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 01/20 'סמכרז פומבי מ - הזמנה להציע הצעות

 כללי

מציעים  (, מזמינה בזאת"המזמינה" לתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן:הממש חברהה .1

מתן ל, מזמינהההעומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות להתקשרות בהסכם עם 

לתנאים , הכל בהתאם ה ושליחויותשכפול, כריכ שירותי העתקות, הדפסות, פלוטרים ותוויין,

  .("שירותים"ה)להלן:  הסכם המצורף להזמנה זובאשר יפורטו להלן ו

 בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך. .2

למתן השירותים מסגרת  עם הזוכה בהסכם מזמינההתקשר תלאחר בחירת הזוכה במכרז,  .3

, והזוכה יידרש לספק את השירותים בהתאם למפורט בהסכם על נספחיו "(הסכםה)להלן: "

 .'ח כמסמךהמצורף להזמנה זו 

: להביא את ההתקשרות לידי סיום מוקדם, כמפורט בהסכם המזמינהמבלי לגרוע מסמכות  .4

חודשים ממועד חתימת המזמינה על ההסכם. המזמינה  36 -תהא ל  בהסכם תקופת ההתקשרות

הסכם, באותם תנאים, עד לתקופת הארכה התקשרות בתהא רשאית להאריך את תקופת ה

  .חודשים( 60חודשים )סה"כ  24מצטברת שלא תעלה על 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהדפיסם ללא תשלום, באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת:  .5

www.haganot.co.il " :(.אתר האינטרנט)להלן" 

להלן, לא יהא רשאי  10  כאמור בסעיף נרשם למכרזלמען הסר ספק, מובהר כי מציע אשר לא  .6

 מכרז.לא יוכל להשתתף בלהגיש שאלות הבהרה ו

 לוח זמנים

לגרוע מסמכות המזמינה לדחות את המועדים הקבועים במסמכי המכרז, להלן מתווה  מבלי .7

 לוחות הזמנים המתוכנן להליכי המכרז:

 תאריך פעילות

 20.02.2020 ]חובה[ מועד אחרון לרישום למכרז

 20.02.2020 מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה 

 13:00עד השעה  9.03.2020  ]חובה[המזמינה במשרדי  צעותמועד אחרון להגשת ה

מס' פומבי מכרז 
01/20 

 א'מסמך 

להציע הזמנה 
 הצעות
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 מסמכי המכרז

 המכרז מצורפים וכוללים את המסמכים המפורטים להלן: מסמכי .8

 .מסמך א' - הזמנה להציע הצעות .8.1

 .(1מסמך א') -טופס רישום למכרז  .8.2

 .מסמך ב' - טופס הגשת הצעה .8.3

 .ג' מסמך - אישור רו"ח בגין מחזור כספי .8.4

 .מסמך ד' - תצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסף .8.5

 .(1')מסמך ד -התחייבות ספק משנה  .8.6

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק שוויון זכויות  .8.7
 .'המסמך  -לאנשים עם מוגבלות 

 .'ומסמך  - ההצעה הכספית .8.8

 .'זמסמך  - )ככל הנדרש( אישור זכויות החתימה בתאגיד .8.8

 .'חמסמך  - הסכםה .8.10

 ".המכרזמסמכי " -מסמכים אלו, על נספחיהם, יכונו להלן ביחד או לחוד

 תקשרות העיקרי ה

הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק להלן הפרטים המובאים בסעיף זה  .8

 תהתייחסו. היתה המכרזבמקרים בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 

 ., תחייב ההוראה האחרת והמפורטתהמכרזאחרת כאמור באיזה ממסמכי 

 5המזמינה מתכננת ומבצעת פרויקטי הגנות מפני עליית מפלס בריכה , כחלק מפעילותה .8.1

באגן הדרומי של ים המלח הכוללים שיקום ופיתוח תשתיות וכן מנהלת ומבצעת 

פרויקטים תיירותיים, בתחומי הבינוי, הפיתוח והתשתיות, בכל השטח הדרומי של מדינת 

לרבות העיר אילת וכן אזורים ישראל, החל מתחום המועצה המקומית מגילות ודרומה, 

 משיקים רלוונטיים אחרים.

בהסכמים עם יועצים, מהנדסים, מתכננים   מזמינהקשורה ה המשך לאמור ובמסגרתו,ב .8.2

מכל רחבי הארץ, אשר זקוקים, לשם ביצוע תפקידם והשירותים השונים להם הם  "בוכיו

 פן תדיר ושוטף., לשירותי העתקות, צילומים ותוויין באומזמינהמחויבים כלפי ה

ואינפורמציה מוערך לצורכי מכרז  בשנים האחרונות השנתי הנצרך היקף השירותים .8.3

מטעם אמור משום התחייבות באין מודגש כי  ש"ח לשנה כולל מע"מ. 70,000 -כב תכללי

ירותים מהזוכה במכרז בהיקף כלשהו או בכלל, והנתון הינו הערכה להזמנת שהמזמינה 

, והתשלום יהא ההתקשרות עם הזוכה תהא בהסכם מסגרת בלבד.כללית לצורכי מכרז 
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בהתאם להוראות שתעביר המזמינה לזוכה, ואשר יבוצעו על ידו בהתאם להיקף ההזמנות 

 ההסכם. 

( על פי 'ח מסמךהשירותים יינתנו על ידי הזוכה במכרז על פי התנאים הקבועים בהסכם ) .8.4

/או ו אטויוהמעת לעת באופן אלקטרוני באמצעות מערכת  מזמינההזמנות אשר תוציא ה

 . מראש ובכתב י המזמינהשייקבעו על יד או באמצעים אחרים ,הרמדורנט

 .בהסכםכמפורט  ,לפי צרכי המזמינה הודחופ הרגילהשירותים יכללו שירותי שליחות  .8.5

במועדן ועל פי הוראות  ,המזמינהשל  הבתמורה למתן השירותים לשביעות רצונה המלא .8.6

 ההצעלתעריפים הקבועים בלזוכה תמורה כספית בהתאם  המזמינהתשלם  הההסכם, 

פי התנאים המפורטים -"(. התמורה תשולם עלהתמורה)להלן: " מסמך ו' -הכספית 

 בהסכם.

 רישום למכרז

 -המעוניינים להשתתף במכרז, ישלחו )בעצמם או באמצעות מי מטעמם( את טופס הרישום  .10

לאחר שמולא על ידם, ויעבירו אותו לראש תחום רכש והתקשרויות, עו"ד שרה  (1מסמך א')

לעיל. טופס הרישום יכלול   7, עד למועד הנקוב בסעיף m@haganot.co.ilsarahמורלי, בדוא"ל: 

את פרטי המציע, איש קשר מטעמו ופרטי ההתקשרות עימם. על המציע ו/או מי מטעמו לוודא 

כי טופס הרישום נקלט אצל ראש תחום רכש והתקשרויות וכי נשלח אליו דוא"ל חוזר על ידה, 

ככל ולא התקבל דוא"ל כאמור, "(. אישור רישום למכרזהמאשר את רישומו למכרז )להלן: "

כי טופס הרישום התקבל וכי נשלח אליו  02-6558203באחריות המציע או מי מטעמו לוודא בטל' 

 אישור רישום למכרז.

לא הרישום למכרז הינו חובה ומהווה תנאי סף. מציע שלא יירשם למכרז לא יוכל להשתתף בו ו

 לשלוח שאלות הבהרה במסגרתו.יוכל 

 במכרז פותלהשתת סף תנאי

 רק מציע אשר עומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן, יהא רשאי להשתתף במכרז: .11

לא  ,(קלים חדשיםאלף ש מאתיים) ש"ח 200,000-א יפחת משל שנתי מחזור כספיבעל  .11.1

בכל אחת לשנה, במהלך כל אחת משלושת שנות הכספים האחרונות )כולל מע"מ, 

 (.2018-ו 2018, 2017מהשנים 

מכל אחת ק"מ  30בטווח של  , בהם מבוצעים השירותים מושא המכרז,סניפיםלמציע  .11.2

  .סניפים לכל הפחות( 5)סה"כ  ואילת באר שבע, מהערים ירושלים, תל אביב, חיפה

 להלן פירוט בדבר הוכחת העמידה בתנאי זה והוראות נוספות:

סניפים לכל  ארבעהבעל/י עסקים, להצגת מציע יוכל להציג שיתוף פעולה עם  .11.2.1

ספקי )להלן: " למתן השירותיםהיותר, אשר ישמשו כספקי משנה מטעמו 

ם מטעעל פי הוראות ההסכם תים השירוספקי משנה אלו יספקו את  ."(המשנה

mailto:sarahm@haganot.co.il
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והבלעדית לאספקת כי האחריות המלאה מודגש  המציע ובאחריותו המלאה.

תהא וקיום הוראות ההסכם, מלוא השירותים )לרבות באמצעות ספק/י משנה( 

 , וההתקשרות של המזמינה תהא עימו בלבד.של המציע

יודגש כי אין מניעה שיוצג אותו ספק משנה ליותר ממציע אחד, ובלבד שהוצג על  .11.2.2

 ני.ידי כל מציע טופס התחייבות ספק משנה המתייחס למציע באופן פרט

 עוד יודגש כי אין מניעה שספק משנה יגיש גם הצעה באופן עצמאי. .11.2.3

הכולל את פירוט  מסמך ד'להוכחת עמידה בתנאי הסף זה ימלא המציע את  .11.2.4

 הסניפים המוצעים להוכחת עמידה בתנאי סף. 

-3.1' במקום המיועד לכך בטבלאות Vהגשת ספקי משנה תהא באמצעות סימון ' .11.2.5

 (1מסמך ד')טופס התחייבות בנוסח באמצעות הגשת , ובנוסף, מסמך ד'ל 5.3

 מטעם המציע. המוצעים  משנהי הספקאחד מ כלחתום על ידי 

-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והמציע מנהל ספרים כנדרש על פי כל דין ולפי  .11.3

1876; 

כי נקלט אצל ראש תחום וווידא  למכרז במועדשלח טופס רישום המציע )או מי מטעמו(  .11.4

 לעיל. 10  בסעיף , כמפורטרכש והתקשרויות וכי נשלח אליו דוא"ל חוזר על ידה

 פרטי ההצעה

: כל הצעה למכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד )מגיש ההצעה יכונה לעיל ולהלן .12

, "(, כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע בלבדהמציע"

להוראות מסמכי המכרז, אלא אם כן נדרש אחרת במפורש )כדוגמת וייחתמו על ידו בהתאם 

 . וכו'( (1מסמך ד')התחייבות ספק משנה בנוסח , אישור רו"ח

וכן לא תותר , ידי מספר מציעים-מובהר בזאת, כי לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת על .13

 של ישויות משפטיות אשר הוקמו במיוחד לצורך השתתפות במכרז זה. השתתפותם במכרז 

 להלן. 28 לסעיף  את כל המסמכים והפרטים הנדרשים בהתאםתכלול ההצעה  .14

יעשו על ידי המציע יכל השמטה ו/או שינוי ו/או תוספת וכן כל הסתייגות אשר  למען הסר ספק,

באי אלו ממסמכי המכרז ו/או באמצעות מסמך נלווה ו/או בכל דרך אחרת לא יהיו תקפים כלפי 

 ועלולים להביא לפסילת ההצעה. מזמינהה

עם מי  ומתן-את הזכות לקבל הבהרות ממי מהמציעים ו/או לקיים משאשומרת  מזמינהה .15

, ו/או להתעלם מפגמים שאינם מהותיים מהמציעים ו/או לדרוש תיקונים בכל אחת מההצעות

  דעתה.-לפי שיקול

רק . מובהר בזה כי להכניס בכל עת שינויים במסמכי המכרזהמזמינה שומרת לעצמה את הזכות  .16

. השינויים והתיקונים מזמינה, יחייבו את ההמזמינההמסמכים הסופיים, כפי שייחתמו על ידי 
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כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו ויובאו בכתב לידיעתם של כל משתתפי 

למענים שנמסרו למזמינה מראש. דואר אלקטרוני אמצעות , בכנדרש למכרז נרשמוהמכרז אשר 

ת באחריות המציעים לבדוק מעבאתר האינטרנט. השינויים והתיקונים כאמור, יפורסמו גם 

לבחון האם קיימים שינויים ו/או הודעות על מנת , מזמינהאת אתר האינטרנט של ה, לעת

 .זה נוגע למכרזבכל ה המזמינהמטעם כלשהן 

 הבהרות ושינויים

בדוא"ל:  ,שרה מורליועדת המכרזים, עו"ד  תשאלות הבהרה תוגשנה בכתב למזכיר .17

sarahm@haganot.co.ilלוודא טלפונית את קבלת המציע על . עילל  7 הנקוב בסעיףמועד , עד ל

 מעת, כפי שיתמנה מזמינההו/או מנציג  מזמינההמ. כל תשובה 02-6558203השאלות, בטל': 

לעת, תהא בכתב ולא יהא תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת. התשובות לשאלות ההבהרה 

ויהוו חלק בלתי נפרד  המזמינהשל באתר האינטרנט יפורסמו יופצו לכל משתתפי המכרז ו/או 

 ממסמכי המכרז.

. אישור רישום למכרז ועדת המכרזים תלמזכיר והציגעים אשר יממצשאלות הבהרה יתקבלו רק  .18

 ו/או להשתתף במכרז. להגיש שאלות הבהרה לא יוכל נרשם למכרז מציע אשר לא 

, בהתאם לפורמט שלהלן בלבד. שאלות אשר יוגשו שלא Wordשאלות הבהרה יוגשו בקובץ  .18

 כאמור לעיל, לא ייבחנו ולא יקבלו מענה, והכל לשיקול דעת המזמין: 

שם המסמך )כשמו  מס"ד

במסמכי ההזמנה ו/או 

 ההסכם( 

 השאלה מספר הסעיף

    

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .20

 בכתב תחייבנה את המזמין.

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירות, סתירות  .21

או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה 

אחרת, עליו לפנות למזמינה ולפרטן בכתב, וזאת עד למועד האחרון לשליחת שאלות הבהרה 

לעיל. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור במועד, יהיה מנוע מלהעלות  7 הנקוב בסעיף 

בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירות או אי התאמות כאמור, ומובהר כי במקרה כזה, 

הפרשנות הנכונה ו/או לתקן את אי הבהירות, הסתירה או אי המזמינה תהא רשאית לקבוע את 

ההתאמה, לפי שיקול דעתה המוחלט, והמציע ו/או הזוכה במכרז לא יהיו רשאים להעלות כל 

 טענה בעניין קביעת המזמינה.

עת, קודם למועד להגשת ההצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  בכל תרשאי מזמינהה .22

או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים כאמור יהיו  הבמסמכי המכרז, ביוזמת

יובאו בכתב לידיעתם יפורסמו באתר האינטרנט או חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו ו

mailto:sarahm@haganot.co.il
mailto:sarahm@haganot.co.il
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בדואר אלקטרוני או בדואר רשום או בפקסימיליה , נרשמו למכרזאשר של כל משתתפי המכרז 

  לפי הפרטים שנמסרו מראש.

במכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים  הצעתועם הגשת  .23

הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס זה. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע 

 מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

ין מסמכי המכרז השונים ו/או בכל מקרה, ובכלל זה במצב בו תימצא סתירה ב מען הסר ספק,ל .24

את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל  מזמינההקבע תהמכרז,  מסמכיאי בהירות לגבי 

טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או 

 .מזמינהה הבגין הפירוש ו/או הנוסח שבחר

מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים, וכי במידה ולא מתן השירותים מובהר בזאת כי  .25

לבטל את המכרז בכל שלב  תרשאי נההא המזמיתיתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, 

שהוא, לרבות לאחר קבלת ההצעות ולרבות לאחר הכרזה על הזוכה במכרז, והמציע לא יהא 

שלא לממש את  נההמזמי תא רשאיהתזכאי לכל פיצוי בגין הכנת הצעתו למכרז וכיוצ"ב. כן 

פי מכרז זה, בכל שלב שהוא, -על שירותיםההתקשרות ו/או להפסיק ו/או לצמצם את היקף ה

 כמפורט בהסכם.ו

אם ימצא בית משפט מוסמך כי אין תוקף לסעיף או לסעיפים במסמכי המכרז או לחלקי סעיפים  .26

כך כדי לפגוע בשאר מסמכי במסמכי המכרז או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא ב

המכרז אשר ייוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין; זולת אם החליטה המזמינה כי עקב 

 ביטול או צמצום כאמור, יש לערוך במכרז שינויים נוספים או לבטל את המכרז.

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הובא עניין הנוגע או הקשור למכרז בפני ערכאה שיפוטית ונפסק על .27

ידי אותה ערכאה כי הוראה או חלק מהוראה מהוראות מסמכי המכרז פסולה, מבוטלת או 

בטלה, משום שאינה עומדת בדרישות הדין או מכל סיבה אחרת, יראו את אותו חלק בהוראה 

 כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת על מנת שתוסיף לעמוד בתוקפה.

 מסמכי ההצעה

, מלאים וחתומים המסמכים והאישורים המפורטים להלן כלכל מציע נדרש לצרף להצעתו את  .28
 :)אין צורך לחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז( כנדרש בכל מסמך

 )מסמך זה(; מסמך א' -הזמנה להציע הצעות  .28.1

 ;מסמך ב' בנוסח, מלא וחתוםטופס הגשת הצעה  .28.2

 ;'גמסמך , בנוסח 11.1 ף בתנאי הסאישור רו"ח בגין מחזור כספי להוכחת עמידה  .28.3

 11.2  ףבסעיכאמור  תנאי הסףב מאושר על ידי עו"ד להוכחת עמידה מלא וחתוםתצהיר  .28.4

 ;'דמסמך  , בנוסחלעיל

לעיל נעשית  11.2 )ככל שהוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  התחייבות ספק משנה .28.5

הטופס יוגש  .(1מסמך ד')( חתומה על ידי ספק המשנה בנוסח משנה /יבאמצעות ספק

 .)עד שני טפסים יצורפו להצעה( לכל ספק משנה המוצג סניף מטעמו במכרז זה בנפרד
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, מהמציע, מספק ו/או השלמה נוספיםכל הבהרה לבקש המזמינה תהא רשאית מובהר כי 

 . לספק המשנה המוצע ביחס המשנה ומכל צד שלישי,

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושמירה על חוק שוויון זכויות  .28.6

 ;'המסמך , בנוסח לאנשים עם מוגבלות

כים מטעם ידי מורשי החתימה המוסמ-טופס ההצעה הכספית, כשהוא מלא וחתום על .28.7

, במעטפה נפרדת של ההצעה הכספית בצירוף עותק דיגיטלי 'ומסמך המציע בנוסח 

 ;לעיל 31.2 וחתומה, כמפורט בסעיף 

אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר  יוגש ככל שהמציע הינו תאגיד, .28.8

את  ותמחייב (גבי מסמכי המכרז וההצעה-על) החתימותלזכויות החתימה בתאגיד וכי 

 ;'ז מסמךבנוסח , התאגיד לכל דבר וענין

יש לחתום על ההסכם בסופו, במקום המיועד  על נספחיו. מסמך ח' -הסכם ההתקשרות  .28.8

פרטים בהסכם ובנספחיו ואין אין צורך למלא  .למסמכי המכרז( 43)עמ'  לחתימת המכון

 צורך לחתום עליהם.

אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה, לפי חוק עסקאות גופים עתק ה .28.10

 ;ואישור ניכוי מס במקור 1876-תשל"וה ,)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(ציבוריים 

ושל כל ספק משנה שצורף  תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה של המציע העתק .28.11

 ;להצעה )ככל וצורף(

 ;לעיל 10 אישור רישום למכרז כמפורט בסעיף  .28.12

( כשהם המזמינהע"י  /פורסמוהודעות למציעים ומענה לשאלות הבהרה )ככל שנשלחו .28.13

 חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם המציע.

מציע  סף בפנייה זו. לא צירף-למען הסדר הטוב יובהר כי הגשת המסמכים אינה מוגדרת כתנאי .28

אלו מהמסמכים המפורטים לעיל, או שהגישם מבלי שמולאו בהם כל הפרטים או  -להצעתו אי

, תהא או שהוועדה סבורה כי יש לקבל מידע נוסף אודות האמור בהם שנפל פגם באופן מילויים

-"( רשאית, בהתאם לשיקולהוועדה" או "ועדת המכרזים)להלן: " מזמינההועדת המכרזים של 

 לנקוט באחת או יותר מהפעולות הבאות: והמוחלט דעתה הבלעדי

 ;לפסול את ההצעה .28.1

 ;לבקש את השלמת המסמכים החסרים .28.2

 ;טעויות טכניות ו/או חשבונאיותבמסמכים לתקן  .28.3

 לבקש הבהרות והשלמות מהמציע, בכל אופן שתמצא לנכון; .28.4

 לפנות לכל צד שלישי שהוא לקבלת מידע אודות המציע וההצעה, ובהגשת הצעתו המציע .28.5

 ייחשב כנותן הסכמה בלתי חוזרת למזמינה לעשות כן;

 .להתעלם מפגמים שאינם מהותיים לפי שיקול דעתה .28.6
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 הגשת ההצעה

לעיל, יש להגיש במסירה ידנית,  28 , בצירוף הפרטים והמסמכים המפורטים בסעיף את ההצעות .30

וזאת ירושלים, , 1כניסה א', קומה  ,7כנפי נשרים , ברחוב נההמזמי, במשרדי תיבת המכרזיםל

לפסול על הסף  תהא רשאית המזמינה .עילל 7  למועד האחרון להגשת הצעות, כמפורט בסעיףעד 

 עד למועד האחרון להגשת הצעות.הצעה שלא תוגש 

ההצעה, בצירוף יתר מסמכי המכרז החתומים על ידי המציע, תוגש בתוך מעטפה סגורה  .31

 מעטפות סגורות באופן הבא: 2ולתוכה יוכנסו  "01/20 מס' מכרז" -וחתומה, עליה יצוין

, בצירוף יתר מסמכי המכרז )למעט מסמכי ההזמנה כלמעטפה ראשונה אשר תכיל את  .31.1

הודעות ההצעה הכספית( החתומים על ידי המציע במקומות המיועדים לכך, ובצירוף 

 . עלוכרוכים מודפסים עותקים בשני, כולם יחד, למציעים )ככל שנשלחו(והבהרות 

 ".1מעטפה מס'  - 01/20 מכרז" -יצוין  המעטפה

בשלושה עותקים )שני , (ו'מסמך ) ההצעה הכספית בלבדתכיל את  אשרמעטפה שנייה  .31.2

ועותק נוסף על גבי עותקים מודפסים חתומים בשולי כל עמוד ובמקומות המיועדים לכך 

מעטפה  - 01/20 מכרז מס'ועליה יצוין " (CDהחסן נייד )דיסק און קי( או תקליטור )

 ".2מס' 

 .מסמכי המכרזמלא מסמכי הצעתם וכל המציעים מתבקשים לשמור בידם עותק  .32

מכרז לא תשתתף במכרז. האחרון להגשת הצעות בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד  .33

מכרז, על פי ב המועד האחרון להגשת הצעותלהאריך את  תרשאי מזמינההעל אף האמור לעיל, 

 .נרשמו למכרז, בהודעה למציעים אשר השיקול דעת

כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה מהמועד בו  .34

האחרון להגשת מועד היום לאחר  120 -הוכנסה לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנ"ל ועד ל

לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו, כולה או חלקה,  תרשאיתהא  מזמינההמכרז. הצעות ב

 .העד למועד אשר ייקבע על יד

בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז, הבין את  .35

וכן כי בחן את כל הנתונים הרלוונטיים מכל סוג שהוא והגיש הצעתו על  שירותיםתהליך ביצוע ה

מבלי לגרוע  ,מצהיר המציע כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל, לרבותבסיס זה. בנוסף, 

את דיני המכרזים החלים בישראל, לרבות כל דרישות הרישום החלות על  ,מכלליות האמור

  המשתתפים ו/או הזוכים במכרז.

-)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג6כמו כן, מצהיר המציע כי הוא עומד בדרישות תקנה  .36

1883. 

 באופן פיזי המעטפההכנסת משלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת, שאינה יובהר ש .37

מצא, מכל סיבה יעונים על דרישות המכרז. מציע אשר מעטפתו לא ת םתיבת המכרזים, אינל

לא תימנה בין ההצעות המשתתפות  , תידחה על הסףשהיא, בתיבת המכרזים בעת פתיחתה

 במכרז.
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בהתאם לתנאי מכרז זה, או לקבל אותה למרות תוגש שלא לפסול הצעה המזמינה תהא רשאית  .38

 .הדעת, הכל לפי שיקול או לבקש השלמות והבהרות הפגמים שנפלו בה

 הוצאות המכרז

ל הוצאה מכל מין וסוג שהוא, הכרוכה בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על כ .38

בגין הוצאות אלו,  מזמינהההמציע בלבד, והמציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת 

 וזאת אף אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.

שת הצעותיהם במכרז והם נמסרים למציעים לצורך הג מזמינהההינם רכוש  המכרזמסמכי  .40

בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה. המציע אינו רשאי להשתמש 

 במסמכי המכרז ובמידע שבהם לגבי הצעות אחרות ו/או לכל מטרה שהיא.

 בחינת ההצעות ותיקון 

בחינת ההצעות ועריכת ההשוואות והבדיקות ביניהן, וכן בחירת ההצעה הזוכה, אם בכלל, ייעשו  .41

עדה תהא רשאית להסתייע בבדיקותיה, בין היתר, ועל ידי ועדת המכרזים. הו מזמינההמטעם 

 ביועצים מקצועיים ובוועדות משנה מטעמה.

 .על ידי ועדת המכרזיםרק הצעות שיעמדו בתנאי הסף המפורטים בהזמנה זו, ייבחנו  .42

או מחיקה שיעשה המציע במסמכי המכרז  טעותהסתייגות, , לגבי כל מקרה של שינוי, הוספה .43

אחת מהדרכים הבאות, על פי  בכללפעול  תרשאי מזמינהה תהא"( השינויים)בסעיף זה להלן: "

 הבלעדי: השיקול דעת

 או לדחות את הצעתו של המציע; לפסול .43.1

 כאילו לא נעשו בה שינויים כלל;לראות את הצעת המציע  .43.2

לדרוש מהמציע לתקן את השינויים ו/או לדרוש ממציעים אחרים לתקן ו/או לשנות את  .43.3

לפסול  מזמינההת , רשאימזמינהההצעתם; אם מי מהמציעים לא יעשה בהתאם לדרישת 

 את הצעתו;

 להתעלם מפגמים שאינם מהותיים; .43.4

המציע, וזאת תוך שמירה על עקרון לאפשר את השינויים ולראותם כחלק מהצעתו של  .43.5

 השוויון בין המציעים.

מודגש כי כל מקרה שהוא, בין שהמזמינה נקטה אי אילו מהצעדים הנ"ל בין אם לאו, לא יחייבו 

 השינויים את המזמינה. 

שתתגלה בהצעה הכספית שתצורף חשבונאית/אריתמטית  המציעים מסכימים בזאת כי כל טעות .44

, ובכלל זאת כי הוועדה תתקן כל חריגה מהמחיר המרבי עדת המכרזיםהצעתם תתוקן על ידי ול

הקבוע לכל סעיף בהצעה הכספית, ותעמיד את המחיר המוצע על המחיר המרבי. בהגשת הצעתו 

, בין מוותר המציע באופן בלתי חוזר על כל טענה בנוגע לשימוש הוועדה בסמכויותיה כאמור

 בהצעתו ובין בהצעות אחרות.
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)בין  המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינה כספיתועדת  .45

לעומת מהות ההצעה ותנאיה, על פי שיקול דעתה, או בשל חוסר  בכללותה בין ברכיביה(

 התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ועדת המכרזים מונע הערכת ההצעה כדבעי.

הועדה להיפגש עם נציגי המציע, ולדרוש פרטים בכל שלב משלבי בחינת ההצעות, רשאית  .46

 דעתה. -נוספים, והכול לפי שיקול

 אומדן

 העל זכות תשומר נההמזמימבלי לגרוע מיתר סמכויות המזמינה על פי הזמנה זו ועל פי דין,  .47

לערוך אומדן לשווי ההתקשרות )ביחס לכל רכיבי ההתקשרות ו/או ביחס לחלק מהם( )להלן: 

פי דין, -פי מסמכי הזמנה זו ו/או על-על נהבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמי"(, וכי מהאומדן"

לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן, ואף  תרשאי נההיה המזמית

)בהתאם לנוסחת השקלול  ביותר הנמוכהההצעה סכום בין בנסיבות בהן יתגלה פער משמעותי 

בין האומדן, לנקוט בכל אחת מהפעולות ו/או כל אחד מרכיביה, ו להלן( 52.2 הקבועה בסעיף 

 המוחלט: הדעת-פי שיקול-המפורטות להלן, הכול על

 שנדרש;בצע בדיקה בקשר לקיומו של פער משמעותי כאמור, לרבות עריכת שימוע, ככל ל .47.1

 לפסול את ההצעה; .47.2

 לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, חרף קיומו של פער משמעותי; .47.3

 לבטל את המכרז, ובמקרה כאמור לא יהא זכאי הזוכה במכרז לפיצוי; .47.4

ומתן במטרה להפחית את הפער בין ההצעה הזוכה לבין האומדן )לרבות -לנהל משא .47.5

 ביחס לכל אחד מרכיבי ההצעה(;

 .ו/או משופרות כספיות חלופיותלהורות על הגשת הצעות  .47.6

מובהר כי במקרים הבאים תהא ועדת המכרזים רשאית לנהל הליך מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .48

ה לתקנות חובת המכרזים, בהתקיים 17( בהתאם לתקנה Best & Finalתחרותי נוסף )הליך 

 אחד מהתנאים הבאים: 

הנמוכות  )הליך שיפור ההצעות יכלול את ההצעות הזהות שתי הצעות זוכותבמצב בו יש  .48.1

 (. ביותר

ההצעה הנמוכה ביותר הינו עד  נן הצעה/מספר הצעות שהפער בינן וביןבמצב בו יש .48.2

 .חמישה אחוזים, אזי יתקיים הליך שיפור בין כל אותן הצעות

 לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית. 

