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  מסמך א'

  

                                                                                41/22 מס'פומבי מסגרת מכרז  

  עבור החברה  קידום פרויקטים ומיזמים כלכלייםמתן שירותי התקשרות בהסכם מסגרת לל

  

  תðאים כלליים למשתתפים במכרז

 : כללי .1

בבעלות מועצה אזורית מטה  ) היא תאגיד עירוðי "החברה: "חברה כלכלית בðימין בע"מ (להלן .1.1
המועצה) ומשמשת כזרוע ביצועית שלה בתחומים שוðים, לרבות ביצוע עבודות  -בðימין (להלן 

  בðיה, פיתוח ותשתית ועוד. 

עבור    קידום פרויקטים ומיזמים כלכלייםייעוץ למעוðייðת לקבל הצעות למתן שירותי  החברה   .1.2

ועתידיים  החברה קיימים  להלן  ,  המפורטים  "בתחומים    יועצים מצד    ,")השירותים (להלן: 

, ולהתקשר עמם בהסכם העוðים על תðאי הסף שיפורטו להלן  שותפויות או חברות)  ,(יחידים

 . מסגרת לצורך קבלת השירותים מעת לעת על בסיס הזמðות עבודה שיועברו לביצועם 

 "):  התחומיםהשירותים (להלן: " להלן התחומים בהם ðדרשת החברה לקבל את   .1.3

 ; ואðרגיה מתחדשת אגירת אðרגיה .1.3.1

  ;גז .1.3.2

 ; לרכבים חשמליים  מתחמי הטעðה פרטיים וציבוריים .1.3.3

 ;  ותיירות מלוðאות .1.3.4

 לשמחות  מתחמי אירועים .1.3.5

1.3.6. BOT; 

 ;ðיצול מי קולחין לחקלאות ותיירות .1.3.7

 מחזור;   .1.3.8

 ;ותכðון עירוðי ליזמות  , לרבות שיðוי תבע"ותסטטוטוריקה .1.3.9

 שילוט ופרסום;  .1.3.10

 ðדל"ן; בðיית  /בחיðת כדאיות לרכש  .1.3.11

 ; הקמה   מרכזים רפואיים .1.3.12

 מתקðי משחק;   .1.3.13

 . שירותי דואר .1.3.14

הרלווðטיי תðאי הסף  ומקיים את  ככל  רשאי להגיש הצעתו למספר תחומים  לתחום    ם מציע 

  המוצע על ידו, כמפורט להלן. 

ובהתאם לצרכיה, להוסיף תחומים ðוספים הðדרשים    מובהר כי החברה תהא רשאית, מעת לעת .1.4

 לה למתן השירותים, ובמקרה זה תפרסם החברה מכרז זה בשðית עבור התחומים הðוספים.    

במסגרתו  להלן,    כמסמך ב'את טופס הצעת המציע המצורף    לאשרבמסגרת הצעתו ðדרש המציע   .1.5

 השירותים לחברה.  מתן  בגין   ₪  250בגובה  שעתית קבעוה תמורה  



  
  
  
  

 

 

לא תעלה על הסך של  המסגרת  יודגש, כי התמורה השעתית שתשולם למציע שיזכה במכרז  

  "). השעתיתש"ח לשעה (לא כולל מע"מ) (להלן: "התמורה  250

מבין ההצעות אשר קיבלו את הðיקוד    תחת כל תחוםזוכים    3  עד  ייבחרובמסגרת מכרז זה,   .1.6

להלן. החברה שומרת   11הסופי הגבוה ביותר בהתאם למדדי איכות ומחיר, הכל כמפורט בסעיף  

להגדיל הזכות  את  ולשיקול  / לעצמה  לצרכיה  בהתאם  הזוכים  המציעים  מספר  את  להפחית 

מתן שירות    או העדר/ דעתה הבלעדי, בכל שלב, לרבות בשל שיðוי בהיקף השירותים הðדרשים ו

 מספק מצד אחד המציעים הזוכים. 

מכרז   .1.7 בפרסום  אין  כי  החברה  מסגרת  יובהר  את  לחייב  כדי  מכוחו  זוכה  על  בהכרזה  או  זה 

כלשהו בהיקף  כלשהו  שירות  מהזוכה  בכלל,  להזמין  את    או  החברה  תזמין  לא  בו  ומצב 

וזאת בין אם השירותים ðושא המכרז, מסיבה כלשהי, לזוכה לא תהא כל טעðה בקשר עם כך  

ðשלחה לזוכה הודעת זכיה ובין אם הוא חתם על חוזה ההתקשרות. כמו כן מובהר כי לא יהא  

בהיקף השירותים שיוזמðו כדי לשðות את הצעת המחיר שהוצעה על ידי המציעים הזוכים, וזו  

 תישאר קבועה לכל תקופת ההתקשרות. 

ב  .1.8 בלעדיות  לזוכה  תיðתן  לא  כי  בזאת  להבהיר  מבקשת  תהא  החברה  והיא  השירותים,  מתן 

או לבצע    רשאית בכל עת, ומכל סיבה שהיא, לפðות לðותðי שירות ðוספים ליתן את השירות 

 .פðייה מקבילה לחברה ðוספת 

שוויוðית   .1.9 תהא  הזוכים  המציעים  בין  העבודה  האפשר,  חלוקת  לשיקולים  כל  גם  כפופה  אך 

צרכי החברה, זמיðות, סוג השירות  ,  כמות שעות המבוקשת למתן השירותים,  ðוספים, כגון:  

 איכות התוצרים, וכדומה. ðיסיון קודם, הðדרש, 

ההתקשרות עם הזוכה יהיו על פי מסמכי המכרז ובהתאם לחוזה ההתקשרות המצורף    תðאי  .1.10

 כחלק בלתי ðפרד ממסמכי המכרז.   כמסמך ג'

 במכרז:להלן טבלת ריכוז מועדים רלווðטיים  .1.11

 מועד אבן דרך

 02/12/2022 מועד פרסום המכרז 

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם  

 המציעים  

13/12/2022  

 22/12/2022 המועד האחרון להגשת ההצעות 

  

של אי התאמה בין התאריכים שצויðו בטבלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף במקרה  

  .המכרז, קובעים התאריכים בטבלה זו



  
  
  
  

 

 

בהודעה   לעיל  המðויים  המועדים  מן  אחד  כל  לשðות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  החברה 

ולא תהא למי מהמציעים כל    להלן,  7בסעיף  , כאמור  החברהשתפורסם באתר האיðטרðט של  

   . טעðה או דרישה בקשר לכך

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז בכל שלב שהוא, גם לאחר חתימת החוזה   .1.12

על  ע"י   לחתום  ו/או לא  כל אלה,  לא חתמה החברה על ההסכם לאחר  עוד  כל  וזאת  הזוכה, 

החוזה בכל שלב שהוא ומכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, הכל בהתאם לשיקול דעתה  

המלא והסופי, והמשתתפים במכרז מאשרים בעצם הגשת הצעתם כי לא תהא להם במקרה  

 מכל סוג שהוא.  כזה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טעðה

 השירותים המבוקשים  .2

מסגרת  כזוכ   ויוכרז  ואשר   יםהמציע .2.1 תחום  י  כל  תפðה  תחת  והיא  החברה,  של  במאגר  יכללו 

הוראות המכרז בוהכל כמפורט  השירותים,  אליהם מעת לעת בהזמðות עבודה, לצורך אספקת  

מבלי לגרוע מהאמור, יספקו    ממסמכי המכרז.  חלק בלתי ðפרדכהמצורף    חוזה ההתקשרותוב

לחברה את השירותים שיפורטו בהזמðת העבודה, ואשר יכול ויכללו את השירותים    היועצים

 המפורטים להלן, כולם או חלק מהם: 

שהחברה   .2.1.1 מיזמים  או  לðושאים  ראשוðיים  עמדה  ðיירות    –  לבחון   מבקשתגיבוש 

ðושא רחבה, מה ðעשה בארץ או בעולם  סקירת מודלים ש ,  היכרות  וðים, רווחיות 

 . הזדמðויות, סיכוðים ועוד

 מתן ייעוץ לדרכי פעולה ðבחרות המומלצות לחברה בðושא הðבחן.   .2.1.2

  לקולות קוראים של משרדי הממשלה בתחומים השוðים. שלם גיבוש מעðה  .2.1.3

 . חברות יזמיות במגזר הפרטימיפוי   .2.1.4

 הכðת תכðיות עסקיות.   .2.1.5

לקבלת   .2.2 היועץ  עם  להתקשר  רשאית  תהא  הפרויקט  החברה  קידום  כגון:  המשך,  שירותי 

הפרויקט   יישום  תחרותיים/מכרזים,  קורא/הליכים  קול  מסמכי  ðיסוח  הפועל,  אל  והוצאתו 

 וליווי יזמים ועוד. במקרה האמור ידוðו הצדדים בתמורה אשר תשולם ליועץ. 

ייðתðו על .2.3 ו  תאגיד (חברה א  במקרה שהמציע היðו  -או    ,ידי המציע הזוכה בעצמו-השירותים 

ידי    ðותן השירותיםידי  -על   -שותפות)   על  המציע הזוכה, שיעמוד בקשר מול החברה  שהוצע 

 "). ðותן השירותים(להלן: "  בפועל ויהא אחראי על מתן השירותים

כי   .2.4 הזוכהאם  יובהר,  המציע  תפקידו    יסיים  ðותן השירותים מטעם  במהלך  אצל האת  מציע 

יוכלשðותן  באופן    ,ההתקשרותתקופת   לא  המציע  מטעם  את    השירותים  לספק  להמשיך 

השירותים מושא המכרז לחברה, אזי על המציע הזוכה יהיה להציע לחברה ðותן שירותים חלופי  

להלן  ,מטעמו המכרז  במסמכי  המפורטים  התðאים  כל  את  הסף    המקיים  תðאי  את  (ובפרט 

המציע או לבטל את  החברה תהיה רשאית להמשיך את ההתקשרות מול  . במקרה כזה,  להלן)

ההתקשרות, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ותוך שהמציע מוותר מראש על כל 

  במקרה שהחברה תחליט לסיים את ההתקשרות בðסיבות אלו.  טעðה 



  
  
  
  

 

 

 תקופת ההתקשרות .3

עם    תקופת .3.1 מן  ההתקשרות  אחד  בת    יםהזוכ כל  לתקופה  חתימת  ממועד  חודשים    12תהא 

ידי   על  ההתקשרות "  (להלן:  החברהההסכם  לחברה  תקופת  הזכות").  הבלעדית    שמורה 

, או  חודשים כל אחת  12בðות    (או פחות)  תקופות ðוספות  4-להאריך את תקופת ההתקשרות ב

מהן,   שðיםוזאת  חלק  חמש  בת  מקסימאלית  התקשרות  לתקופת  "  עד  תקופת (להלן: 

ל יועץ בðפרד, ובאופן בלתי  מובהר כי הארכת תקופת ההתקשרות תיעשה מול כ  ").ההארכה

 תלוי, ביתר היועצים, והחברה תהא רשאית שלא להאריך את תקופת ההסכם עם כל היועצים.

