל, או לבטל א

 תחתיו.

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

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

 המשרד.

 .זוכיםמספר ה בין ילפצל את הזכיאו זוכה כלשהו למכרז בשלא לבחור  .4

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

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

 ,תיויגויהסתבמקרה, שההצעה כוללת , או כראויאו החלטה  ה של ההצעהכמונע הער

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

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

 המשרד1כבטלים ולא יחייבו את 

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

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

נפרד -ההבהרות מטעם המציע יהוו חלק בלתי .1992 -לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 

נקבע ע"י בשלמות ובמועד, אשר  ההבהרות הנדרשותכל לא יתקבלו מהצעתו1 היה ו

 1לפסול את ההצעה יהיה רשאי המשרד, המשרד

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

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

 או כי היא חסרה, מוטעית, מבוססת על הנחות בלתיהמציע לעמוד בהתחייבויותיו, 

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

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

התנאים הסוציאליים של השכר ושל המניח את דעתו של המשרד בכל הנוגע לתשלום 
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אם החליטה הועדה אחרת  . כל זאת, זולתאת הפעילות הנדרשת שיבצעו ,לעובדים

 מטעמים מיוחדים שיירשמו.

 פסוקה, ועדתההלכה מן ההוראות כל דין ומבנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט זה,  .8

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

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

 הציבור ואת תכליתו של מכרז זה.

 פי כל דין.-המשרד על יו שלאין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות .9

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

 ועל פי כל דין התקנות על פיופי על , 1993-חוק חובת מכרזים, התשנ"ג

 

 ערבות ביצוע 1 25
, מקורי ובלתי מותנה לשם על שמו ימציא כתב ערבותזוכה ההודעה על הזכייה,  קבלת עם 23.1

( כולל מע"מ, יםאחוז חמישה) 5%ההסכם. כתב הערבות יעמוד על  ו שלהבטחת ביצוע

יום מעבר )תשעים(  90עד  -. תוקף כתב הערבות זוכהעם הלשנה מערך ההתקשרות 

תוארך, הערבות תוארך  כהזו. אם ההתקשרות עם הזוכהלתקופת ההתקשרות עם ה

 בהתאם.

למסמכי המכרז. נוסח זה מחייב ואין לסטות 2ז'נספח הנוסח של ערבות הביצוע מצורף כ 23.2

אם תהיה סטייה כלשהי מנוסח הערבות  זוכהממנו. המשרד לא יחתום על ההסכם עם ה

 הנ"ל.  2ז'נספח שב

 ,וח ישראליתאו של חברת ביטשל בנק ישראלי הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית  23.3

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

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

 .חברת הביטוח עצמה ולא של סוכן מטעמה

לף ערבות זוכה האפשרות לבקש להגיש הוראת חעומדת ל 7.7.1ם להוראת תכ"מ בהתא 23.4

מאשר למדינה לעכב סכום, בגובה סכום ערבות הביצוע שהתבקשה, מתוך  זוכהלפיה ה

 זוכהבגין ההתקשרות, ובכלל זה בגין שירות שבוצע על ידי ה זוכההתשלומים להם זכאי ה

. זאת, הזוכהאף בטרם הוגשה חשבונית בגין ביצועו, כבר מהתשלום הראשון לו זכאי 

הזוכה תיבדק בהתאם להנחיות ולתנאים המפורטים . בקשת ליף לכתב ערבות ביצועכתח

  בהוראת התכ"מ. 

לא הזוכה דעתו הבלעדי, בכל מקרה ש-המשרד יהא רשאי לחלט את הערבות לפי שיקול 23.5

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

 המשרד לכל סעד אחר לפי כל דין. 
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 םביטוחי 1 25
 

 –מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל הספק  

להציגם למשרד כאשר הם כוללים את הכיסויים  והתנאים לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ו משרדה

 האחריות לא  יפחתו מהמצוין להלן:הנדרשים כאשר גבולות 

 

 

 חבות מעבידים 1 ביטוח2511

בטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת הספק י .א

 ישראל והשטחים המוחזקים;

 דולר ארה"ב לעובד,  למקרה ולשנת ביטוח.    5,000,000 -גבול האחריות לא יפחתו מסך  .ב

לפיתוח הפריפריה, הנגב  משרדה –הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות  את מדינת ישראל  .ג

כי הם נושאים בחבות  /מחלת מקצוע כלשהיהיה  ונטען לעניין קרות תאונת עבודהליל והג

 כלפי מי מעובדי הספק.כלשהם מעביד 

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי1 2512

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

 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;  גוף ורכוש בגין כל פעילותו בכל תחומי

 .דולר ארה"ב 500,000גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  .ב

 . Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

לפיתוח  משרדהמשרד  –הביטוח  על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ד

ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים  ככל  שייחשבו אחראים למעשיהפריפריה, הנגב והגליל 

 מטעמו.

 

 1  ביטוח אחריות מקצועית2515

שירותי  הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית בכל  הקשור למתן  .א

מדינת ישראל , בהתאם למכרז/חוזה עם הסברה )ייעוץ אסטרטגי וליווי תקשורתי( דוברות 

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. משרדה –

 דולר ארה"ב.  250,000גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ   .ב

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .ג

 הוצאת לשון הרע, דיבה והשמצה, פגיעה בפרטיות; -

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

 –ות הספק כלפי  מדינת ישראל  אחריות צולבת, אולם הפוליסה לא תכסה את תביע -

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. משרדה

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -
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ככל לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  משרדה -הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ד

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

 

 1 כללי 2515

 יכללו התנאים הבאים: הביטוח הנדרשות מהספקבכל פוליסות 

לפיתוח הפריפריה,  משרדה –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :   .א

 בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.הנגב והגליל 

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

לפיתוח  משרדהיום לפחות במכתב רשום לחשב  60מוקדמת של  ניתנה על כך הודעה

 הפריפריה, הנגב והגליל.

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

עובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא יחול  לטובת  אדם  לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ו משרדה

 נת זדון.שגרם לנזק מתוך כוו

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

 כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

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

את אחריות המבטח, כאשר  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא .ו

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

 במלוא הזכויות על פי הביטוח.

 . הנדרשות חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות .ז

טח על ביצוע העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המב .ח

עד למועד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  משרדהיומצאו על ידי הספק כאמור הביטוחים 

 חתימת החוזה.  

לפיתוח  משרדה –הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל   .ט

וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הפריפריה, הנגב והגליל 

מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מידי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם הספק 

 בתוקף . לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  משרדה  -מדינת ישראל  

הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות על ידי 

לכל הפריפריה, הנגב והגליל לפיתוח  משרדלהמבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן 

  .המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח

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

לפיתוח הפריפריה,  משרדה –ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל  ועל פי החוזה

 להם על פי הדין ועל פי  חוזה זה. קניםעל כל סעד או זכות המוהנגב והגליל 

 

 לא1 כלשונם בקיום הביטוחים הכרוכות העלויות את הצעתם הגשת טרם לבדוק למציעים מומלץ

 הצעות1 להגשת האחרון המועד הביטוח לאחר תנאי לשינוי בקשות או הסתייגויות כל יתקבלו
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 , שיפויי, פיצויי נזיקין1 20
 נכות או/ו מחלה או/ו תאונה כל ובגין לכל ומוחלטת מלאה אחריות אחראי יהיה הזוכה 25.1

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

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

 או/ו לזוכה או/ו למשרד רבותל כלשהו גוף/אדם של לרכושו או לגופו, בעקיפין או במישרין

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

, אחר חוק כל לפי או/ו( חדש נוסח)  הנזיקין פקודת לפי שלישי צד כל כלפי אחראי הזוכה

 חשבונו על ,המקרה לפי (,ים)הניזוק או/ו המשרד את ולשפות לפצות חייב ויהיה

 או/ו הנזק דמי ובכל, לכך בקשר נגדה שיוגשו תביעה או/ו דרישה כל בגין, ותיווהוצא

, שלוחיו, עובדיו, המשרד את ומראש לחלוטין משחרר  הזוכה. להם/לה/לו שיגיע הפיצוי

 או/ו מחלה או/ו/ תאונה כל ובגין לכל וחבות אחריות מכל, מטעמו במגע שבא מי כל ואת

 כתוצאה שאירעו, לרכוש או לגוף קלקול או/ו אובדן או/ו נזק או/ו חבלה או/ו נכות

 .שהיא עילה בכל, לרכוש או/ו לגוף, אחר גוף או/ו אדם לכל, זה בסעיף מהאמור

 אדם לכל או לעובד דין פי על המגיעים פיצויים או נזיקין דמי כל לשלם מתחייב הזוכה 25.2

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

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

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

 .כאמור התחייבותו קיום מאי כתוצאה לשלם שיחויב

 שגיאה עקב לה שיגרמו נזק או גיעהפ כל בגין העירייה את וישפה אחראי יהיה זוכהה 25.3

 .תהמקצועי חובתו במילוי הזנחה או/ו מחדל או/ו זוכהה של מקצועית

 בשל גם תחול לעיל ג, ב, א קטנים בסעיפים כמפורט הזוכה של אחריותו, ספק הסר למען 25.4

 מכוח התחייבויותיו בביצוע מטעמו או/ו בשמו הפועל גורם כל של מחדלים או/ו מעשים

 .זה ומכרז חוזה

 

  עסק בשליטת אישה 1 26
ככל שתהיינה שתי הצעות או יותר בעלות תוצאות משוקללות זהות, אשר הן התוצאות 

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

   למסמכי המכרז. יט'בנספח  המצורףאישור ותצהיר כי העסק בשליטת אישה בנוסח 

 

 עיון במסמכים  –לטות ועדת המכרזים הח 1 27
עיון  –המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים  ועדת 27.1

, 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21במסמכים  בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

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

 –מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן מציע הסבור כי חלקים  27.2

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

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים. .א

 משמעי.-יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד .ב
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 ת.האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזיככל  .ג

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

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

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

 ם האחרים.מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעי

יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל  27.3

 ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה 

 המחייבות רשות מנהלית.

 החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע  27.4

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

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

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

 המבקש.

  – 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21ה יודגש בזאת בהתאם להוראות תקנ 27.5

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

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

ת ועדת המכרזים, ברשות, ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות, העלות הכרוכה, לדע

 .1993-)ה( לתקנות חובת המכרז, התשנ"ג21בקיום הוראות תקנה 

 

 הצעה מסויגת או מותנית  1 28
אחד  איסור על המציעים לסייג את הצעותיהם או להתנותן באופן שאינו עולה בקנה חל 28.1

 עם דרישות המכרז.

השגותיו  ות אתמציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעל 28.2

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

תיקונן או  ועדת המכרזים שיקול דעת לפסול הצעות מסויגות או מותנות, לדרוש אתול

  .מטעמים שירשמו להתעלם מהסייג או מהתנאי

   ביטויים המופיעים בלשון ;ולהיפך יטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רביםב 28.3

 .ולהיפך זכר, משמעם גם בלשון נקבה

 

 אופן הגשת ההצעות 1 29
 : המסמכים הבאיםלרבות  הצעתו את יגיש המציע 2911

 פרופיל העסק. .א

 נספח א' מלא וחתום.  .ב

 .המצאת כל האישורים הנדרשים לשם עמידה בתנאי הסף .ג

  .המצאת כל הנספחים המצורפים למסמכי מכרז זה .ד
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ם התקשרות, המצ"ב, חתום בראשי תיבות בכל עמוד וחתימה מלאה המצאת הסכ .ה

וחותמת במקום המיועד לכך בסוף ההסכם, ע"י מורשי חתימה מטעם המציע בשני 

 העתקים.

 .יח'אישור קיום ביטוחים כמפורט בנספח  .ו

 . 1ז' ערבות הצעה כמפורט במסמכי מכרז זה ובנספח .ז

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

יודגש כי למרות החיוב לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת המכרזים  29.2

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 במסגרת פרק זמן אשר ייקבע 

ה וזאת כל עוד עולה בבירור על פני האישורים ו/או המסמכים הנ"ל, כי היו קיימים על ידי הוועד

 ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז.

