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 מבוא ורקע .1

הגדלת , "המשרד"( רואה חשיבות רבה בצמצום הפערים -המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן 1.1

פערי את הצמיחה הכלכלית ולצמצם כמטרה להגדיל את לו ושם  הצמיחה הכלכלית ושיפור איכות החיים

משאבים  מקצה. המשרד גלילהנגב וה, ההזדמנויות ברשויות מקומיות בתחומי הפריפריה החברתית

ירת יצ ,לטובת הטבות ותמריצים בתחום התעסוקה, לשם קידום כושר הייצור והשבחת ההון האנושי

מקומות תעסוקה יציבים, הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה וצמצום האבטלה. בעניין זה המשרד 

פועל, בין היתר, בתחומי התעסוקה תוך הקניית כלים לעצמאות כלכלית ולקיומם של מנועי צמיחה 

  מקומיים.

 רתית, בנגב ובגלילכחלק ממדיניותו, המשרד מפתח תכניות לסיוע ותמיכה בבעלי עסקים בפריפריה החב 1.2

ושם לו לדגש להרחיב את היקף המסחר, התעסוקה והכלכלה ולהביא למימוש הפוטנציאל העסקי של כל 

תעסוקה כמוקד עשייה וכמוקד השפעה ישיר על הכלכלי והפיתוח הבית עסק. המשרד מקדם את תחום 

נגישים גליל ולשם כך הוא מוביל במסגרת פעילותו יצירת פתרונות בנגב וב, החברתית הנעשה בפריפריה

 .מותאמים לצרכיםו

עבור בעלי  מקוונותהקמת חנויות המשרד יקצה תקציב ל ,ת העבודהומדיניות המשרד ותוכניבמסגרת  1.3

 , בנגב ובגליל.ריפריה החברתיתעסקים בפ

 

 הגדרות .2

 1453, מס' 1/11/2015מיום  631ממשלה מס' כהגדרתן בהחלטות  רשויות מקומיות – חברתית פריפריה 2.1

ומספר  09/01/2022מיום  953מס' , 20/06/2021מיום  9מס' , 09/1/2020מיום  4811מס'  ,15/5/2016מיום 

 וכפי שיתעדכנו מעת לעת.  10/4/2022מיום  1371

 .1991-התשנ"בהרשויות המקומיות הממוקמות בנגב כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הנגב,  – נגב 2.2

 .1993-הרשויות המקומיות הממוקמות בגליל כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג – גליל 2.3

 ,לצרכני קצהמוצרים מספקים מאפשר רכישת האתר סחר מקוון,  – " או "אתר סחר"חנות מקוונת" 2.4

 .באמצעות האינטרנט

 .סליקה ומכירה עבור בעל העסקבעל יכולת סחר מקוון הקמת אתר  – הקמת חנות מקוונת 2.5

 .שעות חודשיות לפתרון בעיות טכניות או/ו ניהול קמפיינים 10 ליווי בהיקף של – תחזוקת חנות מקוונת 2.6

  עובד מטעם הזוכה שיהיה איש הקשר מול המשרד לביצוע כלל העבודות נשוא מכרז זה. - ורטיקפרו 2.7

על זכייתו במכרז זה. הזכייה תיכנס לתוקף רק מציע שקיבל הודעת זכייה  - "הספק הזוכה"הזוכה" או " 2.8

כנדרש  וערבות בנקאית והמצאת ביטוח ם על ידי מורשי החתימה של המשרדלאחר קבלת הסכם חתו

 .במסמכי המכרז

שני כשירים שישמשו כעתודה. מציעים אלה לא  יבחרמעבר לבחירת הספק הזוכה, המזמין  - הכשיר 2.9

 .אם יוכרזו כספקים זוכים על ידי ועדת המכרזים המשרדית יידרשו לחתום על הסכם ההתקשרות, אלא

כפי שיוגדר בקול הקורא אותו  עבורו נבנה האתר ,הזוכה בקול הקורא שיפרסם המשרד – העסק בעל 2.10

  יפרסם המשרד לאחר בחירת זוכה במכרז זה.

אשר תקים ותנהל את פעילות  ,מםוקידו , תחזוקתםת חנויות מקוונותהקמחברת  – השירות ספק 2.11

 .בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך המכרז יםאתרה

העונה  ,SaaSאו סגורה  Open sourceפתוחה  ,הסחר ימערכת לניהול אתר – " או "מערכת"פלטפורמה" 2.12

 .להלן 5המפורט בסעיף  להגדרות הנדרשות במפרט
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את המוצרים דרך החנות  , הצרכנים אשר ירכשו מבעלי העסקיםConsumerמשתמש הקצה,  – לקוח 2.13

 .המקוונת

אשר לרוב מאפשרים אינטגרציה )ממשק( בין אתר הסחר לבין מערכת אחרת לרבות  Plugins – תוספים 2.14

 .ו'דת, תוכנת חשבוניות וכיוחברות שליחו

 .תוכנת חשבוניות המאושרת על ידי רשות המיסים – תוכנת חשבוניות 2.15

פי סימן ג' לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  ת עלעם מוגבלונגישות האתר לאנשים  – נגישות 2.16

 .2013-)התאמות נגישות לשירות(, התשע"ג

 .)פרק ב'( לחוברת ההצעה 11בנספח המופיע פורמט האפיון האתר עם בעל העסק על פי  –אפיון  2.17

  ., תבנית המהווה בסיס עיצובי לאתר Template–תבנית  2.18

אציה תלת ממדית )למשל צבע, מידה, עיצוב(. מוצרי הבן לא יספרו ימוצר אב המכיל עד ור –דף מוצר  2.19

מוצר בן דומה למוצר אב פרט לשינוי קטן  ,מוצר אב הוא הצורה המקוריתבנפרד אלא כמוצר אב אחד. 

 .)גודל, מידה צבע וכו'(

אשר על פי הצהרתו ניתן להשתמש  ,תמונות ומידע שיווקי על מוצרי בעל העסק –חומרים קטלוגים  2.20

 בהתאם לדין.בהם 

 שם ייחודי המזהה אתר אינטרנט או כתובות דוא"ל ספציפיים.  ,שם מתחם –דומיין  2.21

רשאי בכל עת  של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל אשר ויועץ או מי מטעמ ,חברה – פקחגוף מ 2.22

לבקר  פעולות הספק, לפקח על ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכמים שייחתמו בעקבותיו בכל הקשור 

יאשר הגוף המפקח כמו כן, בהתאם לשיקול דעת המשרד, יתכן ולמתן השירותים שהספק התחייב לתת. 

ל העסק על טיב כריע בעת מחלוקת בין הספק לבעמליץ למשרד כיצד להמקצועית את עבודת הספק וי

 ואיכות השירות.

, מערכת המאפשרת לבעל האתר שליטה ברמת הקוד Open Source הידועה גם בשם  –מערכת פתוחה  2.23

(Code.) 

  , מערכת אשר מגבילה את בעל האתר בשינויים ובגמישות.SaaSהידועה גם כ  -מערכת "סגורה"  2.24

 

 המכרזמטרות  .3

 

י הפריפריה החברתית, חנויות מקוונות לבעלי עסקים ביישובקמת ותחזוקת הבחירת ספק למתן שירותי  3.1

 .הנגב והגליל

עידוד יזמות ותמיכה בבעלי עסקים בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל תוך צמצום פערים בין בעלי עסקים  3.2

בעלי עסקים באזורים מפותחים ומבוססים יותר ברשויות מקומיות בנגב ובגליל לבין  ,בפריפריה החברתית

 .מדד חברתי כלכלי גבוה יותרבעלי 

בזמנים פעילות סדירה של המסחר והתעסוקה גם ב להמשיך , בנגב ובגלילסיוע לבעלי עסקים בפריפריה 3.3

החנויות הפיזיות עקב מצבי חירום ביטחוניים, קיימת מניעה או הגבלה בהפעלת המסחר דרך  בהם

 .בריאותיים )משבר הקורונה(, או כל מצב אחר

 הפיזי של החנות מההעסקים מעבר לגבולות הגאוגרפיים של העסק ומעבר למיקו חשיפתהרחבת היקף  3.4

 .היקף המכירותהגדלת מכך וכתוצאה 

הרחבת שירותי המסחר והיצע המוצרים לתושבי הפריפריה באמצעות חשיפה לבעלי עסקים, אפשרות  3.5

 .לרכישות מקוונות ומערך משלוחים
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 כללי .4

 

 .התנאים והדרישות המפורטים בהרחבהלמכרז זה רשאי לגשת מציע העומד בכל  4.1

השירותים יסופקו על פי כל ההוראות, התקנות, התקנים, החוקים והדינים הרלוונטיים. המציע יידרש  4.2

 ותים המפורטים במכרז זה באופן מלא.לבצע את כל השיר

 זכו בקול קורא שיפורסם ע"י המשרד. הספקי המשרד יעבוד עם בעלי העסקים שיהספק שייבחר על יד 4.3

יקים ויתחזק את החנויות המקוונות ויספק לבעלי עסקים שירותי הדרכה, ליווי וסיוע בפרסום,  הזוכה

 הכל בתקצוב ובתנאים שייקבעו על ידי המשרד, כמפורט במכרז זה.

ואישור הגורם המקצועי  לאחר אישור הגוף המבקר התשלומים יבוצעו ישירות על ידי המשרד לספק הזוכה 4.4

 .במשרד

רכישת דומיין ים אינם נדרשים להשתתף בהוצאות הקמת ותחזוקת החנויות המקוונות למעט בעלי העסק  4.5

  פתיחת מספר ספק בחברת האשראי.ו

המשרד ישתתף במימון עלויות הקמת אתר בשפה אחת. על המערכת לאפשר שהאתר יהיה דו לשוני, במידה  4.6

 להלן. 5.3 הליווי החודשיות כמפורט בסעיףובעל העסק מעוניין באתר דו לשוני, הוא יוכל להיעזר בשעות 

המשרד אינו מתחייב להיקף רכישת שירותים מסוים. המשרד רשאי לבצע רכישת שירותי הקמת חנויות  4.7

מקוונות מעת לעת, בכמויות משתנות, לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף השירותים שיירכשו במסגרת 

בהתאם לגובה הביקוש בקרב בעלי עסקים בפריפריה  מכרז זה בשל נסיבות תקציביות או מנהליות או

 .ואחרות והכל על פי שיקול דעתו, צרכיו ותקציב החברתית, בנגב ובגליל או נסיבות

 

   השירותים המבוקשים .5

 :חנויות מקוונותהקמת  -'א שלב 5.1

יציג  ספקעל בסיס פלטפורמה פתוחה או סגורה )לבחירת בעל העסק, ה חנות מקוונת )אתר סחר(הקמת 

 .י החלופות(תלבעל העסק את ש

 שלבי ההקמה כוללים:

 .(לחוברת ההצעה 11נספח ב תהמלצה למסמך אפיון נמצאאפיון ) 5.1.1

פלטפורמה פתוחה חלופות:  2יוצעו כאמור, הקמת הפלטפורמה לפי בחירת בעל העסק ) 5.1.2

 .סגורה( ופלטפורמה

 .אתר רספונסיבי )מותאם לסלולר ולטאבלט( .סבבי תיקונים( 2עיצוב על בסיס תבנית )עד  5.1.3

)המערכת יכולה  אב מוצרי 50ד ע -קבלת החומרים הקטלוגים מבעל העסק והעלאתם למערכת  5.1.4

  .(מוצרי אב 50בשלב ההקמה הספק מחויב להקים עד מוצרים, אך  1,000להכיל 

 .( אשר יירכש על ידי בעל העסקDomainחיבור שם המתחם ) 5.1.5

)מספר ספק אשראי יסופק על ידי בעל העסק או לחילופין על ידי חיבור ספק הסליקה  5.1.6

 .הפלטפורמה(

 .לפי בחירת בעל העסק( –חלופות לפחות  ארבעממשוק המערכת לחברת שליחויות )יוצעו  5.1.7

 .(להלן 5.1.11בסעיף הוספת תוספי חובה אשר מוגדרים במכרז ) 5.1.8
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תתבצע ע"י הספק בהתאם . הבדיקה בדיקת תקינות האתר לרכישה ועמידה בתנאי האפיון 5.1.9

, הפרוטוקול ייחתם ע"י בעל העסק לחוברת ההצעה 13המופיע כנספח  לפרוטוקול הבדיקה

  .ויאושר על ידי הגוף המבקר הוקמה לשביעות רצונו המקוונת שיאשר שהחנות

לפי בחירת בעל  ,העברת  הדרכה )מוקלטת / לייב זום / פרונטלית( בשפה העברית או הערבית 5.1.10

ככל ותועבר הדרכה ) אשר עומדת בתכולה ובהישגים הנדרשים המפורטים להלן: ,העסק

 לפני העברתה לבעלי העסקים( ההדרכה תועבר לאישור המשרדמוקלטת, אזי 

5.1.105.1.11  

 

 / האפשריים הדרושיםתוספים הרשימת  5.1.115.1.12

תוספים שאתר הסחר צריך להכיל או שתהיה לבעל העסק אפשרות הרשימה זו מתארת את האינטגרציות ו

 להוסיף:

 )עלויות כל תוספי החובה כלולות במסגרת הצעת המחיר להקמת האתר( 

 סוג הערות דרישה נושא

 דומיין
רישום שם המתחם 

 DNSוהגדרות 

על שם בעל  יירשם

 העסק בלבד

חובה, 

הדומיין 

ירכש על 

ידי בעל 

 העסק

 סליקה
אפשרות תשלום דרך 

 האתר

בעל העסק יוכל 

לסלוק עם אשראי 

 ו/או אופציה נוספת

, PayPal) לבחירתו

BIT ,Paybox ו'דוכ) 

 חובה

 הישג נדרש מודול

 בעל העסק ידע להוסיף מוצרים לחנות המקוונת הוספת מוצר

 בעל העסק ידע לנפק קופון ולבטלו ניהול קופונים

 הזמנהניהול 
בעל העסק ידע לנהל הזמנה, לצפות בתכולתה, להעביר אותה 

 למצב שולם / בוטל / נשלחה

 בעל העסק ידע להפיק שטר מטען לחברת המשלוח רכישת שטר מטען

 בעל העסק ידע כיצד להיכנס לפאנל הניהול של החנות כניסה לפאנל הניהול

החלפת סיסמא למערכת 

 הניהול

לשנות סיסמא למערכת הניהול לעצמו בעל העסק ידע כיצד 

(Adminולמשתמשים נוספים ) 

 עדכון המלאי
דע כיצד לעדכן את המלאי בצורה ידנית ובצורה בעל העסק י

 של העלאת קובץ מלאי

צילום תמונות 

 אינטרנטיות

בעל העסק יעבור מערך שיעור על טיפים לצילום שיווקי 

 בעזרת מכשיר סלולר
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מנוע חיפוש 

 פנימי
 חובה  אפשרות חיפוש באתר

 משלוחים

ממשוק אוטומטי 

 ,להפקת שטרי מטען

יצירת שטר מטען 

 ההזמנהאוטומטי בעת 

בעל העסק יוכל 

 2לבחור לפחות בין 

ספקי משלוחים 

 לחו"ל. 2-לישראל ו

נקודות חלוקה 

 פתרון מקובל ותנחשב

 חובה

 סטטיסטיקה
ממשוק האתר ל 

Google Analytics 

ירשם על  GAחשבון 

של הדוא"ל תיבת 

 בעל העסק

 חובה

 פיקסלים
פיקסלים של רשתות 

 חברתיותרשתות חיפוש ו

פיקסל יוטמע לפחות 

אחד לפי בחירת בעל 

 העסק

 חובה

 נגישות
על האתר להיות בעל 

 נגישות 

אפשרי באמצעות 

תוסף או קוד, על פי 

 חוק

 חובה

 ריבוי שפות

האתר יהיה חד לשוני עם 

אפשרות לדו לשוני לפי 

 בחירת בעל העסק

עברית + אפשרות 

להוספת שפה נוספת 

 לפי בחירת בעל העסק 

הוספת 

שפה שניה 

של 

 המערכת

)לא 

תרגום 

המוצרים( 

ע"ח  -

ת שעו

 –הליווי 

 20)עד 

 שעות(

 אבטחה

שיון יהאתר יהיה בעל ר

SSL ,FIREWALL  ו-

PCI 

כולל דף תשלום 

מאובטח, לוגו 

 אבטחה

 חובה

 חיוב מושהה
האתר יהיה בעל 

 אפשרות חיוב מושהה

5 -J במידה ועולה

 צורך מבעל העסק
 חובה

ניהול 

 קופונים

כלי לניהול קופוני 

 מבצעים

בעל העסק יוכל לנהל 

 קופונים
 חובה
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 תבנית

בעל העסק יקבל חמש 

תבניות לבחירה 

 )במערכת פתוחה(

במערכת סגורה 

אפשרי רק תבנית 

 אחת

 

 גיבויים
יום  28האתר יגובה 

 אחורה

על כלל ההזמנות 

והלקוחות, אפשרות 

שחזור האתר תהיה 

 נגישה

 חובה

חיבור 

למערכות 

 פרסום

 אינטגרציה
גוגל שופינג, זאפ, 

 פייסבוק וכו'

ע"ח שעות 

ליווי 

 חודשיות

 5)עד 

שעות 

 למערכת(

ממשוק 

 לחשבוניות

ממשוק לתוכנת 

 חשבוניות

 אופציות 3יוצגו 

המאושרות על ידי 

לבעל  רשות המיסים

 העסק

 חובה

 ניהול מלאי
אפשרות לסנכרן מלאי 

 עם תוכנת בעל העסק
API 

ישולם 

בנפרד על 

ידי בעל 

/  העסק 

בעבור 

שעות 

ליווי 

באישור 

הגוף 

 המבקר

ו/או 

 המשרד

 עבודת עיצוב
עבודת עיצוב שלא 

 קשורה לבסיס האתר

לרבות עיצוב באנרים, 

 לוגו וכו'

ע"ח שעות 

ליווי 

 חודשיות

 5)עד 

שעות 

 בחודש(

דיוור דואר 

-אלקטרוני ו

SMS 

 חיבור לתוכנת דיוור
ממשוק לתוכנת בעל 

העסק במידה ויש 

ע"ח שעות 

ליווי 

 חודשיות
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עם  תוכנה קיימת

 התממשקות למערכת

 

 5עד )

שעות 

 למערכת(

אתר שומר 

 שבת

אפשרות נטרול הסליקה 

 בשבתות ומועדי ישראל
 חובה לפי בקשת בעל העסק

אזכור תמיכת 

 המשרד

תוכן ולוגו שיסופק 

בהמשך עם קישור לאתר 

 המשרד

 חובה 

בהתאם לצרכי בעל העסק תתאפשר על חשבון שעות תוספים נוספים שאינם מפורטים בטבלה לעיל התקנת 

)באישור  העסקלפי בחירת בעל או בתשלום  הליווי של החודשים הבאים )במסגרת שעות הליווי והתמיכה(

 המשרד(

 

 

 יכללו:  החנויות המקוונות 5.2

  . SSLתעודת כוללאבטחת החנות האינטרנטית ולשירותי סליקה תכלול חיבור  חנותהקמת ה 5.2.1

יעמדו בכלל החוקים כן כללים המקובלים של חברות האשראי ויעמדו ב יציע הספק ןהסליקה אותחברות  5.2.2

הגנה על מידע של כרטיסי  ,firewall לרבות: שימוש בתוכנת PCI—הנוגעים להתנהלות מאובטחת בתקן ה

ן, הצפנת מידע על מחזיקי כרטיסי אשראי, ניהול פגיעויות בתוכנה, תאשראי ע"י מערכות מאובטחות ותחזוק

וירוס, הגבלת הגישה למידע על בעלי כרטיסי האשראי ופרטיהם לצורך עסקי בלבד -אנטיבתוכנת שימוש 

ובמסגרת הרכישות בלבד, הקצאת שם משתמש ייחודי לכל בעל עסק, הגבלת גישה פיסית למערכות 

 אשראי או בעליהם.מידע של כרטיסי המחזיקות 

מדיה )תמונות והטמעת וידאו למוצרים(, תיאור המוצר כוללת מספרי מק"טים,  הקטלוגמערכת ניהול  5.2.3

. אפשרות להעברת המלאי של העסק ומתוך העלאת קובץ אקסל ואפשרות לשינוי מלאי מתוך פאנל הניהול

 .למחסן ושליטה על המלאי ועל המשלוחים ישירות ממערכת הניהול של החנות

 .חשבוניות מקוונותחיבור ל 5.2.4

 .דיוור אלקטרונימערכת חיבור ל 5.2.5

 להאצת הגלישה.פחות תוסף אחד כל הל 5.2.6

 .שליטה על פעילות העסק בצורה מרוכזת כולל מעקב הזמנות ודוחות פעילות נגישים 5.2.7

חיבור ישיר לספקי שילוח. כל הזמנה הכוללת שליחות תתבצע ישירות מדף  – מערך לוגיסטיקה ושילוח מגוון 5.2.8

 .עם חברת שליחויות חיצונית להתקשרות ידניתההזמנה באתר ללא צורך 

שירות קידום אתרים באינטרנט, חיבור החנות לדף פייסבוק או/ודף אינסטגרם עסקי, התאמת  – מערך שיווק 5.2.9

 -Google shopping, TikTok, Facebook, Instagramהאתר למנועי חיפוש ולפרסום החנות ב

 SSLבעל תקן  ,ללא חיובים נוספים GB 10נפח של ועד  GB 3לכל הפחות בנפח של  – והאתר וגיבוי אחסון 5.2.10

האתרים יאוחסנו על שרתים בבעלות הספק כל עוד הם עומדים בדרישות  יום אחורה. 28ומדיניות גיבויים של 

 AWS, GOOGLE CLOUD, AZUREהמכרז או לחילופין, ברשות צד ג' העומד בתנאי המכרז. לדוגמא: 

 וכדו'.

 הספק יתחזק את האתרים ברמת הקוד וברמת אבטחת המידע באופן רציף. 5.2.11

 ק בפעילות הסחר המקוונת.הספק יפעל לשיפור ביצועי האתר והצלחת בעל העס 5.2.12

 .5.5כמפורט בסעיף הספק יעמוד לרשות המציע בנושאי תמיכה טכנית, בעיות, פניות בזמן מענה סביר  5.2.13
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 :ליווי ותמיכה -שלב ב' 5.3

תחל תקופת הליווי בת , 13בכפוף לקבלת נספח  המשרד ואישור חנותלאחר תום שלב הקמת ה –ליווי תקופת  5.3.1

 .בהתאם לניצול השעות בפועללספק הזוכה עבר ע"י המשרד וי עבור הליווי התשלום. חודשים לכל בעל עסק 10

 5.3.3 סעיףהמפורטים בעל ידי בעל העסק לפי אחד משלושת המסלולים  ותמנוצללהיות  תוכלנהשעות אלו 

 :כדלקמן לשירותים המפורטים ,להלן

 הוספת תוספים ושדרוג האתר.לרבות לרבות הוספת מוצרים, שדרוגים או כל צורך  – ליווי טכני 5.3.1.1

על תקציב הקידום היומי /  הניהול רכש המדיה עבור בעל העסק לרבות בקר – ניהול קמפיינים 5.3.1.2

שיפורם וייעולם כל זאת ניהול הקידומים בפלטפורמות הקידום השונות, חודשי, טיוב הקמפיינים, 

 על מנת למקסם את תוצאות הקידום עבור בעל העסק.

לרבות פריצה לאתר, קריסת האתר או כל תקלה אשר מונעת , מענה לבעיות טכניות מתן -תמיכה   5.3.1.3

 מהחנות המקוונת לקיים פעילות עסקית תקינה. 

₪  10,000המשרד יקצה עבור כל עסק שבחר במסלול משולב או מסלול קמפיינים עד  -תקציב רכש מדיה  5.3.2

במידה ובעל העסק בחר  חנותם סיום הקמת העלספק  יועברו₪  5000. לטובת רכש מדיה לאורך תקופת הליווי

יתרת התקציב תועבר בתום ניצול תקציב רכישת המדיה מהמשרד או במסלול משולב או מסלול קמפיינים, 

 ככל שלא יהיה ביצוע של מלוא תקציב הפעימה הראשונה, שהועברה .חנותחודשים מיום הפעלת ה 10בתום 

יצרף  הספק .על בסיס ביצוע בפועל חודשים מיום הפעלת האתר 10, יתבצע קיזוז בתום תקופה של ספקל

למשרד אסמכתאות לרכישת המדיה בדוחות הביצוע החודשיים. בעל העסק יבחר את הפלטפורמות המועדפות 

 עליו לפרסום ויאשר בכתב בכל חודש את ניצול תקציב המדיה לחודש העוקב. 

  :בוחרוא מסלול ליווי הבעל העסק יודיע לספק באיזה  חנותעם סיום הקמת ה  5.3.3

על ידי  ותמיכה שעות חודשיות לליווי 10 -במסלול זה יהיה זכאי בעל העסק ל - מלא ליווימסלול  5.3.3.1

החנות המקוונת  דרוגשמוצרים,  אלו לטובת הוספת בעל העסק יוכל להשתמש בשעות .הספק

  .לכל בעיה שהיא לתמיכה טכניתכן וופעולות נוספות 

-ב להשתמש בעל העסק יוכל .שעות ליווי 5 -במסלול זה יהיה זכאי בעל העסק ל -  מסלול  משולב 5.3.3.2

, במסגרת בנוסף .לתמיכה טכניתכן החנות המקוונת ו גומוצרים, שדר פתהוסטובת לשעות אלו  5

 קידוםעבור ניהול קמפיינים בפלטפורמת  חודשיות שעות 5 -ל בעל העסק יהיה זכאי מסלול זה,

  . אחת )לבחירת בעל העסק(

₪  2000-תקציב רכש המדיות לא יפחת מרק בתנאי ומסלול זה מתאפשר לבעל העסק יודגש כי 

 . לחודש כולל מע"מ

 2שעות ניהול קמפיינים בעד  9 -במסלול זה יהיה זכאי בעל העסק ל – מסלול קמפיינים 5.3.3.3

₪  4000-אינו פוחת מ)רכש המדיה( במידה ותקציב הקידום מסלול זה מתאפשר   .פלטפורמות

, במסלול שאר לתמיכה טכנית לטיפול בתקלות בלבדישעה נוספת תיודגש כי  כולל מע"מ.לחודש 

    זה לא יבוצעו שדרוגים על ידי הספק.

 תקציב יוסיף העסק בעל כי מניעה איןשהועמד על ידי המשרד לרכש המדיה הסתיים, תקציב וה ככליודגש כי  5.3.4

בעל העסק ישלם עבור רכש ש ובלבדמנת להיות זכאי למסלול המשולב או למסלול הקמפיינים,  על מדיה רכש

 אין להעביר את התשלום דרך הספק. . המדיה לספקיהמדיה ישירות 

בעל תן ישל חודש מראש שיחודשים( בהתראה  10עד פעמיים במהלך תקופת הליווי )ליווי ניתן לשנות מסלול  5.3.5

, למעט מצב שבו בעל ד בתנאי המסלול )סכום רכש המדיה(וכל זאת בתנאי שבעל העסק עומ לספקהעסק 

 להלן. 5.3.7כמפורט בסעיף ₪  2,000-העסק הוריד את תקציב הקידום מתחת ל
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תקציב  .( ויתועד על ידי הספקבאמצעות דוא"ל) בכתבאישור תקציב הקידום החודשי על ידי בעל העסק יעשה  5.3.6

 ות אחת לחודש. הקידום יכול להשתנ

בעל העסק מסלול יעבור  ,במידה ובעל העסק החליט להוריד את תקציב הקידום מתחת לרף של אותו מסלול 5.3.7

כמפורט בסעיף  מעודכן שבחר )גם אם בעל העסק חרג ממגבלת הניוד האפשרי בין המסלוליםלפי התקציב ה

 .לעיל( 5.3.5

בכל מסלול אותו יבחר בעל העסק, במקרים חריגים, כגון: פריצה לאתר או נפילת האתר, למען הסר ספק,  5.3.8

 הספק מענה המיידי לבעל העסק.ייתן להלן(  5.5.2.3עפ"י הגדרת "תקלה קריטית" )כמפורט בסעיף 

פה הספק ינהל מערך גיבוי יומי עבור בעלי העסק ויוכל לשחזר את האתר בעת הצורך ללא עלות נוספת עד לתקו 5.3.9

 ימים אחורה. 28של 

 

 :דוחות חודשיים 5.4

העוקב לחודש  9-הספק לספק לבעל העסק דוח חודשי עד לתאריך ה מחויב ,בכל מסלול אשר בחר בעל העסק

 לפברואר(.  9-לעד  לבעל העסק ח חודשי של חודש ינואר יגיע"דו דוגמא:)ל

 .לבעל העסק ומובנת פורמט הדוח החודשי צריך להיות בצורה בהירה 5.4.1

 נקודות לדוח החודשי במסלול ליווי מלא: 5.4.1.1

 .שעות הניצול בפועל של התמיכה הטכנית 5.4.1.1.1

 .פירוט המשימות שבוצעו ומספר שעות עבור כל משימה 5.4.1.1.2

 .תכנון מול ביצוע מהחודש הקודם )החל מהחודש השני לליווי( 5.4.1.1.3

 .המלצות לפעולות בחודש הבא 5.4.1.1.4

 נקודות לדוח החודשי במסלול קמפיינים: 5.4.1.2

 .הפעיליםפירוט על הקמפיינים  5.4.1.2.1

, ROIקמפיין: חשיפות, הקלקות, הוצאה, הכנסה, עבור כל פירוט  5.4.1.2.2

 .מעורבות, ניצול התקציב

 המלצות על פעולות לחודש הבא. 5.4.1.2.3

 משולב:הלול סנקודות לדוח החודשי במ 5.4.1.3

במסלול זה הדוח החודשי יכלול את הנקודות שבמסלול ליווי מלא ומסלול  5.4.1.3.1

 .לעיל( 5.4.1.2-ו 5.4.1.1)סעיפים  קמפיינים

בעל העסק יעברו יחד  ותתבצע שיחה טלפונית בין נציג הספק לבין בעל העסק, בשיחה זהחודשי בנוסף לדוח  5.4.2

אישור תקציב הקידום יעבור  . יודגש כיעל הדוח ויסכמו משימות או/ו תקציב קידום לחודש הבאוהספק 

 בצורה מתועדת ויתועד על ידי הספק.