פיו כדי לגרוע -מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה ו/או בזכויות המזמין עללמען הסר ספק  .48

ו/או לפגוע בזכויות המזמין בהתאם ליתר הוראות הזמנה זו, וכן אין בהוראות אלו כדי לגרוע 

, 1883-)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג23-( ו1)א21מזכויות המזמין בהתאם לתקנות 

 פיהן.-ומזכויות המזמין על
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פי -המשתתפים מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות המזמין על .50

, והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפעלת סמכויותיו של לעיל סעיף זה

 המזמין כאמור.

כדי לחייב את ועדת המכרזים בסעיף זה ובהזמנה זו ועדת המכרזים יות המוקנות לאין בסמכו .51

כדי לאפשר למציע ולא יהא בכל הליך כאמור כאמור, או כל הליך תחרותי נוסף מו"מ  לנהל

 הצעתומא מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר למציע לחזור ולהסתייג בכל דרך שה

 .בכללותה או מכל חלק ממנה

 הליך בחינת ההצעה 

 כמפורט להלן: בחינת ההצעה תתבצע  .52

 להשתתפות הסף בתנאי המציע של עמידתו את המכרזים ועדת תבחן זה בשלב - 'א שלב .52.1

 .לעיל 11  בסעיף המפורטים במכרז

, ועדת המכרזיםרשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל, להצעתו המציע א צירף ל

או המציע מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של 

מהמסמכים שבהצעתו /או יבהיר איזה ישלים ו/או יתקן ויוסיף ו/או לחלופין לבקש כי 

להתעלם מפגמים שאינם  ועדת המכרזיםו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית 

, לפי שיקול דעתה וכן לתקן מיוזמתה טעויות סופר ו/או שגיאות חשבונאיות מהותיים

 הבלעדי.

 הצעת שלב, 'ב שלבב להשתתף יוכלו 'א שלבבעמדו בתנאי הסף  אשר מציעים - 'ב שלב .52.2

, בו תפתח ועדת המכרזים, או מי שמונה לשם כך כדין, את מעטפת ההצעה המחיר

 (, של המשתתפים אשר עמדו בתנאי הסף כאמור לעיל.ו'מסמך הכספית )

גם בשלב זה תהא לועדת המכרזים סמכות לפסול את הצעתו של המציע או לחילופין 

הצעה בעצמה, לרבות , ו/או לתקן את הלבקש את תיקונה ו/או השלמתה ו/או הבהרתה

תיקון כל טעות סופר / טעות חשבונית שתתגלה בהצעה הכספית שתצורף להצעה, הן 

באופן נקודתי והן באופן החישוב הכללי של ההצעה, וכן לנקוט בכל פעולה בהתאם 

המציע מוותר על כל טענה ביחס לשימוש המזמינה  .לסמכויותיה על פי הזמנה זו וכל דין

 בסמכויותיה הנ"ל.

בכל סעיף למלא  המציע במסגרת הליך המכרז יגישו המציעים את הצעותיהם כאשר על

המקסימום לאותו מחיר יעלה על  שלאבש"ח, מוצע בטבלה שבהצעה הכספית מחיר 

  .סעיף

, כל יתר הספרות (1.11)לדוג'  אחרי הנקודה העשרוניתבלבד ספרות שתי יש למלא 

 ימחקו ולא יובאו בחשבון. שלאחריהן העשרוניות

יהיו סופיים ויכללו את כל מרכיבי העלות בכדי  המוצעים בהצעה הכספית המחירים

, הוצאה, כל מסעל כל הכרוך בהם ונלווה להם, לרבות  לספק את השירותים המבוקשים

, העסקת עובדים, ציוד, נסיעות, רישיונות, תוכנות, כל הוצאה רווח, הובלה, הדפסה

שליחויות דחופות תשלום נוסף בגין וולמעט מע"מ כדין , תשלום לצד שלישיכל ו אחרת

 .ורכיבים אלו בלבד להסכם  5.1.3כמפורט בסעיף 



 13 

 שקלולנוסחת  -בחירת זוכה 

ע"י המציע  יעשה ממוצע לכלל המחירים שמולאוב'( י -)א' ובכל אחת משתי הקטגוריות 

 . "מוצע בש"חמחיר יחידה " תבעמוד

; קטגוריה ב' 80% -)קטגוריה א' יוכפל במשקל הקבוע לאותה קטגוריה  המחיר הממוצע

- 20%) . 

יהא סכום ההצעה המשוקלל. המחירים הממוצעים המשוקללים סכומן הכולל של 

, בכפוף להוראות ביותרבעלת סכום ההצעה המשוקלל הנמוך ההצעה הזוכה תהיה 

 . הזמנה זו

ועדת המכרזים או מי מטעמה רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי  .52.3

הצעתם, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה 

שתתף והצעתו במסגרת על מנת לבחון את המ הכספיות המלא גם לאחר פתיחת ההצעות

 שיקוליה כאמור.

 המוחלט והבלעדי. ה אף אחת מן ההצעות, הכל לפי שיקול דעתבשלא לבחור  תרשאי מזמינהה .53

רשאית לבחור בהצעה אחת או יותר, ולהזמין את העבודות, כולן או כל חלק תהיה המזמינה  .54

את העבודה ו/או כל מהן, מכל אחד מן המציעים שנבחרו, ו/או לבחור ביותר ממציע אחד לבצע 

חלק ממנה ו/או לפצל את העבודה בין מספר מציעים, לרבות ביחס לכל אחד מהתחומים, והכול 

 דעתה המוחלט והבלעדי.-לפי שיקול

מכל  לבטל את המכרז ו/או להוציא מכרז חדש תחתיו,בכל עת ועדת המכרזים תהיה רשאית  .55

ובכל מקרה לא תהא למי מהמציעים כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתה של  סיבה שהיא,

הודעה על ביטול המכרז תימסר למציעים שנרשמו למכרז ו/או תועלה  ועדה, באשר תהיה.וה

 לאתר האינטרנט.

ועדת המכרזים תהא רשאית שלא לדון בהצעה ו/או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשש כי  .56

לב ו/או שלא בדרך מקובלת בכל הנוגע להליכי המכרז, או שכוונתו  המציע פעל בחוסר תום

הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון ו/או שהצעתו מבוססת על הבנה 

 מוטעית של נושא המכרז ו/או במידה והמחירים שצוינו בהצעתו אינם סבירים.

 אם זאת, המכרז משלבי שלב בכל, יעמצ של הצעתו לפסול הסמכות המכרזים לוועדתבנוסף, 

 שהגיע ומידע המלצות לרבות) לידה הגיע או/ו בידה שיש מידע או/ו מסמכים פי על לנכון מצאה

בהתאם להוראות השירותים  את מזמינהל להעניק ביכולתו שאין( המציע של אחרים מלקוחות

חסר ו/או שגוי במסגרת ה ו/או בכל מקרה של הצגת מידע המלא הרצונ לשביעותמסמכי המכרז ו

  .ההצעה

 בחירת ההצעה הזוכה

פי הצעתו -על שירותיםהנמוך ביותר לביצוע ה משוקללהזוכה במכרז ייבחר בהתאם למחיר ה .57

 הכספית, בכפוף ליתר הוראות הזמנה זו. 

ביותר או כל הצעה אחרת או  לקבל את ההצעה הזולה תמתחייבאיננה  מזמינההכי מובהר בזאת  .58

לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא קודם או לאחר זכיית  תרשאי מזמינהההצעה במלואה וכי 
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ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים,  תהסכם. כן רשאיהמציע והכל בהתאם להוראות 

רת כספית ו/או אח -ללא חובת הנמקה. מובהר בזאת מפורשות, כי לא תהא למציע כל דרישה

 , בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה או ביטול המכרז. מזמינההמ

להתקשר עם מציע תהיה בכתב וחתומה בידי הגורמים המוסמכים לכך מטעם  מזמינההחלטת ה .58

, על ידי המזמינה, כל עוד לא נחתם הסכם מזמינהה. הודעת הזכייה לא תחייב את מזמינהה

פה, לא יצרו -בכתב ובין בעל שום הודעה או מסמך אחר, בין .'חמסמך המצורף כבנוסח ההסכם 

 מזמינההולא תקנה כל טענת השתק או מניעות כלפי  מזמינהההסכם מחייב בין הזוכה לבין 

 ו/או כלפי ועדת המכרזים.

ימים מיום מסירת הודעה לזוכה על זכייתו במכרז, וכתנאי לחתימת ההסכם על ידי  14תוך  .60

המזמינה, יגיש הזוכה למזמינה את נספחי ההסכם חתומים על ידו, לרבות טופס אישור קיומי 

חתום על ידו ועל להסכם  נספח ב', חתום על ידי חברת הביטוחלהסכם(  1נספח ד')בנוסח ביטוח 

וכל מסמך ו/או אישור אחר הנדרש לצורך , )ככל וצורפו להצעתו( מספקי המשנהידי כל אחד 

 .ההתקשרות, לפי שיקול דעת המזמינה

והזוכה במכרז , עבודה מהזוכהת והזמנמסירת  באשר למועד תמתחייב נהאי מובהר כי המזמינה .61

 הת עבודה מאת המזמינומתן השירותים מייד עם קבלת הזמניידרש להיות ערוך לתחילת 

 . כמפורט בהסכם

זוכים. לת והודעהימים נוספים לאחר  30ההצעות שלא זכו במכרז תשארנה בתוקף למשך  .62

 בתקופה זו תהא ועדת המכרזים רשאית להודיע למציעים נוספים על זכייתם מכל סיבה שהיא.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה וזוכה לא יהיה  .63

 סכם.הבטרם נחתם עמו ה העבודהרשאי להתחיל בביצוע 

ועדת המכרזים רשאית לבחור כשיר שני במכרז, אשר ישמש כעתודה במקרה וייבצר מהזוכה  .64

מכל סיבה שהיא בין שמקורה במציע להשלים את ביצוע העבודות ו/או להתחיל בביצוען, וזאת 

ובין שמקורה במזמינה. הצעת הכשיר השני במכרז, לרבות כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי 

ימים נוספים, שיימנו מהמועד בו נמסרה לו ההודעה בדבר  120המכרז, תעמוד בתוקפה למשך 

ימו, יחולו עליו כל בחירתו ככשיר שני. הודיעה המזמינה לכשיר השני על מימוש ההתקשרות ע

אין באמור משום התחייבות  הוראות המכרז החלים על זוכה במכרז, ללא יוצא מן הכלל.

 לממש את ההתקשרות איתו.  -להכרזה על כשיר שני ו/או במידה ונבחר כשיר שני 

במקרה שתתבטל הצעת מציע מסוים שהצעתו התקבלה, וזאת מכל סיבה שהיא, בין לפני שנחתם  .65

להתקשר עם המציע הבא אחריו או עם כל  תחייב מזמינהההא תבין לאחר מכן, לא איתו הסכם ו

 מציע אחר.

הא ת, הנקובות בהזמנה בו במועדןהיה והזוכה במכרז לא יעמוד באי אלו מהתחייבויותיו  .66

 .לבטל את זכייתו במכרז בהודעה בכתב לזוכה תרשאי מזמינהה

בכל דין ובמסמכי  הללכל סעד המוקנה  תזכאי מזמינהה האת, מכל סיבה שהיאבוטלה הזכייה  .67

 המכרז. 
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הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה,  .68

התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם, בין 

ובין לאחר  -הליכי מכרז זה  לרבות במסגרת -פה, בין לפני שנחתם ההסכם עימו -בכתב ובין בעל

 שנחתם.

 את לשפר או לתקן במטרה בדברים עמו לבוא רשאית המכרזים ועדת, הזוכה קביעת לאחר גם .68

 .ההצעה הכספית מחיר/י , לרבות אתהצעתו

(, לרבות כל 'חמסמך את השירותים המנויים בהסכם ) למזמינהמבלי לגרוע מחובת הזוכה לספק  .70

לנהל עם  םרשאי יו, יההאליגופים הקשורים  וכן מזמינההלמתן שירותים אלו, והנלווה הנדרש 

, וזאת על מסמכי המכרז, אשר אינם מפורטים בלקבלת שירותים נוספיםומתן -הזוכה משא

 .והתמורה הנקובה בוסכם הבסיס ה

 גילוי מידע במכרז

לגלות פרטים מלאים עדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע ו .71

ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי ענין בו, וכן 

 כל מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל צד ג' בעניין זה. 

עדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון רשאית ומציע אשר נמנע מלמסור לו .72

המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת ועדת 

, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או למזמינהעדת המכרזים ו/או ולו

 לפי כל דין.

כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי  נהמזמיזכה מציע, ולאחר מכן התברר ל .73

לשלול זכייתו מעיקרה, מבלי שהזוכה יהיה זכאי  מזמינהה תבלבד ו/או מסר מידע מטעה, רשאי

למזמינה  המבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמור לקבל כל פיצוי ו/או החזר הוצאות, וזאת

 כתוצאה מההפרה.

בחר את אמיתות המידע תק ולאשר בכל דרך בה את הזכות לבדו הלעצמ תשומר מזמינהה .74

וכל מידע אחר בקשר עם המציעים וכל הקשור בהם, לרבות במפורש  שנמסר על ידי המציעים

. בהגשת הצעות, יראו את המציעים כאילו הסכימו לביצוע באמצעות פנייה לצדדים שלישיים

 .מזמינהההבדיקות דלעיל על ידי 

ת הסכמתם מראש לגילוי הצעותיהם למציעים אחרים, בהגשת הצעות, מביעים המציעים א .75

מכרז, פרט לבקשר להליך משפטי הקשור על פי דין ו/או לעשות כן  מזמינההדרש תבמידה ו

  ./מקצועי, בבחינת סוד מסחרימזמינהה של ולמידע שהינו, לפי שיקול דעת

בשאלת גילוי המציעים מסכימים כי במקרה בו תהא סבורה המזמינה כי קיים ספק כלשהו 

המידע, תהא המזמינה רשאית להימנע מגילוי המידע, וזאת כל עוד לא ניתן צו מרשות מוסמכת 

 המורה על גילוי כאמור.