המשרד שומר על זכותו לדרוש מהמציעים להציג בפניו מסמכים נוספים להוכחת ניסיונו  29.3

 ו הבלעדי. של המציע או כל עניין נוסף, ככל שיידרש ועל פי שיקול דעת

 00151: בשעה 2019/00/16 ביום הינו הצעות להגשת האחרון המועד 29.4

הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים  29.5

        ותפסל על הסף.

 מאת זיהוי סימן כל ללא  - ואטומה סגורה עותקים במעטפה בשני להגיש יש הצעותה את 29.6

( 02/19)עליה מופיע שלט הכולל את פרטי מכרז פומבי  המכרזים יבתלת ורק אך ,המציע

תל אביב,  8לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ברחוב שאול המלך  משרדבממוקמת  אשר

 שירותי למתן 02/19מכרז " :לרשום יש המעטפה גבי על . )בית אמות משפט( 13קומה 

 "1גלילוה הנגב, הפריפריה לפיתוח למשרד ציבור ויחסי דוברות

 המציע יצרף להצעתו כל מסמך הנדרש לפי מסמכי המכרז. 29.7

המשרד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל התייחסות  29.8

 לתנאי המכרז באופן שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

כל ההוצאות מכן מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות, תחולנה על  29.9

 מציע.ה

 שעהב 2019/05/02אריך עד לתשאלות והבהרות בקשר למכרז זה, ניתן להפנות בכתב  29.10

 dover@png.gov.il לכתובת הדוא"ל: 19:00

 יובהר כי רק שאלות בכתב תזכינה למענה וכי רק תשובות בכתב תחייבנה את המשרד. 29.11

 

 

 בברכה,

 עדת המכרזיםו
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 רשימת נספחים
 

 טופס הצעה – נספח א'

  טבלת שנות וותק של המציע – 1'נספח ב

  טבלת ניסיון מנהל צוות – 2נספח ב'

  טבלת ניסיון חבר צוות ראשון – 5נספח ב'

  טבלת ניסיון חבר צוות שני – 5נספח ב'

 טבלת ניסיון קודם – ד' נספח

 תצהיר בדבר אי תיאום בין מציעים – נספח ה'

 כספיהצהרה בדבר מחזור  –' ונספח 

 נוסח ערבות ביצוע – 2'זנספח 

 רשימת חברות ביטוח המורשות לתת ערבויות – 5'זנספח 

 הצהרה על עמידה בדרישות המכרז –' חנספח 

 ואבטחת מידע מניגוד עניינים, שמירה על סודיותהתחייבות להימנע  – 2ט'-ו 1'טנספח 

 הצהרה בדבר זכויות קניין –' ינספח 

 ימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרשתצהיר על תשלום שכר מינ –' אנספח י

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום - 'בנספח י

 התחייבות לקיים את חוקי העבודה – נספח יג'

 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות – נספח יד'

 בדהתחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בל –' טונספח 

 התחייבות לציין את מקור השירות –' טזנספח 

 הסכם ההתקשרות –' יזנספח 

 ביטוחים קיוםאישור  –' יחנספח 

 אישור כי העסק בשליטת אישה ותצהיר בעלת השליטה – נספח יט'

 פורטל ספקים  –נספח כ' 

 הצעת מחיר  – נספח כ"א
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 נספח א': טופס הצעת המציע

 לכבוד

 וח הפריפריה הנגב והגלילהמשרד לפית

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את הצעתי למכרז 
, בנושא והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח למשרד ציבור ויחסי דוברות שירותי למתן 02/19' מס פומבי מכרז

 במסמכי המכרז שבנדון על צרופותיו. (, בתנאים המפורטים "השירותים" -שבנדון, )להלן 

 פרטי המציע .1

 
  שם  המציע 1א

 

  המס' המזהה )ת.ז., מספר חברה, מס' שותפות( 1ב

 

  סוג התארגנות )עצמאי, חברה, שותפות(   1ג

 

  תאריך התארגנות 1ד

 

 שמות הבעלים )במקרה של חברה, שותפות( : 1ה

 

 

 ז. שלהם:שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת. 1ו

 

 

  שם המנהל הכללי 1ז

 

  שם איש הקשר למכרז זה 1ח

 

  מען המציע )כולל מיקוד( 1ט

 

  טלפונים 1י

 

  פקסימיליה 1יא
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  כתובת דואר אלקטרוני 1יב

 
 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 מבנה ארגוני .2

 :תיאור כללי .2.1

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

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

ימים מיום קבלת הודעת המשרד בכתב, אחתום  7אם הצעתי תיבחר, הנני מתחייב כי בתוך  .4
שור בדבר על ההסכם המצורף למכרז זה ואשיב אותו לידי המשרד כשהוא חתום, בצירוף אי

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

לעיל, כולן או  4אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .5
מקצתן, במועד, אני עשוי לאבד את זכותי לקבל את ביצוע השירותים והמשרד יהיה רשאי 

קול דעתו הבלעדי להתקשר עם מציע אחר לביצוע השירותים. כמו כן, המשרד יהיה עפ"י שי
רשאי לחלט את הערבות שצורפה להצעתי, כל זאת מבלי לגרוע מזכותו לבקש כל סעד המגיע 

 לו על פי דין עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי כאמור. 

בכתב של ועדת המכרזים. כמו כן, ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה  .6
ידוע לי כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי 
מורשי החתימה של המשרד ושל המציע, והגשת ערבות לביצוע ואישורים בדבר קיום 

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

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

 זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים(:

7.1. _________________________________________________________ 

7.2. _________________________________________________________ 

7.3. _________________________________________________________ 

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 חסויים1 

הכל בכפוף לאמור במסמכי המכרז בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך 

כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של המשרד אשר תפעל בעניין זה עפ"י 

 שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט1

יום מהיום האחרון  90סכים כי הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של אני מ .9
יום נוספים אם תימסר לי הודעה על כך מהמשרד.  60שנקבע להגשת הצעות, ולתקופה של 

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

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

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

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

 : מסמכים שיש לצרף להצעה .13

רשימת המסמכים מובאת לנוחות המציעים בלבד1 רשימת הדרישות המחייבות הינה 

 . כאמור בגוף המכרז

 

 המסמך מס"ד
צורף / לא 

 צורף

  טופס הצעה – נספח א'  .1

   טבלת שנות וותק של המציע – 1נספח ב'  .2

   ת ניסיון מנהל צוותטבל – 2נספח ב'  .3

   טבלת ניסיון חבר צוות ראשון – 5נספח ב'  .4

   טבלת ניסיון חבר צוות שני – 5נספח ב'  .5

  טבלת ניסיון קודם – ד' נספח  .6

  בדבר אי תיאום בין מציעים תצהיר – נספח ה'  .7

  כספיהצהרה בדבר מחזור  –' ונספח   .8

  נוסח ערבות ביצוע – 2'זנספח   .9

  רשימת חברות ביטוח המורשות לתת ערבויות – 5'זנספח   .10

  הצהרה על עמידה בדרישות המכרז –' חנספח   .11
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12.  
 מניגוד עניינים, שמירה על סודיותהתחייבות להימנע  – 2ט'-ו 1'טנספח 

 ואבטחת מידע
 

  הצהרה בדבר זכויות קניין –' ינספח   .13

14.  
אליים תצהיר על תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים סוצי –' אנספח י

 כנדרש
 

15.  
תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים  - 'בנספח י

 וחוק שכר מינימום
 

  התחייבות לקיים את חוקי העבודה – נספח יג'  .16

  תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות – נספח יד'  .17

  התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד –' טונספח   .18

  התחייבות לציין את מקור השירות –' טזנספח   .19

  הסכם ההתקשרות –' יזנספח   .20

  ביטוחים קיוםאישור  –' יחנספח   .21

  אישור כי העסק בשליטת אישה ותצהיר בעלת השליטה – 'טנספח י  .22

  פורטל ספקים  –נספח כ'   .23

  הצעת מחיר  – נספח כ"א  .24

25.  
ניהול פנקסי  אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )לרבות

 חשבונות(. 
 

26.  

 אם המציע הוא תאגיד: 

 .תעודת רישום תאגיד עדכנית 

 תעודת עוסק מורשה 

 הרלוונטי. ישור היעדר חובות לרשם התאגיד א 
 

 

   מסמכי המכרז חתומים  .27

  המלצות   .28
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 בכבוד רב ,

     

 תפקיד  חתימה  שם

     

 תפקיד  חתימה  שם

     

 ריךתא    חותמת תאגיד

 
 

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

 

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

  מוסמכים לחתום בשם _______________  ת.ז. 

 

 ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני. 

 
   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של עו"ד תאריך
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 :טבלת שנות ותק של המציע  1נספח ב' 

 במתן שירותי יחסי ציבור, 2009-2018 השנים בין, לפחותשנים מלאות  3 של וותק בעל המציע

 

 ההיקף העבודה שבוצע שם המזמין
פירוט מתן )) 

מספר מתקנים ,השירותים
 ((והיקף כספי לא כולל מע"מ

 
 

)החל  תאריך ביצוע העבודות
חודש ושנה( מחודש ושנה ועד  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  1ניתן להוסיף שורות לטבלה ללא הגבלה לשם הוכחת הניסיון 
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מנהל צוות : טבלת ניסיון 2'בנספח     

משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים  עםשנים בעבודה תקשורתית  4ניסיון של 

ופירוט בנוגע להשכלה, הכשרה, ו חברות עירוניות בצרוף קו"ח סטוטטוריים, רשויות מקומיות א

 .הנ"ל בתחוםיון ועבודות קודמות שנעשו על ידי ניס

 

פירוט אודות השרות  הלקוחשם 
התקשורתי שניתן 

 ללקוח 

תאריך מתן השירות 
)חודש ושנה עד 

 חודש ושנה(

שם איש הקשר, 
 תפקיד ומספר נייד

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 ניתן להוסיף שורות לטבלה ללא הגבלה לשם הוכחת הניסיון1
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 טבלת ניסיון חבר צוות ראשון – 5נספח ב'

ונים, רדיו( בין השנים בדוברות/יחסי ציבור מול המדיה המסורתית )טלוויזיה, עית שנתייםניסיון 

יון ועבודות קודמות שנעשו על ידי רה, ניסופירוט בנוגע להשכלה, הכשבצירוף קו"ח  2014-2018

 .הנ"ל בתחום

 

פירוט אודות השרות  הלקוחשם 
התקשורתי שניתן 

 ללקוח 

תאריך מתן השירות 
)חודש ושנה עד 

 חודש ושנה(

שם איש הקשר, 
 תפקיד ומספר נייד

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 בלה לשם הוכחת הניסיון1ניתן להוסיף שורות לטבלה ללא הג
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 טבלת ניסיון חבר צוות שני – 5נספח ב'

בעל ניסיון של שנתיים בדוברות/יחסי ציבור מול המדיה החברתית/דיגיטאלית )ניהול ערוץ יוטיוב, 

ופירוט בנוגע להשכלה, בצירוף קו"ח . 2014-2018דפי פייסבוק עסקיים, טוויטר לא פרטי( בין השנים 

 .הנ"ל בתחוםיון ועבודות קודמות שנעשו על ידי הכשרה, ניס

 

פירוט אודות השרות  הלקוחשם 
התקשורתי שניתן 

 ללקוח 

תאריך מתן השירות 
)חודש ושנה עד 

 חודש ושנה(

שם איש הקשר, 
 תפקיד ומספר נייד

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 הוכחת הניסיון1 ניתן להוסיף שורות לטבלה ללא הגבלה לשם
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 טבלת ניסיון קודם –נספח ד' 

המציע סיפק שירותי דוברות ויחסי ציבור עבור משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים 

סטוטטוריים, רשויות מקומיות, חברות עירוניות או חברות מסחריות. המציע יציג בהצעתו לפחות 