ספק,   .3.2 הסר  ההתקשרותמימוש  למען  תקופת  להארכת  דעתה    הזכות  לשיקול  בהתאם  תהא 

לא תהיה כל טעðה או דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהם בקשר    ולזוכההבלעדי של החברה, 

   וכתוצאה מהðובע מכך. ת או היעדר הארכת תקופת ההתקשרות להארכ

  ים המציעכל אחד מן  מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהא רשאית לסיים את ההתקשרות מול  .3.3

   חוזה ההתקשרות המצורף. בכל עת, בהתאם להוראות   יםהזוכ

ת  אם .3.4 במכרז  תוארך  לזוכה  תשולם  ההתקשרות,  עלהמסגרת  קופת  שהוצעה  ידו  -התמורה 

ככל והוא יופעל  ðוספת (ה הארכה  השðת  השירותים שייðתðו על ידו במהלך  בגין  גם  במכרז זה  

  וכמפורט בהוראות חוזה ההתקשרות (מסמך ג' להלן).), על ידה במהלך שðת ההארכה

   :סףהתðאי  .4

אשר    ,(חברה או שותפות)  תאגיד או    ישראלי   אזרח  מציע שהואהמסגרת  רשאי להגיש הצעות למכרז  

  :והתðאים המצטברים כמפורט להלן מקיים אחר כל הדרישות   הגשת ההצעותבמועד 

ומיזמים  במתן שירותי  חמש שðים לפחות    של  ðיסיון מצטבר מוכחלמציע   .4.1 קידום פרויקטים 

המוגדר  כלכליים  מוכח,  בðושא  מצטבר  ðיסיון  שירותי    וכן  במתן  לפחות  שðתיים  קידום  של 

ו לתאגידים עירוðיים ו/או  רשויות מקומיות ו/אל  בתחום הצעתו   פרויקטים ומיזמים כלכליים

 ðות כגון משרדי מלמדיðשלה, רשויות סטטוטוריות וכיו"ב)  מה (לרבות באמצעות זרועותיה השו

 ").  גופים ציבורייםממשלתיות (להלן: "ו/או לחברות 

עירוðי" משמעולמען הסר ספק,   ומקיים את    המושג "תאגיד  תאגיד הקשור לעירייה כלשהי 

;  1980-) לפקודת העיריות [ðוסח חדש] וצו העיריות (הקמת תאגידים), תש"ם30(249תðאי סעיף  

סעיף   תðאי  את  ומקיים  כלשהי  מקומית  למועצה  הקשור  תאגיד  המועצות  א  146או  לצו 

; או תאגיד הקשור למועצה אזורית כלשהי ומקיים את תðאי סעיף  1950- המקומיות, תשי"א

תשי"ח11(א)(63 אזוריות),  (מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  וביוב  1958- )  מים  תאגיד  וכן   ,

 . המוחזק על ידי רשות מקומית

היðו   המציע  בו  במקרה  כי  שותפות),  יודגש,  או  (חברה  צריך   י התðאתאגיד  זה    שבסעיף 

  .   להתקיים בðותן השירותים מטעם המציע

 .  1976- המציע היðו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.2

 .₪ 500בסך  המציע שילם דמי השתתפות במכרז .4.3



  
  
  
  

 

 

לא ðיתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תðאי סף בגורם אחר, לרבות בכל אורגן או    כימובהר בזה, 

עובד או מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע אלא אם כן פורש אחרת  

  או ðכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז.  

  :מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .5

 פרופיל משרד המציע;  .5.1

 ); תאגידðותן השירותים מטעם המציע (במקרה בו המציע היðו  המציע או של קורות חיים של  .5.2

ורשה,  מפקיד מ ,1976-(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2סעיף  אישורים בתוקף לפי   .5.3

 ;לפקיד השומה ולמע"מ כחוק   דיווחספרים כחוק ו רואה חשבון או יועץ מס בדבר ðיהול

  ;במקוראישור תקף בדבר ðיכוי מס  .5.4

 העתק של תעודת עוסק מורשה;  .5.5

העתק של תעודת התאגדות, וכן אישור מעו"ד או רו"ח בדבר    –במקרה שהמציע היðו תאגיד   .5.6

 האðשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב את המציע בחתימתם על מסמכי המכרז;

בðוסח המצורף  פרטים להוכחת עמידה בתðאי סף ולשם קביעת הðיקוד האיכותי של ההצעה   .5.7

מציע    –  המעידים על המפורט במסמך  אישוריםו  תעודותבצירוף כל האסמכתאות,    ) 1( כðספח א

 ;יצרף מסמך זה עבור כל תחום בðפרד –המגיש הצעתו למספר תחומים 

  ; קבלה בגין תשלום דמי השתתפות .5.8

 ; )ð2ספח א( כבðוסח המצורף   ,1976-אות גופים ציבוריים, תשל"וחוק עסק תצהיר לפי  .5.9

 ; )3כðספח א(הצהרת משתתף, בðוסח המצורף  .5.10

 ;)4כðספח א( תצהיר בדבר אי תיאום מכרז, בðוסח המצורף  .5.11

תצהיר בדבר היעדר קרבה משפחתית לעובדי המועצה או לתאגידיה העירוðיים בðוסח המצורף   .5.12

 ; )5א(כðספח 

 (ככל שרלבðטי); )6כðספח א( אישור עו"ד בדבר "עסק בשליטת אישה" בðוסח המצורף  .5.13

בתוך מעטפה    כשהוא ממולא כðדרש   ב'  מסמך כðוסח המצורף  בטופס הצעת מחיר מטעם המציע   .5.14

 ; סגורה ðפרדת

החתום   .5.15 ההתקשרות  הסכם  של  עותקים  ג'המצורף  שðי  של    מסמך  החתימה  מורשי  ידי  על 

 .שðיהם בחתימה מקוריתהמציע, 

מהכלל .5.16 יוצא  ללא  המכרז  מסמכי  (ככל    ,כל  למציעים  שðשלחו  והבהרות  הודעות  מסמכי  וכן 

היðו   שהמציע  (ובמקרה  המציע  ידי  על  חתומים  כשהם  בחותמת  תאגידשðשלחו),  חתומים   ,

 ), בתחתית כל עמוד; מוובחתימת מורשה/י החתימה מטע  התאגיד

ידי ישות משפטית אחת בלבד. כל המסמכים והאישורים הðדרשים  -ההצעה תוגש עלמובהר בזה, כי  

שם ðותן השירותים מטעם המציע (במקרה בו המציע  -במכרז, יהיו על שם המציע במכרז בלבד או על

  לפי העðיין, פרט למסמכים לגביהם צוין במפורש אחרת. ), תאגידהיðו 



  
  
  
  

 

 

 אופן הגשת ההצעה: .6

בידי   .6.1 המכרז  לדרישות  בהתאם  וחתומים  ממולאים  כשהם  יוגשו  המכרז  ומסמכי  ההצעות 

 בדרך הבאה:סגורות, שתוגשðה במקביל,  מעטפות 3- המציע, ב

א' .6.1.1 ההזמðה  מעטפה  ציון האיכות,  בחיðת  הסף,  בתðאי  עמידה  לבחיðת  : המסמכים 

המכרז,   במסמכי  כðדרש  אחר  מסמך  וכל  וðספחיה,  המחיר החתומה  הצעת    מלבד 

" המקצועית(להלן:  זו    ").ההצעה  למעטפה  להכðיס  יש  ðייד  בðוסף,  התקן 

 המסמכים האמורים, מלבד הצעת המחיר.  (דיסק.און.קי) שעליו יישמרו כל 

למסמכי המכרז, עליה יש לכתוב את  ' במסמך : הצעת המחיר המצורפת כמעטפה ב' .6.1.2

שאין לחשוף את הצעת המחיר בכל חלק של ההצעה  יודגש,  המילים "הצעת מחיר".  

 המקצועית או בכל מקום אחר, למעט בתוך מעטפה זו.

: מעטפה בה מצויות מעטפות א'+ ב' כאמור לעיל, כשהיא סגורה ועליה  מעטפה ג' .6.1.3

 וין שם ומספר המכרז. מצ

שער בðימין בðיין הערבה    בכתובתהמעטפות תופקדðה במסירה ידðית בלבד, במשרדי החברה   .6.2

(להלן:    12:00ולא יאוחר מהשעה    09:00החל משעה      22/12/2022  בתאריך, וזאת  קומת קרקע

 ").  מועד הגשת ההצעות"

המעטפה בתיבת המכרזים של  משלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאיðה שלשול   .6.3

החברה, איðה עוðה על דרישות המכרז. הצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים  

  עד המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור לעיל, לא תמðה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

יפין,  להסרת ספק, מודגש כי המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין ו/או בעק .6.4

 בהגשה של יותר מהצעה אחת.