על ניצול תקציבי הקמפיינים ( 15)נספח תשלום  דרישתאקסל  באמצעותהספק ידווח למשרד בצורה מרוכזת  5.4.3

 וניצול שעות התמיכה בפועל.

 

 SLA, אמנת שירות 5.5

אמנת השירות מגדירה את רמת השירות הנדרשת מהזוכה במהלך כל תקופת ההתקשרות ואת הפיצויים  5.5.1

אפשר יהיה לגבות המוסכמים שאותם ישלם הזוכה בגין אי עמידה ברמת השירות המוסכמת. את הפיצויים 

בכל דרך, כולל באמצעות קיזוז מחשבונית. הקיזוז יישא חתימה של המשרד ואישור של מורשה חתימה 

 מטעם המשרד.
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הינה  , SLA,הספק יעמיד מערך שירות לקוחות לטובת ניהול הלקוח ושעות הליווי, איכות השירות הנדרשת 5.5.2

: 

ימים  365ימים בשבוע  7זמינה לרכישה  : החנות המקוונות תהיההגדרת יציבות החנות המקוונת 5.5.2.1

בשנה )למעט במקרה שבעל העסק מעוניין באתר שומר שבת ומועדי ישראל(. האתר יוכל להכיל עד 

 גולשים במקביל בזמן טעינה סביר. 1,000

 : הגדרת סוגי תקלות 5.5.2.2

 תקלה המונעת כניסה לחנות המקוונת או השלמת רכישה בה.  –קריטית  5.5.2.2.1

 יכנס לאחד ממקטעי האתר, עומס בזמן טעינה וכדו'. לא ניתן לה –בינונית  5.5.2.2.2

 גרת האתר.כל תקלה אחרת אשר לא משבשת את ש –נמוכה  5.5.2.2.3

 –בקשת שדרוג על ידי בעל העסק במסגרת השעות החודשיות העומדות לרשותו  –שדרוג  5.5.2.2.4

 .ככל שישנו חוות דעת גוף מפקח , באפשרות המשרד לבקש של מחלוקת במקרה

 להלן זמן הטיפול הנדרש ואופן הדיווח לבעל העסק בהתאם לסוג התקלה:  5.5.2.3

סוג 

 תקלה
 זמן טיפול זמן תגובה

אופן דיווח 

 לבעל העסק

 קריטית

שעות  3עד 

במסגרת יום 

 העבודה

 טלפוני+דוא"ל ימי עסקים 2עד 

 בינונית

שעות  12עד 

במסגרת יום 

 העבודה

 טלפוני+דוא"ל ימי עסקים 3עד 

 דוא"ל ימי עסקים 5עד  ימי עסקים 2עד  נמוכה

 ימי עסקים 3עד  שדרוג

לפי הבקשה  ותיאום 

ציפיות עם בעל העסק 

ימי  8ולא יאוחר מ 

 עסקים

 דוא"ל

לכל הפחות,  17:00לשעה  09:00ה' בין השעות -בימים א השירות יהיה זמין: של הספק הגדרת זמינות השירות 5.5.3

 . 1951 -למעט חגי ישראל, שבתות וימי מנוחה כהגדרתם בחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

מערכת  אמצעותאו ב/ובדוא"ל  באמצעות הן, טלפון העסקים הן באמצעות  לבעלי השירותאת  יאפשרהספק  5.5.4

 . שירות לקוחות

 .24/7ותיבת דוא"ל לתקלות קריטיות וחירום קו טלפון  הספק יקצה 5.5.5

אירועי סייבר: בכל חשש לאירוע חדירה על הספק לדווח למרכז הלאומי לניהול אירועי סייבר במייל:  5.5.6

team@cyber.gov.il  באופן מיידי ולפעול בנוהל תקלה קריטית על מנת לפתור את הבעיה או  119או בטלפון

 לחילופין לשחזר את האתר.

ובמידה ותגיע  יום אחורה 28לרבות הזמנות ולקוחות עד  על הספק לגבות את המידע י ושחזור:נוהל גיבו 5.5.7

  בקשה כתובה ע"י בעל העסק לשחזור, ישחזר הספק תוך יום עסקים אחד.

 קנסות ומנגנון דיווח: 5.5.8

 קנס עבור אי מענה או פתרון )בש"ח לא כולל מע"מ( סוג התקלה

 מעבר לזמן הדרושלכל יום עסקים ₪  250 תקלה קריטית
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 לכל יום עסקים מעבר לזמן הדרוש₪  150 תקלה בינונית

 לכל יום עסקים מעבר לזמן הדרוש₪  100 תקלה נמוכה

 ימי עסקים מעבר לזמן הנדרש 5לכל ₪  400 העברת בעל העסק לספק אחר

 פגיעה כל המשרד ו/או את בעל העסק בגין את לשפות יודגש כי קנס זה אינו בא לגרוע מאחריות הזוכה 5.5.8.1

המקצועית  חובתו במילוי הזנחה ו/או מחדל ו/או הזוכה מקצועית של שגיאה עקב לו שיגרמו נזק או

 לעיל. 5.5.2ובכלל זה טיפול במועד הנדרש בתקלות כמפורט בסעיף 

 

 :נוהל העברת בעל העסק לספק אחר 5.6

  .לספק אחר לעבורבעל העסק רשאי לאחר אישור בעל העסק והמשרד,  ,מסירת האתרהחל משלב  5.6.1

 . בתחזוקת האתר ובליווי בעל העסקבמידה ובעל העסק בוחר להחליף ספק, המשרד יפסיק לתמוך  5.6.1.1

 .למשרד על המעבר של בעל העסקעל הספק לדווח  5.6.1.2

המשרד ישלם לספק עבור  .ליווי הלקוח באקסל דרישת התשלום מהחודש העוקב לדווח עליפסיק הספק  5.6.1.3

 הקלנדרי.ליווי הלקוח עד לסוף החודש 

 לבעל העסק אפשרות לעבור לספק או שרת אחר.  חובה על הספק לאפשר, בבעל עסק בסיום תקופת תמיכת המשרד 5.6.2

 הספק שלושים ימי עסקים מראש. במידה ובעל העסק בוחר לעבור לספק אחר, עליו ליידע את 5.6.3

לרבות מידע על הזמנות, לקוחות  ,על הספק לעשות ככל שביכולתו על מנת לעזור לבעל העסק לייצא את המידע 5.6.4

 נדרש מהספק לבצע מיגרציה כזו או אחרת עבור בעל העסק. יחד עם זאת יצוין כי לאוקמפיינים. 

 .עבורו את כלל הקבציםא מערכת פתוחה, על הספק לייצב בחרבמידה ובעל העסק  5.6.4.1

על הספק לייצא לבעל העסק בפורמט אקסל את כלל ההזמנות  ,בחר במערכת סגורהבעל העסק במידה ו  5.6.4.2

  .והלקוחות

מתן ייצוא הנתונים והמידע כאמור לעיל יתבצע לכל היותר בתוך חמישה ימי עסקים ממועד סיום  5.6.4.3

 השירותים.

 

 עם בעל העסק הספקהמשך התקשרות  5.7

הספק הזוכה יעמיד לאחר תום תקופת התמיכה על ידי המשרד,  כיהמציע במסגרת הצעתו למכרז, מתחייב  5.7.1

( לחוברת ההצעה, 1)נספח טופס הצעת המחיר בהציע הספק לרשות העסקים הנתמכים את המחירים כפי ש

 . המשרד " ת"המשך מתן שירות לבעל העסק לאחר תום תקופת תמיכ 2טבלה מס' ב

 . מיום סיום תמיכת המשרד בתחזוקת החנות האינטרנטית למשך שנתייםמחירים אלו ישמרו  5.7.2

ההתחייבות הינה רק , יותרמחיר נמוך  לבעל העסק על אף האמור לעיל, יודגש, כי אין מניעה כי הספק יציע 5.7.3

 למחיר מקסימום. 

 במסגרת קול הקורא שיפרסם המשרד לבעלי העסקים. לידיעת בעלי העסקים המחירים יפורסמו יצוין כי  5.7.4

בהתאם בשלב המעבר  לו לסייעובעל העסק יבחר להמשיך את ההתקשרות עם ספק אחר, על הספק במידה  5.7.5

  לעיל.  5.6למפורט בסעיף 

יודגש כי ככל ובעל העסק יבחר להתקשר עם הזוכה לאחר תום תקופת התמיכה על ידי המשרד, הרי  5.7.6

 בגינה. ו/או חובה שהתקשרות זו תהיה התקשרות נפרדת אשר למשרד אין כל אחריות

 

 טיב השירות 5.8
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הגוף באפשרות המשרד לבקש המלצתו של בין הספק לבין בעל העסק, בכל מחלוקת שתתגלע על טיב השירות  5.8.1

 ., וזאת ככל וימנה גוף שכזהשניתן וטיב השירותהמבקר בסוגיה המקצועית 

 

 דוברות ופרסומים 5.9

פעולה באופן מלא עם דוברות  הודעות לתקשורת לרבות הפצתן וישתףו הספק הזוכה יעביר מידע תקשורתי 5.9.1

  המשרד.

 

 הגורמים במכרז .6

 נציג המזמין 6.1

נציג המזמין הוא מנהל הפרויקט והוא הגורם המוסמך היחיד מטעמו של המשרד לבוא בקשר עם הזוכה  6.1.1

 .וצוותו בכל הקשור לביצוע ומימוש מלא של השירותים המבוקשים והתוצרים במכרז

בנוגע לניהול השירותים, יועברו לזוכה וצוותו על ידי נציג המזמין כלל ההנחיות הקשורות למכרז זה  6.1.2

 .בלבד

  צוות הספק 6.2

לצורך הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות יתחייב הזוכה לאתר ולהעסיק כוח אדם בהיקף הנדרש על מנת  6.2.1

 .לעמוד בדרישות המכרז

  .כוח האדם יהיה כוח אדם מקצועי ומיומן לכך 6.2.2

 ."פרויקטור" -, להלןוקשר מול המשרד או מי מטעמהמנהל מטעם הזוכה ישמש כאיש  6.2.3

 מעביד בינו לבין הספק. –יחסי עובד , קרי יתקיימו ישירה בהעסקה הספק ידי עליועסק  הפרויקטור 6.2.4

 .קטור יהיה אחראי על הכנת תכנית עבודה מפורטת, בתיאום עם המשרדפרויה 6.2.5

תוך מיצוי פוטנציאל כוח האדם הפרויקטור יהיה אחראי על הנעת העבודה בהתאם לתוכנית העבודה  6.2.6

 .המקצועי העומד לרשותו

 .הפרויקטור ינהל את הצוותים ותפקודם תוך מעקב ובקרה על עבודתם 6.2.7

 .הפרויקטור ישתף פעולה עם אנשי המקצוע של המשרד או מי מטעמו 6.2.8

הפרויקטור יעמיד לטובת המשרד תמונת מצב עדכנית בתדירות שלא תפחת אחת לחודש, ויהיה נכון  6.2.9

)נספח  התקציבכתנאי לקבלת דיווח חודשי  פי נספחל את המידע למשרד בכל עת שיידרש לכך לספק

15). 

  :אחריות הפרויקטור 6.2.10

 .משרד ולפי המפרט הדרוש במכרזהוידוא ניהול תקין של תהליכי ההקמה לשביעות רצון  6.2.10.1

 .העסקיםפניות בעלי ולקריאות תמיכה  ,על ידי מי מטעמו על ידו או לתת מענה, ישירות או 6.2.10.2

  .ניהול תקציב הקמפיינים בצורה מושכלת ואחריות תוך רצון למקסם את הצלחת בעלי העסקים 6.2.10.3

טכנית אודות ניצול ומיצוי שעות התמיכה ה לבעלי העסקים םישליחת דוחות חודשי 6.2.10.4

 .והקמפיינים

הגשת דרישות תשלום ודוחות ביצוע למשרד, מתן עדכונים שוטפים אודות התקדמות הפרויקט,  6.2.10.5

 לשאלות ובקשות של נציג המשרד ושל בעלי העסקים. מענה

ח האדם הדרוש, לרבות עובדי משרד ובנוסף, יעמיד הספק הזוכה לצורך ביצוע השירותים את כל כ 6.2.11

  .ומנהלה, מחשוב ועוד

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/


  
 
 
 

___________________________________________________________________________ 

 

-16- 
ת   מו א ת  ך בי מל ה ל  או ש  ' שד ט,  פ ש : , 8מ ל' | ט ב  בי א ל  6ת 06 07 00-0 3  | gal i l .gov . i l-www.negev 

 

 

מובהר בזאת כי על הזוכה לקיים את כל הוראות חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה  6.2.12

 .   1987-ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז ועסקים על ידוהחלים על העובדים המ

במסגרת מכרז זה, יחתמו על הסכמי שמירה על  לטובת הפרויקט כל העובדים המועסקים על ידי הזוכה 6.2.13

 .17ונספח  הההצע חוברתב 40סעיף לסודיות בהתאם 

הנדרשים לביצוע העבודות על הספק הזוכה להצהיר בפני המשרד כי לעובדים אלו יש את הכישורים  6.2.14

ד, ויפעלו בהתאם לתוכנית המתוארות לעיל. העובדים ימלאו אחר הוראות מנהל הפרויקט והמשר

  (.לחוברת ההצעה 9)נספח העבודה 

 .17ה ונספח ההצע חוברתב 40סעיף בהתאם ליחתום על הצהרה בדבר חובת סודיות,  המציע 6.2.15

לגיבוי, למילוי מקום ולהכשרת עובדים על פי צרכי הספק הזוכה אחראי לעובדים, לאיכות העבודה,  6.2.16

 .השירותים במכרז

מובהר כי הספק הזוכה ו/או מי מטעמו לרבות עובדיו לא ייחשבו כעובדיו של המשרד, וכי למעט תשלום  6.2.17

התמורה המגיעה לספק הזוכה, הרי שהוא ו/ או מי מטעמו לרבות עובדיו לא יהיה זכאי מהמשרד לכל 

ו/או הטבה אחרת בגין מתן השירותים נשוא מכרז זה. הספק הזוכה יידע את עובדיו, תשלום ו/או תמורה 

ויצהיר על כך עם תחילת הקשר עמו, כי ידוע לכל העובדים המועסקים על ידו, כי הינם עובדים ומועסקים 

 .במסגרת הארגונית של הספק הזוכה, ולא של המשרד

מטעמו למשרד וביצוע השירותים על ידם מותנית מובהר בזאת כי כניסת הספק זוכה או עובדיו ומי  6.2.18

 טחוני מוקדם בהתאם להוראות הביטחוניות של המשרד. יבקבלת אישור ב

הזוכה אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגיבוי, למילוי מקום, להכשרת עובדים בהתאם לצרכים ובכלל  6.2.19

 .זה השתלמויות וקורסים על חשבונו על פי צרכי השירותים במכרז

 

 אישור ושינוי בעלי התפקידים .7

החלפתו במהלך  המשרד שומר לעצמו את הזכות לא לאשר את העסקת הפרויקטור ו/או לדרוש הפסקת עבודתו / 7.1

ימים מראש. במקרה זה, או במקרה בו הזוכה מעוניין להחליף מיוזמתו  30תקופת ההתקשרות, בהתראה של 

 / לספק עובד חלופי בעל כישורים התואמים את העובד המוחלףאת הפרויקטור שהוצג בהצעתו, מתחייב הזוכה 

ועדת יום. המועמד המחליף / הנוסף יובא לאישור  30שעבודתו הופסקה, וכל זאת בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

ורק לאחר קבלת אישור בכתב מאת נציג המשרד להחלפה או להוספה, ניתן יהיה להעסיקו בביצוע  המכרזים

 העבודה. 

ההחלפה של הפרויקטור תיעשה  הפרויקטור החלופי להיות בעל ניסיון וותק שלא יפחתו מהפרויקטור היוצא,על  7.2

 באישור ועדת המכרזים המשרדית, מראש ובכתב.

מובהר בזאת כי המשרד רשאי לדרוש את הפסקת עבודתו של כל עובד מטעם הזוכה, ככל שיתברר למשרד, כי  7.3

למתן השירותים נשואי מכרז זה, יש בו כדי לפגוע באיכות השירות הניתן  המשך העסקתו של עובד כאמור בצוות

למשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי של נציג המשרד. במקרה כזה, מתחייב הזוכה להעמיד חבר צוות בעל כישורים 

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

 .הצוות

ולא יוצע למשרד פרויקטור חלופי בעל ניסיון או המשרד יבקש סיום תפקידו, ככל שהפרויקטור יסיים עבודתו  7.4

 וותק זהה לפרויקטור היוצא, ההתקשרות תבוטל. 

 הגוף המציע לא יהיה רשאי להעביר את הפרויקטור מתפקידו אלא לאחר קבלת אישור מהמשרד. 7.5
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 תנאי סף .8

 העונים על כל תנאי הסף, במצטבר. רשאים להשתתף במכרז מציעים 8.1

שלהלן, ניסיון בניהול  8.7.2יף מלבד סע תנאי סף המתייחסים למציע ולניסיונו צריכים להתקיים במציע עצמו 8.2

 . ספק מטעמומציע או בתקציב קמפיינים דיגיטליים אשר יכול להתקיים ב

 אין להגיש הצעה המשותפת למספר מציעים.  8.3

  .קשור, באורגן של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסףקיום תנאי סף בתאגיד  8.4

 .הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף המפורטים במכרז זה תיפסלנה 8.5

 מנהליים סף תנאי 8.6

 .ככל שחלה על המציע חובת רישום על פי דין בישראל עליו להיות רשום כדין 8.6.1

 )"חוק עסקאות גופים ציבוריים"(. 1976 -גופים ציבוריים, התשל"והמציע עומד בדרישות חוק עסקאות  8.6.2

מציע המדווח למע"מ כאיחוד עוסקים יצרף פלט עדכני מאת רשות מס ערך מוסף  המפרט את רשימת  8.6.3

העוסקים המדווחים תחת אותו איחוד עוסקים. )יודגש כי האמור ביחס לאיחוד עוסקים תקף רק ביחס 

ון של גוף אחד לאחר אף אם הם מדווחים לרשות מס ערך מוסף כאיחוד לדיווח מע"מ. לא יוכר ניסי

 עוסקים וכן אין בכך כדי לייתר את האיסור על הגשת הצעות עם גופים או מציעים אחרים(.

 למציע חייב להיות רישיון עסק בתוקף אם נדרש על פי חוק.  8.6.4

 מציע שהוא תאגיד יצרף לכל האמור לעיל גם תעודת התאגדות.  8.6.5

 לחוברת ההצעה, כמפורט בהמשך מכרזי המכרז. 6כלל הנספחים הרלוונטיים יצורפו כנספח  8.6.6

 כמו כן, על המציע לצרף:  8.6.7

חשבונות  ספרי פנקסי המציע מנהל כי המעיד חשבון רואה או השומה מפקיד תקף אישור 8.6.7.1

לחוברת  2מוסף, יצורף כנספח  ערך מס וחוק הכנסה מס פקודת פי על לנהל שעליו ורשומות

 ההצעה, כמפורט בהמשך מסמכי המכרז.

ידרש המציע להמציא נסח יאם יקבע כזוכה, כתנאי להתקשרות,  –במידה והמציע חברה  8.6.7.2

חברה מרשם החברות המוכיח כי החברה אינה חברה מפרת חוק ואינה בעלת התראה טרם 

 .הפיכתה לחברה מפרת חוק

 ערבות מציעהגשת  8.6.8

מותנה להבטחת הקיום של תנאי הצעתו ולהבטחת על המציע לצרף כתב ערבות, מקורי ובלתי  8.6.8.1

ש"ח. כתב הערבות  375,000הערבות יהיה בגובה של   ההתקשרות עמו אם ייקבע כזוכה. כתב

יירשם לפקודת ממשלת ישראל, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, ויהיה בתוקף עד 

ש כערבות לקיום ההצעות . סכום זה ישמהלןל 22סעיף  מועדיםלתאריך המצוין בטבלת ריכוז ה

 .ולחתימה על ההסכם עם הזוכה במכרז

המשרד יוכל, לצורך סיום הליך בדיקת ההצעות שהוגשו למכרז, לבקש  -הארכת תוקף הערבות  8.6.8.2

יום נוספים לצורך סיום  90-מהמציעים במכרז להאריך את תוקף ערבות ההצעה, וזאת עד ל

כנדרש, יהיה רשאי המשרד לפסול את בדיקת ההצעות במכרז. במידה והערבות לא תוארך 

 .ההצעה ולחלט את ערבות ההצעה

 .כתב הערבות יוצא על שמו של המציע בלבד 8.6.8.3
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נוסח זה . להלן 4כנספח הנוסח של ערבות ההצעה )ערבות מציע( מצורף לחוברת ההצעה,  8.6.8.4

מחייב ואין לסטות ממנו; סטייה כלשהי מנוסח הערבות תגרום לפסילתה של ההצעה כולה. 

 ,הבנק חותמת אישית של מורשי החתימה אול בנוסףשל חתימת מורשי חתימה  ןודא קיומיש לו

  על כתב הערבות.

הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית מבנק בישראל או של חברת ביטוח  ישראלית,  8.6.8.5

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

חברת ביטוח, החתימה לאישור הערבות תהיה של חברת הביטוח עצמה או הערבות תהיה של 

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

המשרד יהא רשאי לממש ו/ או לחלט את הערבות, כולה או חלקה, בהתקיים התנאים  8.6.8.6

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

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

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

 .המכרזים של המשרד

הצעה, שלא יצורף אליה כתב ערבות כנדרש, תיפסל על הסף, ללא כל הודעה נוספת לאמור  8.6.8.7

 .כאן

המשרד. ניתן  תשל נציג הבכך, רשאי להגיש העתק של ערבות ההצעה לבדיקת המעונייןיע מצ 8.6.8.8

 להגיש את ההעתק של ערבות ההצעה לבדיקת נציגת המשרד לדוא"ל:

 rivkayo@png.gov.il  מומלץ להלן 22סעיף  המועדים,עד לתאריך המצוין בטבלת ריכוז .

המכרז תימסר למציע בדוא"ל כת לשלוח את העתק הערבות מוקדם ככל האפשר )תשובת עור

ימי עבודה מהמועד האחרון להגשת העתק הערבות(. באחריות המציע לדאוג ולוודא  7בתוך 

המשרד  תימי עבודה מהמועד כאמור. יובהר, נציג 7המכרז לאחר  כתכי קיבל את תשובת עור

אחת בלבד. במידה והתגלתה טעות בהעתק של הערבות שהגיש בדוק ערבות של מציע פעם ת

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

 .המשרד תנציג הערבות בשל פגם בערבות שאישר

 תנאי סף מקצועיים 8.7

 הקמת חנויות מקוונות -ניסיון המציע 8.7.1

אשר חנויות מקוונות  200פחות כל השל ל ההקמהמציע הינו בעל ניסיון מוכח של  8.7.1.1

וכאשר כל חנות תוחזקה על ידו לכל הפחות  2021-2018על ידו בין השנים הוקמו 

 שנה.

 ., להוכחת עמידתו בתנאי סף זהבחוברת ההצעה 36.2.2.1מלא את סעיף י המציע 8.7.1.2

 תנאי זה חייב להתקיים במציע עצמו.    8.7.1.3

 ניהול קמפיינים - ניסיון המציע או ספק מטעמו 8.7.2

הינו בעל ניסיון בניהול תקציב קמפיינים דיגיטליים בהיקף או ספק מטעמו המציע  8.7.2.1

 . 2021-2019השנים כל אחת מב לשנה ש"חשל מיליון 

 .לחוברת ההצעה, להוכחת עמידתו בתנאי סף זה 36.2.2.2.2המציע ימלא את סעיף  8.7.2.2

הקמפיינים, המציע יציג  במידה והמציע יבחר בספק מטעמו לטובת ניהוליודגש כי  8.7.2.3

 ספק אחד עבור ניהול הקמפיינים, ההתקשרות והאחריות תהיה בין המשרד למציע.

 קטור המוצעניסיון הפרוי  8.7.3
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קטור המיועד לנהל את הפרויקט האמור, יהיה בעל ניסיון הפרוי ,במסגרת ההצעה 8.7.3.1

הוקמו לכל  במסגרתם)משלב האפיון ועד סיום ההקמה( פרויקטים  מוכח של ניהול

 .2021-2018בין השנים  )עצמאיות, ללא זירות מסחר(מקוונות  חנויות 40הפחות 

קטור הפרוילחוברת ההצעה, להוכחת עמידת  36.2.2.3המציע ימלא את סעיף 

לחוברת  7כנספח  יצרף קורות חיים של הפרויקטור המוצעוכן  זהסף בתנאי 

 . ההצעה

הפרויקטור יהיה בניהול פרויקט נשוא מכרז המציע מתחייב כי עיקר עיסוקו של  8.7.3.2

 זה.

 . זהסף הפרויקטור בתנאי המציע יחתום על חוברת ההצעה כהוכחה על עמידת 

  היקף מחזור כספי 8.7.4

 בשקלים, ללאלפחות )₪( מיליון  חמישה) ש"חמיליון  5המציע בעל מחזור כספי של  8.7.4.1

הקמת אתרי  ו בתחומים:פעילות שלסך הב 2021-2019השנים ממע"מ( בכל אחת 

 תמיכה של אתרים , ייעוץ קידום דיגיטלי וניהול קמפיינים.ואינטרנט, ליווי 

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

 .5 בנספחבהתאם לנוסח המחייב המופיע המחזור הכספי 

 איתנות פיננסית 8.7.5

המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל ולא מונה לו מפרק או כונס נכסים  8.7.5.1

 או מנהל מיוחד. 

 המציע יחתום על חוברת ההצעה כהוכחה לעמידתו בתנאי סף זה. 

 המציע אינו תחת אזהרת עסק חי. 8.7.5.2

צרף דיווח רואה חשבון לעניין עסק חי על פי הנוסח המחייב של החשב המציע י

להוכחת עמידתו בתנאי  בחוברת ההצעה א'5כנספח אוצר המופיע הכללי במשרד ה

 . סף זה

זכות ברירה עם הספק הזוכה או בכל  ועדת המכרזים תהיה רשאית, לפני מימוש 8.7.5.3

עת שהיא סבורה כי הדבר נדרש, לקבל חוות דעת עדכנית מרואה החשבון בנושא 

 .""אישור רואה חשבון על אודות עסק חי 5"עסק חי", בהתאם לנספח 

 

 בחינת ההצעות .9

 .הליך בחירת הזוכה על פי מכרז זה יהיה מורכב מהשלבים המפורטים בפרק זה 9.1

המזמין, רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לפעול שלא על פי שלבי הבדיקה האמורים, נציג עורך המכרז או  9.2

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

עורך המכרז אינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי, בכלל זה את ההצעה שזכתה לניקוד הגבוה ביותר והוא  9.3

   .רשאי להחליט שלא להתקשר כלל, מטעמים תקציביים או אחרים, ולבטל את המכרז

ם במענה, עורך המכרז יהיה רשאי, אך לא חייב, לאפשר למציע, לאחר הגשת ההצעה, להשלים פרטים טכניי 9.4

 .ולצרף אסמכתאות נוספות להוכחת האמור בטפסים או בתצהירים
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לצורך בדיקת ההצעות רשאי המשרד לעשות שימוש בצוות מקצועי אשר יכול ויכלול גם יועצים  9.4.1

 חיצוניים. 

לבקש מהמציע לבאר פרט מסוים מתוך  ,)אך אינו מחויב( ,רשאי בהתאם לשיקול דעתו המשרד 9.4.2

הצעתו, להשלים בה פרט או מסמך חסר, או להמציא מסמך נוסף או חלופי המוכיח את עמידתו 

בתנאי המכרז ואמות המידה ובפרט בתנאי הסף של המכרז כל עוד אין באמור להוות פגם מהותי, 

 וזאת בתוך פרק זמן קצוב.