יחסי ציבור שנמשכו לכל הפחות שישה חודשים כל פרוייקטים/ קמפיינים של דוברות/ הסברה/  3

אודות הגוף לו נתן שירות, פרטים אודות הפרוייקט, תקופת ומשך אחד מהם. המציע  יפרט 

 .השירות

 

פירוט אודות השרות  הלקוחשם 
התקשורתי שניתן 

 ללקוח 

תאריך מתן השירות 
)חודש ושנה עד 

 חודש ושנה(

שם איש הקשר, 
 תפקיד ומספר נייד

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 ניתן להוסיף שורות לטבלה ללא הגבלה לשם הוכחת הניסיון1
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 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז נספח ה':

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד 

 מצהיר בזאת כי:  _____________________ )שם התאגיד(

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .2

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם  .3

 התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו(:

בודה בו ניתנת תחום הע  שם התאגיד

 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא  .4

התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר 

 לעיל(.  3צויינו בסעיף 

/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות המחירים ו .5

במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה 

 לעיל(.  3אשר צויינו בסעיף 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

 ורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. לא הייתי מע .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או  .9

  מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

 במקום המתאים Vיש לסמן 

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

 אם כן, אנא פרט:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

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

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 אישור עורך הדין

 

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

הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ 

__________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ מר/גב' ____________

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

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

 __________  ______________________  _____________ 

 חתימת עורך הדין              חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך       
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 הצהרה בדבר מחזור כספי: נספח ו'

 

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

יה המציע בעל מחזור ה ,2016-2018 השניםבזה כי בין __________________________, מצהיר 

 .בכל אחת מהשנים הנ"ל ₪ 500,000 – מהגבוה   כספי

  

 

               _______________                                  __________________                                                    ___ 

 חתימה וחותמת                                     תאריך                            
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 ביצוע נוסח כתב ערבות: 2ז'נספח 

 -ערבות זו תוגש על ידי הזוכה במכרז בלבד  -

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 ________________________ סמס' הפק

 

 כתב ערבות

 לכבוד

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

 הנגב והגלילהפריפריה, לפיתוח באמצעות המשרד 

 

 ____________הנדון: ערבות מס'

)במילים: ____________₪ של ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך אנו 
 __________________________תדרשו מאת: ______ אשר____________שקלים חדשים(, 

 ציבור ויחסי דוברות שירותי למתן 02/19הסכם שנחתם בעקבות מכרז עם  להלן "החייב"( בקשר)
יום  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך , והגליל הנגב, החברתית הפריפריה לפיתוח למשרד

, מבלי שתהיו או במסירה ידנית מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום
לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר  חייבים

 לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ______________ ו תהיה בתוקף עד תאריךערבות ז

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

                     

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 ________________________בנק ומס' הסניףהמס' 

 ________________________ כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח 

 

_____               ___________  _________        _________________  ________________                 

הבנק ומורשי חתימה וחותמת                         שם מלא                           תאריך                      
 החתימה
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 שימת חברות ביטוח המורשות לתת ערבויותר: 5ז'נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות מופיעה בקישור  .1
קישור לאתר אגף שוק  צ"ב, באתר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר:הר

https://mof.gov.il/hon/Consumer- .ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר

licenses.aspx-Insurance/Pages/Valid-Information/Consumer 
 

https://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Consumer-Insurance/Pages/Valid-licenses.aspx
https://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Consumer-Insurance/Pages/Valid-licenses.aspx
https://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Consumer-Insurance/Pages/Valid-licenses.aspx
https://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Consumer-Insurance/Pages/Valid-licenses.aspx
https://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Consumer-Insurance/Pages/Valid-licenses.aspx
https://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Consumer-Insurance/Pages/Valid-licenses.aspx
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 הצהרה על עמידה בדרישות המכרז: ח'נספח 

 

_________, ו _______________, בעל אני _______________, בעל מספר זהות _________

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

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

  .אנו עומדים בתנאים המקדימים 

   .הבנו את מהות העבודה, ואנו מסכימים לכל תנאיה 

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

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

 כל פרטיו וחלקיו. 

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

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

 הצעתנו השונים. 

 

 

__________________           __________________          __________________ 
 חותמת   חתימה        שם          

____           __________________          ________________________________ 
 חותמת   חתימה        שם          

 

 אישור

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

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

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

 הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

 

 ____________________ 

  חתימה וחותמת   
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 התחייבות להימנע מניגוד עניינים: 1ט'נספח 

 על התחייבות זו וכל עובד מטעמו יחתמו המציע

 

 תאריך: __________      

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 ד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילרהמש

 שלום רב,

 התחייבות להימנע מניגוד עניינים הנדון :

(, התקשרנו ביום ______ בהסכם עם  "החברה"אנו הח"מ, חברת ___________________ )להלן: 

ויחסי ( למתן שירותי דוברות, הסברה "ההסכם המקורי")להלן:  לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילמשרד ה

 .ציבור

 

בהמשך להתחייבויותינו בהסכם המקורי ולהתחייבותנו להימנע מכל מצב של ניגוד עניינים, אנו מבקשים 

 להוסיף, להצהיר ולהתחייב כדלקמן:

 
החברה מספקת שירותי ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור בהווה וסיפקה שירותים אלו בתקופה שקדמה  .1

 להתחייבות זו. בנספח לחתימת הצדדים על ההסכם המקורי ללקוחות המפורטים

כל התחייבות החברה היא בבעלותו המלאה של ____________ ת"ז ___________.  .2

 .שבהסדר זה תחול גם על מר ___________, אשר יחתום אף הוא על התחייבות זו

לחברה יש לקוחות השוכרים את שירותי הייעוץ והתקשורת, כמפורט בנספח לחוזה זה. החברה  .3

על כל לקוח נוסף שהיא מקבלת, וככל  לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילמשרד ה מתחייבת לעדכן את

שלדעת היועץ המשפטי יש לכך השלכה על עיסוקה כמפורט ברישה להסדר זה, יתוקן ההסדר 

 בהתאם. 

משרד למבלי לגרוע מיתר הוראות הסדר זה, אנו מתחייבים שלא לעסוק במסגרת מתן השירותים  .4

בנושאים העלולים להעמיד את החברה ו/או את בעליה ו/או את  והגליל לפיתוח הפריפריה, הנגב

מנהליה ו/או את עובדיה ו/או מי מטעמה במצב של חשש לניגוד עניינים, ובפרט בעניינים המנויים 

 להלן, וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות שבמסגרתה אנו ניתן את השירותים:

או את מנהליה ו/או את עובדיה ו/או מי בעניינים האישיים של החברה ו/או את בעליה ו/ .א

 מטעמה;

 בענייני קרובי ובני משפחה של בעליה ו/או את מנהליה ו/או את עובדיה ו/או מי מטעמה; .ב

 בעניינים הנוגעים במישרין או בעקיפין לחברה;  .ג

בכל עניין הנוגע או משפיע במישרין על לקוחות החברה המנויים בנספח להסדר זה ו/או על  .ד

 דים של החברה שיתווספו במהלך תקופת ההסכם.לקוחות עתי

לרבות, תאגיד שבשליטת החברה או בשליטת מי בעל  –"החברה ו/או מי מטעמה" בהתחייבות זו, 

"בעל ו "בן משפחה"המניות בה או מנהליה; ובני משפחה של בעל המניות בה, מנהליה או עובדיה. 

 .1968 –תשכ"ח יפורשו בסעיף זה כהגדרתם בחוק ניירות ערך, עניין" 
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יובהר כי אין באמור בסעיף זה בכדי למנוע את עיסוקי החברה במסגרת מתן השירותים שבהסכם עם 

בנושאים אשר יהיו בתחום אחריותה ואשר משפיעים ו/או  לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילמשרד השל 

נו, אף אם יש בהם הם בעלי פוטנציאל השפעה ו/או השלכה על כלל הציבור או על סקטורים רחבים ממ

עליהם.  השפעה מהותיתכדי להשפיע בעקיפין על הגורמים המנויים בסעיף זה, למעט אם מדובר ב

נעסוק רק לאחר קבלת אישור היועץ המשפטי של  –ככל שמדובר בהשפעה כאמור שהיא מהותית 

 ובתנאים שיקבעו. לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילמשרד ה

במסגרת מילוי תפקידה לפי ההסכם בעניינים שיש להם נגיעה  החברה מתחייבת להימנע מלטפל .5

ישירה או עקיפה לתחומים המפורטים להלן: 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

ר עסקי ו/או כלכלי עם גורם כלשהו הקשור ו/או הנמצא בקשר עם של אנו מצהירים כי אין לנו קש .6

ומתחייבים שלא ייווצר כל קשר כאמור במהלך כל תקופת  לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילמשרד ה

 ו/או במהלך השנה שלאחר סיומה. לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילמשרד הההתקשרות עם 

רותים על ידה, החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או החברה מתחייבת כי במהלך תקופת מתן השי .7

הפריפריה, עובדיה ו/או מי מטעמה לא תיצור קשר עם המשרד, לרבות השר, לשכת השר ועובדי משרד 

 , עבור מי מלקוחותיה או כל גורם אחר הקשור אליה.הנגב והגליל

 

בדיה ו/או מי מטעמה יהיו נתונים, ידוע לנו כי אם לדעת המשרד, החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עו .8

בכל שלב שהוא של ביצוע השירותים, במצב שבו הם עלולים להימצא בניגוד עניינים בין תפקידם במתן 

השירותים לבין עניין אחר, המשרד יהיה רשאי להורות על הפסקת מתן השירותים על ידי החברה 

 ומטעם זה בלבד.

 

מנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת עלינו. לכן, בכל מקרה שבו אנו מצהירים כי ידוע לנו שהאחריות להי .9

יתעורר ספק בדבר יישום הוראות הסדר זה, או סוגיות שלא נצפו מראש, העשויות להעמיד את החברה 

ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה במצב של חשש לניגוד עניינים, אנו מתחייבים 

לאלתר,  לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילמשרד היועץ המשפטי של של להביא את הדבר לידיעת ה

 ולפעול על פי הנחיותיו.

 

אנו מתחייבים כי אם יחול שינוי בהצהרותינו, נודיע על כך לנציג המשרד כהגדרתו בהסכם המקורי עם  .10

ב נמסור לו בכת לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל,משרד ההמשרד ונפנה אל היועץ המשפטי של של 

 את מלוא המידע הרלוונטי, ונפעל על פי הנחיותיו.

 

אנו מתחייבים שלא לעשות שימוש בכל מידע או מסמך שיגיע לידנו במהלך מתן השירותים שלא לשם  .11

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.משרד המתן השירותים עבור של 

 

ת כל אדם כל ידיעה שתגיע אנו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיע .12

אלינו עקב מתן השירותים, או לעשות בהם שימוש לצרכיה האישיים של החברה ו/או לקוחותיה ו/או 

בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, או לטובת גופים שהם קשורים אליהם, תוך תקופת 

ך נחלת הכלל; ידוע לנו שאי מתן השירותים למשרד, לפני תחילתה או לאחר מכן, פרט למידע שהפ

 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז 117מילוי התחייבויותינו על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיף 

 

אנו מתחייבים כי בתקופת מתן השירותים על ידינו, החברה ו/או בעליה  ו/או מנהליה ו/או עובדיה  .13

שלישי אשר יבקש להעניקה להם ו/או מי מטעמה יימנעו מלקבל כל טובת הנאה או מתנה מכל צד 



 מדינת ישראל         
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

47 
 

לפיתוח משרד הבקשר עם מתן השירותים. אנו מתחייבים לדווח לאלתר ללשכה המשפטית של 

על כל מקרה שבו הוצעה טובת הנאה או מתנה כאמור ולנהוג על פי  הפריפריה, הנגב והגליל

 הוראותיה.