במקומות בהם יועד מקום לחתימת המציע יחתמו בשם מלא ואישור עו"ד, אם ðדרש, ובמקום   .6.5

שה במקרה  המכרז.  במסמכי  שðדרש  חותמת    מציעובðוסח  בליווי  לחתום  עליו  תאגיד,  היðו 

רו"ח,  , שחתימתם תאושר ע"י עו"ד או  ציעוחתימה מלאה ע"י מורשי החתימה של המ  ציעהמ

  ואישור עו"ד אם ðדרש ובמקום ובðוסח שðדרש במסמכי המכרז.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכðת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל   .6.6

זה אגרות, רישיוðות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז  

 ðה על המציע. ובין בגין פעילותו הקשורה למכרז תחול 

המסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות המכרז, היה ויידרש המציע להמציא מסמך   .6.7

לשביעות רצוðה של החברה ובתוך המועד שðקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית  

חברה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסðות מצדו של המציע וכמי  

 אחר הצעתו על כל המשתמע מכך. שאיðו עומד

ההצעה תוגש ללא כל הסתייגות או תיקון שהוא. במקרה של אי צירוף מסמך או השמטה, או   .6.8

ך כלשהו,  שיðוי או תוספת או הסתייגות מðוסח תðאי המכרז, או סטיה אחרת מתðאי או מסמ

, עם או  תהא החברה רשאית לפðות למציע לקבלת השלמה ו/או לפסול את ההצעה ו/או לקבלה

 בלי הפגם האמור, או לאפשר תיקון כל פגם או חסר כאמור, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט. 



  
  
  
  

 

 

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיððה שלמה, או ברורה, או שאיðה   .6.9

ערוכה עפ"י מסמכי המכרז, או שתימצא בלתי סבירה, או בשל כל פגם או אי התאמה אחרת  

כרז, או למחול על הפגם, או לבקש תיקון ו/או הבהרה ו/או השלמה, וזאת  ביחס לדרישות המ

עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. החליטה החברה להתעלם מן השיðוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה  

 את המשתתף כאילו לא ðכתבו השיðוי או ההסתייגות. 

שייגרם למציע במידה  מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל הוצאה שהוציא מציע או לðזק   .6.10

על ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיא, וזאת הן בשלב הגשת ההצעות והן   והחברה תחליט 

 לאחר מכן, ולרבות במקרה של שיðוי בצרכי החברה או במצבה הכלכלי. 

  מובהר כי הצעה שלא תעמוד בכל התðאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל. 

 י השתתפות ותשלום דמהמסגרת מכרז  הורדת מסמכי .7

בכתובת     ðיתן  .7.1 החברה  של  האיðטרðט  באתר  המכרז  במסמכי  לעיין 

https://www.cbinyamin.org.il/    .ית מכרזיםðתחת לשו 

ב  .7.2 השתתפות  דמי  תשלום  הðו  במכרז  להשתתפות  מעוðייðים    500  סךתðאי  אשר  מציעים   .₪

להשתתף במכרז מחויבים בתשלום דמי ההשתתפות באמצעות כרטיס אשראי בלבד בטלפון  

- . לאחר הסדר התשלום יקבלו המשתתפים קבלה בדוא"ל, לכתובת שתימסר על04-8478158

 ולהגשת ההצעה.  דם. מובהר כי תשלום דמי ההשתתפות מהווה תðאי להשתתפות במכרזי

 :וייםושיðת והבהר .8

, סתירות  על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השוðים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות .8.1

או אי התאמות בין מסמכי המכרז השוðים או הוראות שוðות מהוראותיהם, או כל אי התאמה  

להלן. מציע שלא    8.2אחרת, עליו לפðות לחברה ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הðקוב בסעיף  

יפðה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הðקוב לעיל, יהיה מðוע ומושתק מלהעלות בעתיד כל טעðה  

 בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור. 

תוגשðה   .8.2 הבהרה  וורד   action@binyamin.org.ilבמייל  שאלות  אליו    בפורמט  הסעיף  ובציון 

את קבלת הדוא"ל  יש לוודא  (  12:00לא יאוחר מהשעה    13/12/2022, עד ליום  מתייחס המציע

   02-6492736 בטלפון

אם   .8.3 בין  שיוחלט עליהם,  ככל  בתðאי המכרז,  תיקון  שיðוי או  כל  ו/או  ו/או הבהרות  תשובות 

באתר   יפורסמו  החברה,  ביוזמת  אם  ובין  המציעים,  לפðיות  לשוðית    המועצהבמעðה  תחת 

באתר  ",  "מכרזים להתעדכן  המציעים  באחריות  המכרז.  ממסמכי  ðפרד  בלתי  חלק  ויהוו 

גשת ההצעות, והמציעים יהיו מðועים מהעלאת כל טעðה לגבי  באופן שוטף עד למועד ה  המועצה 

 כאמור. מועצה אי ידיעה אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר ה

היה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, שיðוי או תיקון כאמור מחייבים מתן זמן היערכות   .8.4

 .  בהתאם לקביעת החברהðוסף למציעים, יידחה המועד להגשת ההצעות  

בין   .8.5 ו/או  השוðים  המכרז  מסמכי  בין  בהירות  אי  או  סתירה  תימצא  בו  במצב  ספק,  להסרת 

הוראות שוðות שבהם, תקבע החברה את הפרשðות המחייבת. למציע לא תהא כל טעðה ו/או  

תביעה הðובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש  



  
  
  
  

 

 

שðקבע  /ו ובמועד  ההצעות  הגשת  מועד  בטרם  פðה  כן  אם  אלא  החברה  שבחרה  הðוסח  או 

 לשאלות הבהרה והתריע על סתירה או אי בהירות כאמור.

  :ביטוח .9

במכרז)  המציע .9.1 כזוכה  (יבחר  תתקבל  והצעתו  היה  כי  ומתחייב  מצהיר  הצעתו  הגשת  בעצם   ,

רש במכרז ללא כל שיðוי בתוכðם  ימציא למזמין את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הðד

 אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז. 

מובהר בזאת כי לפðי הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבוðו   .9.2

אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כðדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת  

 חי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.הכיסוי הביטו

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות    –לתשומת לב המציע   .9.3

"אישור קיום ביטוחים", יהיה על המציע הזוכה למסור למועצה העתקי פוליסות או תמצית  

הðד הביטוח  הסדרי  כל  ירשמו  ובהן  הביטוח  חברת  ידי  על  חתומות  מהמציע  פוליסות  רשים 

 הזוכה. 

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשיðויים שיתבקשו בðוסח אישור   .9.4

הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה    יועץקיום ביטוחים בכפוף לאישור שיðויים אלה ע"י  

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשיðויים כלשהם בðוסח האישור הð"ל ובמקרה כזה הזוכה  

מחויב לðוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כðדרש, יהווה  

טל את זכייתו  הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה והמועצה תהיה רשאית לב

 במכרז.  

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .9.5

מסרבת   .9.5.1 ביטוח  חברת  ו/או  ביכולתו  אין  כי  לטעון  יוכל  לא  תתקבל  שהצעתו  מציע 
להתאים את כיסוי הביטוח שלו לðדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח  

 שלו לדרישות הביטוח במכרז לא ðלקחו בחשבון בהצעתו.

תתקבל, ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המזמין במועד  מציע שהצעתו   .9.5.2
ן הזכות, לפי שיקול דעתו  הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה למזמי

ידי גורם אחר וכן לðקוט ðגדו בכל דרך חוקית  -לבצע את הðדרש במכרז זה על,  הבלעדי
עמידת המציע  - מעצם איהעומדת לרשותו לדרוש ממðו פיצוי על הðזקים שיגרמו לו  

 בהתחייבות זו כלפיו. 
מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשיðויים שיתבקשו בðוסח אישור   .9.6

(ðספח   ביטוחים  ההתקשרות)1ג(קיום  לחוזה  שלא    .)  בלעדי  דעת  שיקול  למועצה  כי  מובהר, 

הזוכה מחו  כזה  ובמקרה  הð"ל  בðוסח האישור  כלשהם  לשיðויים  לðוסח המדויק  להסכים  יב 

 . שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה תביא לביטול זכייתו

 :תוקף ההצעה . 10

בתוקפה    הצעת .10.1 תעמוד  ההצעה.  180לאורך  המציע  הגשת  מיום  רשאית    ימים  תהא  החברה 

 לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך חודשיים ðוספים. 

  



  
  
  
  

 

 

 מחיר ההצעה:    -התמורה  . 11

במסגרתו  להלן,    כמסמך ב'את טופס הצעת המציע המצורף    לאשרמציע  ðדרש ה  הצעתובמסגרת   .11.1

טופס  הðקובה בהשירותים לחברה. התמורה  מתן  בגין    ₪    250בגובה    שעתית  קבעוה תמורה  

 המציע לכל דבר ועðיין אם ייבחר כזוכה. חייב את  תזה 

לא תעלה על הסך של  המסגרת  יודגש, כי התמורה השעתית שתשולם למציע שיזכה במכרז   .11.2

  .ש"ח לשעה (לא כולל מע"מ) 250

התמורה   .11.3 כי  מובהר,  ספק  הסר  של    השעתית  למען  שירותיו  בגין  ושלם  מלא  תשלום  תהווה 

הפעולות, הייעוץ, ה כל  לרבות  הזוכה,  מן הכלל,  המציע  יוצא  ללא  וכיוצ"ב,  טיפול, המטלות 

והמציע הזוכה לא יהיה זכאי לכל תמורה אחרת ו/או ðוספת בגין שירותיו, יהא היקף העבודה  

והשירותים שיידרש ממðו אשר יהא, ובכלל זה לא יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוציא בקשר 

סיעות, חðיה, צילומים, שליחויות  ð  -אך בלי לגרוע מכלליות האמור    -עם מתן השירותים, לרבות  

 וכיוצ"ב.  

מציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין  ההצעת המחיר של המציע תכלול את כל הוצאות   .11.4

וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי הסכם ההתקשרות. מבלי לגרוע מכלליות האמור  

ורי מדד המחירים לצרכן ו/או  לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים ככל שיחולו, וכן שיðויים בשיע

במחירי   ככלולים  ייחשבו  השירותים  במתן  הקשורה  שהיא  אחרת  עלות  כל  ו/או  התשומות 

 ההצעה. 

  :דירוג ההצעות ובחירת זוכה  . 12

 ההצעות תחת כל תחום ייבחðו ביחס לתחום אליהן הוגשו, באופן הבא:    .12.1

  רכיב  האיכות קריטריוðי המשðה המפורטים להלן.  מדו בתðאי הסף ייבחðו לפי  כל ההצעות שיע .12.2

  ðקודות.   ð30קודות ורכיב ההצעה הכספית יðוקד עד   70  יðוקד עדשל ההצעה 

  ממשקל ההצעה    100%  –קביעת ðיקוד ציון האיכות  .12.3

הסף   .12.3.1 תðאי  בכל  שיעמדו  ההצעות  להלן.יðוקדו  כל  המפורטים  הקריטריוðים  פי    על 

(עד   האיכות  בהתאם  ð100יקוד  ייðתן  בטבלה    ðקודות)  המפורטים  לקריטריוðים 

מסכימה   יתקבל  הכולל  האיכות  וציון  ðפרד,  ðיקוד  ייðתן  קריטריון  לכל  שלהלן. 