על אף האמור, בהגשת ההצעה במכרז, מסכים המציע כי במידה ויוכרז כזוכה במכרז, הצעתו 

 הכספית לא תיחשב לסוד מסחרי או מקצועי.
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ע לפני מועד הגשת ההצעות ו/או אחריו, בין ככלל ובין לגבי בעלי ועדת המכרזים רשאית לקבו .76

, אם תבוא בקשה כזו מצד מציע אחד לפי שיקול דעתה ענין מסוימים, הסדרי סודיות מיוחדים

 או יותר, ואולם היא לא תהיה חייבת לעשות כן.

מהם, ייעשה עיון מציעים במסמכי ההצעה הזוכה ו/או ביתר מסמכי המכרז והליכיו, או כל חלק  .77

ח )בתוספת מע"מ כדין( לכיסוי עלות העיון ועלות הפקת "ש 250בכפוף לתשלום מראש של 

 המסמכים המבוקשים. 

המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול,  .78

תו למכרז ועד , בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעלמזמינהועדת המכרזים או ובמידע שמסר ל

 עד לחתימה על ההסכם. - למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה

 אחריות

בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו בקשר  תנושאה אינ מזמינהה .78

, למכרז זה, לרבות בכל הנוגע לאי קבלת הצעתו ולרבות במידה והמכרז יבוטל מכל סיבה שהיא

 .לרבות במפורש מטעמים תקציביים הקשורים במכרז ו/או בשירותים

או מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן  .80

, מכל סיבה נההמזמי החליטהבקשר עם השתתפותו במכרז זה, לרבות במקרה בו לכל סעד אחר, 

 שהיא ואף ללא צורך לנמק, לבטל את המכרז.

 סודיות

כרז לשמור על סודיות כל מידע מתחייב בקבלת מסמכי המ , לרבות הזוכה במכרז,המציע .81

, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מתן השירותיםבקשר או לצורך  המזמינהשיימסר לו על ידי 

 מידע המחויב בגילוי לפי חוק.

לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם מצד 

 או כל מי מטעמו.משנה ו/או עובדיהם, ככל שיהיו, ספקי המשנה ו/או עובדיו ו/או קבלני ה

 בכל הנוגע לשמירת סודיות.נההמציע מתחייב לציית לכל הוראות המזמי .82

והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  המזמינהכל מסמכי המכרז הינם רכוש  .83

והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא 

כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע מיד את מסמכי  מהמזמינהיש המציע הצעה, או קיבל הודעה הג

 .המזמינההמכרז, אם נדרש לעשות כן על ידי 

 שמירה על הליך הוגן

, המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט .84

או תיאום הצעות, בכל צורה שהיא,  תכסיסנות או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה או

 . וזאת החל ממועד פרסום מכרז זה ועד להכרזה על הזוכה במכרז, לכל הפחות
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 הודעות ונציגות

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת  (1א')מסמך כל מציע במכרז יציין ב .85

רוני של נציג מטעמו, המוסמך שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקט

 לחייב את המציע על פי דין לעניין מכרז זה.

בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג  נהעם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של המזמי .86

 את המציע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו בישראל.

הודעות תשלחנה בדואר או בפקסימיליה או בדואר לעיל,  16 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .87

)ארבעים ושמונה( שעות  48אלקטרוני. הודעה שנשלחה בדואר תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 

)עשרים  24חשב כאילו הגיעה ליעדה תוך ממועד משלוחה. הודעה שנשלחה בפקסימיליה ת

וארבע( שעות ממועד המשלוח. הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה עם 

 קבלת אישור אלקטרוני על ההגעה.

 שונות

אם ימצא בית משפט מוסמך כי אין תוקף לסעיף או לסעיפים במסמכי המכרז או לחלקי סעיפים  .88

ים או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר מסמכי במסמכי המכרז או שהם בטל

המכרז אשר ייוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין; זולת אם החליטה המזמינה כי עקב 

 ביטול או צמצום כאמור, יש לערוך במכרז שינויים נוספים או לבטל את המכרז.

כרז בפני ערכאה שיפוטית ונפסק על מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הובא עניין הנוגע או הקשור למ .88

ידי אותה ערכאה כי הוראה או חלק מהוראה מהוראות מסמכי המכרז פסולה, מבוטלת או 

בטלה, משום שאינה עומדת בדרישות הדין או מכל סיבה אחרת, יראו את אותו חלק בהוראה 

 כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת על מנת שתוסיף לעמוד בתוקפה.

ת השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך סמכו .80

 .בלבד ניהולו, תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים

 

 בברכה,

 "מבע המלח ים להגנות הממשלתית החברה
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 01/20רישום למכרז טופס 

לעו"ד שרה טופס זה ימולא על ידי המציע ו/או מי מטעמו המבקש להירשם כמשתתף במכרז, ויועבר 

בכל מקרה, על המציע ו/או מי . להזמנה  10כאמור בסעיף  ,sarahm@haganot.co.il בדוא"ל: מורלי

. מציע שלא יירשם למכרז קיבל אישור רישום למכרזמטעמו לוודא כי המסמך נקלט ביעדו כאמור וכי 

 במועד, לא יוכל להשתתף בו ו/או לשלוח שאלות הבהרה במסגרתו.

 :המציע

 שם המציע ________________ 

 

 מספר עוסק/תאגיד _________________

 

 כתובת מלאה למשלוח דואר __________________________________________

 

 טלפון_________________ נייד _____________________דוא"ל __________________ 

 

 :איש הקשר מטעם המציע

 

  _________________________שם איש הקשר 
 

 כתובת דואר אלקטרוני ____________________________________________

 
 טלפון_________________ נייד _____________________פקס ____________

  

 01/20מכרז מס' 

 (1מסמך א')

 טופס רישום למכרז

mailto:sarahm@haganot.co.il
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  טופס הגשת הצעה
 

 לכבוד

 הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ חברהה

 

 צילומים ותווין ,העתקותלמתן שירותי  01/20מכרז פומבי מס' הנדון: 
 

ם לביצוע העבודות שבנדון, למתן שירותיהמכרז אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי 

 , מצהירים בזאת:הםונספחי הםעל כל חלקי

על פרטיהם ללא יוצא מן המכרז הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי  .1

הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל 

וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא  מתן השירותיםהגורמים האחרים המשפיעים על 

ידי -פה על-ל מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעלהסתמכנו בהצעתנו זו ע

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה,  "(מזמינהההממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן: " חברהה

בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור המכרז אלא על האמור במסמכי 

וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על  ללא כל הסתייגות או שינויהמכרז במסמכי 

או של יתר "( ההסכם)להלן: " הסכםהידיעה כלשהי של תנאי -הבנה או אי-טענות של אי

 המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.

, מכרז זהא ונש למתן השירותיםהננו מצהירים כי אנו בעלי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים  .2

 במועדן ועל פי הוראות ההסכם. 

פי כל דין לביצוע כל -יונות הנדרשים עלישהננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והר .3

 פי ההסכם.-התחייבויותינו על

הננו מצהירים כי כל הנתונים שנמסרו למזמינה על ידינו הינם נכונים ומדוייקים, וכי עודנו  .4

 רותים. עומדים בכל הדרישות לצורך מתן השי

כי הצעתנו זו עונה ו, במכרזהננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים  .5

בהתאם  מתן השירותים. אנו מתחייבים להוציא לפועל את המכרזעל כל הדרישות שבמסמכי 

והננו הצעתנו הכספית כולם יחד, לפי המחיר שהצענו ב המכרזלתנאים המפורטים במסמכי 

 בכל מזמינההשל  הלשביעות רצונה המלאעבודות הלספק את השירותים עצמנו  מקבלים על

 תקופה הנקובה.ה

מס' פומבי מכרז 
01/20 

 ב'מסמך 

 טופס הגשת הצעה
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פי ההסכם, לרבות אך -צעתנו זו, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם, ננהג עלההגשת ב .6

נפרד -פי כל האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי-מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על

 הימנו, ואנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

ידנו במסגרת -עובדות והמצגים שניתנו עלהחתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל ב .7

מכרז זה, הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך בכל מועד עתידי 

ד מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה האמורה הינה ביסוד נפר-והינם חלק בלתי

את הזכות  שומרת לעצמה מזמינההתנו במכרז וכי יילהשתתפותנו ו/או לזכ מזמינהההסכמת 

לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לנו כי במקרה של 

הסכם הזכאית לפסול את הצעתנו ו/או לבטל את  מזמינהההתאמה מכל מין וסוג, תהא -אי

 שיחתם עמנו, אם נזכה במכרז, ולא תהא לנו כל טענה לענין זה.

פי מסמכי המכרז, בתמורה לתשלום על -הננו מתחייבים לקיים ולמלא אחר כל התחייבויותינו על .8

 הסכם.בכפוף להוראות ה וללא כל תמורה נוספת,פי ההצעה הכספית 

, תוך ןאו מקצת ןכול הכרוכות בזכייה במכרז,ים, כי אם לא נמלא אחר התחייבותנו הננו מתחייב .8

מתן למסור את  תהא זכאיתמכל התחייבות כלפינו ו הפטור מזמינההתהא הזמן האמור, 

 השירותים למשתתף אחר.

חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותנו -הצעתנו זו היא בלתי .10

 מזמינהה, והיא תמשיך לחייב אותנו ויום מהמועד האחרון להגשת הצעות 120במשך תקופה של 

 .מזמינההתוכל לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. תוקף הצעתנו זו יוארך לפי דרישת 

והיקף השירותים שיוזמנו )אם  דכם ביחס למועד מתן השירותיםידוע לנו כי אין התחייבות מצ .11

 .בכלל( ואנו מוותרים בזאת על כל טענה ביחס להיקף ההזמנות שיבוצעו על ידיכם

לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים -הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום .12

 המגישים הצעות למתן השירותים.

הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי ככל ואנו תאגיד, הננו מצהירים כי  .13

התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה 

 פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.-על

, ובכל מקרה מצידנו, לפי קביעת המזמינהמכל סיבה שהיא בשל הפרה  בוטלה הזכייה במכרז  .14

ובכל מקרה אחר של הפרה יסודית של הוראות  ,אחר בו נחזור בנו מהצעתנו או מכל חלק הימנה

, מאיתנולה בחוק ו/או בתנאי מכרז זה לכל סעד המוקנה תהא זכאית , המזמינה מסמך ההזמנה

כל הפסד ופיצוי בגין ש"ח,  10,000קבלת פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק בסך לרבות במפורש 

 בגין כך.נוספים שיגרמו לה והוצאה 

בשני עותקים כרוכים  , מלאים וחתומים,אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים .15

 :(ציעידי המ-ולמילוי הפרטים על X-)לסימון ב
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ניתן לסמן  שם המסמך
V/X 

 ;מסמך א' -הזמנה להציע הצעות 

 

 

  ;מלא וחתום )מסמך זה( הצעהטופס הגשת 

, בנוסח 11.1 סף להוכחת עמידה בתנאי ה אישור רו"ח בגין מחזור כספי
 ;'מסמך ג

 

 תנאי הסףב מאושר על ידי עו"ד להוכחת עמידה מלא וחתוםתצהיר 
 ;ד'מסמך , בנוסח להזמנה 11.2 בסעיף הקבוע 

 

מסמך חתומה על ידי ספק המשנה, בנוסח  משנה /יהתחייבות ספק
 ;(1ד')
  נעשית  להזמנה 11.2 ככל שהוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף יוגש

 משנה;  /יבאמצעות ספק
 .הטופס יוגש בנפרד לכל ספק משנה המוצג סניף מטעמו במכרז זה 

 

ושמירה על  מינימוםתצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר 
 ;מסמך ה', בנוסח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

ידי מורשי החתימה -טופס ההצעה הכספית, כשהוא מלא וחתום על
בצירוף עותק דיגיטלי,  מסמך ו'המוסמכים מטעם המציע בנוסח 

 ;להזמנה 31.2במעטפה נפרדת וחתומה, כמפורט בסעיף 

 

אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד ככל שהמציע הינו תאגיד, 
גבי מסמכי המכרז -על) החתימותבאשר לזכויות החתימה בתאגיד וכי 

 ;ז' מסמךבנוסח , את התאגיד לכל דבר וענין ותמחייב (וההצעה

 

  ;על נספחיו מסמך ח' -הסכם ההתקשרות  
  .יש לחתום על ההסכם בסופו, במקום המיועד לחתימת המכון 
  למלא פרטים בהסכם ובנספחיו ואין צורך לחתום אין צורך

 עליהם.

 

אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה, לפי  העתק
 ,חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(

 ;1876-תשל"וה
 

 

  ;מכרזהרשמה ל אישור

ושל כל העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה של המציע 
 (;/פוצורףשמשנה שצורף להצעה )ככל  /יספק

 

( המזמינההודעות למציעים ומענה לשאלות הבהרה )ככל שנשלחו ע"י 
 כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם המציע.