 

ו מנהליה ו/או עובדיה ו/או אנו מתחייבים כי בתקופת מתן השירותים תמנע החברה ו/או בעליה ו/א .14

מי מטעמה מלבקר בפומבי )במסיבת עיתונאים, בראיון עיתונאי, בנאום במקום פומבי, בשידור, או 

 בכל דרך פומבית אחרת( את הממשלה, משרדי הממשלה ומדיניותם.

 

, המחייב מתן פומבי להסדר 1998-ידוע לנו כי על הסדר זה חל חוק חופש המידע, התשנ"ח .15

 כל אדם שיבקש מידע לגביו ואנו מסכימים כי הסדר זה יימסר לציבור.ומסירתו ל

 בברכה,

_________________________________________ 

 מורשה חתימה מטעם החברה/היועץ

אני הח"מ מאשר כי כל ההצהרות בהסדר זה נכונות וכן על דעתי, ומתחייב למלא את כל התחייבויות 

 החברה על פי הסדר זה.

________ ________  ___________________________ 

 מורשה חתימה מטעם החברה/היועץ   תאריך
 

 אישור

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

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

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

 הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

 ____________________ 

 חתימה וחותמת  
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 לשמירה על סודיות ההצהר: 2נספח ט'

 

 שנת_______שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ 

 

 _______________________ על ידי

 ____________ת.ז. _____________

 מכתובת ______________________

 

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

 ;הספקת הטובין/והנני מועסק בקשר למתן השירותים והואיל

 מדינת ישראל להגן; והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת והואיל

 לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

 

 הגדרות .1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

  .כמפורטים במסמכי המכרז – "הטובין/"השירותים

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

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

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

או  מגנטית ,אופטית ,אלקטרונית ,בכתב ובין בע"פ בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית

 אחרת.

, הספקת הטובין/כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים - קצועיים""סודות מ

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

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

 

 שמירת סודיות .2

ב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק הנני מתחיי

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

הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות 

 יים.המקצוע

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

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

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

לחוק הגנת הפרטיות  5פי סעיף -עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין עלפגיעה בפרטיותו של אדם, 

 .1981-התשמ"א

 ________________________________ ולראיה באתי על החתום:
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 : תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים  5נספח ט'

 
 הצהרה אודות היעדר ניגוד עניינים

  תאריך

 לכבוד: 
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

 תל אביב 8שדרות שאול המלך 
 

למתן שירותי דוברות ויחסי ציבור )ייעוץ אסטרטגי וליווי תקשורתי(  02/19הנדון: מכרז פומבי מס' 
 "המכרז"( –)להלן למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

 
 ________________________אני הח"מ, ______________, בעל ת.ז 

 העובד בחברת_________________________________

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

 מצהיר/ה בזה כדלקמן:

העובד מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית  11

שיש בה כדי להפריע למתן השירותים ע"פ הסכם זה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב,  שהיא,

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

 הסכם זה. 

העובד מתחייב להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל  21

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

העובד מתחייב להביא לידיעת המשרד כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת המשרד אם  51

קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצל המציע. מבלי לגרוע מכלליות האמור, על המציע 

שום חשש לניגוד עניינים כאמור. המציע להודיע למשרד על הצעה שהוצעה לו ושיש בה מ

יקבל על עצמו ביצוע אותה עבודה רק אם המשרד יאשר, מראש ובכתב, כי אין לו התנגדות 

 לכך.

העובד מצהיר כי ידועה לו אחריותו לפעול בתום לב כלפי המשרד בכל פעולותיו בקשר עם  51

משרד ולא מתוך שיקולי הסכם זה, וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת ה

 רווח או שיקולים אחרים.

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים תכריע  01

 דעת המשרד. 

 

 

 זה שמי להלן חתימתי ותוכן תצהירי  דלעיל אמת:

 חתימה ת1ז1 שם העובד

   

',נק גופן עבור עברית :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12   ושפות 

',נק גופן עבור עברית :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12   ושפות 
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 הצהרה בדבר זכויות קניין:'ינספח 

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

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

 למשרד ציבור ויחסי דוברות שירותי למתן 02/19' מס פומבי מכרז מכרז"(, לפי המשרד")להלן: 

 "(.המכרז"להלן: ) והגליל הנגב, החברתית הפריפריה לפיתוח

 ע.אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המצי

ין בתוצרים, שיפותחו ויוכנו במהלך אספקתם של השירותים לפי יאני מצהיר/ה, כי כל זכויות הקנ

וכי אין ולא יהיה באספקה של השירותים ושל המציע, מכרז זה, יהיו בבעלותם הבלעדית של המשרד 

 הו.ניות של צד שלישי כלשילמשרד או השימוש בהם ע"י החברה, הפרה של זכויות רוחניות או קני

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

 לצורך מילוי תפקידה. 

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

רת מתן בתקופת ההתקשרות האמורה ולאחריה, ובכלל זה כל מסמך שיוכן ע"י החברה במסג

 השירותים המבוקשים, זולת אם נתקבל לכך אישור מראש ובכתב מאת המשרד. 

ן בחלק מן התוצרים או השירותים הבאים או בכולם שייכות לצד יכי זכויות הקני ,אני מצהיר/ה

 שלישי:

1.   _____________________________________________________________  

2.   _____________________________________________________________  

3.   _____________________________________________________________  

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

 זאת.ב

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

 שבתוצרים ובשירותים שיסופקו.

  __________________________________________________________ שם המציע: 

  ___________________________________________ : מספר חברה / שותפות / עמותה

  ________________________ , תפקיד:  _________________________ שם החותם: 

  ________________________ חתימה וחותמת:  , _______________________ תאריך: 
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אליים תצהיר על תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים סוצי:'אינספח 

 כנדרש

 

שילמתי בקביעות בשנה האחרונה, לכל  הריני להצהיר כי אני המציע ____________________

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

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

 

     ______________________    _____________________    ______________________ 

 תאריך                                           שם המציע                                   תפקיד 

______________________    _____________________    ______________________      

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

 

 אישור

 

_________________, בעל מספר רישיון________________,  מרח'  עו"דאני הח"מ, 

 __________________________, מאשר את נכונות ההצהרה דלעיל. 

 

_______________________________                                  ______ 

 חתימה וחותמת                                תאריך                         
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תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים : 'בינספח 

 וחוק שכר מינימום 

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

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

 

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

_________________ עבור ________ לאספקת _________להתקשר עם עורך התקשרות מספר 

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

 

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

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

 וכי אני מבין/ה אותו. 

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

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

, גם עבירה על 2011-שע"בלחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, הת 2שירות כהגדרתו בסעיף 

 הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

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

לאספקת  ___________ 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. 

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

 ות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. לפח

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת                            שם                  תאריך    
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 אישור עורך הדין

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

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

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

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

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

_________________           ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת          מספר רישיון                           תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מדינת ישראל         
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

54 
 

 התחייבות לקיים את חוקי העבודה: 'גיפח נס

 

_____, מורשה החתימה מטעם ________אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' __

י הריני ( מצהיר בזאת כ"המציע"__________________ שמספרו ____________)להלן: 

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

 זה, את האמור בחוקי העבודה.

 

       _____________________ 

 חתימה                                                                                                          

 אישור

בפני,  /ה_ הופיע________________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______אני הח"מ ______

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

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

 הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

 

 ____________________ 

  מה וחותמתחתי              
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 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות :ד'ינספח 

 על התחייבות זו מורשה חתימה מטעמו יחתמווכל  המציע

 

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

לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבירה ביטחונית או בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות  .1
-; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1952-ושירותים(, התשי"ב

עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975
, למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 438

 .1981-השבים, התשמ"א

 (תרמחק את המיו)   או     

  באותפליליות הנחקרתי ו/או הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות ה
 _______________________________ )יש לפרט את העבירות מתוך המנויות לעיל(. 

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

מסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים הואיל וכך אני נותן בזאת את הסכמתי מראש ל
אודותיי במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת 

 .1981-תשמ"א, ההשבים

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

 עם הזוכה במכרז שבנדון. של הרשותופת ההתקשרות הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תק 

 :ולראיה באתי על החתום

 

________ __________   _________     _____________     _________ 

 שם פרטי ומשפחה       שם האב          שנת לידה    תעודת זהות         תאריך   

 

________________________       ___________ ______________ 

 חותמת וחתימה                תפקיד                               כתובת   

 

 אישור

"ה ___ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה______אני הח"מ _______
ת.ז. __________ המשמש בתפקיד _______________________ ולאחר _____ _______

ת האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,  שהזהרתיו כי עליו לומר א
 חתם בפניי על תצהיר זה. 

                ____________ 

 חתימה                                                
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 התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד: 'טונספח 

 

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

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

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

וסמך/ת לתת "(. אני מכהן כ_______________ והנני מהמציעבמסגרת מכרז זה )להלן: "

 תצהיר זה בשם המציע. 

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

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

 במכרז. 

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

 

 

_____________________ 

 ימת המצהירחת

 

 אישור עורך הדין

 

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

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

כי עליו/ה המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה צמו/ה על ידי ת.ז._____________ ע

להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על 

 התצהיר דלעיל. 

 
 

_____________     ______________________         _________________ 

    

 ימת עורך הדיןחת             ת ומספר רישיון עורך דיןחותמ                    תאריך  
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 התחייבות לציין את מקור השירות: 'טזנספח 

 

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

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

ת מכוח המכרז אציין על המסמך כי השירות ניתן בזאת כי בכל מסמך שיישלח על ידי למקבלי השירו

 על ידי בשיתוף המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

 

 

       _____________________ 

 חתימה                                                                                                        

 

 

 אישור

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

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

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

 עליה בפני. הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה 

 

 ____________________ 

 חתימה וחותמת                         
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 הסכם התקשרות: נספח יז'

 

 .2019ביום ................ בחודש ...............  אביב-בתלנערך ונחתם 

 

 ב י ן

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילעל ידי 

 והמזמין )כהגדרתו במכרז(

 

  

 מצד אחד

 ל ב י ן

________________________ 

 מכתובת ________________________________

 "(הזוכה" -)להלן  

 

 מצד שני

 

 ספקוהממשלה באמצעות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, מעוניינת להתקשר עם  הואיל

)להלן והגליל  הנגב, החברתית הפריפריה פיתוחל למשרד ציבור ויחסי דוברות שירותי למתן

 ;"(שירותי המכרז"

 

 " אוהמשרד" –ובהתאם לאמור לעיל, פרסם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן  והואיל

 "(;המכרז" -)להלן  02/19מכרז מסגרת פומבי מס. "( עורך המכרז"

 

 , לרבות נספחיו, הגיש הצעתו במכרז; , לאחר שעיין בכל ההנחיות והתנאים במכרזוהזוכה והואיל

 

ובהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים  הזוכהולאחר בדיקה ובחינה של הצעת  והואיל

"  בנושא זוכהקבל את הצעת הזוכה, להכריז עליו כ"ספק לשבהצעתו הסכים עורך המכרז 

 בתנאים המפורטים להלן;שירותי המכרז 
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 :והותנה בין הצדדים כדלקמןאי לכך הוצהר, הוסכם 

 כללי1 1

חלק בלתי נפרד  יםמהוו לרבות המבוא להסכם זה המכרז )על כל נספחיו, תנאיו, דרישותיו וחלקיו( 1.1

  מהסכם זה.

הוגדר המונח באופן בהסכם זה תהיה למונחים המשמעות המופיעה במסמכי המכרז, זולת אם  1.2

 שונה בהסכם זה.

את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות בצורה  פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים 1.3

או  , לרבות הסכם זה,המלאה ביותר. כמו כן, כל סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים

, יפורשו באופן המרחיב את חובות הזוכה או את ןבין הוראות שונות באותו מסמך, שלא ניתן ליישב

 זכויות עורך המכרז/המזמין.