 הציוðים בגין כל אחד מהקריטריוðים.  

ציון   קריטריון 

  מקסימלי 

  דרך הוכחה  שיטת הðיקוד 

המציע   של  ðיסיון 

שירותי  במתן  

פרויקטים   קידום 

כלכליים   ומיזמים 

    לגופים ציבוריים

ðוספת    וועðק י   ות ðקוד  2  30 ðיסיון  שðת  כל  בגין 

שירותי   ומיזמים  במתן  פרויקטים  קידום 

ף),  (כהגדרתו בתðאי הס  לגוף ציבורי  כלכליים

י השðים הדרושות בהתאם לתðאי  מעבר לשת

  ðקודות מקסימליות.   10-ועד ל הסף,

  ð1ספח א'



  
  
  
  

 

 

לו סיפק  גוף ציבורי  ðקודות תועðקðה בגין כל    5

שירותי   ומיזמים  המציע  פרויקטים  קידום 

לו סופק   השðי מהגוף הציבורי כלכליים (החל 

ðקודות מקסימליות.    20-השירות), וזאת עד ל

סיפק   המציע  בו  במקרה  ספק,  הסר  למען 

כלכלים  שירותי   ומיזמים  פרויקטים  קידום 

  יקוד ðוסף , לא ייðתן ð ציבורי אחד לגוף

החברה    -ממליצים  

ללקוחות   תפðה 

של    קיימים/לשעבר

להם  עהמצי  ,

  מספק/סיפק

שירותי  המציע  

פרויקטים   קידום 

כלכליים    ומיזמים 

והפרויקטים  

האמור   בתחום 

  הגיעו לידי יישום 

  

(שפרטיהם יימסרו  לקוחות  2-להחברה תפðה   20

על ידי המציע או שהחברה תקבל את פרטיהם  

שאלות קבועות מראש  עם  ,  מכל גורם שלישי)  

משירותי רצוðם  לשביעות    המציע   בðוגע 

המקצועית שאלה  ל  .והרמה  ðיקוד  י כל  ועðק 

עבור כל לקוח ייðתן ðיקוד של  , וקבוע מראש

  ðקודות.    20עד 

ל גם  ו מובהר, כי ברשימת הממליצים ðיתן לכל

  לקוחות שאיðם גופים ציבוריים. 

שיחות  

טלפוðיות,  

בהתאם  

אשר   לפרטים 

בðספח   ðיתðו 

  .  1א'

החברה    -ראיון  

עם   ראיון  תקיים 

באופן    -  המציע

בזום או  פרוðטלי או  

אחר   אמצעי  בכל 

ידה על  ,  שיוחלט 

יציג   במהלכו 

ðיסוðו   המציע   את 

השירותים   במתן 

וכן   המכרז,  ðושא 

פרויקטים    יציג

כלכליים  ומיזמי ם 

  .  שקודמו בהובלתו

שהמציע   במקרה 

הוא תאגיד, הראיון  

ðותן   עם  יתקיים 

המוצע   השירותים 

היתר    50 בין  המציע,  מאיכות  תתרשם  החברה 

  לאור הקריטריוðים הבאים:

א. התאמה המציע או ðותן השירותים מטעמו  

הל הצעתו  שירותים  מתן  תחום  מושא  תחת 

  ðקודות.  15 –מכרז זה 

  ðקודות.    8 –ב. זמיðות 

  ðקודות.  7  –ג. שירותיות 

  ðקודות   20 – ד. התרשמות כללית 

  



  
  
  
  

 

 

עומד    מטעמו אשר 

  בתðאי הסף 

      100  סה"כ  

     

  

לעיל, לרבות הערכת טיב ההמלצות הרלבðטיות,   .12.3.2 לפי אמות המידה  הðיקוד  קביעת 

רשאית להתחשב בחוות דעת  תהא לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא תהא  

 של ממליצים וכן במידע המצוי בידה ו/או הגיע אליה מצד ג' אחר. 

ביחס   .12.3.3 הן  התייחסויות  ו/או  המלצות  ולקבל  בירורים  לערוך  רשאית  תהא  החברה 

והן ביחס לכל אדם או גוף אחר, ולא    1לממליצים אותם ציין המציע על גבי ðספח א'

ש שלב  בכל  חובה,  כל  עליה  מוטלת  או  תהא  הבירורים  תוכן  את  לגלות  הוא, 

ההתייחסויות או ההמלצות או את זהות מוסרי המידע למציע הרלבðטי, או לכל מציע  

אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על אמיðות המידע המתקבל, ושמירות  

 זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמו תðאים אלה. 

כðס לðעליה של ממליצי המציע כאמור בסעיף  החברה שומרת לעצמה את הזכות להי .12.3.4

לעיל, וליתן בעצמה את הðיקוד עבור שיחות עם לקוחות, זאת כאשר היה לה    11.2.1

דעתה   שיקול  פי  על  וזאת  עימו,  הקשור  גורם  עם  או  המציע  עם  שלילי  עבר  ðיסיון 

הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות  

 מיוחד מגורמים או גופים אחרים. ב

יובהר, כי ציון האיכות ייקבע כציון אבסולוטי ביחס לכל הצעה בðפרד, ולא באופן   .12.3.5

 יחסי להצעות אחרות.  

 :סיכום הציוðים ובחירת הזוכה .12.4

  , תוכרז כזוכה במכרז תחת כל תחום  הגבוה ביותר  האיכותההצעה אשר תזכה לציון   .12.4.1

 , והכל בכפוף לאמור במסמכי המכרז לעיל ולהלן.  תחת התחום הרלווðטי

,  תחת כל תחום  שהוא הגבוה ביותר  זהה  אם תהייðה שתי הצעות או יותר בעלות ציון   .12.4.2

תבחר החברה את ההצעה אשר תוגש על ידי "עסק בשליטת אישה" כהגדרת מוðח זה 

עת הגשתה, אישור ותצהיר  , ובלבד שצורף לה, ב 1992-בחוק חובת המכרזים, התשð"ב

אם אף אחת מן ההצעות בעלות הציון המצרפי הזהה    ). 6א(  בðוסח המצורף כðספח

, מבין ההצעות  תוכרז כזוכה במכרז  הגבוה ביותר איðה עוðה על ההגדרה האמורה,

ביותרההצעה    האמורות, הגרלה    ,הזולה  שתיערך  לפי  או  האמורות,  ההצעות  בין 

 שיקול דעתה של החברה.  

תחת כל תחום    על אף האמור לעיל, במקרה בו הצעה אחת בלבד תעמוד בתðאי הסף .12.4.3

ש חייבת)  לא  (אך  החברה  רשאית  תהא  את  ,  לבטל  ו/או  איכות,  בדיקת  לבצע  לא 

 המכרז, והכל בהתאם לשיקול דעתה. 



  
  
  
  

 

 

שיהיו אלה    תחת כל תחום  וכיםז   שלושה  לבחור בעדרשאית  עוד יובהר, כי החברה   .12.4.4

(ובהתאמה אם יוחלט על בחירה בשלושה    בעלי הציון המצרפי הגבוה ביותרהמציעים  

(שהוא הציון    שתי הצעות או יותר בעלות ציון מצרפי זהה  אם תהייðה.  או שðי מציעים)

 לעיל.   11.4.2השðי, השלישי או הרביעי בטיבו), יחול האמור בסעיף  

אם החברה תחליט לבחור ביותר מזוכה אחד, תהא החברה רשאית לבקש מן היועצים  

שידורגו במקומות השðי, השלישי והרביעי (בהתאמה למספר שיוחלט על בחירתם),  

המציע שהציע את המחיר הזול  להשוות את הצעת המחיר שלהם להצעת המחיר של  

העברת   סדר  קביעת  לצורך  ו/או  עמם  החברה  להתקשרות  כתðאי  וזאת  ביותר, 

 לביצועם.  העבודות הפרטðיות

  : הודעה על זכייה והתקשרות . 13

. מובהר כי רק לאחר  הודעת הזכייה תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם החברה .13.1

ההסכם על  החברה  מטעם  החתימה  מורשי  תðאיו    חתימת  כל  על  ההתקשרות  חוזה  יחשב 

וðספחיו כðכרת בין הצדדים. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תיצור כל טעðת  

הודעת   את  החברה  סייגה  למציע.  כלשהי  זכות  העðקת  או  החברה  כלפי  מðיעות  או  השתק 

  הזכייה. הזכייה, תהיה הזכייה על תðאי ובכפוף לסייגים ו/או התðאים הקבועים במכתב 

  אישור קיום ביטוחים  מציע שðקבע כזוכה ימציא לידי החברה תוך הזמן הðקוב במכתב הזכייה .13.2

 .  ) לחוזה ההתקשרות) כשהוא חתום על ידי חברת הביטוחð)1ספח ג( 

כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף .13.3 זוכה אחר  זה תוך התקופה האמורה במכתב    12  לא מילא 

הזכייה, ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא ðוכח זכייתו ו/או  

חזר בו מהצעתו, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז ו/או לבצע כל פעולה  

הפרה   ðוכח  לזכותה  העומדים  הðוספים  הסעד  ו/או  הזכות  את  תממש  אשר  של  אחרת  זו 

פי  - התחייבויות הזוכה, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על

 פי כל דין.  -המכרז ו/או על 

זכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא ðמðע מלמסור מידע ðכון ו/או מסר מידע חלקי   .13.4

ה זכאי לקבל כל  בלבד או מטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהי

העðיין,   לפי  לחברה,  העומדת  אחרת  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  הוצאות,  החזר  או  פיצוי 

 כתוצאה מההפרה, לפי תðאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין. 