 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 תאריך: ___/___/____

 ,לכבוד

 "מבע המלח ים להגנות הממשלתית החברה

 

 אישור רו"ח בגין מחזור כספי הנדון: 

 

אנו ע.מ. ________________  / בעל ח.פ."( המציע" _______________ )להלן: כרואי חשבון של

לא כולל  ח"ש( )מאתיים אלף 200,000-מפחות א של לשנתי מציע מחזור כספי מאשרים בזאת כי ל

 .2018-ו 2018, 2017חת מהשנים א בכל ,מע"מ

 

 

 בכבוד רב,

 _______________, רו"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

מס'  פומבי מכרז
01/20 

 ג'מסמך 

בגין אישור רו"ח 
 כספי מחזור
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 להזמנה   11.2בסעיף הקבוע  תצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסף

 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת ___בעל/ת ת.ז. _________ ______אני הח"מ, _________
 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

עוסק מורשה רשום כהנני  אובע"מ, ח.פ. ___________  ________אני מנכ"ל חברת _______ .1
"( ומוסמך ליתן תצהיר זה המציע)להלן: " המתאימה[למלא החלופה  יש] ___שמספרו _______

 .זה מכרזבשמו ב

  פרטי המציע .2

          שם המציע: .2.1

        :מען המציע )כולל מיקוד( .2.2

         שם איש הקשר אצל המציע: .2.3

          הקשר:תפקיד איש  .2.4

          טלפונים: .2.5

          פקסימיליה: .2.6

          דואר אלקטרוני: .2.7

 פרטי סניפים .3

בעל הינו על המציע להוכיח כי להזמנה,  11.2 הסף הקבוע בסעיף על מנת להוכיח עמידתו בתנאי 
ק"מ מהערים ירושלים, תל  30 עד בטווח של , בהם מבוצעים השירותים מושא המכרז,סניפים

  .(ספק משנה)לרבות באמצעות  ואילת באר שבע, אביב, חיפה

)באמצעות ספק משנה לכל היותר  סניפים 4 -להציג שיתופי פעולה עם ספקי משנה ביחס ניתן ל
 . אחד או יותר(

 אזור ירושלים: .3.1

 

 

 

מס' פומבי מכרז 
01/20 

 'דמסמך 

תצהיר להוכחת 
 עמידה בתנאי הסף

 שם מכון העתקות:

 בחלופה המתאימה: Vיש לסמן 

  ומופעל על ידו  של המציעבבעלותו מכון ההעתקות הינו 

  שלמציע שיתוף פעולה איתו ספק משנה בבעלות  מכון ההעתקות הינו

 ( חתום על ידי ספק המשנה(1מצורף מסמך ד'))

 כתובת מלאה:

 פקס: טלפון:

 כתובת דוא"ל:

 שם המנהל:
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 אזור תל אביב: .3.2

 

 

 חיפה: אזור .3.3

 

 

 

 

 אזור באר שבע: .3.4

 

 

 

 

 

 

 

 אזור אילת: .3.5

 שם מכון העתקות:

 בחלופה המתאימה: Vיש לסמן 

  ומופעל על ידו  המציעשל בבעלותו מכון ההעתקות הינו 

  שלמציע שיתוף פעולה איתו ספק משנה בבעלות  מכון ההעתקות הינו

 ( חתום על ידי ספק המשנה(1מצורף מסמך ד'))

 כתובת מלאה:

 פקס: טלפון:

 כתובת דוא"ל:

 שם המנהל:

 שם מכון העתקות:

 בחלופה המתאימה: Vיש לסמן 

  ומופעל על ידו  המציע שלבבעלותו מכון ההעתקות הינו 

  שלמציע שיתוף פעולה איתו ספק משנה בבעלות  מכון ההעתקות הינו

 ( חתום על ידי ספק המשנה(1מצורף מסמך ד'))

 כתובת מלאה:

 פקס: טלפון:

 כתובת דוא"ל:

 שם המנהל:

 שם מכון העתקות:

 בחלופה המתאימה: Vיש לסמן 

  ומופעל על ידו  של המציעבבעלותו מכון ההעתקות הינו 

  שלמציע שיתוף פעולה איתו ספק משנה בבעלות  מכון ההעתקות הינו

 ( חתום על ידי ספק המשנה(1מצורף מסמך ד'))

 כתובת מלאה:

 פקס: טלפון:

 כתובת דוא"ל:

 שם המנהל:

 שם מכון העתקות:

 בחלופה המתאימה: Vיש לסמן 

  ומופעל על ידו של המציעבבעלותו מכון ההעתקות הינו 
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 זה אמת.אני מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי, והאמור בתצהיר 

 

 

  

 המצהיר חתימת שם המצהיר תאריך

 אישור

 _____________________, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום __אני הח"מ, _______

ידי -מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ
על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם 

את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו 
 .יבפני וחתם עליה

 

 

  

 חתימה "דעושם מלא של  תאריך

 

 

 

 

  

  שלמציע שיתוף פעולה איתו בבעלות ספק משנה  מכון ההעתקות הינו

 ( חתום על ידי ספק המשנה(1מצורף מסמך ד'))

 כתובת מלאה:

 פקס: טלפון:

 כתובת דוא"ל:

 שם המנהל:
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 לכבוד

 )"המזמינה"( הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ חברה

 

 התחייבות ספק משנה

 "(ספק המשנה___________ )להלן: "/ע.מ. ח.פ. _______________ -ספק המשנה  אני הח"מ
 כדלקמן: מתחייב בזאת מצהיר ו

  ספק המשנהפרטי  .1

           שם: .1.1

        :הסניף למתן השירותיםמען  .1.2

          שם איש הקשר: .1.3

          תפקיד איש הקשר: .1.4

          טלפונים: .1.5

          פקסימיליה: .1.6

          דואר אלקטרוני: .1.7

 .למתן שירותי העתקות, צילומים ותווין 01/20מכרז פומבי מס' את הוראות  נתיוהב תיקרא .2

"(, המציעעם המציע ________________ מס' זיהוי ________________)להלן: " יהתקשר .3
שבבעלותי שכתובתו סניף על פי הוראות מסמכי המכרז, באמצעות למזמינה למתן השירותים 

 לעיל. 1.2בסעיף צוינת מ

ספק המשנה יספק את השירותים , תוכרז כזוכה במכרזהצעת המציע והנני מתחייב כי במידה  .4
 בהתאם להוראות ההסכם. 

 למתן השירותים על ידי ספק המשנה.  ,אין כל מניעה על פי כל דין והסכם .5

דין לספק המשנה הינה עם המציע ועמו בלבד וכי אין ספק המשנה התקשרות כי ידוע לי כי  .6
ה ו/או כל טענה אחרת . בהתאם לאמור, ידוע לי כי כל תביעה ו/או דרישהמזמינהודברים עם 

פנה אל המציע תו מטעמי ו/או מכל צד שלישי שהוא, בקשר עם השירותים ומסמכי המכרז,
 ישירות ואליו בלבד.

 

  

 

 

  

 מורשה החתימה מטעם שם מלא של  תאריך
 ספק המשנה

ת מורשה החתימה וחתומת חתימ
 ספק המשנה 

מס' פומבי מכרז 
01/20 

 (1)'דמסמך 

 התחייבות ספק משנה
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ושמירה על חוק שוויון זכויות לאנשים עם תשלום שכר מינימום , תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים

 מוגבלות

_____, מורשה החתימה מטעם __אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' __
 ילאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי ,"(המציע)להלן: " __________________ שמספרו ____________

מצהיר בזאת, בכתב,  ת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,לומר את האמ
 כדלקמן:

למתן שירותי העתקות, צילומים  01/20זה בשם המציע, בקשר עם מכרז מס'  תצהיראני נותן  .1
 , ומוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.ותווין

עסקאות גופים ציבוריים " כהגדרתו בחוק בעל זיקהזה, משמעותו של המונח " בתצהירי .2
"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1876-התשל"ו

 של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -" עבירהשל המונח " משמעותו .3

 .1887-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1881-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: הנני .4
 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות .א

 .במכרז
חלפה שנה אחת לפחות ממועד , יקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירותהמציע ובעל ז אם .ב

 . במכרז למועד האחרון להגשת ההצעות ועדההרשעה האחרונה 

 :מאלה אחד במציע התקיים כי מצהיר הנני .5

-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 8מקיים את הוראות סעיף  המציע .א
1888. 

אינן חלות על  1888-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון  8הוראות סעיף  .ב
 המציע.

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה .6

  

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור

 _____________________, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום __אני הח"מ, _______
ידי -מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ

ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר 
את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו 

 .יבפני וחתם עליה

 

 

  

 חתימה "דעושם מלא של  תאריך

 

מס' פומבי מכרז 
01/20 

 'המסמך 

תצהיר בדבר העסקת 
עובדים זרים, תשלום 

שכר מינימום 
ושמירה על חוק 

שוויון זכויות 
 לאנשים עם מוגבלות
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 הצעה הכספית

 31 , כמפורט בסעיף בפורמט אקסל(טופס זה מלא וחתום וכן עותק  הכוללת) יצורף במעטפה חתומה ונפרדת

 למסמך ההזמנה

 
 לכבוד

  הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ חברהה

 

 : ______________________________ המציעשם 

 כתובת: _________________________________

 טלפון: __________________________________

 ח.פ./עוסק מורשה: _____________________מס' 

 תאריך: _________________________________

 

 , צילומים ותווין העתקות שירותי למתן 01/20מס' פומבי במסגרת מכרז הצעה כספית  הנדון:

על נספחיו סכם ה/נו בעיון את ההזמנה להציע הצעות, האני/אנו החתום/מים מטה, לאחר שקראתי
מציעים בזה כי בתמורה למתן השירותים על ידנו  ,צרופותיהםו נספחיהם המכרז על ויתר מסמכי

, בהתאם סכום סופי מזמינהה, תשלם לנו וקיום כל התחייבויותינו על פי ההסכם במסגרת מכרז זה
 להוראות ההסכם, כדלקמן:

 אין לחרוג מהמחירים המרביים הנקובים בכל סעיף

 יחידה תיאור מוצר מס"ד
 מירבי מחיר

ליחידה בש"ח, 
 לא כולל מע"מ

 מוצעמחיר יחידה 
)לא כולל  בש"ח

 מע"מ(

יש למלא שתי ספרות 
בלבד אחרי הנקודה 

 העשרונית 

  קטגוריה א'

  0.06 עמוד A4צילום מסמכים )ש"ל(  1

  0.12 עמוד A3צילום מסמכים )ש"ל(  2

  0.72 עמוד A2צילום מסמכים )ש"ל(  3

  1.8 עמוד A1צילום מסמכים )ש"ל(  4

מס' פומבי מכרז 
01/20 

 'ומסמך 

 ההצעה הכספית
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  2.16 עמוד A0צילום מסמכים )ש"ל(  5

  1.8 *מ"א +A0צילום מסמכים )ש"ל(  6

  0.83 עמוד A4צבעוני מסמכים צילום  7

  1.61 עמוד A3צבעוני מסמכים צילום  8

  5 עמוד A2צבעוני מסמכים צילום  8

  7 עמוד A1צבעוני מסמכים צילום  10

  8 עמוד A0צבעוני מסמכים צילום  11

  7 מ"א +A0צבעוני מסמכים צילום  12

  0.83 פלוט A4 plotשירותי תווין )פלוטר(  13

  1.05 פלוט A3 plotשירותי תווין )פלוטר(  14

  1.38 פלוט A2 plotשירותי תווין )פלוטר(  15

  2.43 פלוט  A1 plotשירותי תווין )פלוטר(  16

  2.88 פלוט A0 plotשירותי תווין )פלוטר(  17

  2.8 מ"א +A0 plotשירותי תווין )פלוטר(  18

  2.8 עמוד A4שירותי תווין צבע קוי  18

  4.14 עמוד A3שירותי תווין צבע קוי  20

  5.15 עמוד A2שירותי תווין צבע קוי  21

  6.21 עמוד A1שירותי תווין צבע קוי  22

  6.5 עמוד A0שירותי תווין צבע קוי  23

  5.7 מ"א +A0שירותי תווין צבע קוי  24

25 
 משטחים צבעוניים -שירותי תווין 

A4  (25%)מעל 
  3.8 עמוד

26 
 משטחים צבעוניים -שירותי תווין 

A3  (25%)מעל 
  4.8 עמוד

27 
 משטחים צבעוניים -שירותי תווין 

A2  (25%)מעל 
  6.8 עמוד

28 
 משטחים צבעוניים -שירותי תווין 

A1  (25%)מעל 
  11.5 עמוד

28 
 משטחים צבעוניים -שירותי תווין 

A0  (25%)מעל 
  14 עמוד

  11 מ"א משטחים צבעוניים -שירותי תווין  30



 30 

A0 (25%+ )מעל 

 קטגוריה ב' 

31 
-או צריבה ל CD/DVDשכפול 

DVD/CD 
  2.5 יח'

  3.74 יח' עמודים 50עד  A4ספירלה  32

  6 יח' עמודים 50מעל  A4ספירלה  33

  4.5 יח' עמודים 50עד  A3ספירלה  34

  7 יח' עמודים 50מעל  A3ספירלה  35

  2.4 כריכה )כריכת סיכות וסרט( A4כריכה  36

  3.4 כריכה )כריכת סיכות וסרט( A3כריכה  37

  5 כריכה )כריכת סיכות וסרט( A2כריכה  38

  6 כריכה )כריכת סיכות וסרט( A1כריכה  38

 חבילה  A4 חב' חוצצים 40
 )סטנדרט(

5  

 חבילה A3חב' חוצצים  41
 )סטנדרט(

7  

  1.8 יח' ס"מ 3משרדי גב  קלסר 42

  2.7 יח' ס"מ 5קלסר משרדי גב  43

  2.8 יח' ס"מ 8קלסר משרדי גב  44

  3.6 יח' ס"מ 10קלסר משרדי גב  45

  0.58 עמוד A4למינציה  46

  1.4 עמוד A3למינציה  47

  6.66 עמוד A2למינציה  48

  13.3 עמוד A1למינציה  48

  16.55 עמוד A0למינציה  50

  10 מ"א +A0למינציה  51

  1.2 יח' A4סריקה בצבע  52

  1.3 יח' A3סריקה בצבע  53

  2.4 יח' A2סריקה בצבע  54

  4 יח' A1סריקה בצבע  55
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  4.8 יח' A0סריקה בצבע  56

  4 מ"א +A0סריקה בצבע  57

  1.73 עמוד A4קאפה + הדבקה  58

  2.3 עמוד A3קאפה + הדבקה  58

  4.31 עמוד A2קאפה + הדבקה  60

  6.61 עמוד A1קאפה + הדבקה  61

  8.8 עמוד A0קאפה + הדבקה  62

  2.3 עמוד A4קאפה + למינציה+ הדבקה  63

  2.88 עמוד A3הדבקה  קאפה + למינציה+ 64

  6.56 עמוד A2הדבקה  קאפה + למינציה+ 65

  8.75 עמוד A1הדבקה  קאפה + למינציה+ 66

  13.11 עמוד A0קאפה + למינציה+ הדבקה  67

  1.15 פוסטר A4הדמיות פוסטרים בצבע  68

  2 פוסטר A3הדמיות פוסטרים בצבע  68

  4.31 פוסטר A2הדמיות פוסטרים בצבע  70

  8.63 פוסטר A1הדמיות פוסטרים בצבע  71

  13.8 פוסטר A0הדמיות פוסטרים בצבע  72

 * מטר אורך

 מע"מ כחוק. מחירי היחידה יתווסף ל .1

 .אין לחרוג מהמחירים המרביים הנקובים בכל סעיף .2

 יש להקפיד על מילוי המחירים באופן קריא, ברור ושאינו משתמע לשתי פנים.  .3

יתר הספרות העשרוניות (, כל 1.11יש למלא שתי ספרות בלבד אחרי הנקודה העשרונית )לדוג'  .4

 שלאחריהן ימחקו ולא יובאו בחשבון.