 משמשות לנוחיות בלבד, ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן.  הכותרות שבהסכם זה 1.4

 האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע וההפך. 1.5

 תקופת ההתקשרות  21

למשרד שמורה הזכות  1חודשים מיום החתימה על הסכם זה 12זה יחול לתקופה של  הסכם 2.1

 "(. ההתקשרותתקופת )להלן: " למסמכי המכרז 14)הבלעדית( להארכת ההסכם כמפורט בסעיף 

במקרה בו יחליט עורך המכרז לצאת למכרז חדש בתום תקופת ההתקשרות אזי לאחר בחירת זוכה  2.2

 חדש, הזוכה ישתף פעולה עם עורך המכרז ועם הזוכה החדש, ויסייע לו בכל הנחוץ.

  הזוכההצהרות והתחייבויות  51

המכרז, הבינו היטב מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את  הזוכה .3.1

וקיבל מנציג עורך המכרז את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו ושנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו 

והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי עורך המכרז בקשר למתן 

כל תנאי המכרז השירותים בהתאם להסכם זה. כן מתחייב בזה הזוכה כי השירותים עומדים ויעמדו ב

 וההסכם.

מצהיר כי כל הפרטים שמסר לעורך המכרז בהצעתו, ובכללם פרטים על ניסיונו ויכולתו לספק  הזוכה .3.2

 את השירותים המבוקשים, הם מלאים ונכונים. 

הזוכה מצהיר כי הוא בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים על פי המכרז  .3.3

יו הכלים, הידע, הניסיון, כוח האדם, האמצעים והכישורים והוראות הסכם זה, וכי יש ביד

המאפשרים לו לספק את השירותים כמפורט במכרז ובהסכם זה במהלך כל תקופת ההתקשרות 

 ותקופת ההתקשרות נוספת במידה ותהיה כזו. 
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הזוכה מתחייב לספק  מתחייב למלא באופן מדויק אחר הדרישות שבהסכם זה על כל נספחיו. הזוכה .3.4

 תכנון, ביצוע, אספקה והתקנת מתקני משחק, ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגלילותי שיר

מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם  בהתאם למה שעורך המכרז ידרוש ממנו. הזוכה

 במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.  ,מטעמוומי בעצמו ואם על ידי עובדיו 

יבויותיו על פי הסכם זה, לרבות התחייבות לתקן, לשפר ולהחליף את כל התחי למלאמתחייב  הזוכה .3.5

 .הטעון תיקון, שיפור והחלפה בסמוך לקבלת הודעת עורך המכרז בדבר הצורך בכך

מתחייב כי לכל אורך תקופת ההתקשרות, יהיו ברשותו כל האישורים והרישיונות הנדרשים  הזוכה .3.6

חייב לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע על פי הסכם זה הזוכה מת על פי מכרז זה ועל פי כל דין.

ומחייבת את הזוכה לקבלת היתר ו/או רישיון ו/או מילוי תנאי על פי דין תבוצע רק לאחר קבלת היתר 

 ו/או הרישיון ו/או מילוי תנאי על פי כל דין.

ו בקשר מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של נותני שירותים/בעלי מקצוע מטעמ הזוכה .3.7

  למתן השירות נושא המכרז.

עפ"י כל דין, אם לא יסופקו הטובין או חלק  המשרד של ומבלי לפגוע באמור דלעיל וביתר זכויותי .3.8

היה רשאי להזמין את אותם הטובין או טובין אחרים/דומים מספק אחר שזכה י המשרדמהם במועד, 

 .י דיןבמכרז ו/או לפרסם מכרז חדש ו/או לפעול בכל דרך אחרת עפ"

 בקרה ופיקוח 51

עורך המכרז יהיה רשאי לערוך, על פי שיקול דעתו, או לדרוש מהזוכה לבצע בדיקות אקראיות  .4.1

 .לבחינת השירותים שיסופקו

יאפשר לעורך המכרז או למי שימונה מטעמו לפקח על אספקת השירותים המבוקשים, טיבם  הזוכה .4.2

 ולפקח על אופן מילוי התחייבויותיו. ואיכותם, ולהיכנס לצורך זה לכל מקום, על מנת לבדוק

כל  התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם, וימלא אחר כל הנחיה של נציגי מלא את מתחייב ל הזוכה .4.3

, בכפוף להוראות המכרז וההסכם. בכלל זה, ימסור כל מידע או דיווח שרדעורך המכרז ו/או המ

שר לעורך המכרז ו/או נציגי המזמין לעיין ; יאפו, במועד ובאופן שייקבע על ידהמשרד שיידרש על ידי

בכל מסמך ולבדוק את הנעשה בהם בקשר לשירותים ולביצוע התחייבויות הזוכה על פי הסכם זה, 

 ובלבד שכל ביקור כאמור יתואם מראש עם הזוכה.

המזמין והמפקחים אינם רשאים ואינם מוסמכים  ,למען הסר ספק, מובהר ומוסכם, כי עורך המכרז .4.4

ובין שיש בו כדי  לספק ת המזמין בכל חיוב כספי, בין שיש בו כדי לשנות את סכום התמורהלחייב א

חיובו של כל מזמין בעניינים אלה ייעשה אך  . להטיל עליו חיובים נוספים בקשר להתאמות, שינויים

 החתימה של המזמין. מורשיורק במסמך בכתב, חתום על ידי 

 .המשרדרוכים באופן ובתדירות שיורו נציגי דוחות תקופתיים ע למשרד, יגיש הזוכה .4.5

 מעסיק-היעדר יחסי עובד 01

הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי הסכם זה כקבלן  הזוכההצדדים מסכימים כי  .5.1

מטעמו, בביצוע הסכם זה מעובדיו או מי בינו, או בין מי  מעסיק-עצמאי וכי לא קיימים יחסי עובד

 . רדהמשלבין עורך המכרז ו/או 
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והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, כי בינם  בכתב מצהיר בזה, כי הודיע הזוכה .5.2

 .מעסיקלא יתקיימו כל יחסי עובד  משרדלבין עורך המכרז ו/או ה

מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו  הזוכה - תשלומים וניכויים בגין המועסקים .5.3

 התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין, או הסכם.בביצוע הסכם זה את כל 

חויב עורך המכרז ו/או המזמין לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים  .5.4

ומבלי  עם קבלת דרישה ראשונהמיד את עורך המכרז  הזוכהע"י הזוכה בביצוע הסכם זה, ישפה 

ת על עצמו תשלומים אלו אלא אם הסכמת המשרד עלתה שתעמוד לו טענה כי המשרד הסכים לקח

 . על הכתב מראש ובאופן מפורש

מוסכם בזאת כי אם ייקבע מכל סיבה במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה על ידי בית המשפט  .5.5

או כל רשות מוסמכת אחרת כי למרות כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, יש לראות את 

הסכם זה כהעסקת עובד, וכי חלים עליה הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי ההתקשרות נשוא 

מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי השכר לעובד, בשל ההעסקה בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם 

לקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר, הכל כפי שייקבע על ידי נציב 

 שירות המדינה. 

באין תפקיד זהה או דומה כאמור, יחושב השכר לעובד לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין,  .5.6

 לדעת נציב שירות המדינה. 

ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים והזיכויים לעניין הסעיפים לעיל  חישוב השכר .5.7

 זזו הדדית. על פי הסכם זה מחד גיסא, והחישוב החדש כאמור מאידך גיסא, יקו

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חוקי העבודה החלים על הזוכה כלפי עובדיו הם, בין היתר: חוק  .5.8

-, חוק דמי מחלה, התשל"ז1951-, חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1959-שירות התעסוקה, התשי"ט

שווה לעובדת , חוק שכר 1954-, חוק עבודת נשים, התשי"ד1951-, חוק חופשה שנתית, התשי"א1976

, חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, 1953-, חוק עבודת הנוער, התשי"ג1996-ולעובד, התשנ"ו

, חוק פיצויי פיטורין, 1958-, חוק הגנת השכר, התשי"ח1953-, חוק החניכות, התשי"ג1949-התש"ט

-מום, התשמ"ז, חוק שכר המיני1995-, חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה1963-התשכ"ג

1987. 

אין לראות בכל זכות הניתנת לעורך המכרז או לנציגיו לפקח, להדריך או להכווין את הזוכה או מי  .5.9

מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את מתן השירותים כראוי וביצוע הסכם זה במלואו, ואין בה כדי 

שה או מחדל של או העברת אחריות כלשהי למזמין ביחס למע סיקמע-להקים מערכת יחסים של עובד

 הזוכה או מי מטעמו;
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 תמורה 61

ולשביעות רצון המשרד, ישלם  לפי המכרז והסכם זה תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו של הזוכה .6.1

הזמנה תקציבית חתומה אבני הדרך, טובין שסופקו בפועל על פי להמשרד לזוכה תמורה בהתאם 

 ומאושרת שנמסרה לידו בטרם אספקתם.

חינוך בלתי  דרך אבן
 פורמאלי

(25% ) 

 קהילהפנאי, 
 והתיישבות

(25%) 
 

 פיתוח
תעסוקה 

 כלכלי ופיתוח
(25%) 

כנסים ועידות 
בהתאם למספר 

הכנסים והעידות 
 (8%) במהלך השנה

אישור תוכנית עבודה 
מפורטת הכוללת 

התייחסות לחגים 
ומועדים בלוח השנה, 

יוזמות יצירתיות, 
מהלכים שיווקיים 

מקוריים, תוך התייחסות 
מדיה מסורתית ל

ודגיטלית לרבות 
 קמפניים )עברית וערבית(

3% 3% 3% 3% 

קמפיינים במדיה 
 דיגיטלית

5% 
 קמפיינים(10)

5% (10 
 קמפיינים(

5% (10 
 קמפיינים(

)קמפיין מלווה  1.5%
 ועידה(

משולבי  קמפיינים
 פרסום ויחסי ציבור
בתקשורת הארצית 

 והמקומית

6% (10 
 קמפיינים(

6% (10 
 קמפיינים(

6% (10 
 קמפיינים(

3% 
)קמפיין מלווה 

 ועידה(

קמפיין המונים )רדיו / 
 טלוויזיה(

 4)עד  3%
 קמפיינים(

 4)עד  3%
 קמפיינים(

 4)עד  3%
 קמפיינים(

0.5% 

 2)עד  1% קמפיינים מגזריים 
 קמפיינים(

 2)עד  1%
 קמפיינים(

 2)עד  1%
 קמפיינים(

- 

ישולם  1%) 3% מהלכים שיווקים יזומים 
שליש שנה מדי 

ובלבד שבוצעו 
 6לכל הפחות 

 מהלכים(

ישולם  1%) 3%
מדי שליש שנה 
ובלבד שבוצעו 

 6לכל הפחות 
 מהלכים(

ישולם  1%) 3%
מדי שליש שנה 
ובלבד שבוצעו 

 6לכל הפחות 
 מהלכים(

- 

ליווי חנוכות / סיורים 
 ופעילויות שונות

ישולם  1%) 3%
מדי שליש שנה 
ובלבד שבוצעו 

 6לכל הפחות 
ות/סיורים חנוכ

ופעילויות 
 שונות(

ישולם  1%) 3%
מדי שליש שנה 
ובלבד שבוצעו 

 6לכל הפחות 
חנוכות/סיורים 

 ופעילויות שונות(

ישולם  1%) 3%
מדי שליש שנה 
ובלבד שבוצעו 

 6לכל הפחות 
חנוכות/סיורים 

ופעילויות 
 שונות(

- 

עבודה תקשורתית 
שוטפת לרבות מענה 
לשאילתות, טיפול 

 במשברים

 תשלומים חודשיים )ריטיינר חודשי( 12-לוקה לבח 20%

 התמורה לספק תהיה כפי שהוצע בהצעת המחיר למכרז ובהתאם להבהרות שנערכו עמו כדלקמן: .6.2

 הצעת המחיר _____________

מע"מ. מס ערך מוסף בשיעור החוקי המתחייב מהמחירים כללו לאחר הזכייה ישירותים מחירי ה .6.3

 . לזוכה ןהמזמי םכל חשבונית/תשלום שישלירוף להנ"ל יתווסף לתמורה וישולם בצ
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 כלפי הזוכה לפי המכרז והסכם זה.  המשרדהתמורה מהווה תמורה סופית למילוי כל התחייבויות  .6.4

למעט שינוי בשיעור )בהיטלים על מחירי המוצרים/שירותים  במקרה בו יהיו שינויים במסים או .6.5

מורה, אלא בהתאם ובכפוף לקבלת אישור עורך כדי להשפיע על הת לא יהיה בשינויים אלה המע"מ(,

 המכרז מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

בקשר עם אספקת שירותים שאינם תואמים את  שהיאהזוכה לא יהא זכאי לכל תשלום או תמורה  .6.6

 דרישות המכרז, ההצעה ותנאי הסכם זה. 