הזוכה מðוע מלטעון טעðות בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבðה, פרסום,   .13.5

שðעשו הצהרה  או  דיון  בעל  פרוטוקול,  ובין  בכתב  בין  המכרז,  למסמכי  לפðי  -מחוץ  בין  פה, 

 ובין לאחריו.  –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  –המכרז 

 שמירת זכויות: . 14

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל   .14.1

 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכðת והגשת הצעה במכרז זה.
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החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש מהמשתתפים פרטים ðוספים ו/או הבהרות ðוספות   .15.1

והצעתו במסגרת   על מðת לבחון את המציע  שלב משלבי המכרז  רצוðה המלא בכל  לשביעות 

 שיקוליה כאמור. 

לא חייבת,  מבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן, החברה רשאית, אך   .15.2

כל הוכחה שתראה לðכון,    –לאחר הגשת הצעה    –על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע  

הרמה   בדבר  ראיות  לדרוש  רשאית  תהא  וכן  וכישוריו,  מיומðותו  מומחיותו,  ðיסיוðו,  בדבר 

 המקצועית של המציע, והמציע יהיה חייב לספק לחברה את מלוא המידע להðחת דעתה.

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחיðת מהותה ותðאיה, או בשל  החברה רשאית ש .15.3

המכרז   מסעיפי  לסעיף  מפורטת  התייחסות  חוסר  בשל  או  המכרז  לדרישות  התאמה  חוסר 

 שלדעת החברה מוðע הערכת ההצעה כדבעי. 

מועצה האזורית  להחברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע שהיה לה ו/או   .15.4

הבלעדי, וכן הצעתו  ה  ðיסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעת  בðימין

  של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד. 

שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע להוכיח את עמידתו בתðאי    לחברה .15.5

הסף באמצעות ðתוðים אשר לא הוצגו על ידו בהצעה ו/או הוצגו לצורך אחר ו/או שהיðם בידיעת  

ההצעות,   הגשת  למועד  עובר  סף  תðאי  התקיימות  על  להעיד  כדי  בהם  שיש  ובלבד  החברה, 

עדה לפðות אל המציע בבקשה לקבלת מידע ðוסף ו/או מסמכים  ובמקרה זה תהא רשאית הוו

 ðוספים.

כל   .15.6 כל שיðוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או  ו/או  אי מילוי במקומות המיועדים לכך 

הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שיðוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל  

 צעה. דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת הה

מובהר בזה כי החברה רשאי לבטל את ההליך מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, לפי   .15.7

 שיקול דעתה.  

  :אחריות . 16

הצעתו   .16.1 עם  בקשר  למציע  שייגרמו  ðזקים  או  להוצאות  אחריות  בכל  ðושאת  איðה  החברה 

  במסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו. 

לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן  מובהר במפורש, כי בכל מקרה   .16.2

 בקשר עם השתתפותו במכרז זה, לרבות במקרה של ביטול המכרז על ידי החברה. 

כל מסמכי המכרז היðם רכוש החברה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכðת הצעתו והגשתה.   .16.3

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

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

 המכרז, אם ðדרש לעשות כן על ידי החברה. 

 

  : הודעות וðציגות . 17



  
  
  
  

 

 

כל מציע במכרז יציין בðספחי המכרז את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת   .17.1

שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת דואר האלקטרוðי של ðציג מטעמו המוסמך  

 לחייב את המציע על פי דין לעðיין מכרז זה.  

זה והוא יהיה מוסמך לייצג  עם הðציג שיצוין כאמור יðוהלו המגעים של החברה בקשר למכרז   .17.2

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

הכתובות   .17.3 לפי  בפקסימיליה  או  אלקטרוðי  בדואר  בדואר,  שתשלחðה  יכול  למציעים  הודעות 

ומספרי הפקסימיליה שסיפקו המציעים במעמד קבלת חוברת המכרז. הודעה שðשלחה בדואר  

שעות ממועד המשלוח. הודעה שðשלחה בפקסימיליה    72כאילו הגיעה ליעדה תוך  רשום תחשב  

שעות ממועד המשלוח ובלבד שהתקבל    24או בדואר אלקטרוðי תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  

הדואר   כי  אלקטרוðית  הודעה  התקבלה  לא  או  הפקסימיליה  שליחת  על  אלקטרוðי  אישור 

קבלת הודעה אשר ðשלחה על ידי החברה  -בðוגע לאיהאלקטרוðי לא ðשלח. לא תתקבל כל טעðה  

לכתובת ו/או למספר הפקס ו/או לתיבת הדואר האלקטרוðי של מי מהמציעים אם זו ðשלחה  

 בהתאם לפרטים שסופקו על ידו. 

 :סמכות שיפוט ייחודית . 18

הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תובעðה ו/או עתירה ו/או תביעה הðוגעים למכרז זה על  

 . חיפהכיו השוðים תהא של בתי המשפט המוסמכים בעיר מסמ

 
                                                                                                                             בכבוד רב,    

  "מ חברה כלכלית בðימין בע

  



  
  
  
  

 

 

  ) ð1ספח א(                                                                                                                                                       

  של ההצעה ציון האיכותלהוכחת עמידה בתðאי סף ולשם קביעת  המציע ופרטים פרטי

 :פרטים על המציע .1

                   שם המציע:  .1.1

           ): מס' שותפות /מס' הזיהוי (ע.מ. / ח.פ .1.2

               מען המציע (כולל מיקוד):  .1.3

             שם איש הקשר אצל המציע:  .1.4

               תפקיד איש הקשר:   .1.5

                   טלפון קווי:  .1.6

                   טלפון ðייד:  .1.7

                   פקסימיליה: .1.8

                 דואר אלקטרוðי:  .1.9

    - שהמציע היðו תאגיד  במקרה .1.10

  שם ðותן השירותים המוצע מטעם המציע: _________________ 

מובהר כי ðיתן להגיש הצעה תחת מספר    –בתחום הרלווðטי    Vהריðי להגיש הצעתי לתחום [ðא לסמן   .2
 תחומים. מציע המגיש הצעתו למספר תחומים ימלא טופס זה עבור כל תחום בðפרד]: 

  ;רגיהðאגירת א 
 גז;  
  ;ה פרטיים וציבוריים לרכבים חשמלייםðמתחמי הטע 
   ;אות ותיירותðמלו 
  מתחמי אירועים לשמחות 
 BOT; 
 ;יצול מי קולחין לחקלאות ותיירותð 
   ;מחזור 
 ;י ליזמותðון עירוðוי תבע"ות ותכðסטטוטוריקה, לרבות שי 
  ;שילוט ופרסום 
  ;דל"ןð ייתðת כדאיות לרכש / בðבחי 
  ; מרכזים רפואיים הקמה 
 י משחק;  מðתק 
  .שירותי דואר 

 

  

 



  
  
  
  

 

 

 :  בתðאי סף ולצורך קביעת ðיקוד האיכותעמידה   הוכחת  פרטים ואסמכתאות לצורך .3
 . קורות חיים של המציעו פרופיל משרד המציעש לצרף י .3.1

ðותן השירותים המוצע   אם המציע היðו תאגיד, יש לצרף קורות חיים ותעודות השכלה מטעם 

  ;מטעם המציע

 . יש למלא את הטבלה שלהלן .3.2

להם סיפק המציע שירותי קידום פרויקטים    לפחות לקוחות  יש לספק פרטים ביחס לשלושה  

כלכליים לקוח אחד  ומיזמים  שמתוכם  ציבורי  היðו    לפחות,  בסעיף  (כגוף    4.1הגדרת המוðח 

 למסמך א' לעיל).   

ל יש  היðו תאגיד,  על אם המציע  ðותן השירותים המוצע מטעם    ידי-פרט שירותים שðיתðו 

    .המציע

 

מתוך הרשימה שתוארה לעיל יצרף המציע אסמכתאות לגבי פרויקט אחד ðבחר לפחות, אשר ליווה   .4
החל משלב הייזום ועד לשלב הפעלת הפרויקט, במסגרתם יציג את העבודות שבוצעו על ידי לצורך  
הצלחת   את  לבחון  מðת  על  שהוגדרו  המדדים  הפרויקט,  להצלחת  שביצע  התהליכים  הפרויקט, 

 עמידת הפרויקט במדדים אלו וכדו'.   הפרויקט ואופן 

הגוף אשר  

עבורו בוצעו  

  השירותים

תקופת מתן 

השירותים  

(חודש ושðת  

התחלה וחודש  

  ושðת סיום)

  של הלקוח   פרטי איש קשר    מהות השירותים

(שם מלא, כתובת דוא"ל  

  ומספר טלפון) 

        

        

        

        

        

        

        



  
  
  
  

 

 

  כלכלית בðימין ה  לחבר הריðי מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל היðם ðכוðים. הריðי מתחייב להודיע   .5

  או יותר מהפרטים שמסרתי.   דבאופן מידי על כל שיðוי באח בע"מ

  :על החתום

  ___ __________ ומדובר בתאגיד):מציע (במידה תאריך____  שם המציע______________ חותמת ה

  שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________ 

  אישור עו"ד

הריðי לאשר, כי ביום ________, הופיע בפðי מר/גב' ________________, המוכר לי באופן אישי / אשר  

שם המציע,  זיהה עצמו בפðי באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ב

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

  אישר ðכוðות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפðי.

 _______________________        ___________________________  

  חותמת + חתימת עוה"ד              תאריך 



  
  
  
  

 

 

) ð2ספח א(                                                                                                                                    

  תצהיר בדבר קיום התðאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  ___________ לאחר  אðי הח"מ ____________ ת.ז.  
  לעוðשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

") שהוא הגוף המבקש  המציע"  –הððי ðותן תצהיר זה בשם ________________________ (להלן   .1
עם החברה   בðימיןלהתקשר  תצהיר  כלכלית  לתת  מוסמך/ת  הððי  כי  אðי מצהיר/ה  בשם    בע"מ.  זה 

 המציע. 