יכללו את כל מרכיבי העלות הם ו ,סופייםהינם  המוצעים על ידינו כמפורט בטבלה לעילהמחירים  .5

מובהר לנו כי לא . וקיום כל יתר התחייבויותינו על פי ההסכם בכדי לספק את השירותים המבוקשים

כמפורט בסעיף שליחויות דחופות למעט תשלום נוסף בגין , ג שהואתשלום נוסף מכל סוישולם לנו כל 

5.1.3 .להסכם 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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גבי -בתאגיד וכי החתימות עלאישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה 

  מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין

 (יש למלא מסמך זה ככל שהמציע הינו תאגיד)

 

 תאריך _________ 

 

 01/20 מס' פומבי אישור חתימות על מסמכי מכרז -זכויות חתימה בתאגיד הנדון: 
 צילומים ותווין ,העתקותלמתן שירותי 

 "( מאשר בזאת כדלקמן:המציעעו"ד/רו"ח של המציע ______________ )להלן: "אני הח"מ 

 הם:ועניין, בצירוף חותמת המציע,  שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע לכל דבר .1

 שם: ____________ ת.ז. ______________ .1.1

 שם: ____________ ת.ז. ______________ .1.2

 ______________________________________אחר:  .1.3

 במידתאת זכויות החתימה במציע  1.3שמות מורשי חתימה ו/או להבהיר בסעיף להוסיף  ניתן]

 [הצורך

המציע , נעשו בהתאם לתקנון גבי מסמכי המכרז וההצעה-החתימות עלהריני לאשר בזאת כי  .2

 .לכל דבר ועניןהמציע מחייבים את ולאמור לעיל, והם 

 

 

 

 

 

מס' פומבי מכרז 
01/20 

 ז'מסמך 

אישור זכויות 
 חתימה בתאגיד

 

 

 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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 הסכם

 2020_________שנת לחודש_________אשר נערך ונחתם בירושלים ביום

 

 בין

 הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ חברהה

 514129097ח.פ 

 , ירושלים7כנפי נשרים 

 02-6528000פקס  ;02-6528000טל' 

 "(חברה)להלן: "ה

 מצד אחד

 לבין

________________________ 

 /ע.מ _________________ח.פ./ח.צ.

 מרחוב _______________________

 _טל' __________ פקס __________

 "(המכון)להלן: "

 ד שנימצ

 

למתן שירותי  מכוןלהתקשרות עם  01/20מס'  פומבי פרסמה את מכרז חברהוה  הואיל

 "(;המכרזכמפורט בהסכם זה להלן )להלן: " ,העתקות, צילומים ותווין

קיבל על עצמו, על פי כל תנאי המכרז, את כל זכתה במכרז, והמכון  מכוןההצעת ו  והואיל

התמורה הנקובה הקשרו במתן השירותים, כהגדרתם להלן, וזאת בתמורה לקבלת 

 ;"(ההסכםבהסכם זה על נספחיו וצרופותיו )להלן: 

מצהיר כי הינו בעל הכישורים, המיומנות, הידע המקצועי, הטכני, הארגוני  מכוןוה  והואיל

האדם, והאמצעים הדרושים לצורך מתן השירותים מעת -והפיננסי וברשותו כוח

-פי ההסכם ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ועל-לעת, וביצוע כל התחייבויותיו על

 ;פי הוראות ההסכם על פי לוחות הזמנים וכי הוא מעונין לספק את השירותים

מס' פומבי מכרז 
01/20 

 ח'מסמך 

 הסכם
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וועדת המכרזים של החברה בישיבתה מיום ________ החליטה לאשר את   והואיל

לצורך מתן השירותים, בכפוף לקיום כל תנאי הסכם זה  המכוןההתקשרות עם 

 והוראותיו;

 .וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בתנאי הסכם זה  והואיל

 :הצדדים כדלקמןבין הותנה ו הוסכם לפיכך הוצהר,

 כללי  .1

 המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.1

תקבע החברה את הפרשנות במקרה של סתירה בין תוכן הנספחים לבין תוכן הסכם זה,  .1.2

 המחייבת, אשר תקבע לפי ההוראה המחמירה עם המכון, והמטיבה עם החברה. 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:סמכים המפורטים להלן המ .1.3

 מסמכי המכרז על נספחיהם )לא מצורף(; - 'א נספח

 ;נספח שמירה על סודיות - 'ב נספח

 הצעה כספית; - 'ג נספח

 .נספח ביטוח - 'ד נספח

 הגדרות ופרשנות .2

 כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.  .2.1

 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע בצידם:  .2.2

 - "החברה"

ו/או כל גוף  החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

אליהם תעביר את זכויותיה וחובותיה שו/או גופים אחרים 

ידה -, ולרבות כל אדם המורשה בכתב עלהסכםפי ה-על

 .הסכםלפעול בשמה ובמקומה לצורך ה

 - "מכוןה"

לרבות נציגיו, באי כוחו, עובדיו,  _______________

המורשים לפעול בשמו ומטעמו בכל ספקי משנה, ושליחיו, 

 הנוגע לביצוע השירותים.

 - "השירותים"

שירותי העתקות, הדפסות, פלוטרים ותוויין, שכפול, 

וכל מטלה אחרת וכריכת חוברות,  שליחויות, איסופים

 . המפורטת בהסכם זה

 

 - "הפעילותאזורי "
ק"מ מהערים ירושלים, באר שבע,  30ברדיוס של כל מקום 

 .ואילת חיפה, תל אביב

 - "המערכות"
מערכות האטויו והרמדורנט, וכל מערכת אחרת אשר 

 החברה תבחר להעביר באמצעותה הזמנות למכון.

 מכוןהצהרות ה .3

 מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן :  מכוןה

בהתאם להוראות הסכם  כל מקום באזורי הפעילותהשירותים ב, את ביכולתו לספקכי  .3.1

תקבע  פעילות, חלוקת לגבי שיוכו של יישוב לאזורממובהר כי במקרה של ספק ו/או זה. 

 עמדת החברה בקשר למחלוקת או ספק כאמור. 
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לצורך מתן  חברהכי הוא ימלא אחר ההוראות אשר תינתנה לו מעת לעת על ידי ה .3.2

ואולם מהווים  בחוזהבמפורש לולות בחוזה ובין שאינן כלולות בין שהן כהשירותים, 

ללא כל  , והכל במסגרת התמורה הקבועה בהצעה הכספיתחלק בלתי נפרד מהשירותים

 .תוספת

 .ועל ידי כל גורם מטעמו כי הוא אחראי לאופן וטיב העבודות שתתבצענה על ידו .3.3

במלואן, במועדן וברמה  במכלול התחייבויותיו עפ"י הסכם זה,, כי ביכולתו לעמוד .3.4

 ואיכות מעולות.

)ככל שיש צורך לצורך מתן השירותים  על פי דין יםמורשוספקי המשנה מטעמו,  כי הוא .3.5

, הרשיונות, בעל הכישורים, הידע, האמצעים םוכי הינ בשירותים אלו ברישוי/הרשאה(

בקשר לאמור בהסכם זה ולפי  השירותיםוהיכולת למתן  המערכות, התוכנותהמכשור, 

 . חברהההוראות 

ת, והוא ערוך לתת את השירותים לחברה באמצעות ומערכהכי הוא מכיר היטב את  .3.6

, או כל מערכת אחרת או בכל דרך אחרת, עליה תורה החברה, ןקבלת הזמנות באמצעות

 ללא תוספת תשלום. 

, ובביצוע כי אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה, ובחתימתו על הסכם זה .3.7

לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי  ,התחייבויותיו על פיו

 הסכם או על פי כל דין. 

 כי קרא את ההסכם ונספחיו וכי כל תנאי ההסכם נהירים וברורים לו והוא מסכים להם .3.8

   .ללא סייג

כוללים את כל השירותים המפורטים בהסכם זה על כל  וכי השירותים שיינתנו על יד .3.8

נספחיו, וכן כל שירות אחר ו/או עבודה אחרת גם אם לא פורטו במפורש ואשר קשורים 

במלואם, במועדם וברמה ואיכות  המכוןבאופן ישיר או עקיף למתן השירותים על ידי 

והכל , שירותים אלוהכרוך במתן  הוצאה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או מסעל כל מעולים, 

 וכנגד קבלת התמורה בלבד.המכון ן על חשבו

את כל ההסברים וההנחיות  חברההכי הוא חותם על הסכם זה, לאחר שקיבל מנציגי  .3.10

בקשר  חברההעל פי הסכם זה, ולא תהיה לו כל טענה כלפי  למתן השירותים והנחוצים ל

ונים או לעובדות הקשורות עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנת

   .במתן השירותים

 המכוןזה, לא ישחררו את  הסכםהנזכרות ב הו/או מי מטעמהחברה כל סמכויות כי  .3.11

 מתן, לרבות אחריותו לאופן ולטיב הסכםמאחריותו ומהתחייבויותיו על פי ה

 .השירותים

בכתב או בפגישה/ות במשרדי החברה,  ,ו/או לפי הצורך ה, לפי דרישתלחברהכי ימסור  .3.12

אשר יידרש על ידי החברה בקשר עם מתן נוסף וכל מידע ביצוע השירותים אודות דו"ח 

 . , ללא תוספת תשלוםהשירותים

ועסק על ידו במתן יהחלפת כל עובד אשר  מהמכוןרשאית לדרוש תהא החברה  .3.13

לפי הסכם זה ירותים לא יעסיק במתן השהמכון  .השירותים מבלי צורך לנמק דרישה זו

 שיובא לאישור החברה.אחר בעובד מיומן בהקדם זה, והוא יחליפו ככל עובד 
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, ובכלל זאת תוך כי יספק את השירותים וינהל את עסקו בהתאם להוראות כל דין .3.14

 עמידה בכל תקן ישראלי רלבנטי לשירותים, לרבות לעניין אספקת מוצרים ו/או

 באופן זה. ויפעלמטעמו משנה ה /יריותו כי ספק, ובאחשירותים ו/או הזמנות עבודה

 ; הסכם מסגרתההתקשרות .4

ליתן את השירותים המפורטים מקבל על עצמו  המכוןו מכוןבזאת ל תמוסר חברהה .4.1

לפועל במומחיות, ביעילות, בנאמנות ובהתאם  םב להוציאיומתחי בהסכם זה

זה, לשביעות  הוראות הסכם, לסטנדרטים הגבוהים ביותר, בהתאם להוראות כל דין

וכנגד קבלת , בתמורה, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה חברהשל ה הרצונ

 . הזמנת עבודה מראש בלבד, כמפורט להלן

הסכם זו הינו הסכם מסגרת. החברה אינה מחוייבת להיקף הזמנות כלשהו מהמכון,  .4.2

והזמנות  והיא רשאית להזמין לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כל כמות של שירותים

אך ורק כנגד הזמנת  מתוך הפריטים הנקובים בהצעה הכספית. הזמנת שירותים תהא

 . "(עבודההזמנת )להלן: " תומערכהבאמצעות ראש משירותים 

לביצוע  ו/או נוספים אמצעים אחריםהחברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע 

. לא יהא מראש ובכתבהזמנות עבודה, באופן פרטני או ככלל, ובלבד שקביעתה נעשתה 

 ואת יתר הוראות הסכם זה. למכון בקביעה כאמור כדי לשנות את התמורה המגיעה 

במקרה של שירותים שיסופקו על ידי המכון על פי הוראות הסכם זה, שלא כנגד הזמנת  .4.3

 חברה:עבודה מראש מאת החברה, רשאית ה

 שלא לשלם את תמורת השירותים; .4.3.1

, וכי השירותים נדרשים להאכן במידה והחברה סבורה כי השירותים שסופקו  .4.3.2

לשלם את תמורת  לב,-על ידי המכון בתום שלא כנגד הזמנת עבודה סופקו

המהווה פיצוי מוסכם ללא הוכחת  מערך השירותים, 25%השירותים בניכוי 

 נזק. 

על פי הוראות ההסכם והזמנות , לעיל 4.1 כאמור בסעיף  המכון יספק את השירותים .4.4

העבודה מהחברה, ללא קשר להיקף ההזמנות ממנו. לא יהא בהיקף כלשהו של הזמנות, 

, לרבות שינוי היקף ההזמנות לפי צרכי החברה, כדי בין אם גבוהבין אם היקף נמוך 

 בכל אופן שהוא. על פי הסכם זה יבויות המכון לגרוע מהתחי

בהסכם זה והיא  מתן השירותיםבקשר עם  מכוןאינה מתחייבת למתן בלעדיות ל חברהה .4.5

תהיה רשאית בכל עת להתקשר עם גופים ו/או אנשים אחרים בקשר עם השירותים 

 האמורים בהסכם זה. 

בחתימתו על הסכם זה, מוותר המכון באורח בלתי חוזר על כל טענה כנגד החברה בנוגע  .4.6

 להיקף הזמנות השירותים ממנו )ככל שיוזמנו שירותים(. 

 בהסכם. יםיסודים סעיפים סעיף זה לעיל וכל אחת מהוראותיו, הינ .4.7

  השירותים .5

 כמפורטאת מתן השירותים  מכוןמוסרת בזה ל חברהמקבל בזה על עצמו וה מכוןה .5.1

 להלן:

 עבודה שירותי צילומים, הדפסות, תויין, כריכות, שליחויות, הכל על פי הזמנות .5.1.1

 ת.והמערכבאמצעות  על ידי החברה שייצאו מעת לעת
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לכל מקום  של תוצרי העבודה של המכון שליחויות רגילות )שאינן דחופות( .5.1.2

השירותים ולא תשולם בגינם תהיה כלולה במחיר , אזורי הפעילותבתוך שהוא 

 תוספת.

 : ממועד מסירת הזמנת העבודה למכון שעות 4בתוך שליחות רגילה תבוצע 

הזמנת העבודה  -בצהרים  12במידה והזמנת העבודה בוצעה עד השעה  .5.1.2.1

 . 16:00תימסר עד לשעה 

הזמנת  -בצהרים  12במידה והזמנת העבודה בוצעה לאחר השעה  .5.1.2.2

 8:30העבודה תימסר עד לתום יום העבודה, ולכל המאוחר עד לשעה 

 ביום המחרת. 

עריף ישולם למכון תשלום בגובה ת ה כהגדרתה להלן,שליחות דחופבגין ביצוע  .5.1.3

התשלום )להלן: " ליום השליחות לביצוע שליחות מסוג זה נכון דואר ישראל

פירוט נפרד מוגש לחברה באחריות המכון יהיה לצרף לכל חשבון ה ."(הנוסף

 .ומידע בדבר גובה התעריף היקף השליחויות הדחופות שבוצעובדבר 

באופן מיידי  אזורי הפעילותבכל מקום ל: שליחות "שליחות דחופה"זה  בסעיף

החברה שומרת על  ., ממועד מסירת הזמנת העבודה למכוןשעות 4 עדבתוך ו

הזכות להזמין גם איסוף דחוף מכל מקום באזורי הפעילות, וכל ההוראות בדבר 

 שליחות דחופה יחולו על איסוף דחוף.