  .ו הפרשי שער כלשהםכל תשלומי הצמדה, התייקרויות מכל סוג שהוא א לזוכהלא ישולמו  .6.7

למען הסר ספק, תנאי החוזה בנוגע לתשלום התמורה לזוכה ותנאיו המפורטים בחוזה זה, יחולו  .6.8

  במלואם גם על תקופת ההארכה.

 אישור התשלום 71

 חדשים בלבד. התשלום יהיה בשקלים .7.1

 לוםתש לצורך הנדרשים וחשבונות דיווחים להגיש, המזמין של דעתו לשיקול בכפוף, יידרש הזוכה .7.2

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

 לחילופין. המכרז למסמכי בנספח כמפורט, הספקים בפורטל שימוש חוזה על ויחתום הרלוונטיות

 הכרוכות העלויות בכלל יישא הזוכה, יודגש. הספקים בפורטל שימוש העושה כספק אישור ימציא

 כמפורט, הספקים בפורטל שימוש חוזה. הזוכה יחתום על הממשלתי הספקים לפורטל חברותבהת

 "פורטל הספקים". 7.7.1.1להוראת תכ"ם  – ג בנספח

בשקלים חדשים עבור השירותים שניתנו במהלך החודש הזוכה יגיש חשבון חודשי לאישור המשרד,  .7.3

תאריך התשלום ייקבע  .שלוםאשרו לתוי המשרד יבדוק ויאשר את החשבון, הקודם, בתוספת מע"מ

בהתאם למועד שבו התקבלה חשבונית המס אצל הגורם המקצועי אצל המשרד, האחראי לאישור 

 "( עפ"י המפתח הבא:מועד הגשת החשבונית למשרדהעבודה )להלן: "

בחודש, ישולם בתחילת מועד התשלום  15-1חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים  .7.3.1

 עוקב.הממשלתי של החודש ה

בחודש, ישולם בחודש העוקב לפי יום  24-16חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים  .7.3.2

 יום מיום הגשת החשבון. 30הגשת החשבון, כלומר בדיוק 

בחודש העוקב,  24-בחודש, ישולם ב 31-25חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים  .7.3.3

 דהיינו בסוף מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

א יוגש חשבון ולא תשולם כל תמורה, אלא, לאחר אישור בודק מורשה כנדרש במסמכי יובהר כי ל .7.4

 המכרז בגין המתקן נשוא החשבון.

כללי התשלום המפורטים לעיל, כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי שמתפרסם מעת  .7.5

 .1.4.3לעת בהודעת התכ"מ לעניין "מועדי תשלום" שמספרה 
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ובתחילת כל שנת כספים שתחול לאחר מכן במשך קיומו של הסכם זה וכן במעמד חתימת הסכם זה  .7.6

על פי הסכם זה, ימציא הזוכה לחשב המשרד צילום תעודת  לזוכהכתנאי מוקדם לביצוע תשלומים 

"( וכן אישור מפקיד החוק" –)להלן  -1975עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

, או מרואה חשבון או יועץ מס כי -1976)גופים ציבוריים, התשל"ו מורשה )כמשמעותו בחוק עסקאות

הזוכה מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה 

 ]נוסח חדש[ ועל פי החוק. 

, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך עורך המכרזדרש, בכפוף לשיקול דעתו של ייהזוכה  .7.7

 בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות.  .םום עבור עבודתתשל

 

 

 קיזוז ועיכבון 81

בקשר עם על ידי הזוכה או מי מטעמו, ו/או למשרד בכל מקרה של גרימת נזק לעורך המכרז  .8.1

ו/או לעורך המכרז בין במישרין ובין בעקיפין, תהיה למשרד השירותים הנדרשים במסגרת הסכם זה  

 .את כל הסכומים שהמשרד עלול לשאת בהם זוכהלעכב או לקזז מתוך הכספים שיגיעו ל זכות

 בכתב שקיזז כספים בהתאם לסעיף זה. זוכהבמקרה כזה, לפי שיקול דעתו של המשרד, והוא יודיע ל

קיזוז שיוחלט עליו על ידי עורך המכרז יבוצע בדרך של קיזוז מהתמורה המגיעה מאחד המזמינים 

יית עורך המכרז. זכות זו תהיה כפופה למתן הודעה בכתב על ידי המשרד על הכוונה בהתאם להנח

 להשמיע את טענותיו בעניין. זוכהלבצע פעולה בהתאם להוראות סעיף זה, ומתן הזדמנות ל

על סכום הקיזוז תחול הריבית בשיעור הריבית הגבוה ביותר שאותו רשאי המשרד לגבות, וזאת החל  .8.2

 עון ועד למועד התשלום בפועל.מהמועד הקבוע לפיר

על אף האמור  .ו/או המשרד מוותר בזאת על כל זכות קיזוז וזכות עיכבון כלפי עורך המכרז הזוכה .8.3

  כל זכות לעכבון לגבי השירותים שבידיו.  זוכהבכל דין, לא תהיה ל

 ערבויות ובטחונות  91

 של מסמכי המכרז. 28 כמפורט בסעיף "ערבות ביצוע"עם הודעת הזכייה יידרש הזוכה להמציא  .9.1

אם הזוכה לא ימלא את חובותיו כולן או  ,או חלקההביצוע  עורך המכרז יהיה רשאי לחלט את ערבות .9.2

ימים בטרם יממש עורך המכרז את  7מקצתן על פי הסכם זה, וזאת לאחר מתן התראה בכתב של 

 זכותו לפי סעיף זה.

 30כמפורט בסעיף גביית תשלום פיצויים  ת לצורךיובנוסף, יהיה עורך המכרז רשאי לחלט את הערבו .9.3

לצורך גביית פיצויים אחרים המגיעים לעורך המכרז עקב הפרת ההסכם על ידי ו/או , למסמכי המכרז

הזוכה, או לצורך כל תשלום אחר המגיע לעורך המכרז ו/או לאחרים בנוגע לקיום חסר של מי מתנאי 

 המכרז או הסכם זה. 
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ת לא ייחשב כתשלום פיצויים סופיים מאת הזוכה לעורך המכרז, וכי וימובהר בזאת כי חילוט הערבו .9.4

עורך המכרז יהיה זכאי לקבל מן הזוכה את ההפרש בין הסכום שנגבה עקב חילוט הערבות לבין סכום 

 הנזק שנגרם בפועל.

 . המשרדואישור רכש לאחר גמר תקופת ה לזוכהתוחזר  - ה הערבותלא חולט .9.5

של מסמכי  24בסעיף תקופת ההתקשרות יערוך ביטוחים כמפורט הזוכה מתחייב כי במהלך כל  .9.6

 המכרז.

 אחריות הזוכה 101

הזוכה יישא באחריות לכל נזק או אובדן שייגרם לעורך המכרז או לצד שלישי עקב אספקת  .10.1

לפי המכרז והסכם זה, לרבות בידי קבלני המשנה. אם תגרמנה לעורך המכרז, נדרשים השירותים ה

הוצאות כלשהן הנובעות ממעשי הזוכה, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא  ,ומטעמאו לכל גורם אחר 

מכוחו או מטעמו, או ממחדל כאמור, מתחייב הזוכה לשלם ולשפות בעבור כל הוצאה שנגרמה להם 

 . לרבות בקשר עם תביעה שניתן בה פסק דין חלוטכאמור, 

קים על ידו לא יישאו בשום , הבאים מכוחו או המועסהמשרדהצדדים מצהירים בזאת במפורש כי  .10.2

, לבאים מכוחו או למועסקים על ידו, זולת אם זוכהתשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג שייגרם ל

 אותה חובה או תשלום פורטו במפורש במכרז ובהסכם זה. 

אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את הזוכה מהחובות החלות עליו בביצוע עבודתו על פי כל דין, ואין  .10.3

 פרש את האמור בהם כוויתור של עורך המכרז על כל זכות או סעד המוקנים לו כדין. ל

 ביטוח  111

 –מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל הספק  

להציגם למשרד כאשר הם כוללים את הכיסויים  והתנאים לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ו משרדה

 -ר גבולות האחריות לא  יפחתו מהמצוין להלן:הנדרשים כאש

 

 ביטוח  חבות מעבידים1 1111

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת  .ד

 ישראל והשטחים המוחזקים;

 דולר ארה"ב לעובד,  למקרה ולשנת ביטוח.    5,000,000 -גבול האחריות לא יפחתו מסך  .ה

לפיתוח הפריפריה, הנגב  משרדה –על פי הפוליסה יורחב לשפות  את מדינת ישראל הביטוח  .ו

כי הם נושאים בחבות  /מחלת מקצוע כלשהיהיה  ונטען לעניין קרות תאונת עבודהוהגליל 

 כלפי מי מעובדי הספק.כלשהם מעביד 

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי1 1112

מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני  .ה

 גוף ורכוש בגין כל פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים; 

 .דולר ארה"ב 500,000גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  .ו
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 . Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ז

לפיתוח  משרדהמשרד  –ת ישראל הביטוח  על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינ .ח

ככל  שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים הפריפריה, הנגב והגליל 

 מטעמו.

 

 1  ביטוח אחריות מקצועית1115

שירותי  הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית בכל  הקשור למתן  .ה

מדינת ישראל , בהתאם למכרז/חוזה עם רתי(הסברה )ייעוץ אסטרטגי וליווי תקשו דוברות 

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. משרדה –

 דולר ארה"ב.  250,000גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ   .ו

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .ז

 הוצאת לשון הרע, דיבה והשמצה, פגיעה בפרטיות; -

 עקב מקרה ביטוח;ו/או העיכוב ימוש אובדן מסמכים, לרבות אובדן הש -

 –אחריות צולבת, אולם הפוליסה לא תכסה את תביעות הספק כלפי  מדינת ישראל   -

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. משרדה

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -

ככל לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  משרדה -הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ח

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

 

 1 כללי 1115

 יכללו התנאים הבאים: בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק

 

לפיתוח הפריפריה,  משרדה –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :   .יא

 בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.הנגב והגליל 

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

לפיתוח  משרדהיום לפחות במכתב רשום לחשב  60ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 הפריפריה, הנגב והגליל.

 –המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת  ישראל  .יג

עובדיהם,  ובלבד  שהוויתור לא יחול  לטובת  אדם  גב והגליל ולפיתוח הפריפריה, הנ משרדה

 שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  .יד

 כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

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

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  .טז

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

 במלוא הזכויות על פי הביטוח.
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 . הנדרשות וליסותחריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפ .יז

 

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח על ביצוע 

עד למועד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  משרדהיומצאו על ידי הספק כאמור הביטוחים 

 חתימת החוזה.  