 "). החוק"  -(להלן   1976  –הריðי ðותן תצהיר זה בהתאם לדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   .2

הððי מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע ו/או בעל זיקה אליו (כהגדרתו בחוק)   .3
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא  עבירה עפ"י    - לא הורשע ביותר משתי עבירות (עבירה לעðיין זה  

), או לחלופין,  1987  -, או לפי חוק שכר מיðימום, תשמ"ז1991-כדין והבטחת תðאים הוגðים), תשð"א
האחרון   במועד  אולם  לעיל),  (כהגדרתן  עבירות  משתי  ביותר  הורשעו  אליו  זיקה  בעל  ו/או  המציע 

 רוðה. להגשת הצעות במכרז, חלפה שðה לפחות ממועד ההרשעה האח

(להלן    1998-לחוק שוויון זכויות לאðשים עם מוגבלות, התשð"ח  9כמו כן אðי מצהיר, כי הוראות סעיף   .4
"חוק שוויון זכויות"), בדבר ייצוג הולם לאðשים עם מוגבלות, לא חלות על המציע. לחילופין, ככל    –

מצהיר כי הוא מקיים אותן, בין  הרי שהððי    –לחוק שוויון זכויות חלות על המציע    9שהוראות סעיף  
  היתר כמפורט להלן: 

עובדים לפחות, המציע מתחייב לפðות למðהל הכללי של משרד העבודה   100אם המציע מעסיק  .4.1
לחוק שוויון זכויות,    9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחיðת יישום חובותיו לפי סעיף  

 לשם קבלת הðחיות בקשר ליישומן;  –ובמידת הצורך 

ה .4.2 והשירותים  אם  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למðהל  לפðות  בעבר  התחייב  מציע 
החברתיים כאמור לעיל, וðעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל, המציע מצהיר  

לחוק שוויון זכויות,    9בזאת, כי פðה כðדרש ממðו, ואם קיבל הðחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  
 הוא גם פעל ליישומן; 

ע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למðהל הכללי של משרד העבודה  המצי .4.3
  ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

    זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

         ____________                                                                                
      חתימת המצהיר       

  

  אישור עו"ד                                                                     

שכתובתו    ,________________ מר/גב'  בפðי  הופיע   ,________ ביום  כי  לאשר,  הריðי 
בפðי ב / אשר זיהה עצמו  לי באופן אישי  ת.ז. שמספרה  ______________________ המוכר  אמצעות 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את  
האמת וכי יהיה צפוי לעוðשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר ðכוðות תצהירו דלעיל וחתם עליו  

  בפðי. 

  

 _______________________         ___________________________  

  חותמת + חתימת עוה"ד              תאריך     

  

  ) ð3ספח א(                                                                                                                                                       



  
  
  
  

 

 

  לכבוד 

  ") החברהבע"מ (להלן: " כלכלית בðימין החברה 

  משתתף הצהרת 

, לאחר שקראתי בעיון ובחðתי  __________________ח.פ/ע.מ.    ____________________אðי הח"מ  

בחיðה זהירה את מסמכי המכרז, ועייðתי במסמכים האחרים אשר צורפו למכרז, מגיש את הצעתי כמפורט  

  להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מסמכי המכרז:

(לעðיין תאגיד, באמצעות מורשי חתימה מטעמי) כי הבðתי את כל האמור במסמכי המכרז  הריðי מאשר   .1

וכן בדקתי את כל הגורמים הקשורים בביצוע השירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם, והððי מצהיר  

  כי אðי בעלי הידע, המומחיות והðיסיון הדרושים למתן השירותים ðשוא מכרז זה.  

כ .2 בידי  כי  מצהיר  הסכם  הððי  פי  על  התחייבויותיי  כל  לביצוע  דין  כל  פי  על  הðדרשים  האישורים  ל 

כ המצורף  למתן    'גמסמך  ההתקשרות  המתייחסים  הדיðים  כל  את  מכיר  והריðי  המכרז,  למסמכי 

  השירותים ומתחייב לפעול על פיהם. 

על   .3 עוðה  זו  הצעתי  וכי  במכרז  מהמשתתפים  הðדרשים  התðאים  בכל  עומד  אðי  כי  מצהיר  כל  הððי 

 הדרישות שבמסמכי המכרז. 

על ðספחיהם ולרבות    אðי מתחייב לתת את השירותים בהתאם לתðאים המפורטים במסמכי המכרז .4

לפי המחיר בו אðקוב, והððי מקבל על עצמי לבצע   בהסכם ההתקשרות המהווה חלק בלתי ðפרד מהם,

  את השירותים האמורים לשביעות רצוðה המלא של החברה.

י המכרז, אðי מצהיר כי כל העובדות והמצגים שðתתי לחברה במהלך המכרז היðם  בחתימתי על מסמכ  .5

  ðכוðים ומדויקים, וכך יישארו במהלך תקופת ההסכם. 

לעיל היðה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותי    5אðי מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה בסעיף   .6

מצגים האמורים בכל שלב. ידוע  ו/או לזכייתי וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל ה

לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית לפסול את הצעתי ו/או לבטל את  

 , ולא תהא לי כל טעðה בקשר לעðיין זה. במכרזההסכם שיחתם עמי, אם אזכה 

כים  הריðי מתחייב כי תוך המועד שðקבע במסמכי המכרז אחתום ואפקיד בידי החברה את כל המסמ .7

  הðדרשים כאמור במסמכי המכרז.

הððי מודע לכך כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן, תהא   .8

, וזאת מבלי לגרוע מיתר  התחייבות כלפיי ותהא זכאית להתקשר עם מציע אחר  החברה פטורה מכל

  זכויותיה על פי דין. 

ב, ללא הסכם, תיאום או קשר עם אðשים או גופים אחרים  הððי מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום ל .9

 המגישים הצעות במכרז, וכי אין כל מðיעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו. 

אðי מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידי החברה בקשר עם אי מילוי   . 10

ו/או שהתחייבתי לה במסגרת מסמכי המכרז, ועצם חלוף  או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו  

 הזמן או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי מההוראות הð"ל תשמש במקום התראה כð"ל.

  מס' הזיהוי: _______________________     שם המציע: __________________________  



  
  
  
  

 

 

  חתימה וחותמת המציע: ______________   ___________________________   כתובת רשומה:

        תאריך: ___________ 

  

  הצהרת מורשי חתימה (ימולא במידה והמציע היðו תאגיד)

מוגשת   בשמו  התאגיד  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  היðה  זו  הצעה  כי  מצהירים  הריðו 

  יד על הצעה זו. ההצעה, וכי אðו זכאים לחתום בשם התאג

  מס' זיהוי: _____________  שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________ 

  מס' זיהוי: _____________  שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________ 

  טל' ðייד: ______________________   שם איש קשר מטעם המציע : ___________________ 

  פקס' : _____________      _____ מייל : ______________________

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  

 

 

  ) ð4ספח א(                                                                                                                         

  תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

  

  ___________ מתחייב/ת בזה כדלקמן:  אðי הח"מ ____________ ת.ז. 

 

(להלן:   . 11  ____________ ח.פ/ע.מ.   ________________________ בשם  זה  תצהיר  ðותן  הððי 

 "). החברה בע"מ (להלן: " כלכלית בðימין") הגוף המבקש להתקשר עם החברה המציע"

טעם המציע  אðי ðושא המשרה במציע אשר אחראי להצעה המוגשת מ  -במידה והמציע היðו תאגיד  

  במכרז זה, ואðי מוסמך/ת לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומðהליו. 

  לא הייתי מעורב בðיסיון להðיא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.   . 12

  לא הייתי מעורב בðיסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או ðמוכה יותר מהצעתי זו.   . 13

  ש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. לא הייתי מעורב בðיסיון לגרום למתחרה להגי . 14

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא ðעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה   . 15

  או מתחרה פוטðציאלי אחר במכרז זה.  

אðי מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שיðוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד   . 16

  מועד הגשת ההצעות . 

  ðי מודע לכך כי העוðש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שðות מאסר בפועל.  א . 17

  

  תאריך____ שם המציע______________ חותמת המציע (במידה ומדובר בתאגיד): חברה __________ 

   

  שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________ 

  

  אישור עו"ד

  

עו"ד   הח"מ,  ______  אðי  מספר  רישיון  ______________והðושא  שכתובתי   _________________

שזיהה/תה/ו    ,____________________ מר/גב'  לפðי  הופיע/ה/ו  ביום________  כי  בזאת  מאשר 

ֹהמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על תצהיר זה לאחר   עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' ____ֹֹֹֹ______/

  מעותה המשפטית של חתימתם.  שהביðו את מש

 _______________     ___________                               ___________  

  שם עורך הדין                               מס' רישיון                                        חתימה 

                                                                                                                                                       



  
  
  
  

 

 

)                                                                                                                            ð5ספח א(   

  ית קרבה משפחתהיעדר הצהרה בדבר 

  מועצה אזורית מטה בðימין או לעובדי תאגידיה העירוðייםלעובד 

  :מ מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים"חברה כלכלית בðימין בע 

  כדלקמן: 1958- תשי"ח -ב' (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)89סעיף  .1

שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה  חבר מועצה, קרובו, סוכðו או שותפו, או תאגיד  "

אחוזים בהוðו או ברווחיו, או שאחד מהם מðהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או  

  . "בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות -לעסקה עם המועצה; לעðין זה, "קרוב" 

הציבור ברשויות  של הכללים למðיעת ðיגוד עðייðים של ðבחרי    12הוראה זהה קיימת גם בכלל  

  ). 3114המקומיות (י.פ. תשמ"ד עמ'  

 לצו האמור לעיל קובע כי   59סעיף  .2

ידי בן" זוגו, סוכðו או  -לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על 

שותפו, כל חלק או טובת הðאה בכל חוזה או עסק שðעשה עם המועצה, למעðה או בשמה, פרט  

ד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר  לעðין שיש לעוב

או    קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק

  א(ב) לגבי חברי המועצה" 89טובת הðאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף  

ה מטה אם יש או אין לך קרבה משפחתית, לפי ההגדרות  בהתאם לכך הðך מתבקש להודיע בהצהר  .3

  או עם עובד המועצה.  "),המועצה (להלן: " בðימיןכלשהו במועצת מועצה אזורית  דלעיל, עם חבר

  הצהרה זו היðה חלק בלתי ðפרד ממסמכי ההליך.  .4

  

  הצהרה                                  

  ___________________, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: אðי הח"מ  

בשם   .5 זו  התחייבות  ðותן  (להלן:  הððי   ____________ ח.פ/ע.מ.   ________________________

אðי    -. במידה והמציע היðו תאגיד  מ"חברה כלכלית בðימין בע") הגוף המבקש להתקשר עם  המציע"

  מצהיר/ה כי הððי מוסמך/ת להתחייב בשם המציע. 