ק הזמן שהוגדר עלול לגרום לפסילת ההצעה, בהתאם אי מענה לפניה כאמור, או מענה שלא בפר 9.4.3

 לשיקול הדעת של המשרד. 

ככל שהוחלט על מתן אפשרות למציע לבצע השלמה של הצעתו, המשרד רשאי לפסול הצעה שעדיין  9.4.4

 אינה עונה על דרישות המכרז, או, בהתאם לשיקול דעתו לבקש השלמה נוספת.

המשרד שומר על זכותו לדרוש מהמציעים להציג בפניו מסמכים נוספים להוכחת ניסיונו של המציע  9.4.5

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

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומן ההלכה הפסוקה, ועדת המכרזים רשאית, אך אינה מחויבת,  9.4.6

הבליג על הפגם, אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או ל

 בין המציעים וכי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת המשרד ואת תכליתו של מכרז זה.

לעשות שימוש במידע המפורט בהצעה שהגיש  שרדלצורך בדיקה ומתן ניקוד להצעות, רשאי המ 9.4.7

בידע המקצועי העומד לרשותו של המזמין, המציע וכן במקורות מידע מהימנים אחרים וביניהם 

סיון העבר של המזמין עם המציע או של גוף ממשלתי אחר עם המציע, ככל שקיים נסיון כאמור, יבנ

במידע ציבורי על המציע, בחוות דעת יועצים מקצועיים, וכיוצא באלה. יודגש, לצורך ניקוד 

ע, וזאת במקום או בנוסף ללקוחות נסיון שלו עם המצייההצעות, המזמין יהיה רשאי להתחשב ב

 אחרים שפורטו בהצעה, ככל שפורטו או במסגרת כל אמת מידה רלוונטית אחרת.  

 .רק הצעה שעומדת בכל שלב משלבי הבדיקה תועבר לבדיקת השלב הבא 9.5

  הציון המתקבל לכל הצעה ישוקלל לכל מרכיב כדלקמן: 9.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 :חינת כל אחת מההצעות עבור הקמת החנויות המקוונות תתבצע לפי השלבים הבאיםב 9.7

  :'בחינת עמידה בתנאי הסף.שלב א 

  :'עבור המציעים שעמדו בתנאי הסף. ניקוד איכות ההצעהשלב ב 

 המרכיב
משקל מקס' 

 מהניקוד הכולל

סעיף 

 במכרז

 9.7.2 35% ההצעה איכות

 9.7.3 15% ראיון 

 9.7.4 50% הצעת המחיר

  %100 סה"כ:
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  :'להלן(.  9.7.3)בראיון יינתן ניקוד עבור הפרמטרים המפורטים בסעיף  ראיוןשלב ג 

o איון יעלו ששת המציעים שקיבלו את ציון האיכות הגבוה ביותר בפרמטרים ילשלב הר

 להלן. 9.7.2המפורטים בסעיף 

  :'המשרד יפתח וינקד את מעטפות הצעות המחיר של המציעים אשר -  ניקוד הצעת המחירשלב ד 

ככל ולא יהיו שלושה  נקודות בניקוד האיכות+ ראיון. 50מתוך   40לכל הפחות  שלבסך נוקדו 

 נקודות. 35-המינימלי הנדרש ל איוןיוהר יופחת ניקוד האיכותשיעמדו בתנאי זה, מציעים 

  :'בשקלול ניקוד האיכות והמחיר. קביעת ההצעה הזוכהשלב ה 

 שלב א': בדיקת תנאי הסף  9.7.1

 . 8ראשון תיבחן עמידת תיבחן עמידת המציע בתנאי הסף האמורים בסעיף הבשלב  9.7.1.1

 מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו תיפסל.  9.7.1.2

, יתר ההצעה מציעים אשר יעמדו בדרישות הסף של המכרז, יעברו לשלב בחינת איכות 9.7.1.3

 ההצעות תדחנה.

 – נקודות( 35)ההצעה שלב ב': איכות  9.7.2

מנהל מציע אשר הצעתו תעמוד בתנאי הסף, ייבדק בכל הנוגע לאיכות הצעתו, כישורי  9.7.2.1

רב ימיומנות ואיכות, באופן המעניק את מכח האדם, המוצע על ידו, ניסיון,  הפרויקט 

 היתרונות למשרד.

ההצעות ינוקדו בהתאם לפרמטרים המפורטים להלן ולמשקלות שלצידם, וזאת בהסתמך   9.7.2.2

 על ידי המציע בחוברת ההצעה. וצהר על המידע שי

 

 סעיף
 פרמטר

 האיכות 
 הסבר/הרחבה

ניקוד 

 מקסימלי

 הערות

9.7.2.2.1 
ניסיון הגוף 

 המציע

המציע הינו כי כתנאי סף נקבע 

בעל ניסיון מוכח של הקמה של 

חנויות מקוונות  200לכל הפחות 

אשר הוקמו על ידו בין השנים 

וכאשר כל חנות  2021-2018

לכל הפחות  תוחזקה על ידו

 שנה.

הניקוד לפרמטר יינתן באופן 

 הבא:

הקמה ותחזוקה )של לכל עבור 

חנויות  30כל הפחות שנה( של 

נקודה עד  1 -נוספות 

 נקודות 10למקסימום של 

חנויות שנדרשו במסגרת  200)

חנויות נוספות  300תנאי הסף + 

 לקבלת הניקוד המקסימלי(

 

10  

 נקודות

ניקוד 

פרמטר 

 הז איכות

יערך על 

בסיס 

המפורט 

בסעיף 

36.2.2.1 

בחוברת 

 ההצעה
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9.7.2.2.2 
ניסיון 

 הפרויקטור

כתנאי סף נקבע שהפרויקטור 

ניהול יהיה בעל ניסיון מוכח ב

)משלב האפיון ועד פרויקטים 

במסגרתם סיום ההקמה( 

חנויות  40הוקמו לכל הפחות 

מקוונות )עצמאיות, ללא זירות 

 .2021-2018מסחר( בין השנים 

הניקוד לפרמטר יינתן באופן 

 הבא:

-חנויות נוספת מעבר ל 10על כל 

נקודה עד  1 -החנויות 40

 נקודות 5למקסימום של 

חנויות שנדרשו במסגרת  40)

חנויות נוספות  50תנאי הסף + 

 לקבלת הניקוד המקסימלי(

 נקודות 5

ניקוד 

פרמטר 

 הזאיכות 

יערך על 

בסיס 

המפורט 

בסעיף 

36.2.2.3 

בחוברת 

 ההצעה

9.7.2.2.3 

מצבת כח 

האדם 

בהתאם 

לפירוט 

בעלי 

התפקידים 

כמפורט 

. 8בנספח 

ההתייחסות 

הינה 

למועסקים 

ע"י המציע 

בהעסקה 

ישירה של 

 6לפחות 

 חודשים

 

  מועסקים לא  5עד

 יינתנו נקודות

  10-מועסקים ל 5בין 

 נקודות 2 –)כולל( 

 11-15  =4 נקודות 

 16-30  =6 נקודות 

 30-50 =8 נקודות 

  נקודות 10=  51מעל 

 

 נקודות 10

ניקוד 

אמת 

מידה זו 

יערך על 

בסיס 

המפורט 

בנספח 

8 . 

 
תכנית 

 עבודה

מציע נדרש לצרף 

תכנית עבודה 

בהתאם למידע 

 . 9הנדרש בנספח 

בסעיף זה תבחן 

תכנית העבודה 

 נקודות 10

 

 

ניקוד אמת 

מידה זו יערך 

על בסיס תכנית 

העבודה 
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 ראיון  –שלב ג'  9.7.3

המציעים בעלי הניקוד  שתההצעה יוזמנו ש איכות בגין למציעים הניקוד מתן לאחר 9.7.3.1

 שתצורף למעטפת ההצעה. הגבוה ביותר לראיון במסגרתו יציגו את תכנית העבודה

. במידה והמנכ"ל לא יוכל לאשר המוצע והפרויקטור מנכ"ל המציעתייצבו ילראיון 

אי הגעה לראיון כנדרש תגרום יש לאשר מול המשרד הגעת סמנכ"ל בכיר.  ,השתתפות

 נקודות. 0עבור שלב הראיון יהיה  מציעאותו יקבל הוהניקוד  לביטול הראיון

 איון:ילהלן פירוט הניקוד עבור הסעיפים שייבחנו במסגרת הר 9.7.3.2

 

 ניקוד הצעת המחיר -' דשלב  9.7.4

לשלבי ההקמה 

ולשלב הליווי. 

הניקוד יינתן 

בהתאם לפרמטרים 

 הבאים:

  התרשמות כללית– 

 נק' 1עד 

  הסבר מדוע נבחרו

אותן  מערכותשתי ה

 נק' 2עד  –הוא מציע 

  תכנון גאנט זמנים

 נק' 3עד  -ריאלי 

  הצגת תכנית עבודה

 -פרקטית וריאלית 

 נק' 2עד 

  הצגת נהלי עבודה

 נק' 2עד  –לפרויקט 

שתצורף על פי 

הנקודות 

המפורטות 

 .9בנספח 

 ראיון  

יציג את תכנית העבודה מנהל הפרויקט המוצע בסעיף זה 

ולשלב הליווי. הניקוד יינתן בהתאם  לשלבי ההקמה

 לפרמטרים הבאים:

 נק' 3עד  –התרשמות כללית מהמציע 

  נק' 2עד  –התרשמות כללית מהפרוייקטור 

  )נק' 2עד  -מתודולגיה )שיטת העבודה של המציע 

  נק' 3עד  -תכנון כח אדם עתידי לאחר הזכייה 

  נק' 5עד   -מענה רלוונטי לשאלות זהות שייקבעו מראש 

 

15 

 נקודות
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הצעות המחיר של  תיפתחנה מעטפות, איוןיוהר האיכות  ניקוד מתן שקלול לאחר 9.7.4.1

נקודות לכל הפחות בניקוד האיכות+ ראיון מתוך  40נוקדו בסך של  המציעים אשר

 נקודות.  50

 והריאיון האיכות ניקוד יופחת, זה בתנאי שיעמדו מציעים שלושה יהיו ולא ככל 9.7.4.2

 .נקודות 35-ל הנדרש המינימלי

הנקודות,  של המקסימאלי הציון את תקבל ביותר הזולה הצעת המחיר מכן, לאחר 9.7.4.3

 . יורד בסדר זו להצעה יחסי ציון תקבלנה האחרות ההצעות

 מורשי ידי-על חתומה לחוברת ההצעה 1 בנספח המופיע בנוסח תוגש המחיר הצעת 9.7.4.4

 .המציע מטעם החתימה

 ללא ההצעה למעטפת ולצרפה וסגורה נפרדת במעטפה להגיש יש המחיר הצעת את 9.7.4.5

 'מס פומבי למכרז מחיר סימני זיהוי. על מעטפת הצעת המחיר יירשם: "הצעת

למתן שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות ביישובי פרויקט  להפעלת 1/2022

 ההצעהבגוף  המחיר הצעת את לרשום איןהפריפריה החברתית הנגב והגליל". 

 .המכרז במסמכי

עלויות הקמת ותחזוקת החנויות יחד עם יחושב על ידי סיכום  הצעת המחירערך  9.7.4.5.1

, 1עלות תחזוקת החנויות לאחר תום תקופת תמיכת המשרד. )כמפורט בנספח 

  טופס הצעת המחיר(

  ספרות אחרי הנקודה. 2החישוב יעשה בדיוק של  9.7.4.5.2

 נקודות ויתר ההצעות יקבלו ניקוד לפי החישוב הבא: 50ההצעה הנמוכה ביותר תקבל  9.7.4.5.3

50 ×
ערך ההצעה הנמוכה

ערך ההצעה הנבדקת
 

 

 הזוכה ההצעה קביעת- 'ה שלב  9.7.5

לכל הצעה יינתן ציון כולל, לאחר שציוני האיכות הכולל והמחיר ביחס לכל ספק רלוונטי  9.7.5.1

  ישוקללו על פי המפורט להלן:

 ציון מקסימלי ציון להצעה שלב

 50 איון(י)כולל ציון הרציון האיכות  'א

 50 ציון להצעת המחיר 'ב

 100 סה"כ 

  

  ה ההצעה הזוכה במכרז.ולל הגבוה ביותר בתום שלב זה תהיההצעה שתקבל את הציון הכ 9.7.5.2

ד ובהתאם לכמות הזוכים המשר של תקציביים שיקולים על בהתבסס ייקבע הרכישה היקף 9.7.5.3

 .העסקיםבקול קורא ייעודי שיפורסם לבעלי 

אם לאחר שקלול התוצאות קיבלו שתי הצעות בעלות ציון ההצעה הגבוה ביותר ציון הצעה  9.7.5.4

זהה ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה )בהתאם לתצהיר שהגיש המציע(, תיבחר 

  אותה הצעה שבשליטת אישה כזוכה במכרז.

אלה ייווצרו רק עם  אין בהודעה על מועמד לזכייה כדי ליצור יחסים חוזיים בין הצדדים, 9.7.5.5

והמצאת ביטוח  החתימה מטעם המזמין על הסכם ההתקשרות בין הצדדים מורשי חתימת
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ומתן הזמנת מסגרת חתומה ומאושרת  וערבות כנדרש בהוראות המכרז

  התכ"ם. החתימה, בהתאם להוראות מורשי ע"י

ב לכתובת הודעה למציע בדבר זכייתו במכרז )להלן "הודעת הזכייה"( תימסר למציע בכת 9.7.5.6

. מציע יםכספק כשיר ושנמצא יםהדוא"ל המצוינת בהצעתו. הודעה בכתב תימסר גם למציע

שקיבל הודעת זכייה חייב למלא אחר האמור במסמכי המכרז לפי התקופות המפורטות בו, 

  ובכלל זה השבת ההסכם חתום תוך שבעה ימי עסקים מיום קבלת הודעת הזכייה.

 

 תקופת ההתקשרות .10

להיות ערוך לתחילת מתן השירותים ממועד קבלת הסכם חתום ע"י מורשי החתימה של המשרד, על הזוכה  10.1

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

ולאחר הכרזה על בעלי העסקים הזוכים במסגרת  ההתקשרות והמצאת כל המסמכים הנדרשים במסגרת

 .ודי שיפרסם המשרדקול קורא ייע

החל ממועד חתימת מורשי החתימה  חודשים 18-תקופת ההתקשרות עם הזוכה לביצוע העבודות תהיה ל 10.2

 מטעם המשרד על הסכם ההתקשרות )להלן: "תקופת ההתקשרות"(.

למשרד קיימת זכות ברירה )"אופציה"( חד צדדית להאריך את תקופת ההתקשרות בשנה נוספת, עד לשתי  10.3

לא תעלה  מקוונותות בנות שנה כל אחת, כך שסך תקופת ההתקשרות להקמת ותחזוקת חנויות תקופות נוספ

יום לפני מועד  30וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. הארכת ההתקשרות תתבצע לפחות  חודשים 42על 

סיום ההתקשרות ו/או סיום תקופת מימוש אופציית ההארכה. הארכת ההתקשרות מותנית באישור ועדת 

רזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מידי שנה וקיום תקציב בפועל. ההתקשרות כולה כפופה המכ

למגבלות כל דין, הוראות חוק חובת המכרזים, התקנות שהותקנו על פיו, הוראות התכ"מ, תנאי ההסכם 

 .שייחתם עם הזוכה. הזוכה מוסר הסכמתו הבלתי חוזרת לזכות זו של עורך המכרז

שונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון, אשר במהלכה יהא המשרד רשאי לבטל את ששת החודשים הרא 10.4

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

תקופת הניסיון יוכל לפנות לצורך ביצוע ההתקשרות למציע שנבחר ככשיר במכרז זה ועל מציע זה יחולו כל 

  .ז זה וההסכם המצורף לותנאי מכר

המשרד שומר לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, לפני תום תקופת ההתקשרות,  10.5

 .( יום מראש ובכתבשישים) 60ובלבד שיודיע על כך לזוכה 

הזוכה, לא יהיה זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו, אלא בהסכמת המשרד, והמשרד רשאי לפעול בעניין  10.6

  .כבכל עניין אחר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי זה,

החובה לפצות את הזוכה, או לשלם לו י המשרד, לא תהיה על המשרד בכל מקרה של ביטול ההסכם על יד 10.7

 והליווי שניתן לבעלי העסקים תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור החנויות שהוקמו

  .עד לביטול ההסכם

הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, מחויב הזוכה להעביר למשרד את כל החומר שברשותו, בכל מקרה של  10.8

והשייך למשרד, או את כל העבודה שנעשתה עבור המשרד עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי או פגיעה. מובהר 

 .כי אין הזוכה רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו, מכל סיבה שהיא

 

  שיטת העבודה .11
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לבעלי עסקים, קול הקורא יזמין את בעלי העסקים בפריפריה החברתית, בנגב המשרד יפרסם קול קורא  11.1

 .ובגליל להצטרף לפרויקט

ב להעמיד משאבים וכוח אדם בסדר גודל מספק על מנת להקים ולתפעל חנויות המציע הניגש למכרז זה מחוי 11.2

ימי עסקים החל  28-חנויות מקוונות ב 75 100קצב ההקמה של הזוכה לא יפחת מהקמה של . מקוונות

בכפוף להכרזת המשרד על בעלי העסקים הזוכים במסגרת הקול הקורא שיפרסם המשרד, מהחודש השני 

)שהינו תלוי  לקבלת החומרים הרלוונטיים מבעלי העסקים ובכפוף להיקף החנויות שיידרש הספק להקים

למעט מקרים חריגים וזאת  י שיוציא המשרד(,מספר בעלי העסקים אשר ייגשו ויזכו בקול קורא ייעוד

 יודגש כי המשרד אינו מתחייב אודות מספר החנויות שיוזמן. .באישור בכתב ממנהל הפרויקט במשרד

₪  5,000(, בתוספת 13בקבלת אישור סיום ההקמה )לפי נספח  עלות הקמת האתרהמשרד ישלם לספק את  11.3

עבור בעלי עסקים שבחרו במסלול קמפיינים או מסלול  התקציב  המוקצה לקמפיינים )"רכש מדיות"(מ

 מידי חודש תעבורהתמיכה הטכנית והניהול החודשיים , יתרת עלות לעיל( 5.3.3משולב )כמפורט בסעיף 

  .למשרד חודשית בכפוף להגשת דוח ביצוע ודרישת תשלום

נוסף סכום ידי המשרד  בקול הקורא במהלך תמיכתם על בעלי העסקים הזוכיםהמציע אינו יכול לגבות מ 11.4

מכל . נתן על ידי המשרדיאישור חריג י ,לעיל( 5.1.11)כמפורט בסעיף  בתשלום תוספות מאושרות מלבד

מקום, כל התקשרות בין בעל העסק לבין הספק אשר אינה במסגרת התמיכה אשר מספק המשרד לבעל 

 העסק תהיה התקשרות נפרדת אשר אינה באחריות המשרד. 

המנהל מטעמו, יגיע לפגישות עבודה עם נציגי המשרד במועדים שייקבעו, לרבות לפגישת היכרות הזוכה או  11.5

לצורך הגדרת ואפיון העבודות הנדרשות מן הזוכה. הזוכה או המנהל מטעמו ידווח לפחות אחת לחודש 

המנהל  / למשרד על התקדמות הפרויקט. המשרד ימנה נציג מטעמו לטובת יישום המכרז שיעבוד מול הזוכה

דה מול בעלי וידון עמו בכל סוגיה מקצועית ומנהלתית הקשורה במכרז, לרבות קביעת מדיניות, עבו

 העסקים, חסמים וכדומה.

 

 התמורה .12

בגין הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות, יקבל הזוכה תמורה בהתאם למספר החנויות שהוזמנו ממנו, הוקמו  12.1

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

 בגין ביצוע מתן השירותים תהיה לפי הצעת המחיר שהגיש הזוכה )להלן: "הצעת המחיר"(.

המתפרסמות ומתעדכנות מעת לעת באתר האינטרנט של  1.4התשלומים יבוצעו על פי הוראת תכ"ם בפרק  12.2

 .https://mof.gov.il/Takamמשרד האוצר בכתובת: 

כדין מאת  מסעסקה יום מיום קבלת חשבונית  45התמורה תשולם לספק "במועד התשלום הממשלתי" עד  12.3

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

המזמין. מספר ימי האשראי יקבע עפ"י תאריך הגשת החשבונית ע"י הזוכה לשביעות רצונו המלאה של נציג 

 "מועדי תשלום". 3 .1.4בכל חודש כמפורט בהוראת תכ"ם 

יובהר בזאת כי רק לאחר הקמת החנות בפועל, הדרכת וליווי בעל העסק, עמידה בכל דרישות המכרז, וקבלת  12.4

 נם, באיכות ראויה וכי החנות פועלת בהצלחהמשוב מבעלי העסקים כי כל העבודות בוצעו לשביעות רצו

המשרד יעביר את , ורק לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים לתקינות ההקמה, למכרז( 13 )בהתאם לנספח

  עבור ההקמה. התשלום

 למען הסר ספק, הבעלות המלאה על החנות שתוקם תהיה של בעל העסק.  12.5

תמורה סופית ומלאה בעבור כל המפורט במכרז  מובהר בזאת כי התמורה הנקובה במכרז לחנויות מהווה 12.6

זה וכוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע ההסכם על 
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פי תנאיו בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המשרד נשוא ההסכם. כן מובהר כי לא יתווספו 

. בנוסף למעט תוספות בתשלום כפי שהוגדרו בנספח ל"א ין וסוג שהואלמחירים אלה סכומים נוספים מכל מ

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

התשלומים יבוצעו בהתאם למועד התשלום הממשלתי המפורט בהנחיית החשב הכללי בעניין מועדים  12.7

המקוונות  חנויותביצוע המפרט את מספר הלתשלום לספקים והכל עם קבלת חשבונית מס כדין ודו"ח 

, מועדים ופירוט העבודה, מאושרים על ידי נציג המשרד לצורך מכרז זה ובעלי העסקים, לפיהם הוקמוש

 החנות הוקמה תוך עמידת הספק בכל התחייבויותיו על פי מכרז זה. 

, הנהלת חשבונות הספק יקים חשבון בנק נפרד עבור סך הוצאות המדיה לרכש עבור המשרד, כרטסות 12.8

 ו'.דנפרדות וכ

במקרה של אי התאמה בין החשבונית לסכום שאושר לתשלום, הזוכה יידרש להפיק חשבונית חדשה בהתאם  12.9

 לסכומים המאושרים או להפיק תעודת זיכוי/חיוב על ההפרש.

המציע עבור כלל ההוצאות המפורטות במסמכי מכרז זה לא תשולם תמורה כלשהי מעבר להצעת המחיר של  12.10

 לפימ אש"ח כולל מע" 10וזאת למעט סכום של  ועליו לכלול ולגלם בהצעתו את כל ההוצאות ומרכיבי הרווח

 .5.3.2 סעיף

להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים  הזוכה יידרש 12.11

הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי 

הספקים, כמפורט בנספח כ"ו למסמכי המכרז. לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל 

 הספקים. יודגש, הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

 

  הצהרה בדבר זכויות קנין .13

שימוש במידע שיגיע לידיעתו במהלך תקופת ההתקשרות, למעט לצורך מילוי המציע יתחייב שלא לעשות  13.1

 .תפקידו

המציע יצהיר, כי אין ולא יהיה בתכנון חנויות מקוונות, על מכלול מרכיביהן השונים או השימוש בהן, הפרה   13.2

אשר באחריותו של זכויות רוחניות או קנייניות על ידו וכי הוא יישא באחריות בלעדית על הפרתה של כל זכות 

 )היה וזכות כזו תופר(.

המציע יצהיר כי הוא או הספק עימו יתקשר בקשר עם קידום האתרים יעניק שירותים העומדים בהוראות  13.3

 .1982-)בזק ושידורים(, תשמ"ב חוק התקשורת הדין ובכלל זה,

החנות המקוונת או בחלק ממרכיביהן, שייכות לצד שלישי, יפורט  בתשתיותבמקרים בהם זכויות הקניין  13.4

 הדבר בהצהרה, בדבר זכותו של המציע להציע למשרד את התשתיות ומרכיביהן. 

המציע יצהיר, כי ישפה את המשרד בכל מקרה של תביעה של צד שלישי, הקשורה בהפרת זכויות על ידו    13.5

  ידי המציע. , בחנויות המקוונות שיוקמו עלבאחריותואשר 

 הספק מתחייב שלא לעשות שימוש ברשימות התפוצה, שלא למטרות השירות נשוא מכרז זה. 13.6

 .ההצהרה תינתן בנוסח הרשום בחוברת ההצעה 13.7

עם סיום שלב הקמת  ידרש בעל העסק לתתיההצהרה שלמכרז זה מופיעה  13בנספח למען הסדר הטוב,  13.8

 .האתר
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 התחייבות לעמידה בדרישות של המכרז .14

המציע מצהיר ומתחייב, כי הוא עומד בתנאים המקדימים )תנאי הסף(, הבין את מהות העבודה, הסכים לכל  14.1

תנאיה וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, 

של המכרז, על כל פרטיו  ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כי לא ידע או לא הבין פרט או תנאי כלשהו

וחלקיו. המציע אף מצהיר, כי ההצעה עונה על כל הדרישות, הנובעות מן הרשום במכרז זה ובנספחיו, וכי 

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

 .וכי אין סתירה בין רכיבי הצעתו השונים

עם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה, והכל בלא הגשת הצעה מט 14.2

 .כל שינוי ו/או תוספת

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  14.3

 .חר הגשת הצעת המציעו/או החוזה ו/או נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל לא

אין למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. המשרד יהיה רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון   14.4

 .כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז/החוזה, ולפסול את הצעת המציע

 .בחתימתו על חוברת ההצעה המציע מצהיר ומתחייב על כל הנדרש בסעיף זה 14.5

 

 נוגע לאבטחת מידע ולשמירה על סודיותהתחייבויות ב .15

יתחייבו למלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת המידע ולגבי שמירה  זוכההומורשי החתימה של זוכה ה 15.1

  לחוברת ההצעה. 17כנספח על סודיות ויחתמו על הצהרת הסודיות, בנוסח, המצורף 

מורשי את כל באמצעות עם גמר הליכי המכרז, הזוכה יחתום על התחייבות לשמירת סודיות וכן יחתים  15.2

 חוברת ההצעה.ד/ספק משנה בחתימה שלו על הצהרת סודיות לעובה

הזוכה לא יעשה שימוש כלשהו במסמכים, נתונים, מידע ותוצרים כלשהם הקשורים בעבודתו במסגרת או  15.3

 .צורך הקשור בעבודה זו, ללא אישור מראש ובכתב של המשרדהקשורים בפנייה זו, שלא ל

העברת מסמכים, נתונים, מידע ותוצרים כלשהם הקשורים למכרז זה ובכל צורה שהיא לגורם כלשהו מלבד  15.4

  .תהיה מותנית באישור מראש ובכתב של המשרדולבעל העסק משרד ל

רלוונטי לפעילותו, ולפי כל דין ודבר חקיקה, , ככל שיהיה 1981-הזוכה יפעל לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 15.5

ויישא באחריות מלאה לנושאים אלה. הזוכה ישפה את המשרד בגין כל תביעה שתוגש נגד המשרד בגין הפרה 

 .של חוקים אלה על ידי הזוכה, עובדיו, יועציו, קבלני המשנה שלו וכל גורם אחר הפועל מטעמו

המשנה שלו וכל גורם אחר הפועל מטעמו לפעול לפי כל דרישות הזוכה יחייב את עובדיו, יועציו, קבלני  15.6

 .אבטחת המידע של המשרד

עם סיום פעילותו במסגרת מכרז זה או על פי דרישה בכתב של המשרד, יעביר הזוכה למשרד כל חומר הקשור  15.7

  .בעבודתו לפי פניה זו, הנמצא אצל הזוכה או ברשותו ובהתאם להנחיות מפורשות של המשרד בלבד

 

  התחייבות לציין את מקור השירות .16

יחתום על התחייבות לפיה בכל מסמך שיישלח על ידו למקבלי השירות מכוח המכרז, יציין על המסמך  זוכהה 16.1

 .להלן בחוברת ההצעהכי השירות ניתן על ידו בשיתוף עם המשרד, בנוסח המצורף 

 

 הסכם חתום .17
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למכרז זה, חתום בראשי תיבות  בחוברת ההצעהלצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות, המצורף זוכה על ה 17.1

 .בכל עמוד וחתימה מלאה בסופו

כל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו תקפים למועד הגשת ההצעה והזוכה מתחייב לעדכן את המשרד  17.2

 .לגבי כל שינוי במשך כל תקופת ההתקשרות

והמסמכים, המפורטים לעיל,  הסף כל הצעה, אליה לא יצורפו כל האישורים-המשרד יהיה רשאי לדחות על 17.3

 .ללא כל הודעה נוספת לאמור כאן -וזאת 

דעתו הבלעדי, לדרוש השלמה של -מבלי לפגוע באמור לעיל, המשרד שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול 17.4

 .מסמכים ולקבל הבהרות נוספות בכתב, בקשר להצעות, שיוגשו למכרז זה

 

 

 פיקוח ובקרה .18

המשרד או מי מטעמו בכל עת לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע מכרז זה ועל הזוכה יתחייב לאפשר לבא כוח  18.1

הוראות ההסכמים שייחתמו בעקבותיו בכל הקשור למתן השירותים שהזוכה התחייב לתת. הזוכה מתחייב 

להישמע להוראות ב"כ המשרד בכל העניינים הקשורים במתן השירות כמפורט במפרט המכרז ובהסכמים 

 .שייחתמו בעקבותיו

בביצוע השירותים מתחייב הזוכה לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן לזמן מאת המשרד, אך  18.2

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

  .על ידו, אלא אמצעי ביצוע הוראות מכרז זה במלואו

בא כוח המשרד בכל העניינים הקשורים למתן השירותים כמפורט במסמכי  הזוכה יתחייב להישמע להוראות 18.3

  .המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו

 .נציגי המשרד יעבירו את הערותיהם לזוכה והוא יהיה מחויב לתקן את הליקויים 18.4

וטף על הזוכה לפעול בהתאם לתוכנית העבודה ולוחות הזמנים שיסוכמו בינו לבין המשרד, ולעדכן על בסיס ש 18.5

  .את בא כוח המשרד על התקדמות העבודות

 

 זכויות המשרד .19

לפעול בדרכים המוקנות לו על פי חוק ועל פי מכרז זה להפסיק את  ,מבלי לגרוע מזכויותיו ,המשרד רשאי 19.1

 עבודתו של הזוכה במקרה של אי עמידה בהתחייבויותיו ולהחליפו בזוכה אחר או בספק אחר.