במידה והשליחות הדחופה לא  למכון לא ישולםמובהר כי התשלום הנוסף 

 שעות כאמור, מכל סיבה שהיא.  4בתוך בוצעה 

במפורש ואשר קשורה באופן ישיר או עקיף כל עבודה אחרת גם אם לא פורטה  .5.1.4

במלואן, במועדן וברמה ואיכות מעולות, לרבות,  מכוןלביצוע העבודות על ידי ה

ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רכישה, הובלה ואספקה של כל המוצרים, 

הציוד וכו' הנדרשים לביצוע העבודות כאמור, ובכלל זה  ,החומרים, כח האדם

ו/או נסיעות ו/או רשיונות ו/או  עלות ו/או תשלום ו/או מס כל הוצאה ו/או

רווח של המכון, כל הוצאה הנדרשת לצורך קיום הוראות הסכם זה, עלות , ציוד

על ביטוחים, השתתפות בפגישות עבודה בכל  מקום בו תבחר החברה, והכל 

 .מכוןחשבונו ובאחריותו הבלעדית של ה

, בזהירות, במיומנות, בחריצות ברמה מעולה שירותיםאת היספק  מכוןה .5.1.5

המלא של  הולשביעות רצונ מי מטעמהו/או  חברההובשקידה, לפי הוראות 

, ולדאוג כי עובדיו ו/או כל הבא בשמו ו/או מטעמו יבצע מי מטעמהו/או  חברהה

 .אף הוא את העבודות כאמור

ו/או שבוצעו שלא  םכלשה או סטייה הדפסות ו/או שירותים שנפל בהם פגם .5.1.6

, ובכלל זאת כל פגם ו/או בהתאם להזמנת העבודה ו/או הוראות הסכם זה

, בגודל ההדפסה, בטיב סטייה באיכות המוצר, בצבעים, ברמת ההדפסה

, לפי שיקול דעתה המוחלט וכל סטייה אחרת ביחס להזמנת העבודה המוצרים

ועל חשבונו מייד  , ייאספו על ידי המכון"(אספקה לקויה)להלן: " של החברה

עם מסירת הודעה על כך מאת החברה, והמכון יספק את ההדפסות ו/או 

שעות ממועד מסירת  4בתוך  , וללא כל פגם,השירותים כשהם ערוכים כדבעי

 ההודעה מאת החברה, על חשבון המכון. 
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מוותר על כל טענה כנגד החברה בקשר עם קביעותיה בדבר אספקה  המכון

זה, לרבות כל קביעה של החברה בדבר פגם בהדפסות ו/או לקויה על פי סעיף 

 בשירותים, והוא מתחייב לנהוג בהתאם לאמור לעיל ובהתאם להוראותיה. 

חודשים )אשר יימנו החל ממועד מסירת הזמנת  12 תקופה של ככל ובמשך .5.1.7

מקרים של אספקה לקויה לפי קביעת החברה,  10מעל  יהיוהעבודה הראשונה( 

 :, לנקוט באחת או יותר מהפעולות הבאותהתהא רשאית החבר

 לזמן את המכון לשיחת בירור; .5.1.7.1

 ההסכם;לבטל את  .5.1.7.2

ש"ח לכל  50להשית על המכון פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק בסך  .5.1.7.3

, באופן מלא מקרה של אספקה לקויה, בין למפרע, בין מעתה והלאה

 או חלקי, לפי קביעתה;

  ובדין. לעשות שימוש בכל סמכות המוקנית לה בהסכם זה .5.1.7.4

 בהסכם.ם הוראות יסודיות סעיף זה לעיל וכל אחת מהוראותיו, הינ .5.2

  תקופת ההתקשרות ולוח זמנים .6

חודשים מיום חתימת ההסכם  36 תקופה שלהינה להשירותים  מתןלתקופת ההתקשרות  .6.1

 על ידי הצדדים.

)להלן:  וכל חלק מהם חודשים נוספים 24האופציה לחדש הסכם זה לתקופה של  חברהל .6.2

"( וזאת באמצעות הודעה מראש ו/או בדיעבד, מובהר כי כל תנאי תקופת האופציה"

 ההסכם ימשיכו לחול גם בתקופת האופציה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות החברה להביא את ההסכם לידי סיומו בכל עת,  .6.3

 קנה למכון סעד כלשהו.מבלי שהדבר י

 ביטול ההסכם .7

רשאית  להסכם, 7.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ו על אף האמור בכל מקום בהסכם זה .7.1

להביא הסכם זה לידי גמר, על ידי הודעה בכתב  שהיא,בכל עת ומכל סיבה  חברהה

  . ניתנה הודעה כאמור, יסתיים הסכם זה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה.מכוןל

די רשאית לבטל הסכם זה לאלתר על י חברההלעיל,  7.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .7.2

על  ש"ח 10,000, תוך השתת פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק בסך מכוןמתן הודעה בכתב ל

 בכל אחד מהמקרים הבאים:  ,המכון

 הוראה יסודית בהסכם זה.הפר  )לרבות ספק משנה מטעמו( המכון .7.2.1

 המכוןהפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה ו)לרבות ספק משנה מטעמו( המכון .7.2.2

תוך זמן סביר  חברהלא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מאת ה

 שנקבע בהתראה.

שהשירותים, כולם או מקצתם, אינם מבוצעים לשביעות  מכוןהתרתה ב חברהה .7.2.3

מתאריך ההתראה צעדים המבטיחים  ימים 7לא נקט תוך  מכוןהו חברהרצון ה

 . נהרותים לשביעות רצויביצוע הש
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שלא בתום לב ו/או ניסה  חברהפעל אל מול ה)לרבות ספק משנה מטעמו(  מכוןה .7.2.4

 חברהבעלי תפקיד בנהג והתנהל אל מול נתן או קיבל שוחד ו/או להונותה ו/או 

 .לפי קביעת החברה שלא באופן הולם

תמורה  אך ורק מכוןל חברהלעיל, תשלם ה 7.1הובא ההסכם לידי גמר כאמור בסעיף  .7.3

לא  מכוןה. עד ליום גמר ההסכם או ביטולוממנו ובוצעה בפועל בגין העבודה שהוזמנה 

כתוצאה כל פיצוי או תשלום נוסף מכל סוג שהוא  חברהידרוש ולא יהיה זכאי לקבל מה

 מהבאת ההסכם לידי גמר כאמור.

בנוסף על האמור בסעיפים אחרים בהסכם זה וכדי להסיר כל ספק מוצהר בזאת כי אם  .7.4

לעיל, וכן אם בוטל ההסכם על פי האמור  7.1הובא ההסכם לידי גמר כאמור בסעיף 

רשאית למסור בכל עת לאחר או לאחרים את ביצוע  חברהלעיל, תהיה ה 7.2 בסעיף

לא תהיה זכות להתנגד  מכוןול ,זה הסכםיהיה לבצעם על פי  מכוןהרותים שעל יהש

 .חברהלזכותה זו של ה

 הנובע או זה להסכם בקשר הצדדים בין שיתגלו דעות חילוקי או סכסוך של מקרה בכל .7.5

 את יפסיק ולא מתן השירותים קצב את יאט לא המכון כי הצדדים בין מוסכם ,ממנו

 בהמשך אחרת צורה בכל יפגע ולא זה הסכם פי על להתחייבויותיו בהתאם םביצוע

 אף על וובמועד ובמלואהמכון  ידי על להתבצע מתן השירותים ימשיך ;ביצוע השירותים

 שנויים אינםלדעתה  אשר סכומים אותם את למכון שלםת והחברה ,הדעות חילוקי

 .במחלוקת

 תמורהה .8

, מראשכנגד הזמנת עבודה לתיתם עפ"י הסכם זה  מכוןשעל ה השירותים תמורת מתן .8.1

 חברהבמועד, תשלם ה חברהכלפי ה מכוןכל יתר התחייבויותיו של הותמורת ביצוע 

במסגרת  וגשה על ידו( בהתאם להצעה הכספית שה"התמורה")להלן: תמורה  מכוןל

 .ובכפוף לאמור בסעיף השירותים לעיל זה להסכם 'ג נספחהמכרז ואשר מצורפת כ

לכל תקופת ההתקשרות  מוסכם ומוצהר בזאת כי התמורה הינה סופית ומוחלטת .2.8

)לרבות תקופת האופציה(, לכל השירותים הנדשים ולכל יתר התחייבויות המכון על פי 

, מכל סוג שהוא, ומכל לא יהיה זכאי לכל תשלום שהוא מעבר לתמורה מכוןה הסכם זה.

 . לעיל 5.1.2 5.1.3  בסעיףכהגדרתו  תשלום נוסף למעט, סיבה שהיא

 לתמורה יתווסף מע"מ כדין. .8.3

של החודש  5 -יוגש עד ליום ה חשבון חודשי בגין עבודות שבוצעו במהלך חודש מסוים, .8.4

וכל  )ו/או קובץ המכיל ריכוז של כל הזמנות העבודה( שלאחריו, בצירוף הזמנות העבודה

כל עיכוב . , ככל שיידרש על ידי החברהאסמכתא נוספת בדבר ביצוע העבודות והשלמתן

 בהגשת החשבון ו/או צרופותיו, יביא לדחיית מועד התשלום, תוך שיודגש כי במקרה זה

ובכל מקרה שהוא, לא יתווספו לתשלומים המגיעים למכון הפרשי הצמדה וריבית מכל 

 סוג שהם.

החשבון ייבחן על ידי ההחברה, אשר רשאית לדרוש מידע ומסמכים נוספים בקשר  .8.5

 לחשבון ו/או לאשר את החשבון במלואו ו/או בחלקו. 
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ידי -ייערכו במשרדיו ועל םותיקצובהשירותים מתחייב, כי מערך החשבונות של  המכון .8.6

שתאפשר בדיקה וביקורת עליהם, בכל עת, גבוהה ומתועדת, עובדיו ברמת מחשוב 

 .החברהלשביעות רצון 

יום,  45בשיטת "שוטף" +  מכוןל תשולםהמאושרת לתשלום על ידי החברה, התמורה  .8.7

 .םיוציא חשבונית מס כדין מיד עם קבלת התשלו מכוןהבו הוגש החשבון. תום החודש מ

תהא זו רשאית לקזזם כנגד כל סכום  ,חברהלפי הסכם זה מה מכוןסכומים המגיעים ל .8.8

 .מכוןמן ה חברההמגיע ל

פי כל דין ותעבירו -כל תשלום אשר היא חייבת לנכותו על משכר ההסכםהחברה תנכה  .8.8

מסמך פטור  המכוןלכל רשות מוסמכת אשר אליה עליה להעבירו, אלא אם כן המציא 

 כדין.

 )אופציה(נוספים שירותים הזמנת  .8

כל על  (זהאת השירותים המנויים בהסכם  לחברהלספק  המכוןמבלי לגרוע מחובת  .8.1

 םרשאי יו, יהאליהגופים הקשורים  וכןהחברה הנדרש והנלווה למתן שירותים אלו, 

, לנקוט באחד או יותר חתומה על ידי מורשי החתימה בחברה בהודעה מראש ובכתב

 :מהפעולות להלן

לפי להזמין שירותים נוספים )שאינם מנויים בהצעה הכספית של המכון(  .8.1.1

, והמכון יהיה מחויב במתן שירותים 20%בניכוי  המכוןהעדכני של מחירון ה

 אלו.

זה סכם ה, על בסיס לקבלת שירותים נוספיםומתן -לנהל עם הזוכה משא .8.1.2

 .והתמורה הנקובה בו

 מעביד -אי קיום יחסי עובד .10

כל מי ספקי המשנה ושל  של, מכוןהלא תחשב כמעבידה של  חברהמוצהר בזאת כי ה .10.1

וכל הנ"ל  מכוןבביצוע השירותים וכי הסכם זה לא יוצר בין ה ןומטעמ ןשיועסק בשמ

יחסים של עובד ומעביד ואין הוא, או העוסקים מטעמו, זכאים או רשאים  חברהלבין ה

 ם קיבוצי. לרכוש להם זכויות המגיעות לעובד מכח דין, נוהל, או הסכ

ישלם עבור עצמו את תשלומי מס ההכנסה והביטוח וכל מס ו/או תשלום שיגיע  מכוןה .10.2

תהא רשאית לנכות משכר  חברהממנו עקב ביצוע ההתחייבויות או עקב ההכנסות, וה

 הטרחה כל ניכוי חובה עפ"י דין. 

 יהיה אחראי לעובדיו בעצמו ובכלל זה לפרטים הבאים:  מכוןה .10.3

ה וביטוח לאומי, קרנות עובדים וכו' וכל תשלום אחר או נוסף שחל לתשלומי מס הכנס .10.3.1

 בגין עובדיו. תנאי עבודתם, העסקתם וביטחונם הסוציאלי.  מכוןו/או יחול על ה

 לכל החובות בגין הוראות חוק ו/או הסכם כלשהו החל על מעבידים בגין עובדיהם.  .10.3.2

ובכל והגורמים הנ"ל בדים עוספקי משנה, היהיה אחראי לכל מעשה או מחדל של  מכוןה .10.4

אחריות אחרת שהחוק מטיל על מעביד בקשר לעובדיו, והכל מבלי לגרוע מההוראות 

 .מכוןהאחרות בהסכם זה או בכל דין הדנות באחריות ה

מעביד בין -מובהר ומוסכם כי באם יקבע על ידי רשות מוסמכת כי מתקיימים יחסי עובד .10.5

מתחייב כי התמורה המגיעה לו כנקוב בהסכם זה תהיה  מכון, אזי החברהלבין ה מכוןה

מחצית מהתמורה  חברהמתחייב להשיב ל מכוןנמוכה במחצית מהקבוע בהסכם, וה
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, בתוספת מלוא המע"מ ששולם לו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ששולמה לו

ה רשאית לקזז סכום ז חברהתהיה הכן , וממועד כל תשלום ועד למועד התשלום בפועל

 .)ככל וישנם( מכוןלממנה  מהסכומים המגיעים

, וזאת על פי דרישה חברהמתחייב לשפות את ה מכוןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .10.6

מעביד -ראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה שעניינה, במישרין או בעקיפין, יחסי עובד

, וכן סוג, לרבות שכר עבודה וזכויות סוציאליות מכל מין וחברהלבין ה מכוןבין ה

 .לפצותה בגין כל נזק והוצאה שנגרמו לה, בהתאם לדרישת החברה

 אחריות לנזקים, שיפוי וביטוח .11

מבלי לגרוע מהאמור בכל דין, המכון יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל  .11.1

נזק או אבדן שייגרם לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי, לגוף או לרכוש בשל 

, בקשר ובכל הם וכל מי מטעמםעובדישל  של ספקי המשנה ו/או שלו /או מעשה או מחדל

 הנובע, במישרין או בעקיפין מביצוע התחייבויות המכון על פי הסכם זה. 