   

לפיתוח  משרדה –הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  

וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. ריפריה, הנגב והגליל הפ

הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מידי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם 

 בתוקף . לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  משרדה  -מדינת ישראל  

ודשות מאושרות וחתומות על ידי הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המח

לכל לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  משרדלהמבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן 

 .המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח

 

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

לפיתוח הפריפריה,  משרדה –וויתור של מדינת ישראל ואין לפרש את האמור כ ועל פי החוזה

 להם על פי הדין ועל פי  חוזה זה. על כל סעד או זכות המוקניםהנגב והגליל 

 זכויות קנייניות   121

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, Know How(, ידע )Informationכל מידע ) –"מידע"  בסעיף זה: .12.1

אחר כיוצא בזה הקשורים בכל צורה או דרך של שימור  נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר

ידיעות לרבות באופן חשמלי או אלקטרוני או אופטי או מגנטי או אחר למתן השירותים, והכל למעט 

  . מידע שהוא נחלת הכלל

או כל גורם  המשרדבידי  לזוכההוא הבעלים הבלעדי במידע הנוגע לשירותים בין אם הועבר  המשרד .12.2

. מובהר בזאת כי , כחלק  ממתן השירותים הנדרשיםהוא תוצר עבודתו של הזוכהאחר ובין אם 

הזוכה לא יעשה כל שימוש במידע שלא לצורך מתן השירותים ללא אישור של עורך המכרז בכתב 

 ומראש;

זכות בלעדית והוא יהיה בעל זכויות  למשרדמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומובהר בזאת כי  .12.3

על ידי הזוכה או בהסתמך על שירותים שיינתנו על ידי הזוכה  רך או ייווצרע שייעהיוצרים בכל מיד

 במהלך התקשרות זו;

ובסיומם, ימסור הזוכה למשרד את כל  המשרדבמהלך מתן השירותים, בכל עת שיתבקש על ידי  .12.4

 המידע הנמצא ברשותו וברשות מי מאנשי הצוות, והנוגע לשירותים כאמור.

לעדי כי לא תהיה בהתקשרות מושא הסכם זה פגיעה בכל זכות יוצרים, זכות אחראי באופן ב הזוכה .12.5

 קניין רוחני, זכות לפטנט או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.
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מתחייב בזאת לשפות את עורך המכרז, מיד עם דרישתו, שיפוי מלא ובלתי מותנה, ולשלם לו  הזוכה .12.6

הוא, בגין הפרת זכויות יוצרים או זכויות קניין כל סכום, אשר יידרש עורך המכרז לשלם לכל גורם ש

 רוחני מכל סוג אחר או עקב מימוש זכויותיו של עורך המכרז כקבוע בהסכם זה.

 סודיות 151

בגדר  הזוכה מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו ו/או אצל עובדיו במהלך מתן השירותים הוא .13.1

 סודות מקצועיים.

נועד דע שיתקבל במהלך מתן השירותים אצלו ואצל מי מטעמו הזוכה מצהיר בזאת שידוע לו כי המי .13.2

, והוא מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יעבירו לכל אך ורק, למטרה שלשמה נמסר או הבא לידיעתו

שלא לצורך מתן השירותים, כל מידע שהוא הנוגע לשירותים,  ,הוא קשור עמוגורם אחר שבו או 

כן ניתן לכך אישורו המוקדם של עורך המכרז או המשרד במהלך תקופת ההסכם ולאחריה, אלא אם 

 ובתנאים כפי שייקבעו על ידו. 

הזוכה מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולא  .13.3

יעשו בהם כל שימוש. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הזוכה מתחייב כי הוא ומי 

מו לא יפרסמו, יעבירו, יודיעו, ימסרו או יביאו לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות מטע

 המקצועיים.

במתן השירותים נושא הסכם ימלאו ישיר הזוכה מתחייב כי כל עובד, וגורם מטעמו אשר ייטלו חלק  .13.4

בטרם תחילת עבודתם  למשרדמסמכים אלה יעברו  .ויחתמו על התחייבות לשמירה על סודיות

 .המשרד כמפורט בנספח ט' של מסמכי המכרזכתנאי הכרחי לתחילת עבודתם עבור ו

אשר הזוכה מתחייב לציית לכל הוראות הביטחון מטעם עורך המכרז, לרבות בקשר לשמירת החומר  .13.5

 .מתן השירותים על פי הסכם זההקשור ב יינתן לו,

ותים מטעמו, כי הפרת חובות הזוכה מצהיר כי יביא לידיעת כל עובדיו או כל מי שיספק את השיר .13.6

הוראות פרק ז', סימן ה' )ביטחון המדינה, בסודיות כאמור בסעיף זה עלולות להוות עבירות כאמור 

 .1977–שמיים( לחוק העונשין, תשל"זיחסי חוץ וסודות ר

 ניגוד עניינים 151

וא, עובדיו או הזוכה מצהיר כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים, וכי אין ה .14.1

  נושא הסכם זה.בכל גורם אחר מטעמו מצויים במצב של ניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים 

 נםא הסכם זה איוהזוכה מתחייב כי כל עובד, וגורם מטעמו אשר ייטלו חלק במתן השירותים נש .14.2

 במסגרת מכרז זה למול הזוכה.  ענייניםנמצאים בניגוד 

על כל נתון או מצב שבגינם הוא,  מידייע בכתב לעורך המכרז באופן על הזוכה מוטלת החובה להוד .14.3

עובד שלו או גורם אחר מטעמו עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין 

  לבין עניין אחר, מיד עם היוודע לו הנתון או המצב האמורים. זוכהתפקידו כ

שר עלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים עם א במעשה או במחדל,הזוכה מתחייב לא לעשות  .14.4

  מתן השירותים לעורך המכרז לפי ההסכם, שלו או של עובדיו או מי מטעמו.
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אם לדעת עורך המכרז, הזוכה נתון בכל שלב של ביצוע ההסכם במצב בו הוא עלול להימצא בניגוד  .14.5

  על הפסקת עבודתו של הזוכה.להורות  המשרדעניין אחר, רשאי בין ל כזוכהעניינים בין תפקידו 

לרבות בעליו של הזוכה, עובדים ומועסקים מטעמו, גורמים מקצועיים  –לעניין סעיף זה, "הזוכה"  .14.6

בני משפחה של בעלי הזוכה, וכל תאגיד שבעלי הזוכה הם בעלי עניין בו. המונחים "בן משפחה" ו"בעל 

  .1968-עניין" יפורשו כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 אבטחת מידע  101

אין ולא תהיינה כל זכויות במידע שיועבר לידיו על ידי עורך המכרז ו/או  לזוכהמוסכם בזאת כי  .15.1

המשרד לצורך ביצוע השירותים לפי הסכם זה, והזוכה יהיה רשאי לעשות שימוש במידע כאמור אך 

 ורק במסגרת ולשם ביצוע השירותים ובהתאם לכל יתר הוראות הסכם זה.

את כי המשרד ו/או עורך המכרז יהיה בעל כל הזכויות בכל מידע שיתקבל, ייאסף, יוכן מוסכם בז   .15.2

ויעובד על ידי הזוכה במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה, לרבות אחריות לרישום מאגר המידע 

אצל רשם מאגרי המידע, רישומי הפניות והדיווחים שהזוכה מעביר למשרד ו/או לעורך המכרז. 

רך המשרד יהיו רשאים לעשות במידע כאמור כל שימוש שימצאו לנכון, בכפוף המשרד ו/או עו

 להוראות כל דין.

 המחאת זכויות או חובות על פי הסכם 161

איסור מוחלט להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם על הזוכה מוצהר ומוסכם בזה כי חל  .16.1

 המשרדאישר  המשרד.ובכתב של  זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישור מראש

המחאה או הסבה של זכויותיו או חובותיו של הזוכה על פי הסכם זה למרות האמור לעיל, לא יהיה 

 בדבר הוראות הסכם זה. המשרדלשחרר את הזוכה מאחריותו כלפי  המשרדבאישור 

י הסכם זה ללא הזכות להמחות או להסב כל זכות או חובה על פ למשרד נתונהמוצהר ומוסכם בזה כי  .16.2

, ובלבד שלא ייפגעו זכויות הזוכה על פי הסכם צורך בקבלת אישור כלשהו מהזוכה או מצד ג' כלשהו

 .זה

 פיצויים  171

כל חלק מהשירותים שסופק ולא עמד בדרישות המכרז והסכם זה, יראה כאילו לא סופק, ואם לא  .17.1

ם זה ויסופק למשרד במועד שיתאים לכל דרישות המכרז והסכ ,כך ,תיקן הזוכה את הטעון תיקון

הקבוע לכך במכרז, יחויב הזוכה בפיצויים עד למועד האספקה באופן התואם במלואו לדרישות 

 המכרז והסכם זה. 

 גביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת נזק. .17.2

במסמכי למען הסר ספק, מצהיר הזוכה שהוא מודע לחשיבות העמידה בדרישות המכרז כפי שנוסחו  .17.3

מבלי לגרוע מיתר , בפיצויים ל הפרה תגרום למשרד נזקים חמורים, שיחייבו את הזוכהשכן כהמכרז 

 . 1970-הסעדים לפי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, התשל"א
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אין בהסכמה על פיצויים בסעיף זה כדי להשפיע על זכות המשרד לכל תרופה אחרת בגין הפרת  .17.4

נזקים בפועל, אף אם נגבו בדרך של קיזוז או חילוט  ההסכם, לרבות פיצויים בגין נזק, ובכלל זה

הערבות הבנקאית, ופיצויים ככל ששולמו יחשבו כתשלום על חשבון הפיצוי בגין הנזקים בפועל ככל 

 שיוכחו. 

 הפסקת ההתקשרות 181

 לזוכהמבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז, מוסכם בזה כי המשרד יהיה רשאי להודיע  .18.1

ומבלי  היאיום על הפסקת פעילות על פי הסכם זה וזאת מכל סיבה ש 60ל בהודעה מוקדמת ש

 שהמשרד יהא חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור. 

במקרה של ביטול כאמור, הזוכה יהיה זכאי לקבל את כל התמורה בגין השירותים שסיפק, ככל  .18.2

 .שסופקו לשביעות רצונו של המשרד, עד למועד סיום ההסכם

לעיל לא תהא לספק כל תביעה  17.2כאמור בסעיף  לזוכהצהר כי מעבר לתמורה שתשולם מוסכם ומו .18.3

 או דרישה כספית או אחרת כלפי המשרד בקשר עם הפסקת פעולתו על פי הסכם זה.

 הזוכה התנהלותסיום מוקדם של התקשרות בשל  191

 7ה בכתב של מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה עורך המכרז רשאי לבטל הסכם זה, בהתרא .19.1
 לא תוקן בתקופת ההתראה האמורה(: שהואימים מראש, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים )ככל 

אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הזוכה; ויובהר, במקרים  .א
 לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור. מידיתהמפורטים לעיל על הזוכה להודיע 

; ויובהר, במקרים המפורטים לעיל על הזוכה זוכהל אם ימונה מפרק זמני או קבוע .ב
 לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור. מידיתלהודיע 

; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה זוכהאם יינתן צו הקפאת הליכים ל .ג
 לעורך המכרז בדבר מתן צו כאמור.  מידיתלהודיע 

ום; ויובהר, י 30אם הזוכה הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  .ד
 לעורך המכרז בדבר הפסקה כאמור.  מידיתבמקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע 

אם הזוכה הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, ללא הסכמת עורך המכרז;  .ה
לעורך המכרז בדבר הסבה  מידיתויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע 

 כאמור.

 אם הזוכה הסתלק מביצוע ההסכם. .ו

שיש בידי עורך המכרז הוכחות, להנחת דעתו, שהזוכה או אדם אחר בשמו או כ .ז
מטעמו קיבל, נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, טובת הנאה כלשהי 

 בקשר להסכם.

 –לעניין סעיף זה, "הזוכה"  אם הזוכה הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון. .ח
 .מולרבות בעליו של הזוכה, עובדים ומועסקים מטע

 במקרה של הפרה של ההסכם.  .ט

, בכתב, על לזוכה, רשאי עורך המכרז, לפי שיקול דעתו, להודיע הפרה יסודית הפר הזוכה את ההסכם .19.2

בסעיף זה "הפרה  .הפסקת ההתקשרות או כל חלק ממנה עם הזוכה ללא התראה ולבטל את ההסכם

 להסכם זה. 9-14-ו 3-5יסודית" משמעה הפרת סעיפים 

  .זוכהיום ממתן ההודעה ל 30תיכנס לתוקף בתוך  18.2-ו 18.1לפי סעיפים ות הפסקת ההתקשר .19.3
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נוכח הזוכה לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל  .19.4

סיבה שהם, או כי לא יוכל לעמוד במועדי ובתנאי השירות, בין אם התחיל באספקת השירותים 

לאו, יודיע על כך מיד בעל פה ובדואר אלקטרוני לעורך המכרז. הודיע הזוכה המבוקשים ובין אם 

כאמור, רשאי עורך המכרז לפי שיקול דעתו להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה או כל חלק ממנה, 

 ויחולו הוראות הסעיף לעיל בשינויים המחויבים. 