נציג המשרד רשאי בכל עת להעביר לזוכה את השגותיו ואת תלונותיו בגין פגיעה ברמת השירות. התלונה   19.2

 לפרויקטור. בכתב,בעל פה או  ,תועבר באמצעות פנייה ישירה

תוך ציון הפרטים  , ליקויים שלא יטופלו לשביעות רצונו של נציג המשרד, יתועדו במסמך רשמי של המשרד 19.3

ת ההתרחשות, הגורמים שאליהם נעשתה הפניה והזמן שחלף עד לתיקונו או לאי תיקונו. הבאים: הליקוי, שע

 .העתק ממסמך התלונה יועבר לחשב המשרד ולנציג הזוכה

חשב המשרד יודיע בכתב לפרויקטור מטעמו של הזוכה, כי הפיצוי על הנזקים בגין הליקויים המתוארים  19.4

 7לזוכה תהיה זכות לטעון בכתב נגד הקיזוז תוך לעיל.  5.5.8בדוח יקוזז מסכום החיוב על פי הטבלה בסעיף 

 ימי עבודה מתאריך שליחת ההודעה אליו.

 ניהול מו"מ עם מציעים 19.5
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המשרד יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים במכרז לצורך  19.5.1

 קבלת הצעה אשר מטיבה עם המזמין.

 לתקנות חובת המכרזים.    7משא ומתן עם מציעים, במידה ויתקיים, ינוהל בהתאם לתקנה  19.5.2

 הצעה יחידה 19.6

ככל שהוגשה במכרז הצעה יחידה או שלאחר בדיקת ההצעות נותרה הצעה אחת בלבד, המשרד,  19.6.1

 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי:

 להכריז על המציע שנותר כזוכה; 19.6.1.1

 כרז חדש;לבטל את המכרז, ולצאת למ 19.6.1.2

 פסילת הצעות  19.7

המשרד, לאחר שנתן למציע זכות טיעון )בכתב או בע"פ, בהתאם לקביעתו הבלעדית של המשרד(  19.7.1

יהיה רשאי לפסול הצעה שהוגשה במכרז, לפי שיקול דעתו, בין היתר, אם מתקיים אחד 

 מהתנאים הבאים:

פן אם הצעה שהוגשה במכרז היא חסרה באו – פסילת הצעה חסרה או לא ברורה 19.7.1.1

אשר המשרד אינו יכול להבין ממנה את מהות ההצעה, או לחילופין היא לוקה 

 בחוסר בהירות או חוסר סדר ניכר.

אם ההצעה הינה בלתי כלכלית  – פסילת הצעה בלתי כדאית כלכלית או תכסיסנית 19.7.1.2

למציע במידה המטילה בספק את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו היה ויזכה במכרז, 

או תכסיסנית )למשל, הצעה הכוללת מחירים או הנחות חריגות, סבסוד צולב, 

dumping  וכדו'( הן ביחס להצעה עצמה והן ביחס להצעות אחרות, וכן בכל מקרה

 ב של המציע.של פעולה שלא בתום ל

המציע, במסגרת מכרז  –פסילה עקב התנהגות במכרזים ובהתקשרויות קודמות  19.7.1.3

או התקשרות קודמת של המשרד, או של משרד ממשלתי ויחידת סמך אחרים, נהג 

בחוסר תום לב, בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע מטעה או 

ועיות קיצונית, באופן שלדעת מידע מהותי בלתי מדויק או התנהל בחסור מקצ

 המשרד מצדיק את פסילתו.

אם עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי  – פסילת הצעה עקב מצב כלכלי של המציע 19.7.1.4

של המציע, לרבות הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, 

 קיים חשש לתיפקודו באם יזכה במכרז.

אם קיים ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, או חשש  – פסילת הצעה עקב ניגוד עניינים 19.7.1.5

לניגוד עניינים בין ענייני המציע, ההצעה שהוא הגיש, או בעלי העניין בו, לבין 

 השתתפות וזכיה במכרז או ביצוע השירותים על ידי המציע.

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/


  
 
 
 

___________________________________________________________________________ 

 

-31- 
ת   מו א ת  ך בי מל ה ל  או ש  ' שד ט,  פ ש : , 8מ ל' | ט ב  בי א ל  6ת 06 07 00-0 3  | gal i l .gov . i l-www.negev 

 

 

אם קיים חשד סביר לתיאום בין המציע  –בגין תיאום הצעות  פסילת הצעה 19.7.1.6

 או בין המציע לבין מציע פוטנציאלי. להצעות אחרות במכרז,

אם ההצעה הינה בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל  - פסילת הצעה לא סבורה 19.7.1.7

 התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

 

 

 הוצאות  .20

ולא יהיו מציעים הבוחרים להגיש הצעה במכרז יישאו בכל עלות כספית הנדרשת לצורך השתתפותם במכרז,  20.1

 זכאים להחזר כלשהו מהמזמין בגין עלויות אלו.

המציע לא יהיה זכאי להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו בקשר עם המכרז, לרבות במקרה של הפסקתו,  20.2

 עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו. 

 

 ביקורת .21

בין בתקופת ההסכם נציג המשרד וכן חשב המשרד, או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת,  21.1

ובין לאחריה, בקרה מכל סוג ו/או ביקורת ו/או סקר שביעות רצון על פעילות הזוכה בכל הנוגע למכרז זה 

לרבות עיון בכל מסמך רלוונטי של הזוכה לצורך כך. ובדיקה אצל הזוכה בכל הקשור למכרז זה. הביקורת 

 וצעו בתיאום בין המשרד לבין הזוכה.והבדיקה יב

מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר הזוכה  21.2

לעיל, וכן דו"חות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. הזוכה מוותר בזאת על כל טענה 

 ד.רבדבר סודיות או חסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המש

על הזוכה להפריד בניהול חשבונותיו בין הפרויקטים השונים כך שניתן יהיה לאתר את כל ההכנסות  21.3

 .וההוצאות הקשורות למכרז זה

חשבון -הזוכה יידרש להמציא דו"חות חשבונאיים מפורטים עפ"י סעיפי ההוצאה בהתאם לדרישות רואה 21.4

  .מטעם חשב המשרד

  .אגף/המשרד יהיו חייבים באישור רואה חשבוןדו"חות כספיים שיופקו לשימוש הנהלת ה 21.5

  .הזוכה מתחייב להעביר למשרד כל מסמך נוסף, לפי דרישת המשרד 21.6

  לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.הזוכה מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור  21.7

מדדים שונים, על ידי חברת בקרה ילווה בביקורת, לרבות קביעת יכול והמכרז בהתאם לשיקול דעת המשרד,  21.8

  .חיצונית שנבחרה על ידי המשרד לנושא זה
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 טבלת ריכוז מועדים  .22

 

 מקום הביצוע תאריך האירוע

מועד אחרון להגשת 

 שאלות הבהרה
דוא"ל לנציגת המשרד, הגב'  14:00בשעה  9.6.22

 רבקה יום טוב

rivkayo@png.gov.il 
מועד אחרון להגשת 

 כתבי ערבות לבדיקה

בשעה  2210.729.6.

14:00 

מועד אחרון להגשת 

הצעה בתיבת 

 המכרזים

 0011:בשעה  7.222112.

תיבת המכרזים של  המשרד 

נגב פריפריה, הלפיתוח ה

, קומה 8והגליל, שאול המלך 

 תל אביב ,13

מועד פקיעת ערבות 

 הצעה
 - 14:00בשעה  9.11.22

הזמנים המפורטים בטבלה מחייבים את כל מי שמעוניין להתמודד במכרז. שינוי לוחות הזמנים יתבצע על  22.1

 בלבד, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.  המשרדידי 

כל שינוי במועדי המכרז או עדכונים הנוגעים להם יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי  22.2

לקבלת הצעות למתן שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מכרז " –תחת שם המכרז  www.mr.gov.ilבכתובת: 

 ובאתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל .מקוונות ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל" 

 

 שאלות הבהרה .23

 רבקה יום טובמציע המבקש הבהרות בקשר למכרז זה, רשאי לפנות בדוא"ל לגב'  23.1

יובהר  מועד הקבוע בטבלת ריכוז המועדים. פניות כאמור תתקבלנה עד ל.  rivkayo@png.gov.ilבכתובת

כי ועדת המכרזים לא תשיב לשאלות הבהרה אשר יתקבלו אצלה לאחר התאריך והשעה המצוינים בסעיף 

 .זה

אל, שאלות ההבהרה יכללו את הסעיף אליו מתייחסת השאלה, פירוט השאלות, פרטי השואל כתובת השו 23.2

 .טלפון, שם איש קשר

 :בלבד במבנה להלן WORD שאלות ההבהרה יועברו בכתב במסמך 23.3

  שם החברה הפונה

  פרטי איש קשר

  כתובת מייל
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  נייד מס' טלפון

המסמך  מס"ד

או 

הנספח 

אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

מס' 

 עמוד

פרק 

וסעיף 

 רלוונטיים

נוסח 

 השאלה

1.     

2.     

 

לאמור לעיל, הרי שרק שאלות בכתב תזכינה למענה, וכי רק תשובות בכתב תחייבנה את יובהר, כי בכפוף  23.4

 .המשרד

בו יפורסם מענה המשרד  galil.gov.il-https://negevבאחריות המציעים להתעדכן באתר המשרד בכתובת  23.5

 .לשאלות ההבהרה

למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, המשרד רשאי בכל עת, קודם  23.6

ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים במכרז. תשומת לב המציעים כי בכל מקרה בו המשרד יכניס 

שינויים ותיקונים בנוסח המכרז, הנוסח המתוקן העדכני שיפורסם באתר המשרד יהיה הנוסח הסופי 

  .הקובע

 

 ע ההתקשרות ומשמעויותיהםהליכים לביצו .24

מוסכם בזה, כי הליכי המכרז יסתיימו אך ורק עם חתימת חוזה ההתקשרות בין הצדדים על ידי שני הצדדים  24.1

ולאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים לכך על ידי כל אחד מהזוכים. זוכה לא יעשה כל פעולה, אשר עלולה 

ההסכם בין המשרד  ליצור מחויבות של המשרד כלפיו, בעקבות ההודעה על הזכייה במכרז, עד אשר ייחתם

 לבין זוכה נבחר ותונפק לו הזמנה, החתומה בידי הגורמים המוסמכים במשרד. 

ההצעה והחתימות על מסמכי המכרז ונספחיו, יהוו חלק בלתי נפרד מן ההסכם עם כל אחד מהזוכים. יש  24.2

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

ימי עבודה מיום קבלת הודעה על זכייתו בהליך, ימציא כל אחד מן הזוכים למשרד אישור  10 -ר מ לא יאוח 24.3

. ההתקשרות בין הצדדים מותנית בהמצאת אישור '16על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף למכרז כנספח 

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

חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה במכרז, ובנסיבות בהן  6פי: המשרד רשאי עד ולא יאוחר מחלוף זוכה חלו 24.4

בוטלה ההתקשרות בין המשרד לבין זוכה כאמור, לפנות למציע אשר הצעתו דורגה במקום הבא ולהציע לו 

תאם, בה לבצע את השירותים נשוא המכרז, וזאת כפי האמור בהצעה אשר הוגשה על ידי אותו המציע.

חודשים ממועד הכרזה על הכשיר כמבצע השירותים החלופי לזוכה,  6המשרד רשאי ועד לא יאוחר מחלוף 

לפנות למציע אשר הצעתו דורגה במקום הבא ולהציע לו לבצע את השירותים נשוא המכרז, וזאת כפי האמור 

 בהצעה אשר הוגשה על ידי אותו המציע.

 

 תנאים נוספים .25
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המשרד רשאי בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות וכן  25.1

 לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז זה, על פי שיקול דעתו המוחלט.

המשרד אינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי, והוא רשאי לפנות לגופים פוטנציאליים נוספים בכל מועד  25.2

 ן, או להחליט לבטל את המכרז כולו כפי שיימצא לנכון, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.שיימצא לנכו

, ייקבעו על החנויות המקוונות שיוקמו ויתוחזקו בפועל, וכמות בעלי העסקים שישתתפו בפרויקטבהבחירה  25.3

לבעלי יוצע  ידי המשרד. יודגש כי הליך הבחירה יתבצע במסגרת של קול קורא שיפורסם על ידי המשרד בו

להשתתף בפרויקט. המשרד אינו מתחייב בפני מציע כלשהו על היקף הפעילות שיבוצע על ידו בפועל,  העסקים

, בעלי העסקיםכמו כן, המשרד רשאי לפצל את היקף הפעילות וביקוש . בעלי העסקיםוהדבר מותנה בבקשות 

 בין מספר זוכים.

ציון גבוה ואמורה להביא לזכייה במכרז, אם יתעורר חשד המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שקיבלה  25.4

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

 ולהסבירה.

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין  25.5

 בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלול לגרום לפסילתה. במכתב לוואי או

המשרד אינו מתחייב לסיים את הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת. אך אם הליכי אישור המכרז  25.6

ום מהמועד האחרון להגשת ההצעות רשאי המציע לבטל את הצעתו ולקבל את י 120לא יסתיימו לאחר 

 חזרה. הערבות ב

רשאי המשרד לחלט  –יום  120 –מבלי לגרוע מהאמור במפרט מכרז זה, בוטלה הצעה לפני התקופה האמורה  25.7

את הערבות שצרף המציע להצעתו. ההודעה על ביטול ההצעה תועבר בכתב למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 

 והגליל. 

חובותיו לפי תנאי מכרז זה, כולן או חלקן, המציע אינו רשאי להמחות )להעביר( לזולת את זכויותיו או את  25.8

 ללא הסכמה בכתב ומראש של המשרד.

אין המציע רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר, ללא הסכמה בכתב  25.9

 מהמשרד.

ניין עידוד )להלן: "החוק"(, לע 1992 -.ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2על מציע העונה על הדרישות בסעיף  25.10

נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר, לפיו העסק הוא בשליטת אישה )על משמעותם של המונחים: "עסק", 

 .ב לחוק(.2ראה סעיף  -"עסק בשליטת אישה", "אישור" ו"תצהיר" 

 דעתו הבלעדי:-המשרד רשאי, לפי שיקול 25.11

-תקשר בהסכם עם גורם כלשהו, עלפי דין או לא לה-לבטל מכרז זה או לערוך מכרז חדש או תהליך אחר על 25.12

 פי החלטתו. 

ימים לאחר שניתנה הודעה בכתב לזוכה על זכייתו, לרבות אם נחתם הסכם, להשהות  45בתוך תקופה של  25.13

את הליכי המכרז או ההתקשרות עם הזוכה, לכל פרק זמן שייקבע על ידו, או לבטלם כליל, או לבטל את 

 ו.זכייתו של הזוכה ולקבוע זוכה אחר תחתי

להרחיב, לצמצם או לממש את המכרז בשלבים, מכל סיבה שהיא, לרבות לאחר התקשרות עם המציע לפי  25.14

 מכרז זה; הכל, בכפוף לאישור של ועדת המכרזים של המשרד.

 שלא לבחור בזוכה כלשהו למכרז או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים. 25.15

, המוגדרות כדרישת סף, או בשל חוסר לא להתחשב כלל בהצעה, שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז 25.16

התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, אשר, לדעת המשרד, מונע הערכה של ההצעה או החלטה כראוי, 

היה או במקרה, שההצעה כוללת הסתייגויות, שינויים או תוספות כלשהם על האמור במסמכי המכרז. 
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ת או תוספות, מעבר לאמור במסמכי מכרז, ייראו אלו והמשרד יבחר בהצעה, בה יהיו שינויים או הסתייגויו

 .כבטלים ולא יחייבו את המשרד

בהירויות, לרבות פניה אל הממליצים, -לפנות למציעים לקבלת הבהרות על הצעתם או כדי להסיר אי 25.17

. 1992 -המובאים בהצעתם, לשם קבלה של חוות דעת מקצועית. זאת, בכפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 

נפרד מהצעתו. היה ולא יתקבלו כל ההבהרות הנדרשות בשלמות -רות מטעם המציע יהוו חלק בלתיההבה

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

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים במשרד רשאית שלא לבחור בהצעה, בין השאר, אם מצאה, כי  25.18

עורר חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו, או כי היא חסרה, ההצעה בלתי סבירה באופן המ

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

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

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

 כל זאת, זולת אם החליטה הועדה אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו.

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט זה, מהוראות כל דין ומן ההלכה הפסוקה, ועדת המכרזים רשאית,  25.19

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

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

 פי כל דין. אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויותיו של המשרד על 25.20

על פי חוק חובת מכרזים, אין באמור לעיל בכדי לפגוע בכל זכות הקיימת למשרד ו/או לוועדת המכרזים  25.21

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

במסגרת ביצוע ההתקשרות למתן שירותים, נדרש הספק להתנהלות הולמת, ובכלל זה להימנע מהתנהגות  25.22

גזענית או מבזה בעת מתן השירותים. החובה להתנהלות הולמת חלה ביתר שאת בשירותים הניתנים על ידי 

 באמצעות הספק, לציבור הרחב.הממשלה 

 

 ביטוחים .26

המשרד  -הספק מתחייב לרכוש ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל  26.1

לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וכאשר גבולות 

 האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
 המעבידיםביטוח חבות  26.1.1

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי  26.1.1.1

  מדינת  ישראל והשטחים המוחזקים.

 )שנה(.לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח  ₪  20,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך   26.1.1.2

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם   26.1.1.3

 היה ויחשב כמעבידם.

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  26.1.1.4

היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות 

 ועובדיהם שבשירותו. קבלני משנה ,קבלנים בדי הספק,מעביד כלשהם כלפי מי מעו

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי    26.1.2

 צד כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על החוקית אחריותו את הספק יבטח 26.1.2.1

          המוחזקים. והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל, ורכוש )כולל נזקי גרר( שלישי גוף
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  .(שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ₪  2,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול 26.1.2.2

 .Cross Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה 26.1.2.3

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,  26.1.2.4

 קבלני  משנה ועובדיהם.

מנהלים, טכנאים, מוקדנים, מדריכים ובעלי תפקידים אחרים שאינם מכוסים  26.1.2.5

 .במסגרת ביטוח חבות מעבידים של צד ב', ייחשבו צד  שלישי

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל,  -הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  26.1.2.6

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

   המוצר וחבות מקצועית לאחריות משולב ביטוח 26.1.3

      

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY 

POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY                

 או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS AND 

PRODUCTS LIABILITY INSURANCE 

   או

 

 תחום מחשוב כדלהלן:  /אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק נוסח

        

 (.בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל__________________________________)

ותחזוקת חנויות מקוונות ביישובי הפריפריה  בגין הקמתהספק יבטח את אחריותו  26.1.3.1

רד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, כולל גם  עבור המש , החברתית, הנגב והגליל

הקמת ואפיון אתר סחר אינטרנטי ואתר רספונסיבי מותאם לסלולר ולטאבלט, חיבור 

ספק הסליקה, ממשוק המערכת לחברת שליחויות, הדרכות בעל העסק לגבי תפעול 

האתר ועדכונו, אבטחת האתר כולל דף תשלום מאובטח, חיבור למערכות פרסום, 

לתוכנות חשבוניות, חיבור לתוכנת דיוור, אחסון האתר וגיבויו, ליווי ותמיכה ממשוק 

 –טכנית לרבות תמיכה בקריסת האתר, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות 

 המוצר.                   

 :מטעמו הפועלים כל ובגין עובדיו הספק חבות את תכסה הפוליסה 26.1.3.2

, מקצועית חובה הפרת בגין כיסוי -מקצועי מחדל או מעשה עם בקשר 26.1.3.2.1

 .ורשלנות הזנחה, השמטה טעות
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 מוצרים עם בקשר שייגרמו נזקים בגין כיסוי - במוצר מפגם חבותו 26.1.3.2.2

 דרך בכל טופלו או הופצו, נמכרו, סופקו, תוקנו, הורכבו, פותחו, שיוצרו

 .           מטעמו מי הספק או  ידי על אחרת

פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו בגין הקמת ותחזוקת  26.1.3.2.3

חנויות מקוונות ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל,  כולל גם  

הקמת ואפיון אתר סחר אינטרנטי ואתר רספונסיבי מותאם לסלולר 

לחברת שליחויות, ולטאבלט, חיבור ספק הסליקה, ממשוק המערכת 

הדרכות בעל העסק לגבי תפעול האתר ועדכונו, אבטחת האתר כולל דף 

תשלום מאובטח, חיבור למערכות פרסום, ממשוק לתוכנות חשבוניות, 

חיבור לתוכנת דיוור, אחסון האתר וגיבויו, ליווי ותמיכה טכנית לרבות 

 תמיכה בקריסת האתר.

 (. שנה) הביטוח ולתקופת למקרה₪  6,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול      26.1.3.3

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: 26.1.3.4

 .מרמה ואי יושר של עובדים 

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

 .פגיעה בפרטיות 

 בתנאי שאין כיסוי ביטוחי חלופי ולמעט חודשים 12 לפחות הגילוי תקופת הארכת 

 .במקרה של אי תשלום פרמיה ו/או מרמה

 צולבת אחריות - Cross Liability  אולם הביטוח לא יכסה תביעות הספק כלפי

 . המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –מדינת ישראל 

   הרחבת סייבר ףבבעלות הספק, תידרש בנוסשרתים כאשר האתרים ישבו על:  

ביטוח כנגד סיכוני ספק שלישי(. לחילופין יציג הכיסוי לסיכוני סייבר )כלפי צד 

למקרה ₪  2,000,000סייבר )כלפי צד שלישי( בגבול אחריות שלא יפחת מסך 

המשרד   - יורחב לשפות את מדינת ישראל. הביטוח ולתקופת ביטוח )שנה(

 ספקככל שתיחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי ה לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

מטעמו, וכן יכלול סעיף אחריות צולבת והארכת תקופת הגילוי וכל הפועלים 

 כמפורט לעיל וכן את התנאים הכלליים המפורטים להלן בסעיף כללי. 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  – ישראל מדינת את לשפות יורחב הביטוח 26.1.3.5

 על ותוחזקוסופקו, הותקנו, טופלו,  אשר במוצרים פגם עקב נזק בגין אחריותם לגבי

הספק  מחדלי או/ו למעשי אחראים שייחשבו ככל או/ו מטעמו הפועלים הספק וכל ידי

 . מטעמו הפועלים וכל

 ביטוחים נוספים: 26.1.4

יציגו ביטוחים קבלנים, קבלני משנה  בעלי מקצוע, נותני שירותים, ספקים,הספק ידאג ויוודא כי 

, וביטוח אחריות כלפי צד שלישיכולל ביטוח  מתאימים לגבי פעילותם בגבולות אחריות סבירים,

)ככל  ביטוח סייבר, אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצרכלפי עובדיהם, ביטוח  חבות מעבידים

וח חובה, ורלוונטיים(, וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב גם ביטוחי כלי רכב הכוללים ביט
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המשרד לפיתוח  -רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל 

הפריפריה, הנגב והגליל ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם ויכללו ויתור המבטח על 

 זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם, אולם וויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך

 .כוונת זדון

 כללי 26.1.5

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק יכללו התנאים הבאים:

המשרד לפיתוח הפריפריה,  -נוספים: מדינת ישראל  כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם 26.1.5.1

 השיפוי כמפורט לעיל. יהנגב והגליל, בכפוף להרחב

 תוקף אלאבכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל  26.1.5.2

במכתב רשום לחשב המשרד לפיתוח לפחות יום  60ניתנה על כך הודעה מוקדמת של אם 

 הפריפריה, הנגב והגליל.

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת  26.1.5.3

לא יחול  רשהוויתוובלבד  ועובדיהםהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל,   - ישראל

                                                                                                                                        .שגרם לנזק מתוך כוונת זדוןלטובת אדם 

ולמילוי אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות  הספק  26.1.5.4

  .מוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסותהכל החובות 

         הספק.ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  26.1.5.5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח,  26.1.5.6

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

   .לפי השירותים נשוא הסכם זה הביטוחראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי 

 הנ"ל, למעט ביטוח אחריות מקצועית משולב מוצר, לא הפוליסות של הכיסוי תנאי 26.1.5.7

 כמפורט הכיסויים להרחבת בכפוף" ביט" נוסח פוליסות תנאי פי על מהמקובל יפחתו

 לעיל.

, אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע  חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים  26.1.5.8

  מחובות המבוטח ו/או זכויות המבוטח עפ"י הדין.

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל,  –מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל הספק  26.2

 מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנההספק  להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. וכל עוד אחריותו קיימת, 

 בתוקף.המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  - , כל עוד החוזה עם מדינת ישראלתקופת ביטוחמדי  על ידו

הספק  למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  על ידי הביטוחים, יומצא קיום של המבטח על בחתימתו אישור 26.3

המבטח אודות חידוש  את האישור חתום בחתימת ההסכם. הספק  מתחייב להציג חתימת למועד הגליל, עדו

   הביטוח. תקופת תום שבועיים לפני הפוליסות למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לכל המאוחר

סעיפי הביטוח לפי הספק מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות 

המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות 

בסעיפי הביטוח  הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות

, על מנת להבין את וטוח מטעמיהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביהספק . על לעיל

  כנדרש לעיל. והדרישות וליישמן בביטוחי
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מהספק בכל עת שומרת לעצמה את הזכות לקבל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל,  –מדינת ישראל  26.4

במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או , במלואן או בחלקן פוליסותההעתקי את 

כל לבחון את עמידת הספק בסעיפי הביטוח לעיל ו/או מכל סיבה אחרת, הספק  יעביר את העתקי על מנת שתו

לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב

רשאי למחוק  יהיההספק מוסכם כי  .ו על פי הוראות סעיף זהלהתחייבויותי ם את הפוליסותעל מנת להתאי

 מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

לעריכת הבדיקה המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל,  –מדינת ישראל י זכות כ הספק  מצהיר ומתחייב 26.5

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל,  –מדינת ישראל ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 

כאמור, טיבם, היקפם  אישורי הביטוח /ת הביטוחוכל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליס םעל מי מטעמ או

, וזאת בין אם הספק  לפי החוזהותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

 ובין אם לאו. נבדקו ובין אם לאו, בין אםהתאמות  ודרשנ

למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיף זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם  26.6

בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל 

גוף ולקבוע את הביטוחים הנחוצים  הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות לרבות

 לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

ואין הסכם ה על פי דין ועל פי ומכל חובה החלה עליהספק אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את  26.7

סעד  ות אועל כל זכהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל,  –לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 זה. הסכםדין ועל פי כל על פי  םהמוקנים לה

 .ההתקשרותהסכם של יסודית מהווה הפרה  סעיףאי עמידה בתנאי  26.8

 

 ערבות ביצוע .27

עם קבלת הודעה על הזכייה, הזוכה ימציא כתב ערבות על שמו, מקורי ובלתי מותנה לשם הבטחת ביצועו  27.1

)תשעים(  90מהסכם ההתקשרות, כולל מע"מ לתקופה של שנה ועוד  5%יעמוד על של ההסכם. כתב הערבות 

ת עם הזוכה, כנגד הזמנות ויום מעבר לתקופת ההתקשרות עם הזוכה. ערבות זו נועדה להבטחת ביצוע העבוד

 שיצאו מעת לעת. 