  :ה/ קראתי את האמור לעיל והððי מצהיר .6

בין חברי מועצת המועצה או בין דירקטורים או חברי ועד    -במידה והמציע היðו עוסק מורשה   .6.1

מðהל בתאגידים עירוðיים בבעלות המועצה, אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף  

 לא סוכן או שותף. 

  העובד במועצה או בתאגיד עירוðי בבעלות המועצה. זוג, שותף או סוכן  -בן ין לי א

מוðח "קרוב" כאמור לעיל  ה  הכלולים בהגדרתמאלה  אין לאחד    - מידה והמציע היðו תאגיד  ב .6.2

  במציע , ואין אחד מהמðויים לעיל מכהן  של המציע  אחוזים בהון או ברווחים  10חלק העולה על  

  עובד אחראי.  ככמðהל או 



  
  
  
  

 

 

ית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או אם  ידוע לי כי המועצה תהיה רשא .7

 מסרתי הצהרה לא ðכוðה. 

  אðי מתחייב להודיע למועצה על כל שיðוי שיחול בקשר עם האמור.  .8

  אðי מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל היðם ðכוðים ומלאים, והאמור בהצהרה זו היðו אמת. .9

  ולראיה באתי על החתום:  

  ם המציע______________ חותמת המציע (במידה ומדובר בתאגיד): חברה __________ תאריך____ ש

   

  שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________ 

  

  אישור עו"ד

  

  ______ מספר  רישיון  ______________והðושא  שכתובתי   _________________ עו"ד  הח"מ,  אðי 

ביום________   כי  בזאת  שזיהה/תה/ו  מאשר   ,____________________ מר/גב'  לפðי  הופיע/ה/ו 

ֹהמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על תצהיר זה לאחר   עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' ____ֹֹֹֹ______/

  שהביðו את משמעותה המשפטית של חתימתם.  

  

 _______________     ___________                              _________ __  

  שם עורך הדין                               מס' רישיון                                        חתימה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  

 

 

  ) ð6ספח א(                                                                                                                                                         

  אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר ðושאת השליטה 

  (למילוי במידה ורלבðטי) 

  

) לתוספת  1(ה  22אðי עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק היðו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף  

  . 1958- השðייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח

  

זהות  מספר  גב'___________________  היðה   ,______________ בחברת  בשליטה   המחזיקה 

.________________________  

  

   

__________________________                                ______________  

     חתימה וחותמת           שם מלא                                  

  

  

גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________, מצהירה   אðי 

) לתוספת השðיה לצו המועצות המקומיות (מועצות  1(ה  22בזאת כי העסק ðמצא בשליטתי בהתאם לסעיף  

  . 1958-אזוריות), תשי"ח 

  

  

 ________________________             _____________________  

  חתימה             שם מלא         

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  

 

 

  מסמך ב' 

  לכבוד 

  בע"מ  כלכלית בðימיןהחברה 

   טופס הצעת המציע

  (להגשה במעטפה ðפרדת) 

מכרז פומבי מס'  _______________________ (שם המציע) מתכבד להגיש בזאת את הצעתי במסגרת  

   .עבור החברה  קידום פרויקטים ומיזמים כלכליים למתן שירותי   41/22

אðי מצרף את ðספח זה בשלמותו שהוא חתום על ידי. חתימתי על מסמך זה מהווה את התחייבותי   .1

  לקבל את כלל התðאים של ההליך בשלמותם. 

אðי מאשר כי קראתי היטב את כל תðאי ההליך, לרבות השירותים הðדרשים ממðי וכי המחיר המוצע   .2

על  הðדרשים  השירותים  כל  את  כולל  ידי  למתן    על  ðדרש  אשר  וכל  הוצאות  לרבות  החברה  ידי 

 השירותים.

כי היא תיבחן על סמך מדד מחיר בשקלול  עומדת לבדה ו  הצעה כספית זו איðהידוע לי ואðי מסכים כי   .3

 למסמך א' לעיל.   11 עם מדדי איכות, כמפורט בסעיף

כן ידוע לי ואðי מסכים כי החברה איðה מתחייבת לבחור את הצעתי גם אם תהיה הזולה ביותר, או   .4

 לבחור הצעה כלשהי.  

ידוע לי כי הצעתי זו היðה אישית ולא אוכל להמחות אותה באופן מלא או חלקי וכן לא לשעבד או   .5

    להעביר אותה בכל דרך.

כל דין לצורך קיום הדרוש על פי תðאי הליך זה    אðי מצהיר כי אעמוד בכל התðאים הðדרשים על פי .6

  ככל שאדרש לכך. 

  ימי עבודה על חוזה התקשרות מול החברה.   5, אðי מתחייב לחתום בתוך  במכרז במידה ואוכרז כזוכה   .7

לחברה כמפורט קידום פרויקטים מיזמים כלכליים  המוצע על ידי בגין מתן שירותי    עתיהמחיר הש .8

  לא כולל מע"מ.  שעהל ש"ח  250בפðייה זו היא  

 

  :___________________וחותמת  המציע  חתימתתאריך:___________________                            

  ע.מ/מספר ח.פ/מספר שותפות של המציע:____________  

  

  אישור

אðי הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה  

הרשאי/ת  בפðי   היðו/ה  וכי   ___________ ת.ז.  ðושא/ת    ___________________________

לעיל,   וההצהרה  ההתחייבות  ומשמעות  תוכן  את  שהבין/ה  ולאחר  המציע  בשם  להתחייב  ומוסמך/ת 

  ___________                                             חתם/ה בפðי על טופס הצעה זה.                                                                             

  עורך דין                                                                                                                                                  



  
  
  
  

 

 

  מסמך ג'                                                                                                                                                   

  למתן שירותיםמסגרת הסכם                                                          

  2022שðת  _____שðעשה וðחתם ביום ______ בחודש _____

  בע"מ כלכלית בðימיןהחברה           ב י ן:  

              ____________  

  "). המזמין(להלן: "              

  ; מצד אחד

  ________________             לבין:

  מרח' ______________________.   

  "). ðותן השירותים(להלן: "  

  ; מצד שðי

  קידום פרויקטים ומיזמים כלכליים למתן שירותי    41/22מכרז פומבי מס'  פרסם  והמזמין     הואיל 

  ");המכרז (להלן: "  עבור החברה

מיוםו  והואיל בישיבתה  המזמין,  של  המכרזים  ðותן    ___________,  ועדת  הצעת  על  הכריזה 

במכרז  כזוכה  _______________________________  השירותים  תחום  לצד    תחת 

  ; זוכים ðוספים

ובמסגרת  מעוðין לספק למזמין את השירותים המפורטים במסגרת המכרז  וðותן השירותים    והואיל

  הסכם זה; 

ובכפוף    והואיל בו  ובהתאם לתðאים המפורטים  והצדדים מעוðייðים להתקשר בהסכם זה בכפוף 

  לתðאי המכרז על ðספחיו (המהווים חלק בלתי ðפרד מהסכם זה). 

  לפיכך, הותðה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  :הסכםתקופת ה .1

  : (להלן  זה על ידי המזמין  הסכםחתימת    מיוםחודשים החל    12הסכם זה הוא לתקופה של   .1.1
 "). ההתקשרותתקופת "

הלמזמין   .1.2 את  הבלעדית    זכותשמורה  ðוספות  4- בההתקשרות  תקופת  להאריך  (או    תקופות 
חודשים כל אחת, או חלק מהן, וזאת עד לתקופת התקשרות מקסימאלית בת    12בðות    פחות),

   "). תקופת ההארכהחמש שðים (להלן: "

לפðי  י לבטל את ההסכם בכל עת, מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי,  המזמין רשא .1.3
בכתב,    תום תקופת ההתקשרות, השירותים  לðותן  מוקדמת  הודעה  מסירת  ידי  ימים    30על 



  
  
  
  

 

 

מראש. בוטל ההסכם כאמור, ישלם המזמין לðותן השירותים את החלק היחסי של התשלומים  
 ם בפועל. לפי השירותים אותם ביצע ðותן השירותי

די בכל מקרה  ביא הסכם זה לכלל ביטול באופן מיאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המזמין לה .1.4
תן השירותים ו/או במקרה שבו התגלה כי ðותן השירותים ðהג  וידי ð - של ביצוע הפרה יסודית על

ðותן השירותים   ו/או במקרה שבו  היðו  במרמה ותוך הפרת אמון המזמין בביצוע השירותים 
גיד ו"ðותן השירותים המסוים" (כהגדרת המושג להלן) סיים את תפקידו בðותן השירותים  תא

  במהלך תקופת ההתקשרות.  

 :והזמðות העבודה  השירותים .2

השירותים   .2.1 יבמאגר    לייכלðותן  אשר  אליהמזמין,  לצורך    ו פðה  עבודה,  בהזמðות  לעת  מעת 
השירותים  אספקת   יד  שיידרשוכל  המכרז  ,  ועל  בהוראות  זהכמפורט  לגרוע  והסכם  מבלי   .

עבודה שתישלח לðותן  שיפורטו בהזמðת  לחברה את השירותים    תן השירותיםמהאמור, יספק  
או שירותים    , כולם או חלק מהםהמפורטים להלן, ואשר יכול ויכללו את השירותים  השירותים

  :ðוספים המתחייבים מכוח מהות השירותים המתבקשים 

משרדי    שירותי .2.1.1 מול  לרבות  החברה  של  ועתידיות  קיימות  למðהלות  וייעוץ  סיוע 
  ממשלה וגופים ממשלתיים, גופים ציבוריים, גופים דו מהותיים וחברות ציבוריות; 

  וייזום מיזמים כלכליים בתחומי המועצה;   איתור .2.1.2

עם   .2.1.3 פעולה  שיתופי  לקידום  שוðים  בðושאים  הפרטי  במגזר  יזמיות  חברות  איתור 

  החברה; 

  ðת היתכðות ומימוש מיזמים שוðים;בחי .2.1.4

  סיוע במימוש וגיוס תקציבים המגעים לחברה/למועצה;  .2.1.5

 ").  השירותיםהכðת תכðיות עסקיות (להלן יחדיו: " .2.1.6

ðותן השירותים יבצע כל מטלה אותה תדרוש החברה והמתאימה לאופי השירותים המפורטים   .2.2
ברה, קיום פגישות והשתתפות  לעיל, לרבות מתן ייעוץ שוטף בכתב או בע"פ בהתאם לצרכי הח

 בישיבות של מוסדות החברה וכיו"ב.  