במועד אשר הוזמנו  םבכל מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הזוכה להמשיך באספקת השירותי .19.5

 בכתב.  לזוכהאחרת ויודיע על כך המשרד אלא אם כן יחליט  ,לתוקף שקדם למועד כניסת הביטול

לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין בגין  המשרדאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות  .19.6

 ההפרה. 

ייבחן חיוב הזוכה  –הזוכה  יובהר כי במקרים של מקרה כח עליון או כל מקרה שאיננו בשליטת .19.7

 בפיצויים כאמור לעיל בהתאם לשיקול דעת המשרד. 

 הוראות כלליות למקרה של ביטול ההסכם 201

 לבחור אחת משתי החלופות: המשרד, יהיה רשאי לזוכה המשרדבמקרה בו תופסק ההתקשרות בין  .20.1

 נמוך יותר )מהזוכים(אשר דורג במקום  מציעל שירותי המכרזלהעביר את  .א
  לתמהיל מסוים. התיחור במהלך

זה, לא יורשה להשתתף הזוכה המציעים במכרז לבצע הליך תיחור מחודש בין  .ב
 הופסקה ההתקשרות. עמו

, תבוצע העברת מידע ונתונים באופן לזוכהבמקרה של הפסקת התקשרות בין עורך המכרז/המשרד  .20.2

ת ההתקשרות מסודר אשר ימנע נזק ו/או תקלות כלשהן לעורך המכרז/המשרד במהלך הפסק

 ולאחריה, ותוך שיתוף פעולה מלא של כל הצדדים. אופן העברת המידע:

למתן השירותים, במבנה ובאופן שיידרשו  הקשור יעביר לעורך המכרז/למשרד את כל המידע הזוכה .20.3

על ידי עורך המכרז/המשרד. לעורך המכרז/למשרד שמורה הזכות לדרוש את קבלת המידע בחלקים, 

 רדות במהלך תקופת העברת המידע.ובמספר העברות נפ

הזוכה יחזיר לעורך המכרז/למשרד את כל הקבצים וקבצי המדיה, המסמכים, התיעוד, ההבהרות או  .20.4

)נייר, מדיה מגנטית או אופטית וכו'(, הנוגעים למתן השירותים.  יאכל פרט אחר, על כל מדיה שה

, באופן שלא יישאר בידי הזוכה שום הזוכה יעביר את כל מרכיבי השירותים )נתונים ומסמכים וכו'(

 פרט שלא היה בידיו לפני הסכם זה.

הזוכה מתחייב כי לא יותיר בידיו כל חומר, מידע או תיעוד הנוגע לעורך המכרז/למשרד ו/או לגורמים  .20.5

 בכפוף לדין, וכי יתעד את תהליך השמדת הנתונים שהיו ברשותו. עמוהקשורים 

נת עבודה של המשרד עם הזוכה המבצע, ייקבעו במסגרת הוראות באשר לאירוע של הפסקת הזמ .20.6

 .המשרד לזוכההסכם פרטני בין 

 תרופות מצטברות 211
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התרופות, לרבות זכות הקיזוז והחילוט, וכל הפעולות שהורשה עורך המכרז בהסכם זה לעשות  .21.1

ו בתגובה להפרת ההסכם בידי הזוכה, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכות

 לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין.  המשרדשל 

לקזז כל סכום, כולל סכום  המשרדלפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי  המשרדמבלי לגרוע מזכויות  .21.2

 . לזוכההפיצויים המוסכמים, שחייב לו הזוכה מכל סכום שהוא חייב 

 הוויתורסכם זה על ידי הזוכה, לא ייראה על זכויותיו עקב הפרת הוראה מהוראות ה המשרדויתר  .21.3

 על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.  כוויתור

 כל זכות לעכבון לגבי הציוד/השירותים שבידיו.  לזוכהעל אף האמור בכל דין, לא תהיה  .21.4

 ויתור  221

יתור של המשרד לא יחשבו כוו עורך המכרז ו/או שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד .22.1

 המשרד לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם כן נעשה ויתור זה במפורש ובכתב. 

מובהר כי בכל מקרה בו ויתר אחד הצדדים להסכם זה למשנהו במועד מסוים על איזו מזכויותיו לפי  .22.2

לא ילמדו גזירה הסכם זה, לא יהווה הוויתור תקדים לוויתור על אותה זכות בכל מועד שלאחר מכן ו

  האמור ביחס ליתר הזכויות וההתחייבויות לפי הסכם זה. שווה מהוויתור

 שונות  251

 אביב-תל 8שאול המלך רח'  הנגב והגליל ,המשרד לפיתוח הפריפריהכתובת עורך המכרז:  .23.1

  

 כתובת הזוכה:  ______________________________.

אם הסכימו על כך הצדדים ביניהם בכתב;  כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר רשום, אלא .23.2

 ימים מיום המסירה לבית הדואר. 3הודעה בדואר רשום כאמור תחשב שנתקבלה לאחר 

 קבלה הנושאת חותמת רשות הדואר תשמש ראיה לתאריך המסירה.  .23.3

 הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים. .23.4

 ראש ובכתב.כל שינוי בהוראות הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, מ .23.5

הסכם זה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ולאחר  .23.6

הימצאות תקציב מתאים וקבלת כל האישורים הנדרשים על ידי הגורמים המוסמכים או הנוגעים 

 לעניין מטעם המדינה.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

 צד ב':       המשרד:   
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 לאריאל משע

 מנכ"ל המשרד
   

 

    

 חשב המשרדגדעון גבע               

 

 

 

 אישור קיום ביטוחים–נספח י"ח 

 לכבוד 

 

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, –מדינת ישראל 

 ;אביב-תל 8שד' שאול המלך בכתובת:

 

 א.ג.נ.,

  

 הנדון:  אישור קיום ביטוחים

 

______)להלן "הספק"( __________________הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___

שירותי  למתן לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________בקשר 

משרד  -מדינת ישראל הסכם עם מכרז/בהתאם ל, אסטרטגי וליווי תקשורתי( דוברות והסברה )ייעוץ

 את הביטוחים המפורטים להלן:, ___________

 

 : פוליסה מספר _________________ידיםביטוח חבות המעב

 

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

 דולר לעובד, מקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 5,000,000. גבולות האחריות לא יפחת מסך  2

 עניין קרות תאונת  משרד ___________היה ונטען ל –. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל 3

 כלפי מי מעובדי הספק.  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהם    

 

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

 ומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.  בכל תח

 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  )שנה(.   500,000גבולות האחריות שלא יפחתו מסך    .2

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .3

ככל שייחשבו אחראים  משרד ___________  –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

 מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו. למעשי  ו/או 

 

 : פוליסה מספר______________ביטוח  אחריות מקצועית

 

שירותי  דוברות והסברה )ייעוץ אסטרטגי וליווי ביטוח אחריותו המקצועית  בכל הקשור למתן  .1

 .משרד ________________ –מדינת ישראל , בהתאם למכרז/חוזה עם קשורתי(ת

 

 דולר ארה"ב;  250,000 -לא יפחת מ  ת הביטוח )שנה(ופגבול האחריות למקרה ולתק .2

 הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .3

 , דיבה והשמצה, פגיעה בפרטיות;הוצאת לשון הרע -

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

משרד  –כלפי  מדינת ישראל  כסה את תביעות הספק מאחריות צולבת, אולם הפוליסה לא  -

  .______________ 

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -

  םאחראי וחשבייככל ש משרד ___________ -הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

 למעשי ו/או מחדלי הספק וכל  הפועלים מטעמו.

 

 כללי

 

 נכללו התנאים הבאים:הנ"ל בפוליסות הביטוח  

בכפוף  משרד ______________ –מדינת ישראל  ווספו כמבוטחים נוספים:  תהלשם המבוטח  .1

 להרחבי  השיפוי כמפורט לעיל. 

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

יום לפחות במכתב רשום לחשב  משרד   60ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  

_____________________ 

משרד  -אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל .1

 ועובדיהם, ובלבד  שהוויתור לא יחול  לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת  זדון. _______

הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל  החובות  .2

 המבוטח על פי תנאי הפוליסות. המוטלות על

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. .3
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כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  .3

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

 על פי הביטוח. לוא הזכויותבמ

 .המבוטחות חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות .4

             

 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה1

 

 בכבוד רב,

 

________________________ 

 חתימת מורשה המבטח  וחותמת 

  יך: __________________תאר
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 עסק בשליטת אישה–נספח י"ט 

 

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

  .1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2"אישור" ו"עסק בשליטת אישה" בסעיף 

 ________מחזיקה בשליטה בתאגיד _____________________ הינה גב'_______

 הנושאת ת.ז מספר ______________________

 

 

 

_______________     _______________    _____________    _______________ 

 שם מלא                     מס' רישום                    חתימה                        חותמת     

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

 ____________ הנושאת ת.ז מספר ___________________________אני ____________

ב' לחוק 2מצהירה בזאת, כי התאגיד ______________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 . 1992-חובת המכרזים, התשנ"ב

 

__________________           __________________            __________________ 

 שם מלא                                  חתימה                                       חותמת            
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 נספח פורטל הספקים –נספח כ' 

 

 קישור לחוזה התקשרות בעניין פורטל ספקים:

/Documents/PortalSapakim_Contract.pdfhttps://mof.gov.il/AG 

 

 רשימת הגופים המורשים ופרטי הקשר שלהם:

https://www.justice.gov.il/Units/EstatesCommittee/MainDocs/smartCardApprove.p

df 

 

 

ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע  Sign & Verify*הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת 

 (www.gov.il1 )הממשלתי בכתובת

  

https://mof.gov.il/AG/Documents/PortalSapakim_Contract.pdf
https://mof.gov.il/AG/Documents/PortalSapakim_Contract.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/EstatesCommittee/MainDocs/smartCardApprove.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/EstatesCommittee/MainDocs/smartCardApprove.pdf
http://www.gov.il/
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 הצעת מחיר -"אספח כנ

 

  )יש להגיש במעטפה נפרדת( –טופס הצעת מחיר 

 )ימולא על ידי המציע( 

ביצוע השירותים, הכל בכפוף לפרטים ולתנאים המופיעים במכרז זה, התמורה המוצעת על ידי עבור 

 כמפורט להלן:

אני הח"מ _________________ בעל ת.ז. ________________ מאשר בזאת שקראתי והבנתי 

 את מפרט המכרז ובהתאם לכך הנני מגיש את הצעתי.

                 )במספרים( ____________ירות כמפורט במכרז: לש תהמוצע הצעת המחיר

 .__________________________ש"ח )במילים(                                                                             

 

 יטלים החלים על ההתקשרות, כולל מע"מ.התמורה הנקובה לעיל כוללת את כל המיסים, אגרות וה

 

 התאריך הנקוב מטה. מיום  120הצעה זו תעמוד בתוקף  תוקף ההצעה: 

 

                               

  __________________           _____________________             _________________ 

 שם                                                חתימה                                         תפקיד          

 

 ת תאגיד _______________        תאריך _________________________  חותמ

 }רק במקרה של תאגיד או שותפות רשומה{ 

 

 אישור )במקרה של תאגיד(

מצהיר בזה כי ה"ה  ___________________ מרח'____________אני הח"מ עו"ד/רו"ח 

___ וחתימותיהם ____________ייצג את המציע_______ מוסמכים ל_______________

 מחייבות את המציע.

 תאריך _______________ חתימה _______________חותמת __________________