למסמכי המכרז. נוסח זה מחייב ואין לסטות ממנו. המשרד לא  18הנוסח של ערבות הביצוע מצורף כנספח  27.2

 הנ"ל.  18יחתום על ההסכם עם הזוכה אם תהיה סטייה כלשהי מנוסח הערבות שבנספח 

הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית של בנק ישראלי או של חברת ביטוח ישראלית, שברשותה רישיון  27.3

. אם הערבות תהיה של 1981 -יננסיים )ביטוח(, התשמ"א לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על שירותים פ

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

דעתו הבלעדי, בכל מקרה שהזוכה לא יעמוד בהתחייבות -המשרד יהא רשאי לחלט את הערבות לפי שיקול 27.4

 פגוע בזכויותיו של המשרד לכל סעד אחר לפי כל דין. כלשהי מהתחייבויותיו במכרז זה; זאת, מבלי ל

 

 ם, פיצוייםנזיקין, שיפויי .28

 נזק ו/או חבלה/או נכות ו/או מחלה ו/או תאונה כל ובגין לכל ומוחלטת מלאה אחריות אחראי יהיה הזוכה 28.1

 או ממעשה כתוצאה שייגרמו אובדן ו/או נזק כלכלי טהור ו/או פיצויים בגין הפרת חוזה וכיוצא בזה, ו/או

 ו/או ו/או לזוכה למשרד בעקיפין, לרבות או אליו, במישרין השירותים ובקשר ממתן כתוצאה כלשהו מחדל

 כל כלפי אחראי זה יהיה הזוכה כלשהו, ובכלל אחר לאדם ו/או מטעמם למי ו/או לשלוחיהם ו/או לעובדיהם
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 והוצאותיו, בגין חשבונו על המקרה, לפי הניזוק)ים(, ו/או המשרד את ולשפות לפצות שלישי, ויהיה חייב צד

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

לחלוטין ומראש את המשרד, עובדיו, שלוחיו, ואת כל מי שבא במגע מטעמו, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל 

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

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

 הזוכה מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותיו 28.2

של הזוכה, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם כתוצאה ממתן השירות ו/או בקשר איתו ו/או ממעשה 

או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הזוכה על פי חוזה ומכרז זה. הזוכה יפצה 

 וישפה את המשרד בגין כל תשלום שיחויב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור.

 הזוכה מקצועית של שגיאה עקב לו שיגרמו נזק או פגיעה כל המשרד בגין את וישפה אחראי יהיה הזוכה 28.3

 המקצועית. חובתו במילוי הזנחה ו/או מחדל ו/או

למען הסר ספק, אחריותו של הזוכה כמפורט בסעיפים לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של כל גורם  28.4

 תחייבויותיו מכוח חוזה ומכרז זה.הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע ה

 

  עסק בשליטת אישה .29

ככל שתהיינה שתי הצעות או יותר בעלות תוצאות משוקללות זהות, אשר הן התוצאות הגבוהות ביותר,  29.1

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

 בחוברת ההצעה.אישה 

 

  עיון במסמכים –ועדת המכרזים החלטות  .30

עיון במסמכים  בהתאם  –ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים  30.1

-, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21ובכפוף לקבוע בתקנה 

 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998

חלקים סודיים(,  –הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן  מציע 30.2

 שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים. 30.2.1

 משמעי.-יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד 30.2.2

 ההצעה הפרדה פיזית.ככל האפשר יפריד חלקים אלה מכלל  30.2.3

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.  30.3

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של 

 של הצעות המציעים האחרים. המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה

יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים בלבד,  30.4

 אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.

 החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע  30.5

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

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

 המכרזים  למציע  בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.תודיע על כך ועדת 
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  – 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בזאת בהתאם להוראות תקנה  יודגש 30.6

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

טת ועדת המכרזים    ברשות, ייעשה תמורת תשלום ככל שיותר העיון בו, בכפוף להחל –בהתייחס למכרז זה 

-)ה( לתקנות חובת המכרז, התשנ"ג21לכיסוי העלות הכרוכה, לדעת ועדת המכרזים, בקיום הוראות תקנה 

1993. 

 

 

 

  היררכיה בין המכרז להסכם .31

המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  31.1

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

 בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. 31.2

נוסח בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח המכרז, ויראו נוסח זה כ 31.3

 המחייב את המציעים.

 

  הצעה מסויגת או מותנית .32

 חל איסור על המציעים לסייג את הצעותיהם או להתנותן באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות המכרז. 32.1

מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את השגותיו או את הערותיו  32.2

במסגרת הליך ההבהרות, והמשרד ישקול את פנייתו וישיבו בהתאם. לוועדת המכרזים שיקול דעת לפסול 

 ירשמו. הצעות מסויגות או מותנות, לדרוש את תיקונן או להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים ש

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר, משמעם  32.3

 גם בלשון נקבה ולהיפך.

 

 אופן הגשת ההצעות   .33

 .המציע יגיש את הצעתו בשתי מעטפות נפרדות, כשהן מוגשות יחד בתוך מעטפה גדולה 33.1

למתן שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות  1/2022"מכרז פומבי מס'  :לרשום יש המעטפה גבי על 33.2

 ביישובי הפריפריה החברתית הנגב והגליל".

 יגיש המציע את המסמכים הבאים:  ת ההצעהבמעטפ 33.3

עותקים )אחד מהם יוגדר ויסומן כמקור(, מלאה ושלמה הכוללת את  בשניחוברת ההצעה )פרק ב(  33.3.1

 כל המסמכים הדרושים בפרק זה, כולל הנספחים.

 .9.7.2ובסעיף  9בהתאם למפורט בנספח  תכנית עבודה 33.3.2

 לחוברת ההצעה.  4ערבות הצעה מקורית כמפורט בנספח  33.3.3

 י תיבות בכל עמוד. כלל מסמכי המכרז )לאחר מענה המשרד על שאלות הבהרה( חתומים בראש 33.3.4
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הסכם התקשרות )לאחר מענה המשרד על שאלות ההבהרה( על נספחיו חתום בראשי תיבות בכל  33.3.5

 עמוד.

 , במידה ופורסמו, חתומים בראשי תיבות בכל עמוד.המשרדנוסח הבהרות למכרז שפורסמו על ידי  33.3.6

ל המציע להקפיד מהדורה מעודכנת של המכרז בעקבות הבהרות שניתנו על ידו, ע המשרדאם פרסם   33.3.7

 על הגשת המענה על פי הנוסח המעודכן.

הצעת המחיר תהיה עבור ביצוע כל העבודה  .1נספח על גבי הצעת המחיר  - ואטומהסגורה  מעטפהבתוך  33.3.8

הנדרשת מהמציע כמפורט בהליך זה בקשר עם ביצוע השירותים המפורטים במכרז זה. יודגש כי אין לציין 

מחירים כלשהם בגוף המכרז, אלא, אך ורק בתוך המעטפה האטומה. הצעת מציע שיציין מחירים במעטפה 

 הראשונה עלולה להיפסל. 

   !לדיון בפני ועדת המכרזים ותפסל על הסףהצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא  33.4

 מאת זיהוי סימן כל ללא -  ואטומה סגורה עותקים )מקור והעתק( במעטפה בשני להגיש יש את ההצעות 33.5

לפיתוח  )על גביה שלט הנושא את שם המכרז( למשרד בכניסה אשר המכרזים לתיבת ורק אך המציע,

 .13אביב, קומה תל  8הפריפריה, הנגב והגליל ברחוב שאול המלך 

הכניסה למתחם בו ממוקמת תיבת המכרזים, כרוכה בבידוק בטחוני, ועלולה להימשך פרק זמן ממושך. על  33.6

 , על מנת להגיש את הצעתו עד למועד הקבוע לעיל.המציע במכרז להגיע פרק זמן מספק מראש

 תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור. 33.7

 סמך הנדרש לפי מסמכי המכרז.המציע יצרף להצעתו כל מ 33.8

המשרד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל התייחסות לתנאי המכרז  33.9

 באופן שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

יודגש כי למרות החיוב לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת המכרזים תהא רשאית,  33.10

ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא צרף להצעתו אישור ו/או מסמך מן המנויים אך לא חייבת, 

במכרז זה, להשלים את המצאתם במסגרת פרק זמן אשר ייקבע על ידי הוועדה וזאת כל עוד עולה בבירור 

ש בתנאי על פני האישורים ו/או המסמכים הנ"ל, כי היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה כפי שנדר

 המכרז.

המשרד שומר על זכותו לדרוש מהמציעים להציג בפניו מסמכים נוספים להוכחת ניסיונו של המציע או כל  33.11

 עניין נוסף, ככל שיידרש ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. 

 מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות, תחולנה על המציע. לכל ההוצאות מכ 33.12

 תזכינה למענה וכי רק תשובות בכתב תחייבנה את המשרד. יובהר כי רק שאלות בכתב 33.13

 

 בברכה,

 וועדת המכרזים
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 כללים למילוי חוברת ההצעה .34

בנוסף לנספחים אותם הוא נדרש להמציא כמפורט בפרק א' ובפרק פרק זה מהווה את מענה המציע למכרז,  34.1

 זה.

מדוקדק אחר ההנחיות המופיעות בפרק זה על מנת שההצעה תוכל להיבחן ולהיות מוערכת יש לעקוב באופן  34.2

 לסייג או לשנות אף תנאי מתנאי המכרז, או את ההנחיות המופיעות להלן., כראוי. אין להוסיף או להתנות

המכרז, על המציע לפנות למשרד בשאלה לצורך הבהרה, במסמכי בכל מקרה של שאלות או אי בהירות  34.3

 למסמכי המכרז. פרק א'כמפורט ב

לצורך פירוט והמחשת המפורט בהצעה. יודגש כי בדיקת ההצעה  טינהרלווניתן לצרף כל מסמך או קובץ  34.4

 תתבסס על הפירוט שיינתן בחוברת ההצעה.

לניקוד נמוך של ההצעה להביא חוסר פירוט בהצעה, או פירוט מיותר שאינו עונה לדרישות המכרז, עלולים  34.5

 תו הבלעדי של המשרד.עפסילתה בהתאם לשיקול דאו 

 

 המציע פרטי .35

שם   .א

 המציע

 

 

המס' המזהה )ת.ז., מספר חברה, מס'  .ב

 (וכדו' שותפות

 

 

 סוג התארגנות )עצמאי, חברה, שותפות .ג

 (  וכדו'

 

 

  הרישום במרשם )אם רלוונטי(תאריך  .ד

 

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

 

 

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

 

שם איש הקשר  .ח

 למכרז זה

 

 

מען המציע )כולל  .ט

 מיקוד(

 

 

 ן משרדטלפו.י

 

 

  

 מס' סלולארי .יא

 

 

 

 

כתובת דואר  .יב

 אלקטרוני

 

 

 עמידה בתנאי הסף של המכרז .36

 בפרק זה המציע יפרט את עמידתו בתנאי הסף שפורטו במכרז. 

 רק מציע אשר עומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן יוכל להתמודד במכרז.

 

 עמידה בתנאי סף מנהליים: 36.1

המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המנהליים המפורטים בפרק א' למכרז, בהתאם פירוט 

 המובא להלן:

 את האפשרות הנכונה( X-כדין )יש לסמן במציע רשום  36.1.1

  לחוברת ההצעה 6כנספח  התאגדותתעודת במידה והמציע הינו "תאגיד" יצרף. 

  ,לחוברת ההצעה. 6יצורף כנספח  רישיון העסקלמציע רישיון עסק בתוקף אם נדרש על פי חוק 

 עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים 36.1.2

 המציע מצהיר כי הוא: –ניהול פנקסים  36.1.2.1

מנהל את פנקסי החשבונות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק  36.1.2.1.1

)"חוק מס ערך מוסף"(, או שהוא פטור  1975-מס ערך מוסף, התשל"ו

 מלנהלם.
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מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל  36.1.2.1.2

 עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

לצרף אישור פקיד מורשה או רואה לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, על המציע  36.1.2.2

על פי  חשבון המעיד כי המציע מנהל ספרי פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל

כמפורט ברשימת  2ערך מוסף. האישור יסומן כנספח  פקודת מס הכנסה וחוק מס

 "אישור פקיד מורשה או אישור רו"ח"(. –הנספחים שיש לצרף להצעה 

 כי:המציע מצהיר  –היעדר הרשעות  36.1.3

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2המציע ו"בעל זיקה" אליו )כהגדרתו בס'  36.1.3.1

( לא הורשעו ביותר משתי חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן: " 1976-התשל"ו

( וחוק "חוק עובדים זרים)להלן:  1991-עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"ר

( עד למוגד הגשת ם""חוק שכר מינימו)להלן:  1987-שכר מינימום, התשמ"ז

ההצעה מטעם המציע במכרז, או שהורשעו כאמור אך כבר חלפה שנה אחת לפחות 

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, על המציע לצרף את התצהיר המפורט בנספח  36.1.3.2

3. 

 ויות(את אחת מהאפשר X-)יש לסמן ב –ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  36.1.4

  חוק שוויון זכויות ) 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף"

 חלות על המציע. אינן( לאנשים עם מוגבלויות"

  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע, יש לפרט את אופן  9הוראות סעיף

 (:מהאפשרויותאת אחת  X-יש לסמן בעמידתו בדרישות החוק: )

 עובדים 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר 100המציע מעסיק 

את אחת  X-יש לסמן בעובדים או יותר,  100במקרה שהמציע מעסיק  36.1.4.1

 :מהאפשרויות

  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של מזרד

חובותיו העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובמקרה הצורך  9לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –

  המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

לחוק שוויון זכויות  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 יות ליישום חובותיו פעל ליישומן.לאנשים עם מוגבלות, ואם קיבל הנח

 

 ( X-)יש לסמן בערבות הצעה  36.1.5

 למסמכי המכרז.בפרק א'  המציע הגיש ערבות הצעה בהתאם למפורט 

, לצורך 4יש לצרף להצעה כתב ערבות מקורי, בהתאם לנוסח המצורף למכרז כנספח 

 בתנאי סף זה. עמידה

 :)איכות ההצעה( וניקוד אמות מידה עמידה בתנאי סף מקצועיים 36.2
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עם הגשת הצעה זו, המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המקצועיים המפורטים בפרק  36.2.1

 א' למכרז.

 המציע מפרט את עמידתו בתנאי הסף המקצועיים, בהתאם למפורט להלן: 36.2.2

  –ניסיון המציע  36.2.2.1

 200הפחות  המציע הינו בעל ניסיון מוכח של הקמה של לכל קובע כי 8.7.1.1תנאי סף סעיף 

וכאשר כל חנות תוחזקה על ידו  2021-2018חנויות מקוונות אשר הוקמו על ידו בין השנים 

 לכל הפחות שנה.

עבור הקמה ותחזוקה )של לכל הפחות שנה( של כל קובע כי  9.7.2.2.1פרמטר איכות סעיף 

חנויות שנדרשו  200). נקודות 10נקודה עד למקסימום של  1 יקבל המציעחנויות נוספות  30

 .חנויות נוספות לקבלת הניקוד המקסימלי( 300במסגרת תנאי הסף + 

חנויות מקוונות אשר הוקמו  _____הינו בעל ניסיון מוכח של הקמה של מצהיר כי המציע 

 .2018-2021בין השנים )במשך שנה לכל הפחות( ותוחזקו על ידו 

 את אחת מהאפשרויות( X-)יש לסמן ב - ניהול הקמפייניםניסיון  36.2.2.2

 המציע ישירות ניהול הקמפיינים יבוצע על ידי 

 ניהול הקמפיינים יבוצע ע"י ספק משנה 

 :)ככל שמוצע לעניין ניהול הקמפיינים( פרטי ספק המשנה 36.2.2.2.1

שם   .א

 הספק

 

 

המס' המזהה )ת.ז., מספר חברה, מס'  .ב

 שותפות(

 

 

  סוג התארגנות )עצמאי, חברה, שותפות(   .ג

 

  התארגנותתאריך  .ד

 

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

 

 

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

 

  שם איש הקשר למכרז זה .ח

 

  מען המציע )כולל מיקוד( .ט

 

  טלפונים.י

 

 

 כתובת דואר אלקטרוני .יא

 

 

 

   

המציע או ספק מטעמו הינו בעל ניסיון בניהול תקציב קובע כי  8.7.2.1תנאי סף סעיף  36.2.2.2.2

 . 2021-2019קמפיינים דיגיטליים בהיקף של מיליון ש"ח לשנה בכל אחת מהשנים 

מחזורי ניהול הקמפיינים )רכש מדיה( על ידי המציע / ספק המציע מצהיר כי 

 )בשקלים ללא מע"מ(: המשנה היו בהיקף

o  2019בשנת __________________________ 

o  2020בשנת __________________________ 

o  2021בשנת __________________________ 

 

 )ככל שמוצע ספק משנה( שמות וחתימת מורשי החתימה של ספק המשנה

    _______________    ____________________ 

 חתימות       שמות   

  –ניסיון הפרויקטור המוצע פרטי ו 36.2.2.3

שם   .א

 פרויקטורה

 

 

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/


  
 
 
 

___________________________________________________________________________ 

 

-49- 
ת   מו א ת  ך בי מל ה ל  או ש  ' שד ט,  פ ש : , 8מ ל' | ט ב  בי א ל  6ת 06 07 00-0 3  | gal i l .gov . i l-www.negev 

 

 

  ן ניידטלפו .ב

 

 

 כתובת דואר אלקטרוני .ג

 

 

 

הפרויקטור המיועד לנהל את הפרויקט האמור, יהיה בעל ניסיון מוכח קובע כי  8.7.3.1תנאי סף סעיף  36.2.2.3.1

מקוונות חנויות  40במסגרתם הוקמו לכל הפחות )משלב האפיון ועד סיום ההקמה( של ניהול פרויקטים 

 .2021-2018)עצמאיות, ללא זירות מסחר( בין השנים 

חנויות נוספת מעבר  10על כל  הניקוד לפרמטר יינתן באופן הבא:קובע כי  9.7.2.2.2פרמטר איכות סעיף 

 50חנויות שנדרשו במסגרת תנאי הסף +  40). נקודות 5נקודה עד למקסימום של  1 -החנויות 40-ל

 .הניקוד המקסימלי(חנויות נוספות לקבלת 

 של ניהול פרויקטיםהינו בעל ניסיון מוכח הפרויקטור המוצע לנהל את הפרויקט המציע מצהיר כי 

)עצמאיות, ללא זירות מקוונות חנויות  ________במסגרתם הוקמו  )משלב האפיון ועד סיום ההקמה( 

 .2018-2021מסחר( בין השנים 

 הפרויקטור יהיה בניהול פרויקט נשוא מכרז זה.המציע מתחייב כי עיקר עיסוקו של  36.2.2.3.2

 .7המציע יצרף קורות חיים של הפרויקטור המוצע כנספח  36.2.2.3.3

 איתנות פיננסית 36.2.2.4

אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל ולא מונה לו מפרק או כונס נכסים או מנהל מצהיר כי המציע  36.2.2.4.1

 מיוחד. 

 

 כשירות להתמודד במכרז .37

בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כוח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע השירותים  ינומצהיר כי ההמציע  37.1

 נשוא מכרז זה בהתאם לכל התנאים המפורטים במכרז על צרופותיו.

ימים מיום קבלת הודעת המשרד בכתב, יחתום על ההסכם  10אם הצעתו תיבחר, המציע מתחייב כי בתוך  37.2

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

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

לעיל, כולן או מקצתן, במועד,  37.2שאם לא יבצע את הפעולות המנויות בסעיף  המציע מצהיר כי ידוע לו 37.3

הוא עשוי לאבד את זכותו לקבל את ביצוע השירותים והמשרד יהיה רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי 

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

לו על פי דין עקב הפרת ההתחייבויות שהמציע  של המציע, כל זאת מבלי לגרוע מזכותו לבקש כל סעד המגיע

 נוטל על עצמו כאמור. 

ידוע למציע כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. כמו כן, ידוע לו כי  37.4

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

ערבות לביצוע ואישורים בדבר קיום ביטוחים, כאמור. ידוע למציע כי הודעת הזכייה ושל המציע, והגשת 

 אינה מהווה התקשרות בין המשרד לזוכה. 
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יום מהיום האחרון שנקבע  120המציע מסכים כי הצעתו זו תהיה בתוקף ותחייב אותו במשך תקופה של  37.5

על כך מהמשרד. המציע מסכים כי לא יום נוספים אם תימסר לו הודעה  60להגשת הצעות, ולתקופה של 

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

ידוע למציע כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות מכרז  37.6

 זה, כולן או חלקן.

סמכי מכרז זה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת ידוע למציע כי כל התחייבות המופיעה במ 37.7

 את הצדדים.

הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי ולתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת את המציע  37.8

 כאמור לעיל.

 המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות 37.9

 שפורסמו ע"י המשרד, הוא הבין את כל האמור בהם ומסכים להם.

המציע קרא בעיון רב את תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, ובכלל זה את חוזה ההתקשרות על נספחיו,  37.10

 הוא הבין את האמור בהם ומסכים להם.

דה, הסכים המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאים המקדימים )תנאי הסף(, הבין את מהות העבו 37.11

לכל תנאיה וכי בטרם הגיש את הצעתו קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים 

, ידע אודות האפשרות שעמדה בפניו לשאלות שאלות הבהרה במועדים שהוגדרו ואת דבר חובתו והעובדות

טענה כי לא ידע או לעיין בתשובות לשאלות ההבהרה שנשאלו ופורסמו ולפיכך יהיה מנוע מלהעלות כל 

להבין פרט או תנאי כלשהו של המכרז, על כל פרטיו וחלקיו. המציע אף מצהיר, כי ההצעה עונה על כל 

הדרישות הנובעות מן הרשום במכרז זה ובנספחיו וכי הוא הביא בחשבון את כל המידע שנתקבל )כולל 

 בין רכיבי הצעתו השונים. מענה לשאלות וכל מידע אחר שהמשרד המציא למציעים( וכי אין סתירה

המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל או פירוק, לא מונה לו מפרק, מפרק זמני או מנהל מיוחד ולא  37.12

 מתנהלות נגד המציע תביעות מהויות שעלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

 אין מניעה לכל דין להשתתפות המציע במכרז. 37.13

ההתקשרות נשואת המכרז, על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד עניינים, אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע  37.14

 בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע למזמין.

 המציע מצהיר כי יעשה שימוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל השירותים לפי מכרז זה. 37.15

התקשרות בין הצדדים על ידי שני  המציע מצהיר כי ידוע לו כי הליכי המכרז יסתיימו אך ורק עם חתימת 37.16

הצדדים ולאחר כל המסמכים הנדרשים לכך, בהתאם לדרישות עורך המכרז. הזוכה לא יעשה כל פעולה, 

יה במכרז, עד אשר ייחתם ההסכם יאשר עלולה ליצור מחויבות של המשרד כלפיו בעקבות ההודעה על הזכ

 הזמנה החתומה בידי הגורמים המוסמכים במשרד.בין המשרד לבין הזוכה על ידי שני הצדדים ותונפק לו 

 

 אי תיאום הצעות מכרז .38

הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע  38.1

 אחר.

 פרטי הצעה שזו לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה. 38.2

מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה, ולא היה מעורב בדרך כלשהי המציע לא היה  38.3

 בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר.

המציע לא היה ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר  38.4

 מהצעתו זו.
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 הצעה זו מוגשת בתום לב. 38.5

 

 עובדי המציע .39

לעובדים המועסקים על ידי המציע לטובת הפרויקט נשוא מכרז זה )להלן "העובדים"( יש את הכישורים  39.1

 וההשכלה הנדרשים לביצוע העבודות כמתואר בקול קורא ובהסכם. 

 העובדים ימלאו אחר הוראות מנהל הפרויקט והמשרד, ויפעלו בהתאם לתוכנית העבודה. 39.2

 לוונטיות לביצוע העבודה כנדרש.העובדים חייבים להיות בעלי יכולות ר  39.3

 

 והיעדר ניגוד עניינים שמירה על סודיות .40

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: 40.1

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) – "מידע"

באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור 

 של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

כל מידע אשר יגיע לידי המציע הזוכה בקשר לאספקת השירותים בין אם נתקבל  –"סודות מקצועיים" 

על ידי  יימסרבות ובלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לר

 מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.

המציע מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אליו בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש  40.2

 אך ורק לצורך מילוי חובותיו על פי המכרז וההסכם.

ו להביא לידיעת כל אדם , להודיע, למסור אהאמור, המציע מתחייב לא לפרסם, להעביר מבלי לפגוע בכלליות 40.3

את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אליו עקב המכרז, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש 

 למסור על פי כל דין.

לבין התחייבויותיו לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת של המציע  40.4

 במסגרת המכרז.

המציע ימנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו על פי המכרז לבין מילוי תפקיד  40.5

 או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין.

ין פעילות המציע מתחייב להודיע למזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיו על פי המכרז לב 40.6

 אחרת שלו.

 

 מקור השירות .41

ח המכרז יציין על המכרז כי השירות והמציע מתחייב בזאת כי בכל מסמך שיישלח על ידו למקבלי השירות מכ 41.1

 ניתן בשיתוף המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

הפריפריה, המציע מתחייב לציין בכל אחת מהחנויות המקוונות כי האתר הוקם בתמיכת המשרד לפיתוח  41.2

 הנגב והגליל.

 

 זכויות קניין .42

המציע מצהיר, כי אין ולא יהיה בתכנון חנויות מקוונות על מכלול מרכיביהן השונים או השימוש בהן,  42.1

ישא באחריות בלעדית על הפרתה של כל זכות אשר יהוא הפרה של זכויות רוחניות או קנייניות על ידו וכי 

 באחריותו )היה וזכות כזו תופר(.
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המציע מצהיר כי הוא בעל הזכויות הקנייניות והרוחניות הנדרשות לצורך אספקת השירותים. ככל שאינו  42.2

בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני, הוא מצהיר כי בעלי זכויות הקניין הרוחני נתנו בידיו את כל האישורים, 

ימוש בהם, בהתאם לתנאי הרשאות השימוש והרישיונות הדרושים לפי כל דין לצורך אספקת השירותים והש

 חוזה זה.

המציע מצהיר כי הוא או הספק עימו יתקשר בקשר עם קידום האתרים, יעניק שירותים העומדים בהוראות   42.3

 .1982-הדין ובכלל זה, חוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב

המציע  מצהיר כי ישפה את המשרד בכל מקרה של תביעה של צד שלישי, הקשורה בהפרת זכויות אשר  42.4

 , בחנויות המקוונות שיוקמו על ידו כספק. באחריותו

 המציע מתחייב שלא לעשות שימוש ברשימות התפוצה, שלא למטרות השירות נשוא מכרז זה. 42.5

וללים הקמת חנות מקוונת והחזקתה, יהיו רכוש המציע מצהיר כי תוצרי העבודה מול בעלי העסקים הכ 42.6

בעל העסק )גם אם מתן השירותים ע"י הספק הופסק תוך כדי תקופת ההתקשרות(. תוצרי עבודה מול 

המשרד, ובכלל זה נתונים, מצגות, מסמכים, סיכומי פגישות, תמונות, תכנים וכל חומר אחר, יהיו בבעלות 

יוכלו לעשות בהם כל שימוש שירצה בעתיד, כמנהג בעלים, בין המשרד. בהתאמה, בעל העסק ו/או המשרד 

 אם לצרכיהם ובין אם לצורך פרסום חיצוני.

 

 עסק בשליטת אישה .43

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין שתינתן לו העדפה בשל כך יצרף להצעתו אישור ותצהיר, הכל  43.1

 ב לחוק חובת המכרזים.2בהתאם להוראות סעיף 

 

 בקשה לחיסיון .44

בהתאם למפורט בפרק א' למסמכי המכרז, להלן העמודים, הסעיפים או המסמכים הכלולים בהצעה אשר  44.1

המציע מבקש למנוע ממציעים אחרים במכרז לעיין בהם )בטענה לחשיפת סוד מסחרי או סוד מקצועי או 

 )ה( לתקנות חובת המכרזים(:21כל נימוק אחר המופיע בתקנה 

 החשיפהנימוק למניעת  הסעיףנושא  מספר עמוד / סעיף

   

   

   

ידוע למציע כי נתונים בהצעתי הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף  44.2

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

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

 בחתימתנו אנו מאשרים כי:

עלינו וכי המציע יהיה מנוע ומושתק  יםומקובלנים המכרז מוב פיקראנו את כל הוראות המכרז, כי כל סעי .1

 מלהעלות טענות כנגד תנאי המכרז מרגע הגשת הצעה זו.