על  מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את החברה בכל סכום אשר יידרשהמכון  .11.2

עם הסכם זה, לרבות במפורש בכל ו/או ייפסק לחובתה בקשר ממנה ו/או ייתבע  ידה

כולל דלעיל,  11.1 , להוצאות ולנזקים, הנקובים בסעיף של המעון  לאחריותוהנוגע 

בכתב אשונה דרישה ר מייד עם קבלתוהכל הוצאות בורר, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, 

 .החברהמ

מתחייבים שלא לתבוע את  םו/או מי מטעמ הםעובדיספקי המשנה ו/או ו/או מכון ה .11.3

החברה ו/או את עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם ע"י החברה ו/או עובדיה 

על ידי הנזק נגרם אלא אם כן לגופם ו/או רכושם, לכל גורם שהוא, ו/או מי מטעמה 

 .בזדוןהחברה 

מבלי לגרוע מאחריותו המקצועית של המכון, מובהר בזאת כי המכון יהיה אחראי לכל  .11.4

, מתן השירותיםומי מטעמו בסטייה אשר נובעת מטעויות ו/או אי דיוקים של המכון 

 . ולכל הנובע מסטייה זו

מבלי לגרוע מאחריות המכון בהתאם להסכם ו/או ע"פ הדין, הוראות הביטוח שיחולו על  .11.5

 .'ד נספחבהתאם לנספח הביטוח, המצ"ב להסכם זה כ המכון יהיו

 מכוןאיסור הסבה, המחאה או העברת זכויות והתחייבויות על ידי ה .12

להסב, להעביר, לשעבד או למסור לצד שלישי את זכויותיה  בכל עת רשאית חברהה .12.1

 . מכוןוחובותיה לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, ללא צורך בהסכמת ה

לא יהיה רשאי להסב, להעביר, לשעבד או למסור לצד שלישי את זכויותיו  מכוןה .12.2

, לכך מראש ובכתב חברהוחובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, ללא הסכמת ה

 ספקי משנה בכפוף להוראות ההסכם. להוציא

 ספקי משנה .13

 המכון מצהיר ומתחייב כדלקמן:

)ככל והתקשר מטעמו כי השירותים אשר יבוצעו )ככל ויבוצעו( על ידי מכונים/ספקים  .13.1

להזמנה(, ואשר אושרו על ידי החברה במסגרת המכרז  11.2 עם גורמים כמפורט בסעיף 

החלפת ספק משנה "(, הינם באחריותו המלאה והמוחלטת. ספקי משנה"להלן: לעיל ו)
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כפופה לאישור ולהסכמת החברה בכתב ומראש, ואולם הדבר מסור לשיקול דעתה 

 המוחלט של החברה, ללא חובת הנמקה. 

המכון יוודא כי ספקי המשנה יבצעו את השירותים על פי הוראות החברה והוראות  .13.2

בכל מקרה של מחלוקת בין ספקי המשנה והחברה, תכריע באופן מוחלט הסכם זה. 

 ובלתי ניתן לערעור עמדת החברה, והמכון יפעל בהתאם להנחיות החברה. 

כל פגם ו/או הפרה של הוראות הסכם זה על ידי ספקי המשנה, תטופל באופן מיידי על  .13.3

 ידי המכון.

המשנה. כל טענה ו/או דרישה  התקשרות החברה הינה אך ורק עם המכון ולא עם ספקי .13.4

מלא בלעדי,  תטופל על ידי המכון באופן  ,ו/או תביעה של ספקי המשנה מהחברה ובכלל

 ומיידי. 

המכון יפצה את החברה בגין כל הוצאה ונזק שייגרמו לחברה עקב פעולות ספקי המשנה,  .13.5

לרבות כל טענה מצד שלישי, מייד עם קבלת הודעת החברה בכתב ובהתאם לסכום 

  הנקוב בהודעה.

 14החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, במתן הודעה בכתב ומראש בת  .13.6

ימי עבודה, להורות למכון להחליף כל ספק משנה מטעמו בספק משנה אחר, בעל נתונים 

 ויכולות שאינם פחותים מספק המשנה המוחלף.

 המחוייבים על ספקי המשנהכל התחייבויות המכון על פי הסכם זה יחולו בשינויים  .13.7

 . לעיל 5 , לרבות במפורש הוראות סעיף ופעילותם

 סעיף זה לעיל על הוראותיו, הינו סעיף יסודי בהסכם. .13.8

 תרופות .14

 .יחול על הוראות הסכם זה 1873-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"ג .14.1

ן, הינן מצטברות ומצטרפות זו כל התרופות המוקנות לחברה על פי הסכם זה ועל פי די .14.2

 לזו, והחברה רשאית לעשות בהם שימוש בכל עת, אף מבלי לשמוע את עמדת המכון. 

 שמירה על סודיות .15

לא יגלו לכל צד שלישי כל מידע וכל מי מטעמו מתחייב ואחראי לכך שהוא ועובדיו  מכוןה

אשר הגיע לידיעתכם מכל מקור שהוא ולא ישתמשו במידע שהגיע  למתן השירותים,הקשור 

 מכון, כן יחתום הזה הסכםהשירותים לכל למטרה שהיא, למעט לצרכי  מתןלידיעתכם תוך כדי 

ת החברה כתנאי לחתימ ('ב נספח)על כתב התחייבות לשמירת סודיות וכל ספק משנה מטעמו 

 הסכם זה.על 

 סמכות מקומית .16

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים 

 .בלבד בירושלים

 כללי  .17

הסכם זה מהווה ביטוי מלא ושלם של הסכמות הצדדים והוא מבטל כל הסכם קודם  .17.1

נעשה בכתב ונחתם על בכתב או בעל פה. שינוי מתנאי הסכם זה לא יהיה תקף אם לא 

לא על ידי החברה, . הימנעות מדרישה לקיום חיוב לפי הסכם זה כדין ידי שני הצדדים

 טענת מניעות או וויתור.למכון תקים 
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תחייב לא  החברהמטעם אי עמידה על זכות על פי הוראות הסכם זה ארכה או  ,כל ויתור .17.2

חתימה בחברה. על זכויות על ידה, בצירוף חתימת מורשי הבכתב  האלא אם נעשאותה, 

 החברה תישמרנה עד לתום תקופת ההתיישנות על פי דין ובכלל. 

הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור  בלבד לבתי המשפט בירושלים .17.3

 להסכם זה.

 ,חברהאשר סיים את עבודתו ב חברהלא יעסיק ולא יקבל שירותים מאת עובד ה מכוןה .17.4

 חודשים לפחות מיום סיום עבודתו כאמור. 12למשך 

שעות מיום  48כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך  .17.5

 משלוחה בדואר, במכתב רשום, לפי הכתובת במבוא להסכם של הצד הנמען.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

__________________ 

 חברהה

__________________ 

 מכוןה                
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 א'  נספח

 מסמכי המכרז על נספחיהם

 (מצורף)לא 
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 'בנספח 

 שמירה על סודיות

 לכבוד
 הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ חברהה
 
 

 םענייניהתחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד  הנדון:

( בהסכם "חברה"ה -הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן  חברהוהתקשרתי עם ה הואיל:

 (;"העבודות" -למתן שירותים כמפורט בהסכם )להלן 

והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודות, או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי, או יבוא  והואיל:

 חברהלידיעתי, מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של ה

כל הקשורים עמה, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על  ושל

או עם העבודות, ולרבות מידע סודי של  חברהבקשר עם פעולות ה חברהידי, או הוגש ל

 "(; "מידע סודי -)להלן  וכל צד שלישי אחר "(מי"המפעלי ים המלח בע"מ )להלן: "

ודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום והוסבר לי, כי גילוי המידע הס והואיל:

 ו/או למי"ה ו/או לצדדים שלישיים:  חברהנזקים כבדים ל

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע  .1

 ום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת.ממנו, לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לש

הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת  .2

, במישרין או בעקיפין, השירותיםאדם או גוף כלשהם בדרך כלשהי, כל פרט הקשור למתן 

(, והכל לתקופה בלתי "פירוט העבודות" -לרבות תוכנם, תוצאותיהם או כל חלק מהם )להלן 

 מוגבלת.

לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב על פי דין  2 -ו  1האמור בסעיף  .3

לגילויו, מראש  ו/או מי"ה חברה)במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת ה

 ובכתב, ובמידה שניתנה.

וש במידע הסודי או בפרטי העבודות, אלא לטובת כמו כן, הנני מתחייב שלא לעשות שום שימ .4

 ולצורך מתן העבודות.ו/או מי"ה  חברהה

 הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי מתן העבודות .5

ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על 

מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור פי כתב זה. כן הנני 

 בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, או הנוגע למתן העבודות.
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הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי  .6

בזמן מתן העבודות, בין  מכם, או השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או

מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכם. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק 

 כלשהו של כל חומר כאמור, או של מידע סודי. 

השימוש שייעשה על ידי במידע יהיה לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה  הנני מתחייב כי .7

אופן הכללת מידע סודי במסגרת חומר שיופץ או יהיה זמין  בלבד, ובלבד ששום שימוש )כולל

  .בצורה כלשהי לגורמים אחרים( לא יאפשר למקבלו לזהות פרטי מידע מסוימים או מוגדרים

אינה אחראית לדיוקו, לשלמותו או לנכונותו של המידע הסודי וכל  חברהמובהר כי ה .8

 באחריות מקבל המידע. הסתמכות עליו ע"י מקבל המידע, או מי מטעמו, תהיה

 118-118ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים  .8

 .1877 -לחוק העונשין תשל"ז 

הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד  .10

יש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדי ו/או עניינים בין מתן העבודות לבין כל עניין אחר ש

 לגופים קשורים בי עניין אישי בו.

אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר  .11

 יגרמו לכם, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה.

עובד ו/או מועסק על ידי בקשר לביצוע העבודה, על התחייבות הנני מתחייב להחתים כל  .12

 כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, והנני ערב לכל הפרה של התחייבות כאמור.

על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה  ימהתחייבויותיבכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי  .13

י מניעה ום זמניים כגון צונפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדי

 לצורך הקטנת נזקיכם.

באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות  אין .14

 והימנעות מניגוד עניינים המוטלת עלי על פי כל דין.

באחריותי הבלעדית והמוחלטת לפקח כי ההוראות הנ"ל יקוימו על ידי ספק המשנה וכל  .15

 גורם מטעמי, והנני נושא באחריות מלאה לכל הפרה שתעשה על ידי מי מהם. 

 ולראיה באתי על החתום: _________________

 

 היום ______________ לחודש _______________שנה _________

 

  



 47 

 'גנספח 

 כספיתהצעה 

 מסמכי המכרז(ל ו'מסמך  –של המכון  ההצעה הכספית תצורף)
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 'דנספח 

 נספח ביטוח

מבלי לגרוע מאחריות המכון  על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המכון  לערוך  .1

ולקיים, על חשבון המכון , למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המכון  קיימת, 

, 1'דכנספח את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 

, "אישור עריכת הביטוח"ו המכון " "ביטוחיוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 

 לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. 

מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי המכון,  ניתן יהיה  -חבות מעבידים .א

 למחוק סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח. 

" יבוטל בכל ביטוחי על המכון  לוודא כי חריג "רשלנות רבתי -נוסחי הפוליסות .ב

 המכון  )אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין(. 

ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, על המכון להמציא לידי החברה, לפני תחילת  .2

מתן השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את 

אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח המכון. כמו כן, מיד בתום תקופת 

ביטוח מעודכן, בגין חידוש  הביטוח, על המכון  להמציא לידי החברה  אישור עריכת

תוקף ביטוחי המכון  לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה 

 בתוקף. 

בכל פעם שמבטח המכון  יודיע לחברה , כי מי מביטוחי המכון עומד להיות מבוטל או  .3

עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על המכון  לערוך 

ת אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או א

 השינוי לרעה בביטוח כאמור.

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המכון הינם בבחינת דרישה  .4

לגרוע מכל התחייבות של המכון  לפי מזערית, המוטלת על המכון , שאין בה כדי 

ואין בה כדי לשחרר את המכון  ממלוא החבות על פי דין,  ההסכם ו/או על פי כל

הסכם זה ו/או על פי דין, ולמכון  לא תהיה כל טענה כלפי החברה  או מי מטעם 

 החברה , בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

לחברה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על  .5

על המכון לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, ידי המכון כאמור לעיל, ו

 שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המכון  להתחייבויות המכון על פי הסכם זה.

מוצהר ומוסכם כי זכויות החברה  לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט  .6

 לעיל, אינן מטילות על החברה  או על מי מטעם החברה  כל חובה או כל אחריות

שהיא לגבי ביטוחי המכון , טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי 

לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המכון  על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת 

בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק  אישור 

 עריכת הביטוח ובין אם לאו.

ר את החברה  ואת הבאים מטעם החברה  מאחריות לכל אובדן או נזק המכון  פוט .7

לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי המכון  או מי מטעם המכון  לחצרי החברה  
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ו/או המשמש לצורך מתן השירותים )לרבות כלי רכב וצמ"ה(, ולא תהיה למכון  כל 

ו נזק כאמור, ובלבד טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/א

 שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

בנוסף, על המכון  לערוך את הביטוחים הבאים, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו:  .8

ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח 

בגין נזק ₪  400,000ב עד לסך אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכ

אחד, ביטוח "מקיף" לכלי הרכב וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני 

 הנדסי.

על אף האמור לעיל, למכון  הזכות, שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט ביטוח  .8

אחריות צד שלישי( המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט 

 לעיל יחול, כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם.  6בסעיף 

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי המכון , ייכלל סעיף בדבר ויתור  .10

המבטח על זכות התחלוף כלפי החברה  וכלפי הבאים מטעם החברה ; הוויתור על 

 זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו מבלי לגרוע  .11

משנה מטעם המכון, על המכון לדאוג כי  ספקיהשירותים או חלק מהם יינתנו על ידי 

 המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.  ספקי בידי 

מובהר בזאת, כי על המכון  מוטלת האחריות כלפי החברה ביחס לשירותים במלואם,  .12

 משנה. ספקילרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי 

על אף האמור  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .13

יסודית, אלא אם לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה 

ימים ממועד בקשת החברה  מאת המכון  בכתב, להמצאת אישור עריכת  10חלפו 

 הביטוח כאמור.
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 אישור עריכת הביטוח -1'דנספח 

 תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים

המידע המפורט באישור אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. 
זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים 

 הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור העסקהאופי  המבוטח מבקש האישור

שם: החברה 
הממשלתית להגנות ים 
המלח בע"מ ו/או 
חברות בנות ו/או חברת 
אם ו/או חברות אחיות 
ו/או חברות שלובות 

 ו/או חברות קשורות 

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

שירותי אחר: ☐
העתקות, צילומים 

 ותווין
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

מען: מרח' כנפי נשרים 
      , ירושלים7
 

 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים 
יש לציין קוד כיסוי 

  Xבהתאם לנספח 

 מטבע סכום

 רכוש 
 

      ₪ 308 
311 
       אובדן תוצאתי  328

 302 ₪  2,000,000     צד ג'
304 
312 
315 
328 
328 

אחריות 
 מעבידים

    20,000,000  ₪ 304 
308 
318 
328 

  ₪       אחריות המוצר

אחריות 
 מקצועית

      ₪  

   אחר
 

     

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה פירוט השירותים 
 (*:ג'המפורטת בנספח 

 שירותי משרד 081

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 רחתימת האישו
 המבטח:

 