המציע מסוגל ומתכוון לעמוד בכל פרט מהצעתו  הפרטים המופיעים בהצעה זו, על נספחיה, הם אמת, וכי .2

 ובהוראת המכרז.
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וחותמת  חתימה  שם

 מורשה חתימה

 תפקיד 

 

וחותמת  חתימה  שם

 מורשה חתימה

 תפקיד 

     

 תאריך    חותמת תאגיד

  אישור חתימה

 )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, שותפות וכיו"ב(

 _____________  בזאת כי ת/, עו"ד מאשר_____________ אני הח"מ  .1

ולחייב   מוסמכים לחתום בשם; ____________ ת.ז. ____________ -ו _____________ת.ז. 

 .אותה

הופיע/ה בפניי ביום  _____________ ת.ז. _______________כי אני מאשר/ת בזאת  .2

לעונשים הקבועים  _______________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה

  בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפניי.

ביום  . _______________ הופיע/ה בפנייאני מאשר/ת בזאת כי _____________ ת.ז .3

_______________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפניי.

   

חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד תאריך

 העו"ד
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 רשימת נספחים שיש לצרף להצעה .45

 

 מס'

 נספח

 

 שם נספח
 תיאור נספח

 

 המופיעות בנספחטופס הצעת מחיר מלא בהתאם להוראות על המציע לצרף  הצעת מחיר 1נספח 

 דוגמא למילוי הצעת המחיר דוגמא  א'1נספח 

 2נספח 

אישור "פקיד 

" או מורשה

אישור רו"ח 

אישור על )

ניהול ספרים 

ואישור על 

ניכוי מס 

 )במקור

על ניהול  "מורשהפקיד "מעל המציע לצרף אישור תקף מרואה חשבון או 

פנקסי חשבונות, ודיווח לרשויות המס כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, 

 :לצורך כך ניתן להשתמש בקישור הבא .או אישור על פטור מחובה זו

putMekabel.aspx?cur=0https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmIn 

 

 3נספח 

תצהיר עו"ד 

בדבר היעדר 

הרשעות 

בהתאם לחוק 

עסקאות גופים 

 ציבוריים

 על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח

 ערבות הצעה 4נספח 
  על המציע לצרף ערבות הצעה בהתאם לנוסח המופיע בנספח

 4המופיע בנספח ,חלף הנוסח  4הערבות המקורית תצורף ותסומן כנספח 

 5נספח 

אישור רואה 

חשבון אודות 

נתונים 

מהדוחות 

 הכספיים

 ,אישור רו"ח מבקר, בדבר היקף הפעילות של המציע, כנדרש בתנאי הסף

 בהתאם לנוסח המופיע בנספח

 א' 5נספח 
דיווח רו"ח 

 לעניין עסק חי
 בנספחדיווח רו"ח לעניין עסק חי, כנדרש בתנאי הסף, בהתאם לנוסח המופיע 

 6נספח 

נסח 

חברה/תעודת 

 התאגדות/

 רישיון עסק

   במידה והמציע הינו "תאגיד" יצרף גם תעודת התאגדות

 .למציע רישיון עסק בתוקף אם נדרש על פי חוק, רישיון העסק יצורף

http://www.negev-galil.gov.il/
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 7נספח 

קורות חיים 

של הפרויקטור 

 המוצע

 קורות חיים של מנהל הפרויקט המוצעהמציע יצרף להצעה את 

 8נספח 

מצבת כח 

האדם של 

 המציע

 המציע יצרף להצעה את מצבת כח האדם שלו

 תכנית עבודה 9נספח 
המציע יצרף להצעה תכנית עבודה, התכנית תבחן בשלב ניקוד האיכות ותוצג 

 במהלך הראיון שיתקיים עם המציעים שיגיעו לשלב זה

 10נספח 

מסמכי המכרז 

העדכניים 

ביותר חתומים 

 בראשי תיבות

המציע יצרף להצעה את מסמכי המכרז העדכניים )קרי, מסמכי המכרז 

 - .)חתומים בראשי תיבות המתוקנים לאחר מענה המשרד לשאלות ההבהרה

שישונה באחריות המציע, לעקוב אחר פרסום הנוסח העדכני של המכרז, ככל 

 "אם לא השתתף בהליך "שאלות ההבהרהבעקבות שאלות ההבהרה, גם 
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 טופס הצעת המחיר  - 1נספח 

 טופס זה יוכנס למעטפה נפרדת

 לכבוד 

 ועדת המכרזים

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

  2022-1הצעה כספית למכרז  הנדון : 

בתשובה לפנייתכם ולאחר שעיינתי במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח החוזה שצורף ונספחיו, הנני מגיש בזה את  .א

  .הכספית למכרזהצעתי 

כל שהיא אשר יועברו  לכמות חנויות הפריפריה הנגב והגלילמטה לחייב את המשרד לפיתוח בטבלה  חנויותהבכמות אין  .ב

הכמות  קורא ובתנאיו.הת בהשתתפות בעלי העסקים בקול יאשר יוקמו בפועל מותנ חנויותלזוכה לביצוע, כמות ה

 לבד.נועדה לשם תחשיב הצעת המחיר ב להלןהמצוינת 

נתונה לשיקול  ,העסק בבעל המשרד תמיכת תקופת בתום הספק מאת שירות לקבל להמשיך האם הבחירהגש כי כך גם יוד .ג

 יותר נמוך או רב מספר כי ויתכן, בלבד מחיר הצעת חישוב לשם הינםבטבלה מטה  חנויות המצוינות 120בעל העסק בלבד. 

 בין התקשרות על אחראי ואינו לדבר צד אינו המשרד. הזוכה הספק מאת שירות לקבל להמשיך יבחר העסקים מבעלי

 . העסק בבעל המשרד של התמיכה תקופת תום לאחר הצדדים

 :1בטבלה מס' פירוט העמודות  .ד

 5.1 בהתאם לשירותים המפורטים בסעיפים תאח חנותלהקמת כלול מחיר מוצע ת חנותלהקמת מחיר  -Aה עמוד .1

 .5.2-ו

 )מתוך עשרה חודשים להם זכאי בעל העסק( תאח חנותלכלול מחיר ליווי לחודש אחד ת, מחיר ליווי - Bה עמוד .2

 .5.3בהתאם לשירותים המפורטים בסעיף 

)מתוך עשרה חודשים להם זכאי  תאח לחנות כלול מחיר אחסנה לחודש אחדת ,מנוי /אחסנהמחיר  -Cה עמוד .3

 .5.2.10בהתאם לנדרש בסעיף  בעל העסק(

+  + ליווי לעשרה חודשים  חנותת כלול מחיר הקמת בעל עסק אחדתמיכה בעבור  המחיר המסכם -Iה עמוד .4

בשורה הראשונה )שלב א'( המחיר המלא, לאחר מכן )שלבים ב' ו ג'(  .תאח חנותלאחסנה / מנוי לעשרה חודשים 

 .(Jבתא זה יוצג המחיר לאחר הכפלה בהנחה )עמודה 

 .כפול המחיר מחיר עבור חנות אחת כפול כמות החנויות בהתאם לשלב - Dעמודה מס'  .5

 כלל המחירים כוללים מע"מ.  .6

 להציע אחוז הנחה לשלב זה.  אין ת,אח חנותל המחיר הנדרשיש להציג את ( חנויות 499בשלב א' )עד  .ה

 הוא ההנחה שיעור'. א שלב של הראשוני המחיר על משתנה בשיעור,  יציג המציע אחוז הנחה 'ג-ו 'ב יםבשלב J בעמודה .ו

מהמחיר  הנחה 30%-אך לא ניתן לתת יותר מ 0%. ניתן לא להציע אחוז הנחה ולציין המחיר בהצעת המרכיבים לכל אחיד

 . 'המצוין בשלב א

לפי  ן תשולמנה, החנויות 300 למשל , בשנה הראשונה הוקמו –שנים (  3ההנחה הינה לאורך כל תקופת ההתקשרות )עד  .ז

 חנויותה 199, חנויות 300הוקמו עוד לפעילות ה ייבשנה השנ .אותו הספק הציע במסגרת הצעת המחיר מחיר שלב א'
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לפי מחיר שלב ב' שהספק לספק  תשולמנהבאותה שנה  ותהנוספ חנויותה 201בעוד לפי שלב א',  תשולמנה ותהראשונ

 .(901-1,200)ג' ישולם לפי שלב חנות נוספת המחיר לכל   - חנויות 1,200. במידה ויהיו מעל הציע

, ובהתאם לתחשיב שלבבכל  החנויות"המחיר המסכם" בכמות "סה"כ עלות שלב" יוכפל    D/E/F -6-בעמודה מספר  .ח

 לאחר ההנחה.

הינה המחיר אליו מתחייב הספק כי ישמש כמחיר מקסימום להמשך ליווי בעל העסק לאחר סיום תמיכת  2טבלה מספר  .ט

 וככל ויבחר בכך בעל העסק.  'לפרק א 5.3.2ף בבעל העסק, כמפורט בסעיהמשרד 

 :2' מס בטבלה העמודות פירוט .י

שעות ליווי  10בסך של  חנותתכלול את המחיר המוצע לליווי ה מנוי/  אחסנה כולל חודשי ליווימחיר  G - עמודת  .1

 לחודש. חודשיות ובנוסף, עלות אחסנה / מנוי

 .תאחחנות ל חודשים 12-תכלול מחיר ליווי + אחסנה / מנוי ללשנה  עלות -  G*12עמודת  .2

 . חנויות 120-ב תאח חנותעלות לשנה ל מכפלה של חנויות 120-סה"כ עלות לשנה ל  - Hעמודת  .3

 כלל המחירים כוללים מע"מ. .4

 :3' מס בטבלה הנתונים פירוט .יא

לשנה בתום תקופת  חנויות 120-בשנת התמיכה ו חנויות 1,200סה"כ עלויות לצורך חישוב ציון הצעת המחיר )עבור  .1

 תמיכת המשרד(

 :להלן הצעת המחיר .יב
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 :1טבלה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2טבלה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  תקופת תמיכת המשרד לאחר תוםים עסק יהמשך מתן שירות לבעל

 מהות השירות

עלות 

 לחודש

G 

 12עלות לשנה )

לצורך חודשים, 

 תחשיב בלבד(

12*G 

 חנויות 120-ללשנה סה"כ עלות 

  )לצורך תחשיב בלבד(

12*G*120=H 

ליווי חודשי 

 +חנות אחתל

 אחסנה / מנוי

   

 )תקופת תמיכת המשרד( חודשים 10למשך וליווי החנויות ת הקמעלות 

 שלבים

כמות 

 חנויות

בכל 

 שלב

)אין 

לשנות 

את 

מספר 

 חנויותה

הנקובים 

 בטבלה(

 מחיר  

כולל 

מע"מ 

להקמת 

חנות 

 -אחת

A 

 מחיר

כולל 

 מע"מ 

לליווי 

חנות 

 אחת

עבור 

חודש 

 אחד

מתוך 

עשרה 

 -חודשים

B 

מחיר כולל 

מע"מ 

לאחסנה/מנוי 

 של חנות

חודש ל ת,אח

מתוך  אחד

עשרה 

 -חודשים

C 

אחוז 

הנחה 

 לשלב  

 המעבר

 שלבבין 

 שלבל

ישקף 

אחוז 

הנחה 

 עולה.

אחוז 

ההנחה לא 

יעלה על 

30%. 

J 

  "ממע כולל המסכם מחירה

  :בחנות אחתתמיכה  עבור

ת חנות אחת מחיר להקמ

 מנוי/אחסנהוהדרכה+ 

חודשים  10ליווי עבור ו

 הנחת לאחר - לחנות אחת

 -ג בלבד(-ו ב בשלבים) שלב

I=(A+10B+10C)*(100%-

j) 

 עלות שלבסה"כ 

מחיר לחנות אחת 

כפול כמות החנויות 

כפול  בהתאם לשלב

 המחיר

D /E /F  

 

 א'

 
1-500    0%  

 (100%-j)* 500 * 

(A+10B+10C  (= 

D  

 

  %    501-900 ב'

(100%-j)*  399 

*(A+10B+10C 

(= E 

 

 ג'

901-

1,200 

 )ומעלה(

   %  

(100%-j)*  299* 

(A+10B+10C (= 

F 

 

סה"כ עלות לכל 

 שלביםה

D+E+F 
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 :3טבלה מס' 

סה"כ עלויות לצורך חישוב ציון  

 חנויות 1,200הצעת המחיר )עבור 

-ליווי ואחסנה ל בשנת התמיכה ו

לשנה בתום תקופת  חנויות 120

 (תמיכת המשרד

אשר תשמש לציון המציעלמכרז הצעת המחיר    

(D+E+F+H) 

 

 

סכום  או במסלול משולב קמפייניםבנוסף לסכומים לעיל יעביר המשרד לספק עבור כל בעל עסק שיבחר במסלולי קידום  .יג

 (.בהתאם לניצול התקציב בפועלפעימות  2) 5.3.2אש"ח כולל מע"מ לפי סעיף  10של עד 

במכרז( ישלח הספק הצעת מחיר לבעל העסק  5.1.11מבעל העסק )ע"פ סעיף  כל שהיא במידה ועל הספק לגבות עלות נוספת .יד

 . הביצוע והגבייה לפניבעל העסק יבקש את אישור המשרד  ולאחר הסכמת

לרבות הדרכת בעלי  ,והשירותים הנדרשים במכרזלמען הסר ספק, על המציע לשקלל בהצעת המחיר את כלל העלויות  .טו

 לא תינתן תמורה נוספת. ,למכרז( 05.1.1העסקים )כמפורט בסעיף 

 במידה ולא יקבע מחיר לגבי אחד הפריטים, הצעת המחיר תפסל, וההצעה כולה תדחה על הסף.  .טז

 הסכומים המפורטים כוללים מע"מ כשיעורו על פי דין. מעבר לאמור, לא יידרש על ידי כל סכום נוסף. .יז

לעיל, לא אהיה זכאי לכל תשלום או הטבה  י"גולמעט האמור בסעיף  עילעל ידי ל המוצע מחיריובהר כי למעט תשלום ה .יח

 צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אשל וכיו"ב.אחרת בגין מתן השירותים, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, 

, בין מיוחדות ובין התמורה הנקובה מהווה תמורה סופית ומלאה בעבור כל המפורט במכרז זה וכוללים את כל ההוצאות

כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע ההסכם על פי תנאיו בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המשרד 

בנוסף לאמור לעיל, התמורה . סכומים נוספים מכל מין וסוג שהואההסכם. כן מובהר כי לא יתווספו למחירים אלה נשוא 

 כוללת מע"מ בשיעורו על פי דין במועד התשלום.

 אינני מתנה הצעה זו בשום תנאי. .יט

 

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

 חותמת המציע   

 תאריך                   וחתימת מורשה חתימה של המציע  
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 טופס הצעת המחירדוגמא למילוי  –ב'  1נספח 

 :1טבלה מס' 

 יושלם ע"י המציע –באדום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2טבלה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  לאחר תום תקופת תמיכת המשרדים עסק יהמשך מתן שירות לבעל

 מהות השירות

עלות 

 לחודש

G 

 12עלות לשנה )

לצורך חודשים, 

 תחשיב בלבד(

12*G 

 חנויות 120-ללשנה סה"כ עלות 

  )לצורך תחשיב בלבד(

12*G*120=H 

ליווי חודשי 

 +חנות אחתל

 אחסנה / מנוי

1,400 16,800 2,016,000  ₪ 

 )תקופת תמיכת המשרד( חודשים 10למשך וליווי החנויות ת הקמעלות 

 שלבים

כמות 

 חנויות

 בכל שלב

)אין 

לשנות 

את מספר 

 חנויותה

הנקובים 

 בטבלה(

 מחיר  

כולל 

מע"מ 

להקמת 

חנות 

 -אחת

A 

 מחיר

כולל 

 מע"מ 

לליווי 

חנות 

 אחת

עבור 

חודש 

 אחד

מתוך 

עשרה 

 -חודשים

B 

מחיר כולל 

מע"מ 

לאחסנה/מנוי 

 של חנות

חודש ל ת,אח

מתוך  אחד

עשרה 

 -חודשים

C 

אחוז הנחה 

  לשלב 

בין  המעבר

 שלבל שלב

ישקף אחוז 

 הנחה עולה.

אחוז 

ההנחה לא 

יעלה על 

30% 

ממחיר 

 שלב א'

J 

 המסכם מחירה

 עבור  "ממע כולל

  :תמיכה בחנות אחת

ת חנות מחיר להקמ

אחת והדרכה + 

ליווי ו מנוי/אחסנה

חודשים  10עבור 

 לאחר - לחנות אחת

 בשלבים) שלב הנחת

 -ג בלבד(-ו ב

E=(A+10B+10C)*

(100%-j) 

 עלות שלבסה"כ 

מחיר לחנות אחת 

כפול כמות החנויות 

כפול  בהתאם לשלב

 המחיר

D /E /F  

 ₪  10,000,000 ₪   20,000 0% 200 1200 6000 1-500 א'

 ₪  6,651,330 ₪  16,670 16.67% 167 1000 5000 501-900 ב'

 ג'

901-

1,200 

 )ומעלה(

4200 840 140 30% 14,000  ₪ 4,186,000  ₪ 

סה"כ עלות לכל 

 *שלביםה
20,817,330₪  

 

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/


  
 
 
 

___________________________________________________________________________ 

 

-61- 
ת   מו א ת  ך בי מל ה ל  או ש  ' שד ט,  פ ש : , 8מ ל' | ט ב  בי א ל  6ת 06 07 00-0 3  | gal i l .gov . i l-www.negev 

 

 

 

 

 :3טבלה מס' 

 

סה"כ עלויות לצורך חישוב ציון  

חנויות  1,200הצעת המחיר )עבור 

-וליווי ואחסנה ל בשנת התמיכה 

לשנה בתום תקופת תמיכת   120

 (המשרד

  הצעת המחיר למכרז אשר תשמש לציון המציע

(D+E+F+H) 
22,813,330 ₪ 
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 אישור "פקיד מורשה"  - 2נספח 

 

 

על המציע לצרף אישור תקף מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול פנקסי חשבונות, 

ודיווח לרשויות המס כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, או אישור על פטור 

 מחובה זו.

 לצורך כך ניתן להשתמש בקישור הבא:

PUTMV.IL/GMISHURIM/FRMINHTTPS://WWW.MISIM.GO

EKABEL.ASPX?CUR=0 
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 תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  - 3נספח 

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

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

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

עבור  1-2022גליל, מספר הנגב והפריפריה החברתית, מקוונות ביישובי ה ותחזוקת חנויותהקמת מתן שירותי לקבלת הצעות ל

 נגב והגליל. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. הפריפריה המשרד לפיתוח ה

ות חוק עסקא)להלן: " 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. גופים ציבוריים

 1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א – "עבירה"משמעותו של המונח 

לחוק להגברת האכיפה של דיני  2ת כהגדרתו בסעיף , ולעניין עסקאות לקבלת שירו1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011-העבודה, התשע"ב

 במשבצת המתאימה( Xהמציע הינו תאגיד הרשום בישראל.)סמן 

  ( מועד להגשהביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: " לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו"

למתן שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל, מספר למכרז פומבי לקבלת הצעות 

1-2022. 

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

 ועד למועד ההגשה. 

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

 ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

____________________       ________________  _________________ 

 חתימה וחותמת       שם                              תאריך

 אישור עורך הדין       

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

ה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיה

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

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

 

_________________           ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת                         מספר רישיון        תאריך
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 ערבות הצעה – 4נספח 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 כתב ערבות

 לכבוד

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

 באמצעות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 ____________הנדון: ערבות מס'

 וחמישה אלף ש"ח(, בעיםש)במילים: שלוש מאות  375,000₪אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

"מכרז אשר תדרשו מאת: ____________________________________________ )להלן "החייב"( בקשר עם 

למתן שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות לבעלי עסקים  ביישובי הפריפריה החברתית הנגב   1/2022פומבי מס' 

 והגליל".

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

ם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכ

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

 ______________ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _

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

 שם הבנק/חב' הביטוח

 

_______________________________            ___________________________ 

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

 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

  ________________                 ________________           __________________ 

 תאריך                                          שם מלא                               חתימה

 

 חותמת: _______________________________
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 אישור רו"ח אודות נתונים מהדוחות הכספיים – 5נספח 

 

 תאריך:_______________

 לכבוד

 חברת  ______________

 2021עד  2019לתקופה ( 1אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספייםהנדון : 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של _________ )להלן: "המציע"( הרינו לאשר כדלקמן: 

 

 הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _________.  .1

 :2.22.2 2.22.2-ו 2.12.1יש למחוק את המיותר מבין סעיפים  .2

הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים ]מחק את המיותר[ של המציע ליום / לימים _____ בוקרו / נסקרו )בהתאמה(  .2.1

 על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבקרים נחתם ביום / בימים _______.

המציע ליום / ימים ________ בוקרו / נסקרו )בהתאמה( הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים ]מחק את המיותר[ של  .2.2

 על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבקרים האחרים נחתם/ו ביום / בימים ________.

 :3.23.2 3.23.2-ו 3.13.1יש למחוק את המיותר מבין סעיפים  .3

רת עסק חי, או כל סטייה דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ אינו כולל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב להע .3.1

 אחרת מהנוסח האחיד.

דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ כולל סטייה מהנוסח האחיד, אולם אין לסטייה זו השלכה על המידע המפורט  .3.2

 שלהלן. 4בסעיף 

לכל הינו ( 1)2021 - 2019עבור כל אחת מהשנים המחזור הכספי של חברתכם בהתאם לדוחות הכספיים האמורים לעיל,  .4

, ייעוץ סחר עבור תחומי הפעילות הבאים: הקמת אתרי אינטרנט, ליווי ותמיכה של אתרי)לא כולל מע"מ(  מלש"ח 5הפחות 

 וקידום דיגיטלי וניהול קמפיינים.

 בכבוד רב, 

 

_____________ 

 רואי חשבון  

 הערות: 

 2020בדצמבר  –ת רואי החשבון בישראל נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכ . 

                                                           
חשבונאי המופיע בדוחות הכספיים המבוקרים / בדוחות כספיים  אישור רואה חשבון וחוות דעת רואה חשבון הן אסמכתאות חלופיות. במקרים בהם מדובר בנתון 1

ים שלא מופיעים בדוחות סקורים בדבר מידע כספי לתקופות ביניים, תוגש אסמכתה מסוג "אישור", אחרת יוגש דוח מיוחד במתכונת של "חוות דעת". לגבי נתונים חשבונא
חום עיסוקו המקצועי. כמו כן, ככל שהליך הביקורת / סקירה על הדוח הכספי טרם הסתיים, רואה החשבון הכספיים, רואה החשבון ייתן דוח מיוחד רק בנושאים שהם בת

ם, אם לדעתו של רואה יכול לתת דוח מיוחד אם נקט בנוהלי ביקורת / בנוהלי סקירה להנחת דעתו בדבר נאותותם ואימותם של הנתונים עליהם הוא נותן את הדוח. אול
 ת / הסקירה עלולה להביא לשינוי בנתונים שבצהרת הלקוח, עליו לציין נסיבות הימנעותו בדוח המיוחד.החשבון השלמת הביקור

על גבי לוגו של  יודפס

 "חהרומשרד 
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 דיווח רו"ח לעניין עסק חי –א'  5נספח 

 
 תאריך:_______________

 

 

 

 

 לכבוד 

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

 

 לקבלת הצעות למתן שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות הנדון: בעניין מכרז 

 דיווח רואה חשבון -)להלן "המכרז"(  ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל

 לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ )להלן: "המציע"( הנני לדווח כדלקמן: .א
 הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____, בוקרו על ידי וחוות דעתי נחתמה בתאריך _____.

 
 לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ___ ובוקרו על ידי רואי חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי 
 החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______..

 
וללים הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי, אינם כ .ב

הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" )*(, או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע 
 להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

 
לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים האחרונים  .ג

 וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע )**(.המבוקרים/הסקורים 
 

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות בהתבסס על הבדיקות  .ד
משך כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי ה

 קיומו של המציע "כעסק חי".
 

 של לשכת רו"ח בישראל. 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  )*( 
 חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים ג', ד'. 3-אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ )**( 

 ,בכבוד רב  

 
    __________________ 

 
 רואי חשבון

 
  

 
 

 

על גבי לוגו של  ודפסי

 "חהרומשרד 
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  איחוד עסקים/רישיון עסק תעודת התאגדות/– 6נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יש להוסיף בחלק זה את המסמכים 

הרלוונטיים בהתאם להנחיות בסעיף 

 למכרז 8.6
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 קורות חיים של מנהל הפרויקט המוצע ע"י המציע – 7נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

קורות  יש להוסיף בחלק זה את

 החיים של הפרויקטור המוצע
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  בלבדמצבת כח אדם של המציע  – 8נספח 

 אין לציין נתוני כח אדם של ספק משנה()

 )נכון למועד הגשת ההצעה(
 ניתן להוסיף שורות לפי צורך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להלן הגדרות בעלי התפקידים המפורטים בטבלה לעיל:

התקשרות ישירה על בעלי העסק בשלב האפיון, הקמה והליווי, בעל אישור אחראים על  –מנהלי תיקי לקוח  (1

העסק יתקשר באופן ישיר מולם בלבד אלא אם כן מוסכם על שני הצדדים שיתקשר ישירות מול אדם אחר 

 מאנשי הצוות.

 אחריותם לוודא ניהול מערך גיבויים, מערך אבטחה ותקינות השרתים והאתרים. - ITאיש / אנשי  (2

יותו/ה לבצע עבודות עיצוב לאור המפרט וצרכי בעלי העסק )בשלב ההקמה בלבד, בשלב הניהול אחר –מעצב/ת  (3

 השוטף בתשלום נוסף על ידי בעל העסק ובאישורו(.

אחריות לנהל את תקציב הפרסום המופקד בידי הספק עבור בעל העסק בצורה מושכלת  –מנהלי קמפיינים  (4

 וחים חודשיים לבעלי העסקים אודות תוצאות הקמפיינים. תוך כדי מקסום הרווחים עבור בעל העסק, דיו

בוני האתרים במערכת הסגורה או/ו המתכנתים במערכת הפתוחה, אחריותם בשלב  -בוני אתרים/מתכנתים  (5

הקמת האתרים בפועל, חיבור האינטגרציות המופיעות בנספח ל"א, מימוש תכנית אפיון ובשלב   -ההקמה 

 ות טכניות . הליווי השוטף מתן מענה לבעי

אחריותם לספק מענה עבור בעלי העסקים ולשביעות רצונם  –אנשי תמיכה טכנית / מערך תמיכה טכנית   (6

  בתקופת הליווי במסגרת שעות הליווי החודשיות.

 תפקיד

זמן עבודה 

עם הספק 

 )בחודשים(

  פרויקטור

  מעצב/ת

  סה"כ מעצב/ת

  בוני אתרים

 בוני אתריםסה"כ 

  מנהלי תיקי לקוחות

 סה"כ מנהלי תיקי לקוח

  אנשי תמיכה טכנית

  סה"כ אנשי תמיכה

   מנהלי קמפיינים

  סה"כ מנהלי קמפיינים

IT  

  ITסה"כ 

  סה"כ מועסקים
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 תכנית עבודה – 9נספח 

 להגיש את תכנית העבודה בעת הגשת ההצעה.  יש .1

במהלך הראיון שיתקיים עם המציעים על ידי מנהל הפרויקט  גםהתכנית תבחן בשלב ניקוד האיכות ותוצג  .2

 . שיגיעו לשלב זה

 :המידע הבאעל הפרויקטור להציג בתכנית העבודה את  .3

 ה במכרז.יותכנון כח אדם עתידי לאחר הזכיפירוט מועסקים כיום  3.1

בזמן ו/או אי עמידה  חנויותתכנית תגבור מועסקים במקרה של אי עמידה בקצב מסירת ה 3.2

 .SLA-בדרישות השירות בהתאם לנספח ה

בהיקף גדול של לקוחות במשימות הדרושות  ידהשל החברה היכולה לעמ נהלי עבודהמתודה /  3.3

 בפרויקט זה:

 אפיון אתר  3.3.1

 הקמת אתר 3.3.2 

 נתינת ליווי ותמיכה 3.3.3 

 ניהול קמפיינים  3.3.4 

הפעילות )לרבות מערכות ניהול קמפיינים, מערכות ניהול שירות מערכות המשמשות לסיוע בניהול  3.4

לקוחות, מערכות ניהול פרויקטים, מערכת העברת תכני לימוד לבעלי העסקים בהתאם לנספח 

 ההדרכה וכדו'(.

 הערכה על יכולת הוצאה לפועל של פרויקט בסדר גודל כזה עם משאבי הספק.  3.5

 חנויות מקוונות בשנה. 650הנחה של הקמת עד הערכת לוח זמנים לפרויקט מתוך נקודת  3.6

 המערכות אותן בוחרים להציע לבעלי העסקים )אחת פתוחה אחת סגורה( והניסיון של המציע בהם.  3.7

 הערות כלליות 3.8

  .שהדברים יוצגו בצורה בהירה וברורה לוועדה לבדאין חשיבות לפורמט הצגת הדברים וב
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 מסמכי המכרז העדכניים ביותר חתומים בראשי תיבות – 10נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

את מסמכי יש להוסיף בחלק זה 

המכרז העדכניים ביותר חתומים 

+ את המענה לשאלות בראשי תיבות

 ההבהרה חתום בראשי תיבות
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 רשימת נספחים לעיון המציע .46

 

 שם הנספח מס' נספח

 מסמך אפיון 11נספח 

 הסבר על תוצרי הדרכה לבעל העסק 12נספח 

 בדיקות חובה באתר לסיום שלב ההקמה 13נספח 

 הצהרת מורשי חתימה בדבר נכונות דרישת התשלום 14נספח 

 אקסל דרישת תשלום 15נספח 
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 מסמך אפיון – 11נספח 

 )לאפיון האתר ע"י הספק הזוכה מול בעל העסק, הנוסח אינו מחייב והוא בגדר המלצה בלבד(

 )המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בנספח לאחר ההכרזה על הזוכה(

 

 שם המתחם )דומיין(:

 שם בעל העסק:

 המערכת שנבחרה )פתוחה / סגורה(

 שפות האתר: 

מספר מוצרים: )על בעל העסק לספק את המפרט התכני, כתיבה שיווקית ותמונות המוצר והצהרה שהינו ראשי 

 זה( להשתמש בקניין רוחני

 חברת השילוח שנבחרה:

 ספק הסליקה הנבחר ומספק ספק האשראי:

  Google Analyticsמספר חשבון 

 פרטים בדף אודות:

 חברת חשבוניות נבחרת: 

 / חיוב מושהה / תשלום טלפוני  paypalשיטות תשלום אפשריות : אשראי / 

 אחרשיש להטמיע: פייסבוק / גוגל /  פיקסלים

 תבנית נבחרת:

 :ניין רוחני על ידי בעל העסקתצהיר ק האם נשלח

 

 

 חתימת הספק     חתימת בעל העסק

          _______________          _______________ 
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 הסבר על תוצרי הדרכה לבעל העסק – 12נספח 

 הדרכת בעל העסק תבוצע על ידי הספק בצורה פרונטלית / זום / מוקלטת

 הערבית בצורה בהירה )בהתאם לצרכי בעל העסק(ההדרכה תבוצע בשפה העברית / 

 )המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בנספח לאחר ההכרזה על הזוכה(

 הישג נדרש מודול

קניין רוחני וחוק 

 הספאם

בעל העסק יכיר את האסור על פי חוק 

הספאם ועל פי חוקי קנין רוחני וחוק 

התקשורת )לרבות מקורות להורדת 

 ותוכן(תמונות 

 הוספת מוצר
בעל העסק ידע להוסיף מוצר לאתר 

 הסחר

 בעל העסק ידע לנפק קופון ולבטלו  ניהול קופונים

 ניהול הזמנה

בעל העסק ידע לנהל הזמנה , לצפות 

בתכולתה , להעביר אותה למצב שולם / 

 בוטל / נשלחה

 רכישת שטר מטען
בעל העסק ידע להפיק שטר מטען 

 לחברת המשלוח

לפאנל  כניסה

 הניהול

בעל העסק ידע כיצד להיכנס לפאנל 

 הניהול של החנות

החלפת סיסמא 

 למערכת הניהול

בעל העסק ידע כיצד לשנות סיסמא 

(  Adminלמערכת הניהול לעצמו )

 ולמשתמשים נוספים

 עדכון המלאי

בעל העסק יידע כיצד לעדכן את המלאי 

בצורה ידנית ובצורה של העלאת קובץ 

 מלאי

תמונות צילום 

 אינטרנטיות

בעל העסק יעבור מערך שיעור על טיפים 

 לצילום שיווקי בעזרת מכשיר סלולר
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 בדיקות חובה באתר לסיום שלב ההקמה – 13נספח 
 בדיקות חובה באתר כתנאי לאישור סיום שלב ההקמה, ייחתם על ידי בעל העסק וישלח למשרד

 (הזוכה על ההכרזה לאחר בנספח שינוי לערוך הזכות את לעצמו שומר)המשרד 

 תוצאה רצויה בדיקה

 קבלת דף תוצאות חיפוש התואמות לחיפוש )לפי מילת מפתח / פילטר כגון מידה וכו'( חיפוש מוצר באתר

הוספת מוצר לסל 

 קניות
 המוצר יתווסף לסל הקניות והמחיר יחושב

 כניסה לדף תשלום

 בחר(הצגת אפשרויות תשלום ללקוח )לפי מה שבעל העסק 

 והצגת שיטות המשלוח ומחירם.

 אפשרות להזין קוד קופון

תשלום עם מספר 

 אשראי שגוי
 הודעה ללקוח על שגיאת חיוב

תשלום עם מספר 

 אשראי תקין

 הודעה ללקוח על הצלחת העסקה.

 במידה ובעל העסק ממשק תוכנת חשבוניות הנפקת חשבונית.

אוטומטית לחברת המשלוחים הנפקת במידה ובעל העסק בחר שיטת העברת המידע 

 שטר מטען אוטומטית.

צפייה  –פאנל ניהול 

 בהזמנה
 אפשרות לצפות בהזמנות, לסנן לפי סטטוס, תאריך, שם לקוח, אימייל לקוח

העברת  –פאנל ניהול 

 הזמנה למצב שולם

ההזמנה תעבור לסטטוס מושלם ותפעיל את הטריגרים הקשורים בה )חשבונית, שטר 

 אימייל וכו'(מטען, 

הזמנת  –פאנל ניהול 

 מספר אשראי

טלפונית על ידי בעל העסק , ההזמנה תעבור לסטטוס מושלם ותפעיל  יקהאפשרות לסל

 את הטריגרים הקשורים בה )חשבונית, שטר מטען, אימייל וכו'(

 ממשק המשתמש ישתנה לפי הבחירה בעזרת תוסף הנגישות הפעלת תוסף נגישות

 החלפת –צד לקוח 

 השפ
 שינוי שפת הלקוח

 בהתאם למפורט בנספח ל"ג הדרכה

חתימה על תצהיר 

 קניין רוחני

בעל העסק מצהיר כי כל החומרים )לרבות סרטונים, תמונות ומלל( המופיעים באתר 

 הינם  קניינו הרוחני של בעל העסק או לחילופין הוא בעל רשות שימוש בהם

וכי האתר הוקם ופועל לשביעות  המתוארות לעיל והשלמתי אותן לשביעות רצון הלקוחאני מאשר כי ביצעתי את כלל הפעולות 

 רצון הלקוח

 

 

 

 

 

 

 חתימת בעל העסק

________________ 

 חתימת הספק

________________ 

'נק :אחרות 11   ',נק גופן עבור עברית ושפות  :גופן 11   :מעוצב  

,ממורכז מימין לשמאל :מעוצב  
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 הצהרת מורשי חתימה בדבר נכונות דרישת התשלום – 14נספח 

 לאחר ההכרזה על הזוכה( )המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בנספח

 להלן נוסח ההצהרה לשם המחשה בלבד, יש להגיש על דף לוגו:

 תאריך:________________

 לכבוד:

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

 הנדון: הצהרת מורשי חתימה בדבר נכונות דרישת התשלום

 תקופת דרישת התשלום:

 א.ג.נ

_______________ )מס' ת"ז( ו__________)שם( נושא  אנו החתומים מטה __________)שם( נושא ת"ז

ת"ז__________ )מס' ת"ז( מוסמכים להתחייב ולהצהיר בשם _____________________ )שמו המלא והרשמי 

של הארגון(, מס' מזהה ______________, מצהירים בזאת כי כל הנתונים המוצגים בחשבונית/ דרישת התשלום 

קופה שבנדון ולרבות התעריפים תואמים את הנעשה בפועל, ואת ההוצאות בהן נשאה שהופקו לחיוב משרדכם בת

 החברה בביצוע התוכנית שלעיל.

 הנתונים הינם נכונים ומדויקים ומתססים על המידע ועל נתוני הנהלת החשבונות של ארגוננו.

 כל האסמכתאות המבססות את הנתונים הנ"ל שמורות בידינו והנכם רשאים לעיין בהם.

 

 להלן סכומי החיוב לתקופה שבנידון:_______________)תקופה( _____________)הסכום בש"ח כולל מע"מ(.

 

 חתימה  שם מורשה החתימה, ת"ז ותפקיד

 

 

   

   

 חתימה  שם מורשה החתימה, ת"ז ותפקיד

 

 

 

   

   חותמת הארגון

 אקסל דרישת תשלום – 15נספח 
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 לערוך שינוי בנספח לאחר ההכרזה על הזוכה()המשרד שומר לעצמו את הזכות 
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 פרק ג' 

 הסכם התקשרות
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 הסכם התקשרות 

 

 ב י ן

 

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

 על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 "(המזמין)להלן: "

 מצד אחד        

 ל ב י ן

 ________________________ 

 ________________________________מכתובת 

 הזוכה"(/הספק)להלן: " 

 מצד שני        

 

לקבלת הצעות למתן שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות ביישובי  1/2022מכרז פומבי מס' והמזמין פרסם את   הואיל

 (; השירותים"למכרז )" 5סעיף ב(, לקבלת השירותים המפורטים "המכרז")להלן: הפריפריה החברתית הנגב והגליל 

והספק הגיש הצעה למכרז לאחר שעיין בכל ההנחיות והתנאים במכרז, לרבות נספחיו, כדי לספק את השירותים  והואיל

 "(; ההסכםהמבוקשים בהתאם לאמור במכרז, בהצעתו ובהסכם זה )להלן: "

ובהתבסס על הנתונים שבהצעתו הסכים עורך ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת הזוכה ובהסתמך על נכונות הצהרותיו  והואיל

 המכרז לקבל את הצעת הזוכה, להכריז עליו כ"ספק זוכה"  בנושא שירותי המכרז בתנאים המפורטים להלן;

 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 כללי 1

)בהתאם לנוסח המעודכן ביותר המופיע שם(,   ר המשרדבאתמסמכי המכרז לרבות הבהרות  למכרז שפורסמו  1.1

 ייחשבו גם הם כמצורפים למסמכי ההסכם.

 המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.2

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
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אופן המקיים את בהסכם תהיה למונחים המשמעות המופיעה במכרז. פרשנות ההסכם על נספחיו תיעשה ב 1.3

 דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות ובתכלית המכרז של השירותים למזמין באופן מיטבי.   

 הכותרות שבהסכם זה משמשות לנוחיות בלבד, ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן. 1.4

 האמור בלשון זכר גם בלשון נקבע משמע וההפך.  1.5

 היקף ותקופת ההתקשרות 2

החל ממועד חתימת מורשי החתימה מטעם  חודשים 18-לביצוע העבודות תהיה ל תקופת ההתקשרות עם הזוכה 2.1

 המשרד על הסכם ההתקשרות )להלן: "תקופת ההתקשרות"(.

למשרד קיימת זכות ברירה )"אופציה"( חד צדדית להאריך את תקופת ההתקשרות בשנה נוספת, עד לשתי  2.2

תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, כך שסך תקופת ההתקשרות להקמת ותחזוקת חנויות מקוונות לא תעלה 

לפני מועד סיום יום  30וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. הארכת ההתקשרות תתבצע לפחות  חודשים 42על 

ההתקשרות ו/או סיום תקופת מימוש אופציית ההארכה. הארכת ההתקשרות מותנית באישור ועדת המכרזים 

המשרדית, אישור תקציב המדינה מידי שנה וקיום תקציב בפועל. ההתקשרות כולה כפופה למגבלות כל דין, 

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

 .הזוכה מוסר הסכמתו הבלתי חוזרת לזכות זו של עורך המכרז

כולל מע"מ. למזמין שמורה הזכות להגדיל את היקף ההתקשרות ₪ היקף ההתקשרות לא יעלה על ________  2.3

 תקשרות. נוספים, וזאת לצורך הוספת תכולות הקשורות לנושא המכרז, ונדרשות למזמין כחלק מהה 10%-ב

למען הסר ספק, המזמין אינו מתחייב להיקף זה או להיקף כלשהו, ומימוש ההתקשרות יהיה על פי שיקול דעתו  2.4

 הבלעדי.

כל שינוי בהיקף או תקופת ההתקשרות וכן מימוש הזכות להגדיל או להאריך את ההתקשרות, תיכנס לתוקפה  2.5

 בסוף הסכם זה.רק עם חתימה של מורשיי החתימה מטעם המזמין, המפורטים 

 התחייבויות והצהרות הספק 3

  -הספק מצהיר ומתחייב כי  3.1

 אין מניעה לפי כל דין להתקשרותו בהסכם. 3.1.1

 הוא עומד בכל דרישות הדין הרלוונטיות לאספקת השירותים בהתאם להסכם.  3.1.2

 בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין, באופן המשפיע על ביצוע ההסכם, הוא יישא בעלויות של 3.1.3

 שינויים אלו. 

ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, הכלים, המלאי וכוח האדם הדרושים למילוי חובותיו בהתאם לתנאי  3.1.4

 ההסכם והמכרז.
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הוא מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו ואם על ידי עובדיו ומי מטעמו, במומחיות  3.1.5

 ובמקצועיות הגבוהים ביותר. 

נו על פי דרישות המכרז, לשביעות רצון המזמין, ויעשה שימוש בתוכנות מחשוב הוא יספק את הנדרש ממ 3.1.6

 מקוריות בלבד לצורך כך. 

הוא לא יעשה שימוש, בעת מתן שירותים, בנתונים, תמונות, תוכנות, מסמכים וכיוצא באלה, שהוא או בעל  3.1.7

 מוש.העסק אינו בעל הקניין הרוחני עליהם, או לחילופין בעלי רשות לעשות בהם שי

 הוא ישתף פעולה עם המזמין וכל נציג מטעמו בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה. 3.1.8

הוא מתחייב למלא באופן מדויק אחר הדרישות שבהסכם זה על כל נספחיו. הספק מתחייב לספק שירותי  3.1.9

ות ודרישות הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל, בהתאם להנחי

 עורך המכרז. 

הוא מתחייב למלא התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות התחייבות לתקן, לשפר ולהחליף את כל הטעון  3.1.10

 תיקון, שיפור והחלפה בסמוך לקבלת הודעת עורך המכרז בדבר הצורך בכך. 

שיונות הספק מתחייב כי לכל אורך תקופת ההתקשרות, יהיו ברשותו כל האישורים, התקנים והרי 3.1.11

הנדרשים על פי מכרז זה ועל פי כל דין. הזוכה מתחייב לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע על פי הסכם זה 

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.

ות מלאה לכל פעילות של נותני שירותים/בעלי מקצוע מטעמו בקשר למתן הספק מתחייב לשאת באחרי 3.1.12

 השירות נושא המכרז. 

מבלי לפגוע באמור דלעיל וביתר זכויותיו של המשרד עפ"י כל דין, אם לא יסופקו הטובין או חלק מהם  3.1.13

שזכה  במועד, המשרד יהיה רשאי להזמין את אותם הטובין או טובין אחרים/דומים מספק הוכרז ככשיר

 במכרז ו/או לפרסם מכרז חדש ו/או לפעול בכל דרך אחרת עפ"י דין.

 הספקה מתחייב להתנהלות הולמת, ובכלל זה להימנע מהתנהגות גזענית או מבזה בעת מתן השירותים.  3.1.14

 בקרה ופיקוח 4

ם ובין נציג המשרד וכן חשב המשרד, או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכ 4.1

לאחריה, בקרה מכל סוג ו/או ביקורת ו/או סקר שביעות רצון על פעילות הזוכה בכל הנוגע למכרז זה לרבות עיון 

בכל מסמך רלוונטי של הזוכה לצורך כך. ובדיקה אצל הזוכה בכל הקשור למכרז זה. הביקורת והבדיקה יבוצעו 

 בתיאום בין המשרד לבין הזוכה.

האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר  הזוכה מתחייב לאפשר ביצוע 4.2

לעיל, וכן דו"חות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. הזוכה מוותר בזאת על כל טענה בדבר 

 סודיות או חסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד

בניהול חשבונותיו בין הפרויקטים השונים כך שניתן יהיה לאתר את כל ההכנסות וההוצאות על הזוכה להפריד  4.3

 .הקשורות למכרז זה
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חשבון -הזוכה יידרש להמציא דו"חות חשבונאיים מפורטים עפ"י סעיפי ההוצאה בהתאם לדרישות רואה 4.4

  .מטעם חשב המשרד

 בים באישור רואה חשבון.דו"חות כספיים שיופקו לשימוש הנהלת האגף/המשרד יהיו חיי  4.5

 הזוכה מתחייב להעביר למשרד כל מסמך נוסף, לפי דרישת המשרד.  4.6

הזוכה מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד  4.7

   .שלישי

ת בקרה בהתאם להחלטת המשרד יתכן והמכרז ילווה בביקורת, לרבות קביעת מדדים שונים, על ידי חבר 4.8

 חיצונית שנבחרה על ידי המשרד לנושא זה.

 

 סודיות ואבטחת מידע 5

הספק ומורשי החתימה של הספק יתחייבו למלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת המידע ולגבי שמירה  5.1

 על סודיות ויחתמו על הצהרת הסודיות.

 לעניין התחייבות זו לסודיות מובהר כי הגדרת "מידע" או "מידע סודי" לא תכלול:  5.2

 מידע שהוא נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות זו. 5.2.1

 מידע שהיה בידי נותן השירותים טרם החתימה על ההסכם.   5.2.2

דע מסוים מתחולת ככל שהספק או נותן השירותים יפנו בבקשה מתאימה להחרגתו של סוג מי 5.2.3

המידע הסודי, או לחשיפתו בפני גורם כלשהו, ועדת המכרזים תדון בבקשה ותהיה רשאית 

לקבלה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וככל שאין בחשיפת המידע חשש לפגיעה כלשהי 

 באינטרסים של המזמין, המזמינים או הציבור בכללותו.

מידע ותוצרים כלשהם הקשורים בעבודתו במסגרת או הספק לא יעשה שימוש כלשהו במסמכים, נתונים,  5.3

 הקשורים בפנייה זו, שלא לצורך הקשור בעבודה זו, ללא אישור מראש ובכתב של המשרד

הספק יהיה אחראי לאבטחת מידע של המזמין המגיע לרשותו בעת ביצוע ההסכם באמצעי אבטחה נאותים  5.4

 זה, בהתאם לדרישות המזמין.המקובלים בשוק, וככל שיש דרישות מאת המזמין בהקשר 

הספק ינקוט בכל הצעדים הנדרשים לצורך אבטחת המידע שיגיע לרשותו בעת ביצוע ההסכם, ויוודא כי  5.5

האמצעים הטכנולוגיים והגנות הסייבר המשמשות לאבטחת המערכות בהם הוא עושה שימוש בעת ביצוע 

 עבור מערכות אלו.  חובותיו לפי הסכם זה הם חדישים ועומדים בסטנדרטים המקובלים

 הספק יציג למזמין, ככל שיידרש, את האמצעים בהם הוא נוקט לשם אבטחת המידע. 5.6

 סודיות 6

הספק מתחייב להחתים כל אחד מעובדיו ומי מטעמו שיועסקו על ידו לצורך ביצוע ההסכם על הצהרת הסודיות  6.1

 . למכרזנספחים  – 17נספח כ
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 בעלות וזכויות יוצרים 7

 העסק יהיה הבעלים של החנות המקוונות שהקים לו הספק.למען הסר ספק, בעל  7.1

הספק הוא בעל הזכויות הנדרשות לצורך אספקת השירותים )"זכויות הקניין הרוחני"(. ככל שהספק אינו בעל  7.2

מלוא זכויות הקניין הרוחני, הוא מצהיר כי בעלי זכויות הקניין הרוחני או בעל העסק נתנו בידיו את כל 

-השימוש והרישיונות הדרושים לפי כל דין לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על האישורים, הרשאות

 ידי בעלי העסק, בהתאם לתנאי חוזה זה.

המציע יצהיר כי הוא או הספק עימו יתקשר בקשר עם קידום האתרים יעניק שירותים העומדים בהוראות הדין  7.3

 .1982-ושידורים(, תשמ"ב)בזק  חוק התקשורת ובכלל זה,

ל מקרה שבו יטען צד שלישי כלשהו, כי שירות שהעמיד ספק לרשות בעלי העסקים מפר זכות קניין רוחני של בכ 7.4

אזי הספק יישא באחריות הבלעדית להתמודדות עם טענת ההפרה,  באחריותו,צד שלישי )"טענת הפרה"( אשר 

ט עו"ד שבהם יידרש לצורך על חשבונו ובכלל זה ישלם שיפוי מלא למשרד וכן את כל ההוצאות, הנזקים ושכ"

 כך.

 הספק יודיע למזמין על כל תביעה שתוגש ובה הועלתה טענת הפרה. 7.5

רכוש בעל למען הסר ספק, תוצרי העבודה מול בעלי העסקים הכוללים הקמת חנות מקוונת והחזקתה, יהיו  7.6

ול המשרד, ) גם אם מתן השירותים ע"י הספק הופסק תוך כדי תקופת ההתקשרות(. תוצרי עבודה מ העסק

ובכלל זה נתונים, מצגות, מסמכים, סיכומי פגישות, תמונות, תכנים וכל חומר אחר, יהיו בבעלות המשרד. 

בהתאמה, בעל העסק ו/או המשרד יוכלו לעשות בהם כל שימוש שירצה בעתיד, כמנהג בעלים, בין אם לצרכיהם 

 ובין אם לצורך פרסום חיצוני.

עבודה ומערכות ייעודיות של הספק, אשר לא הוכנו עבור המזמין במסגרת תוצרי העבודה לא יכללו תהליכי   7.7

  ביצוע ההסכם, ואשר נמצאים בבעלות הספק טרם כניסתו לתוקף של ההסכם.

הספק לא יהיה רשאי למכור, להעביר, להמחות, לפרסם, להשכיר, לרשום, או לעשות שימוש כלשהו בתוצרי  7.8

 ללא אישור בעל העסק בכתב ומראש,האתר, תחזוקו וקידומו(,  העבודה שהוזמנו על ידי בעל העסק )הקמת

יודגש כי הספק אינו נדרש  ושל תוצרי העבודה שהוזמנו על ידי המשרד, ללא אישור המשרד בכתב ומראש.

להסכמת בעל העסק על מנת להוסיף קרדיט של בניית האתר על ידו ועל הוספת האתר של בית העסק לתיק 

 העבודות של הספק. 

המציע יתחייב שלא לעשות שימוש במידע שיגיע לידיעתו במהלך תקופת ההתקשרות, למעט לצורך מילוי  7.9

 .תפקידו

 הספק מתחייב שלא לעשות שימוש ברשימות התפוצה, שלא למטרות השירות נשוא מכרז זה.  7.10

 

 יחסים בין הצדדים 8

 מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי:  8.1

י עובד ומעביד והמזמין אינו המעסיק של עובדי וקבלני המשנה היחסים ביניהם לפי ההסכם אינם יחס 8.1.1

 של הספק.
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הספק מצהיר בזה, כי הודיע בכתב והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, כי בינם לבין  8.1.2

 עורך המכרז ו/או המשרד לא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד.

לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו  הספק מתחייב בזה -תשלומים וניכויים בגין המועסקים  8.1.3

 בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין, או הסכם.

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום, לשיפוי בגין נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי  8.1.4

 לני שירות, או לכל אדם אחר. כל דין לאנשים המועסקים על ידו בין באופן ישיר בין כקב

המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים על  8.1.5

 ידי הספק. 

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חוקי העבודה החלים על הספק כלפי עובדיו הם, בין היתר: חוק שירות  8.1.6

, 1976-, חוק דמי מחלה, התשל"ז1951-ומנוחה, תשי"א, חוק שעות עבודה 1959-התעסוקה, התשי"ט

, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, 1954-, חוק עבודת נשים, התשי"ד1951-חוק חופשה שנתית, התשי"א

-, חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט1953-, חוק עבודת הנוער, התשי"ג1996-התשנ"ו

-, חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג1958-גנת השכר, התשי"ח, חוק ה1953-, חוק החניכות, התשי"ג1949

 .1987-, חוק שכר המינימום, התשמ"ז1995-, חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה1963

ככל שלמרות האמור לעיל, ערכאה שיפוטית או מנהלית מצאה כי המזמין נושא באחריות ישירה כלפי  8.1.7

הוא מעסיקם, ישפה הספק את המזמין עבור כל תשלום בו הספק, עובדיו או קבלני משנה שלו, כאילו 

הוא חויב וחורג מהתמורה המגיע לו לפי הסכם זה. בכלל זה יישא הספק בתשלומי הוצאות משפט ושכר 

 טרחת עורך דין בהם נשא המזמין. 

במקרה של הגשת תביעה כאמור בסעיף זה, יודיע המזמין לספק על קיומה של התביעה, ויאפשר לספק  8.1.8

 תגונן.לה

אין לראות בכל זכות הניתנת לעורך המכרז או לנציגיו לפקח, להדריך או להכווין את הספק או מי  8.1.9

מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את מתן השירותים כראוי וביצוע הסכם זה במלואו, ואין בה כדי להקים 

ל הזוכה מעסיק או העברת אחריות כלשהי למזמין ביחס למעשה או מחדל ש-מערכת יחסים של עובד

 או מי מטעמו;

 תמורה 9

בגין הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות, יקבל הזוכה תמורה בהתאם למספר החנויות שהוזמנו ממנו, הוקמו  9.1

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

 דרישת התשלום תוגש אחת לחודש למשרד. שהגיש הזוכה.ביצוע מתן השירותים תהיה לפי הצעת המחיר 

יובהר בזאת כי רק לאחר הקמת החנות בפועל, הדרכת וליווי בעל העסק, עמידה בכל דרישות המכרז,  9.2

וקבלת משוב מבעלי העסקים כי כל העבודות בוצעו לשביעות רצונם, באיכות ראויה וכי החנות פועלת 

הנדרשים לתקינות ההקמה, המשרד יעביר את התשלום עבור  בהצלחה, ורק לאחר קבלת כל האישורים

 ההקמה. 
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 למען הסר ספק, הבעלות המלאה על החנות שתוקם תהיה של בעל העסק.  9.3

מובהר בזאת כי התמורה הנקובה במכרז לחנויות מהווה תמורה סופית ומלאה בעבור כל המפורט במכרז  9.4

ת, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע ההסכם על זה וכוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליו

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

המשרד. בנוסף לאמור לעיל, התמורה עבור יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא 

 התשלום. כוללת מע"מ בשיעורו על פי דין במועד 

 

התשלומים יבוצעו בהתאם למועד התשלום הממשלתי המפורט בהנחיית החשב הכללי בעניין מועדים  9.5

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

עסקים, לפיהם שהוקמו, מועדים ופירוט העבודה, מאושרים על ידי נציג המשרד לצורך מכרז זה ובעלי ה

החנות הוקמה תוך עמידת הספק בכל התחייבויותיו על פי מכרז זה , ובלבד שחשבונית זו מאושרת על ידי 

נציג המזמין לצורך מתן שירותים אלו, כי נתקבלו השירותים לשביעות רצונו המלאה של נציג המזמין. 

ודש כמפורט בהוראת תכ"ם מספר ימי האשראי יקבע עפ"י תאריך הגשת החשבונית ע"י הזוכה בכל ח

 "מועדי תשלום". 3..1.4

במקרה של אי התאמה בין החשבונית לסכום שאושר לתשלום, הזוכה יידרש להפיק חשבונית חדשה  9.6

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

קרת השיעורים "התקשרות לרכישת שירותים "עתירי שכר" תותאם במועדי תשלום תוספת יוקר,  בת 9.7

 עליהם יוסכם בהסכמים  קיבוציים לכלל השכירים במשק. ההתאמה תחול על מרכיב תשומות השכר

 .הליווי מחיר הקמת האתר ומחיראת  בלבד. מרכיב תשומות השכר כולל

בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין באופן המשפיע על ביצוע ההסכם, הספק יישא בעלויות של שינויים  9.8

 אלו, למעט אם נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז או בהסכם.

למען הסר ספק, תנאי החוזה בנוגע לתשלום התמורה לזוכה ותנאיו המפורטים בחוזה זה, יחולו במלואם גם על  9.9

 תקופת ההארכה. 

הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור  9.10

ודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי עב

הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בנספח כ"ו למסמכי המכרז. לחילופין 

ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. יודגש, הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות 

 פורטל הספקים הממשלתי.בהתחברות ל

 כללי תשלום 10

 כללי התשלום המפורטים להלן כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי שמתפרסמים מעת לעת. 10.1

"(. את חשבוןלצורך קבלת תשלום, הספק יגיש חשבון המפרט את התשלומים המגיעים לו בהתאם להסכם ולמכרז )" 10.2

 החשבון על הספק להגיש בהתאם להנחיות המזמין, וזאת כתנאי לאישור החשבון ולהעברת התשלום לספק. 

 היחידה המקצועית במשרד.יובהר כי לא יוגש חשבון ולא תשולם כל תמורה, אלא, לאחר אישור  10.3

 החשבון יכלול את הפרטים והמסמכים הבאים:  10.4
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אריך החשבון, מספר התחייבות או הזמנה, תיאור שירות או עבודה שם הספק וכתובתו, מספר מזהה של הספק, ת 10.4.1

)וכן יחידת מידה, כמות, מחיר יחידה, אם קיים(, ערך כולל לפני מס ערך מוסף, סכום מס ערך מוסף בגין 

בספרות ובמילים, חתימת הספק או חתימה  –החשבונית )מתייחס לעוסק מורשה בלבד(, סך הסכום לתשלום 

 יום הכיתוב "מסמך ממוחשב".דיגיטלית וכן ק

, בתוקף לאותה שנת כספים, כי 1976-אישור מפקיד מורשה כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 10.4.2

הוא מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ 

 ועל פי החוק.

, מועדים ופירוט העבודה, מאושרים המקוונות חנויותביצוע המפרט את מספר הקבלת חשבונית מס כדין ודו"ח  10.4.3

 על ידי נציג המשרד לצורך מכרז זה, תוך עמידת הספק בכל התחייבויותיו על פי מכרז זה. 

על החשבון לכלול, בין היתר, את הסכום לתשלום לפני מס ערך מוסף )"מע"מ"(, ואת סך הכול לתשלום כולל מע"מ.  10.5

 בו יחול שינוי בגובה המע"מ עד מועד הגשת החשבון תעודכן בהתאם התמורה לה זכאי הספק.במקרה ש

במקרה בו יהיו שינויים שאינם בגובה המע"מ במסים או בהיטלים, על מחיר השירותים, לא יהיה בשינויים אלה כדי  10.6

 שיקול דעתו הבלעדי.  להשפיע על גובה התמורה, אלא בהתאם ובכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב, ולפי

הספק יידרש להגיש דיווחים וחשבוניות באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, מערכת ממוחשבת של הממשלה  10.7

המאפשרת בין היתר הגשת חשבוניות באופן מקוון. לצורך כך, יבצע הספק את כל הפעולות הנדרשות ממנו לצורך 

או  03-9778799שה שימוש בפורטל הספקים. לרישום: התחברות לפורטל. לחילופין ימציא הספק אישור שהוא עו

sapakim@inbal.co.il. 

 המזמין יבדוק ויאשר כל חשבון שיוגש לתשלום על ידי הספק, בהתאם למפורט לעיל, ולהנחיות החשב הכללי. 10.8

 ערבות ביצוע 11

פי ההסכם ימסור הספק למזמין ערבות אוטונומית -ות של הספק עלעם הודעת הזכייה, כבטחון למילוי ההתחייבוי 11.1

)תשעים( יום מעבר  90)חמישה אחוזים( כולל מע"מ, מערך ההתקשרות לשנה ועוד  5%בלתי מותנית, בהיקף של 

לתקופת ההתקשרות עם הזוכה, צמודה למדד המחירים לצרכן שתהיה, בהתאם לנוסח הערבות המצורפת כנספח 

 .סכםנספחים לה –18

הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית של בנק ישראלי או של חברת ביטוח ישראלית, שברשותה רישיון לעסוק  11.2

. אם הערבות תהיה של חברת ביטוח, 1981 -בביטוח לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א 

 ה.החתימה לאישור הערבות תהיה של חברת הביטוח עצמה ולא של סוכן מטעמ

דעתו הבלעדי, בכל מקרה שהזוכה לא יעמוד בהתחייבות -המשרד יהא רשאי לחלט את הערבות לפי שיקול 11.3

 כלשהי מהתחייבויותיו במכרז זה; זאת, מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לכל סעד אחר לפי כל דין. 

המכרז, וכי עורך המכרז  מובהר בזאת כי חילוט הערבויות לא ייחשב כתשלום פיצויים סופיים מאת הזוכה לעורך 11.4

 יהיה זכאי לקבל מן הזוכה את ההפרש בין הסכום שנגבה עקב חילוט הערבות לבין סכום הנזק שנגרם בפועל.
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במהלך תקופת ההתקשרות או תקופת המעבר רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפחית את סכום ערבות  11.5

 הביצוע , לסכום נמוך יותר, כפי שיקבע על ידו.

 חר תום התוקף של הערבות, ככל שהיא לא חולטה, יחזיר המזמין את הערבות לספק.לא 11.6

 

 הגבלת אחריות 12

הספק יישא באחריות בגין אובדן או נזק מכל סוג שהוא, שייגרם למזמין, לעובדיו וכל מי מטעמו וכן לכל גוף, אדם  12.1

בלני משנה שלו או כל מי שבא מכוחו או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שלוחיו, ק

 או מטעמו, במסגרת ביצוע הסכם זה. 

המזמין, הבאים מכוחו או המועסקים על ידו לא יישאו באחריות ולא יישאו בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק,  12.2

שנגרם בזדון בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לספק, לבאים מכוחו או למועסקים על ידו. האמור לא יחול ביחס לנזק 

 ושהאחריות בגינו מוטלת על המזמין לפי דין.

לא יהיה בסיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או  12.3

 מאספקת השירותים על פיו או קשורה אליהם.

כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם  הספק מתחייב לשלם ולשפות את המזמין באופן מלא, ככל שיחויב המזמין לשלם 12.4

זה חב בו הספק, בין אם הוא נובע מתביעתו של עובד של הספק או מי מטעמו של הספק )לרבות קבלני משנה( או 

 עובד של המזמין או צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר. 

ה הנזק שנגרם או השיפוי שנדרש גבול אחריות הספק לפיצוי או שיפוי המזמין עבור כל אירוע נזק לא יעלה על גוב 12.5

ועד פעמיים היקף ההתקשרות, לפי הסכום הנמוך מביניהם, ובתוספת כל הוצאותיו של המזמין, לרבות הוצאות 

משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לו בקשר לתביעה בגין האמור, וכן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי דין. 

עם הגשת דרישתו בכתב ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור. הגבלת  הסכומים כאמור ישולמו למזמין מיד

האחריות האמורה לא תחול על נזק שייגרם על ידי מעשה או מחדל שנעשו בזדון על ידי הספק, עובדיו או קבלני 

 המשנה ומי מטעמו.

יאפשר לו להתגונן המזמין יודיע לספק על כל תביעה או דרישה על פי סעיף זה בהקדם האפשרי לאחר קבלתה, ו 12.6

 מפניה. 

 נזיקין, שיפויים, פיצויים  13

 ו/או נזק ו/או חבלה/או נכות ו/או מחלה ו/או תאונה כל ובגין לכל ומוחלטת מלאה אחריות אחראי יהיה הזוכה 13.1

 כלשהו מחדל או ממעשה כתוצאה אובדן ו/או נזק פיננסי טהור ו/או פיצויים בגין הפרת חוזה וכיוצא בזה, שייגרמו

 ו/או לזוכה למשרד לרבות בעקיפין, בגין כל נזק שיגרם, או אליהם, במישרין השירות והטובין ובקשר מתן כדי תוך

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

 חשבונו על המקרה, לפי הניזוק)ים(, ו/או המשרד את ולשפות לפצות בהתאם לקבוע בדין, ויהיה חייב שלישי צד

שיגיע לו/לה/להם.  הפיצוי ו/או הנזק דמי לכך, ובכל בקשר נגדה שיוגשו תביעה ו/או כל דרישה והוצאותיו, בגין

הזוכה  משחרר לחלוטין ומראש את המשרד, עובדיו, שלוחיו, ואת כל מי שבא במגע מטעמו, מכל אחריות וחבות 
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או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש ו/או פיצוי /לכל ובגין כל תאונה/ ו

מכל סוג, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא ומכל סוג 

 נזק שהוא.

ן לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותיו של הזוכה מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים על פי די 13.2

הזוכה, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי מתן השירות ו/או בקשר איתו ו/או ממעשה או מחדל 

הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הזוכה על פי חוזה ומכרז זה. הזוכה יפצה וישפה את המשרד 

 שלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור.בגין כל תשלום שיחויב ל

מקצועית  שגיאה עקב לו שיגרמו נזק או פגיעה כל בגיןו/או את בעל העסק המשרד  את וישפה אחראי יהיה הזוכה 13.3

 המקצועית. חובתו במילוי הזנחה ו/או מחדל ו/או הזוכה של

ו/או מחדלים של כל גורם הפועל  למען הסר ספק, אחריותו של הזוכה כמפורט בסעיפים לעיל תחול גם בשל מעשים 13.4

 בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחייבויותיו מכוח חוזה ומכרז זה.

 ביטוח 14

על כל תנאיו, במהלך כל תקופת  בפרק א' 26 בסעיףהמפורטים הספק מתחייב, ולקיים את כל הביטוחים  14.1

 ההתקשרות. 

לאור הוראות המכרז והחוזה ולקבוע בנוסף לביטוחים הנדרשים והמפורטים במכרז, על הספק לבחון את חשיפתו  14.2

 את הביטוחים הנחוצים לו, בהתאם לניהול סיכונים של הספק.

 אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק, מכל חובה החלה עליו על פי המכרז ועל פי כל דין. 14.3

 המחאת זכויות או חובות על פי הסכם 15

ת או חובה על פי הסכם זה או את ביצוע ההסכם, ללא אישור חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב כל זכו 15.1

 מראש ובכתב של המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 

אישר המזמין המחאה או הסבה של זכויותיו או חובותיו של הספק על פי הסכם זה, לא יהיה באישור המזמין כדי  15.2

 י הסכם זה.לשחרר את הספק מאחריותו כלפי המזמין בדבר מילוי חובותיו לפ

מוצהר ומוסכם בזה כי למזמין הזכות להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה ללא צורך בקבלת אישור  15.3

 כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

 הפסקת ההתקשרות 16

ששת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון, אשר במהלכה יהא המשרד רשאי לבטל את ההתקשרות  16.1

 ימים מראש. 30התראה בכתב בת עם הזוכה ב

יום על הפסקת ההתקשרות בגין אי ביצוע ההסכם  60המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של  16.2

 לשביעות רצונו של המזמין, או מכל סיבה אחרת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
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לפרש ולנמק את החלטתו. לא תהיה לספק  המזמין יהיה רשאי לתת הודעה על הפסקת ההתקשרות כאמור גם מבלי 16.3

 כל תביעה, דרישה כספית או טענה אחרת כלפי המזמין בקשר עם הפסקת פעולתו כאמור.

תוקפה של ההתקשרות מותנה בקיומו של תקציב מאושר של המזמין. ככל שבמהלך תקופת ההתקשרות לא יהיה  16.4

 תקציב מאושר כאמור תופסק ההתקשרות לאלתר. 

ות עם הספק, כולה או מקצתה, בין אם כהחלטה של המזמין, כתוצאה מהפרה של הספק או מכל הופסקה ההתקשר 16.5

סיבה שהיא, ישלם המזמין לספק בגין פעולות שביצע הספק טרם הפסקת השירותים, ובגינם זכאי הספק לתשלום 

נושא בהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה. במקרה כאמור רשאי המזמין להתקשר בהסכם עם ספק אחר ב

 המכרז. 

 30מבלי לפגוע בכלליות האמור בכל מקום בהסכם, המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, בהתראה של  16.6

 יום, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

 אם ימונה מנהל מיוחד, קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע לספק;  16.6.1

 ; אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק 16.6.2

 אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק;  16.6.3

אם הספק פשט את הרגל, חלה במחלה אשר מונעת ממנו את היכולת לבצע את האמור בהסכם זה, או הסתלק  16.6.4

 מביצוע ההסכם מכל סיבה אחרת;

אם הספק התנהל, בעת מתן השירותים, באופן מבזה כלפי אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו,  16.6.5

 נטייתו המינית או מוגבלות;מינו, 

 על הספק להודיע מידית למזמין על התרחשות אחד המקרים המפורטים בסעיף זה. 16.7

 סיום התקשרות 17

במקרה של סיום התקשרות,  הזוכה יהיה זכאי לקבל את כל התמורה בגין השירותים שסיפק, ככל שסופקו לשביעות  17.1

 רצונו של המשרד, עד למועד סיום ההסכם.

תהא לספק כל תביעה או דרישה כספית  לעיל, לא 9כאמור בסעיף מוסכם ומוצהר כי מעבר לתמורה שתשולם לזוכה  17.2

 או אחרת כלפי המשרד בקשר עם הפסקת פעולתו על פי הסכם זה.

בתום ההתקשרות, ישתף הספק פעולה עם המזמין בהעברת האחריות בביצוע חובותיו על פי הסכם זה, למזמין או  17.3

שנבחר על ידי המזמין. בכלל זה יעביר הספק למזמין או לספק החדש כל מידע רלוונטי, יסייע לו במענה  לספק אחר

 לשאלות, ויהיה זמין לפניותיו.

ככל שהספק לא ישתף פעולה בהעברת האחריות, כמפורט לעיל, הוא יישא באחריות על כל נזק שיגרם למזמין או  17.4

 לספק החדש שהחל בביצוע ההסכם.    
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יחזיר לעורך המכרז/למשרד את כל הקבצים וקבצי המדיה, המסמכים, התיעוד, ההבהרות או כל פרט אחר, הספק  17.5

על כל מדיה שהיא )נייר, מדיה מגנטית או אופטית וכו'(, הנוגעים למתן השירותים. הזוכה יעביר את כל מרכיבי 

 שלא היה בידיו לפני הסכם זה. השירותים )נתונים ומסמכים וכו'(, באופן שלא יישאר בידי הזוכה שום פרט

הספק מתחייב כי לא יותיר בידיו כל חומר, מידע או תיעוד הנוגע לעורך המכרז/למשרד ו/או לגורמים הקשורים עמו  17.6

 בכפוף לדין, וכי יתעד את תהליך השמדת הנתונים שהיו ברשותו.

עו במסגרת הסכם פרטני בין הוראות באשר לאירוע של הפסקת הזמנת עבודה של המשרד עם הספק המבצע, ייקב 17.7

 המשרד לזוכה.

 לא ישולם לספק תשלום נוסף עבור שיתוף הפעולה כאמור מעבר לקבוע בהסכם זה. 17.8

 במקרה בו תופסק ההתקשרות בין המשרד לספק, יהיה רשאי המשרד לבחור אחת משתי החלופות: 17.9

 ך התיחור לתמהיל מסוים. להעביר את שירותי המכרז למציע אשר דורג במקום נמוך יותר )מהזוכים( במהל

 לבצע הליך תיחור מחודש בין המציעים במכרז זה, לא יורשה להשתתף הזוכה עמו הופסקה ההתקשרות.

 הפרת ההסכם 18

 "(:הפרה יסודית" –אלה יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה )להלן  – הפרה יסודית של ההסכם 18.1

 ;15-ו 13,14, 12, 11, 7, 6, 5, 4, 3הבאים: הפרת סעיפי ההסכם  18.1.1

 חריגות משמעותיות מפרטי ההתקשרות המבוקשים במכרז; 18.1.2

 אם הספק לקח חלק בתיאום הצעות, לצורך זכיה במכרז;  18.1.3

כשיש בידי עורך המכרז הוכחות, להנחת דעתו, שהזוכה או אדם אחר בשמו או מטעמו קיבל, נתן או הציע לאדם  18.1.4

 אחר כלשהו שוחד, מענק, טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם.

 ובין שלא עומד בדרישות המכרז וההסכם;אספקת ט 18.1.5

 הפעלת קבלן משנה בניגוד להוראות במכרז וההסכם; 18.1.6

 אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם; 18.1.7

הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו, להפסיק מיידית את ההתקשרות עם הספק  18.2

י לגרוע מזכות המזמין לסעד או פיצוי כאמור או כל חלק ממנה ללא התראה נוספת ולבטל את ההסכם וזאת מבל

 במכרז, בהסכם או על פי כל דין. 

ימים מראש,  7מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה עורך המכרז רשאי לבטל הסכם זה, בהתראה בכתב של  18.3

 בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים )ככל שהוא לא תוקן בתקופת ההתראה האמורה( ככל והדבר עומד בהוראות

 הדין הקיים:
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יום; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע  30אם הזוכה הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  18.3.1

 מידית לעורך המכרז בדבר הפסקה כאמור. 

לרבות בעליו של הזוכה, עובדים ומועסקים  –אם הזוכה הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון. לעניין סעיף זה, "הזוכה"  18.3.2

 מטעמו. ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע מידית לעורך המכרז בדבר האמור. 

ק זמני או קבוע או מנהל מיוחד לזוכה; אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הזוכה אם ימונה מפר 18.3.3

 ויובהר, במקרים המפורטים לעיל על הזוכה להודיע מידית לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור.

אם יינתן צו הקפאת הליכים לזוכה; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע מידית לעורך המכרז בדבר מתן צו  18.3.4

 כאמור. 

  -הפרת הסכם שאינה יסודית  18.4

 יטול ההסכם עקב הפרה או הפרה צפויה: ב 18.4.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו על פי המכרז  18.4.1.1

ימי עבודה מקבלת הודעה  15וההסכם, מכל סיבה שהיא, יאפשר לספק לתקן את הפגם וזאת תוך 

 לנסיבות העניין. בכתב מאת המזמין, או תוך פרק זמן ארוך יותר שיקבע המזמין בהתאם

בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, המזמין יהיה רשאי להודיע לספק  18.4.1.2

 יום על הפסקת ההתקשרות בגין הפרת ההסכם.  45בהודעה מוקדמת של 

נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן  18.4.1.3

, או כי לא יוכל לעמוד במועדי ובתנאי השירות, יודיע על כך מיד בעל פה ובדואר מכל סיבה שהיא

 אלקטרוני למזמין. 

בכל מקרה של הפרה צפויה של ההסכם, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו לאפשר לספק להכין תכנית  18.4.1.4

 לתיקון הליקויים ולדון בה, או להפסיק את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה.

של סיום הסכם זה מתחייב הזוכה להמשיך באספקת השירותים אשר הוזמנו במועד שקדם למועד כניסת  בכל מקרה  18.5

הביטול לתוקף, אלא אם כן יחליט המשרד אחרת ויודיע על כך לזוכה בכתב. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות 

 המשרד לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין בגין ההפרה. 

ייבחן חיוב הזוכה בפיצויים כאמור  –י במקרים של מקרה כח עליון או כל מקרה שאיננו בשליטת הזוכה יובהר כ 18.6

 לעיל בהתאם לשיקול דעת המשרד. 

  –רכש מספק חלופי  18.7

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם ובמכרז, במידה וכתוצאה מהפרת הסכם שירות הנדרש למזמין  18.7.1

 המזמין, ירכוש אותו המזמין מספק חלופי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.   אינו זמין מהספק לשביעות רצון
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 תרופות מצטברות 19

התרופות, לרבות זכות הקיזוז, עיכבון, חילוט, פיצויים מוסכמים, וכל הפעולות שהורשה המזמין בהסכם זה לעשות  19.1

ול את זכותו של המזמין בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשל

 לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין. 

 –קיזוז ועכבון  20

מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה או על פי כל דין, למזמין תהיה זכות לקזז מסכומים שהוא חב לספק על  20.1

פי ההסכם, כל חוב שהספק חייב לו, בין קצוב ובין שאינו קצוב, לרבות בין הזמנות. כן יהיו המזמין רשאי לעכב תחת 

 ספק כלפי אחד מהם. ידו כל סכום שהוא חייב לספק, עד לתשלום כל חוב שיש ל

זכות זו תהיה כפופה למתן הודעה בכתב על ידי המשרד על הכוונה לבצע פעולה בהתאם להוראות סעיף זה, ומתן  20.2

 הזדמנות לזוכה להשמיע את טענותיו בעניין.

על סכום הקיזוז תחול הריבית בשיעור הריבית הגבוה ביותר שאותו רשאי המשרד לגבות, וזאת החל מהמועד הקבוע  20.3

 פירעון ועד למועד התשלום בפועל.ל

הזוכה מוותר בזאת על כל זכות קיזוז וזכות עיכבון כלפי עורך המכרז ו/או המשרד. על אף האמור בכל דין, לא תהיה  20.4

 לזוכה כל זכות לעכבון לגבי השירותים שבידיו.  

 –חילוט ערבות  21

על ידי המזמין עקב הפרת תנאי המכרז  מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בהסכם, ערבות הביצוע ניתנת לחילוט 21.1

או ההסכם על ידי הספק או בגין התנהגות שאינה מקובלת ושאינה בתום לב, או לצורך כל תשלום אחר המגיע 

 למזמין מהספק, ובכלל זה פיצויים. 

 לספק תינתן הזדמנות להציג את טענותיו בכתב או בעל פה, בטרם יממש המזמין את סמכותו לפי סעיף זה. 21.2

ל שחילוט הערבות נעשה לצורך פיצוי המזמין, מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום מלוא הפיצויים ככ 21.3

בהתאם להסכם זה, וכי המזמין יהיה זכאי לקבל מן הספק את ההפרש בין הסכום ששולם עקב חילוט הערבות, ובין 

 סכום הפיצויים המגיעים למזמין. 

חיות המזמין ולשיקול דעתי הבלעדית, יידרש הספק להעמיד ערבות ביצוע חדשה לאחר חילוט הערבות, ובהתאם להנ 21.4

 בסכום הקבוע בהסכם זה, כתנאי להמשך ההתקשרות. 

 ויתור 22

שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד עורך המכרז ו/או המשרד לא יחשבו כוויתור של המשרד לפי  22.1

 לא אם כן נעשה ויתור זה במפורש ובכתב. הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, א
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מובהר כי בכל מקרה בו ויתר אחד הצדדים להסכם זה למשנהו במועד מסוים על איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא  22.2

יהווה הוויתור תקדים לוויתור על אותה זכות בכל מועד שלאחר מכן ולא ילמדו גזירה שווה מהוויתור האמור ביחס 

 ייבויות לפי הסכם זה. ליתר הזכויות וההתח

 

 כתובות הצדדים והודעות 23

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר רשום, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת; הודעה בדואר רשום כאמור תחשב  23.1

 ימים מיום המסירה לבית הדואר, המוקדם מביניהם. 3שנתקבלה עם קבלת אישור מסירה חתום, או לאחר 

 יהיה לכתובת הבאות:משלוח דואר על פי הסכם זה  23.2

. ככל והמזמין יעבור לכתובת חלופית, יעדכן המזמין את 13, תל אביב, קומה 8שד' שאול המלך  כתובת המזמין: 23.3

 הספק בכתב ומשלוח הדואר יעבור לכתובת החדשה כאמור בהודעת המזמין. 

 כתובת הספק: __________________________________________. 23.4

זה תימסר בדואר רשום, אלא אם הסכימו על כך הצדדים ביניהם בכתב; הודעה בדואר רשום  כל הודעה על פי הסכם 23.5

 ימים מיום המסירה לבית הדואר. 3כאמור תחשב שנתקבלה לאחר 

 קבלה הנושאת חותמת רשות הדואר תשמש ראיה לתאריך המסירה.  23.6

 

 

 שונות 24

הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא אך הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים  24.1

 ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין, ויחול עליהם החוק הישראלי.

 נוהל פרסום התקשרויות, זאת בהתאם לאתר חופש המידע הממשלתיפרטים מהחוזה ומאופן מימושו יפורסמו ב 24.2

, זאת בהתאם להנחיות המפורטות בהחלטת 29.12.2013מיום  1116החלטת ממשלה ובמקרים הרלוונטים גם לפי 

 הממשלה האמורה.

 י בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, מראש ובכתב. כל שינו 24.3

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של  24.4

 הסכם זה.

 מועד החתימה על ההסכם יהיה מועד החתימה של אחרון הצדדים על ההסכם. 24.5

על ידי אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ולאחר הימצאות תקציב  הסכם זה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו 24.6

 מתאים וקבלת כל האישורים הנדרשים על ידי הגורמים המוסמכים או הנוגעים לעניין מטעם המדינה.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               

___________________________ 

 שם וחתימה

 מנכ"ל המשרד 

 

 

               

___________________________ 

 חשב המשרד

 חשב המשרד

 

               

___________________________ 

 שם וחתימה

 ספקהמורשה חתימה מטעם 

 

 

               

___________________________ 

 וחתימהשם 

 ספקהמורשה חתימה מטעם 
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נספחים להסכם  –' דפרק 

 )לחתימת הזוכה(
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 רשימת נספחים שיש לצרף להסכם )על ידי הזוכה( .47

 

מס' 

 נספח
 תיאור נספח שם נספח

נספח 

16 

אישור קיום 

 ביטוחים

הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור על הזוכה לצרף העתקי פוליסות 

בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הזוכה למשרד לפיתוח 

 הפריפריה, הנגב והגליל עד למועד חתימת ההסכם.

 

נספח 

17 

התחייבות 

לסודיות, אבטחת 

מידע והיעדר ניגוד 

 עניינים

 הזוכה לחתום על ההתחייבות בנספח על

נספח 

18 
 ערבות ביצועהצעת 

  בנספח לנוסח המופיעבהתאם הזוכה לצרף ערבות ביצוע על 

 

 

 

 

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/


  
 
 
 

___________________________________________________________________________ 

 

-97- 
ת   מו א ת  ך בי מל ה ל  או ש  ' שד ט,  פ ש : , 8מ ל' | ט ב  בי א ל  6ת 06 07 00-0 3  | gal i l .gov . i l-www.negev 

 

 

 

 

 אישור ביטוחים – 16נספח 
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 התחייבות לסודיות, אבטחת מידע והיעדר ניגוד עניינים  – 17נספח 

 -על ידי הזוכה במכרז בלבד  מולאי - 

 

 לכבוד

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

 

אני _______________________, ת.ז. __________________, אשר תפקידי אצל  

"( הינו ______________________, נותן הספק" -)להלן  ]למלא שם הספק[__________________________________ 

י הפריפריה החברתית, הנגב למתן שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות ביישוב 1-2022התחייבות זו בקשר למכרז פומבי מס' 

 "(.המכרז" -)להלן והגליל 

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: .1

הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם, בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש  .2

 אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם. 

סם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפר .3

 והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.

 ה. לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין התחייבויות הספק על פי הסכם ז .4

אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת,  .5

 במישרין או בעקיפין. 

לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם לבין פעילות אחרת  חששאני מתחייב להודיע למזמין ולמזמין על כל  .6

 שלי. 

 

 

_________________ חתימה: _____________ תאריך:___________שם:   

 

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

בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים בין 

 בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או  -"סודות מקצועיים" 

ימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי יעיל: מידע אשר לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור ל

 מטעמה. 
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 נוסח כתב ערבות ביצוע – 18נספח 

 -ערבות זו תוגש על ידי הזוכה במכרז בלבד  -

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס ________________________

 כתב ערבות

 לכבוד

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

 באמצעות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 ____________הנדון: ערבות מס'

)במילים: _______ שקלים חדשים(, אשר ₪ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ____________ 

קשר עם הסכם שנחתם בעקבות " תדרשו מאת: ________________________________ )להלן "החייב"( ב

 למתן שירותי הקמת ותחזוקת חנויות מקוונות ביישובי הפריפריה החברתית הנגב והגליל ". 1/2022מכרז פומבי מס' 

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

לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים 

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

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך ______________

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

 שם הבנק/חב' הביטוח

 

_______________________________            ___________________________ 

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

 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

                 __________________________________             ________________ 

 תאריך                                          שם מלא                               חתימה

 

 חותמת:_______________________

 

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/


  
 
 
 

___________________________________________________________________________ 

 

-100- 
ת   מו א ת  ך בי מל ה ל  או ש  ' שד ט,  פ ש : , 8מ ל' | ט ב  בי א ל  6ת 06 07 00-0 3  | gal i l .gov . i l-www.negev 

 

 

 

 

 

 נספחים לעיון הזוכה .48

 

 

 

נספח 

19 

רשימת חברות ביטוח 

המורשות לתת 

 ערבויות

 המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויותהפנייה לרשימת 

נספח 

20 
 נספח פורטל עסקים

 מידע לגבי פורטל הספקים
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 רשימת חברות ביטוח המורשות לתת ערבויות – 19נספח 

 

 

 

  

רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות מופיעה בקישור הרצ"ב, באתר אגף שוק ההון, 

 .וח וחסכון במשרד האוצרקישור לאתר אגף שוק ההון, ביטביטוח וחסכון במשרד האוצר: 

licenses.aspx-Insurance/Pages/Valid-Information/Consumer-https://mof.gov.il/hon/Consumer 
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 נספח פורטל הספקים – 20נספח 

 

 :קישור לחוזה התקשרות בעניין פורטל ספקים .4

  https://mof.gov.il/AG/Documents/PortalSapakim_Contract.pdf  

 :רשימת הגופים המורשים ופרטי הקשר שלהם .5

  https://www.justice.gov.il/Units/EstatesCommittee/MainDocs/smartCardApprove.pdf 

 ניתן למצוא בפורטל השירותים הממשלתי בכתובת Verify & Sign הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת .6

..www.gov.il 
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