יבצע את השירותים ברציפות וללא הפסקות, בקצב הדרוש להשלמתן עד למועד    ðותן השירותים .2.3
 סיום השירותים.  

 ללא קבלת הוראה מאת המזמין לעשות כן.  במתן השירותיםלא יתחיל  ðותן השירותים .2.4

ðותן  המזמין יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה כלשהי, להפסיק את שירותי   .2.5
. במקרה האמור תשולם  , באופן קבוע או באופן זמðי, בכל עת, וזאת בהודעה בכתבהשירותים

 התמורה היחסית עבור השירותים שייðתðו על ידו עד למועד האמור.   ðותן השירותיםל
להתקש .2.6 רשאית  תהא  קידום  החברה  כגון:  המשך,  שירותי  לקבלת  השירותים  ðותן  עם  ר 

יישום   תחרותיים/מכרזים,  קורא/הליכים  קול  מסמכי  ðיסוח  הפועל,  אל  והוצאתו  הפרויקט 

לðותן   תשולם  אשר  בתמורה  הצדדים  ידוðו  האמור  במקרה  ועוד.  יזמים  וליווי  הפרויקט 

 השירותים וזו תקבע בתוספת להסכם. 

 :ן השירותיםהצהרות והתחייבויות ðות .3

  ðותן השירותים מצהיר ומתחייב, כדלקמן: 



  
  
  
  

 

 

כי הבין את צרכי המזמין ודרישותיו, כי הðו בעל הידע, הðיסיון והמיומðות הדרושים לשם מתן   .3.1
בידיו כל האמצעים הדרושים לביצוע השירותים בהתאם לדרישות המזמין,   וכי  השירותים, 

 ההסכם. והם ימשיכו להיות בידיו במשך כל תקופת 

המזמין   .3.2 ע"י  ולהðחיות שיקבעו  למדיðיות  זה בהתאם  פי הסכם  על  עליו  יבצע את המוטל  כי 
 ובהתאם לשיקול דעתו המקצועי.  

כי יש באפשרותו הטכðית והמקצועית לקיים את כל תðאי הסכם זה ואין כל מðיעה על פי כל   .3.3
 דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה. 

כהגדרת .3.4 השירותים  לעילכי  שבו    ם  במקרה  או  בעצמו,  השירותים  ðותן  ידי  על  ðותן  יסופקו 
שהוצע על ידו בהצעתו למכרז  ידי ðותן שירותים מסוים מטעמו  -על   –  תאגיד היðו  השירותים  

  ").ðותן השירותים המסוים(להלן: "ואושר על ידי המזמין 

ך תקופת  השירותים במהלכי במקרה שבו ðתן השירותים המסוים יסיים את תפקידו בðותן   .3.5
ðותן   שבו  באופן  תוארך),  שההתקשרות  (ככל  ההארכה  תקופה  במהלך  או  ההתקשרות 
השירותים המסוים לא יוכל להמשיך לספק את השירותים מושא ההתקשרות למזמין, אזי ðותן  

מסוהשירות  שירותים  ðותן  למזמין  יציע  את  ים  המקיים  מטעמו  חלופי  התðאים  ים  כל 
את תðאי הסף של (ובפרט    מהסכם זהמהווים חלק בלתי ðפרד  ה,  המכרז  המפורטים במסמכי

ðותן השירותים או  המכרז ). במקרה כזה, המזמין יהיה רשאי להמשיך את ההתקשרות מול 
לבטל את ההתקשרות, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין ותוך שהמציע  

אם  לסיים את ההתקשרות בðסיבות אלו.    במקרה שהמזמין יחליטמוותר מראש על כל טעðה  
   להלן. 6סעיף יחולו הוראות תבוטל ההתקשרות,  

לתת את השירותים ברמה גבוהה ומקובלת, ולעשות כל דבר ðדרש וסביר שðותן השירותים היה   .3.6
 עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה. 

ולהðחיו  .3.7 למדיðיות  זה בהתאם  פי הסכם  על  עליו  יבצע את המוטל  המזמין  כי  ע"י  ת שיקבעו 
ובהתאם לשיקול דעתו המקצועי. בכלל זה מצהיר ðותן השירותים כי ידוע לו כי המזמין רשאי  
ומוסכם בזאת כי כל   לדרוש ו/או לקבוע שיðויים בפרטי השירותים, לצמצמם או להרחיבם, 

 שיðוי כאמור לא יחשב כהפרת הסכם זה. 

השירותים,   .3.8 את  המזמין  עבור  ולבצע  התחייבויותיו  כל  אחר  למלא  עצמו  על  מקבל  הוא  כי 
בðאמðות ובמומחיות, תוך השקעת מירב המאמצים והכישורים, ותוך ðיצול כל הידע הðדרש  
הצגת   כדי  ותוך  שלבים,  ומועדי  זמðים  לוח  שמירת  תוך  מהיר  בקצב  זאת  כל  לביצועם, 

, ומילוי דייקðי של הוראות הסכם זה וההוראות שתיðתðה לו  מקצועייםאלטרðטיבות ופתרוðות  
על ידי המזמין מפעם לפעם. במפורש מודגש השלב של הצגת האלטרðטיבות השוðות, קבלת  
תהליך   להמשך  הðבחרת  לאלטרðטיבה  המזמין  אישור  וקבלת  לפעם  מפעם  המזמין,  אישור 

 העבודה; 

הðחוצים לו לשם מתן השירותים על פי  כי קיבל מðציגי המזמין את כל ההסברים וההðחיות   .3.9
חוזה זה ולא תהיה לו כל טעðה כלפי המזמין בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או  

 פגם בקשר לðתוðים או לעובדות הקשורות במקום הפעילות.  

כי לא תלויה ðגדו כל תביעה משפטית שהיא ולא ðעשו פעולות ו/או קיימות התחייבויות אשר   .3.10
 ו ו/או עשויות למðוע ממðו למלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה. ימðע 

כי הוא מודע לכך שהמזמין ðוקט במדיðיות של הקפדה על קיום מלא של כל הדין החל והוא   .3.11
של חוק   להוות הפרה  כדי  יהיה בה  יðקוט בפעולה כלשהי אשר  כי הוא לא  ומתחייב  מצהיר 

 כלשהו מהדין החל. 



  
  
  
  

 

 

וðו את כל התשלומים שיש לבצע עפ"י החוק, כולל תשלומים למס  כי ישלם בעצמו ועל חשב .3.12
פי דין, עבורו  -הכðסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכל תשלום אחר או ðוסף שיחול עליו על

 ;ועבור המועסקים מטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו שלפי הסכם זה

פקים, יצרðים, בעלי מקצוע  לא יהא רשאי להתקשר ו/או ליתן הוראות ו/או הðחיות לס כי הוא  .3.13
  ;, בכתב ומראש, לפי העðייןללא הסכמתו המפורשת של המזמין וקבלðים בשם המזמין

כי בכל מקרה של סיום ההתקשרות, מתחייב ðותן השירותים להעביר את כל החומרים ו/או   .3.14
תוך   למזמין  אחר,  רלווðטי  מידע  כל  ו/או  ðותן    7הðתוðים  ההתקשרות.  סיום  מיום  ימים 

מלאה  השיר חפיפה  השירותים  ðותן  יערוך  ההתקשרות,  סיום  של  במקרה  כי  מתחייב  ותים 
    ;ומסודרת עם מי שימוðה למחליפו

 כי יגיש למזמין דיווח מפורט אודות מתן השירותים בהתאם לדרישות וצרכי המזמין.  .3.15

מתן השירותים, לרבות  לצורך    פגישות ככל שיידרש ע"י המזמיןוישתתף בכל היהיה ðוכח    כי .3.16
 אך לא רק, בפגישות עם קבלðים ויועצים.  

  :אי קיום יחסי עובד מעביד .4

ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי ðותן השירותים ו/או עובדיו ו/או מועסקיו היðם לגבי    מוסכם .4.1
האזורית    מזמין ה "  בðימיןוהמועצה  בין  המועצה(להלן:  ðקשרים  ואין  עצמאי,  ספק  בגדר   ("
לביðם יחסי עובד ומעביד, ואין ðותן השירותים ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לקבל    מזמיןה

לעובד    מזמיןמה המגיעים  וðוהג  דין  כל  פי  על  שהן  זכויות  ו/או  תשלום  כל  מהמועצה  ו/או 
 ממעבידו. 

שא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות  ימוסכם בזאת מפורשות כי ðותן השירותים בלבד י .4.2
פי כל דין וðוהג לעובדיו ופועליו, והחברה והמועצה לא תישאðה בכל תשלום או    המגיעות על

 הטבה כאמור. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובðוסף לו, ðותן השירותים יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות   .4.3
כל דין וðוהג בקשר להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מיðימום וכולל תשלום כל  

סוציאליים המשתלמים ע"י המעביד וðיכוי כל התשלומים שמעביד חייב בðיכויים  התשלומים ה 
 משכר עובדיו. 

ו/או למועסקיו   .4.4 ו/או לעובדיו  ו/או המועצה בתשלום כלשהו לðותן השירותים  תחויב החברה 
(לפי   העירייה  את  ו/או  החברה  את  השירותים  ðותן  יפצה  ממעבידו  לעובד  כרגיל  המשתלם 

 ו תחויבðה כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. העðיין) בכל סכום ב 

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, ðותן השירותים מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק   .4.5
 ו/או ðוהג בðוגע להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מיðימום. 

  :התמורה .5

ש"ח    250בסך    תשלוםתמורת ביצוע השירותים עפ"י הסכם זה, ישלם המזמין לðותן השירותים   .5.1
(מסמך ב' למסמכי המכרז).    במכרז, בהתאם להצעתו של ðותן השירותים  בתוספת מע"משעה,  ל

החברה   ידי  על  מראש  שאושרו  השירותים  שעות מתן  מספר  תהא  בפועל  שתשולם  התמורה 
 ðותן השירותים במכפלת השכר השעתי האמור. וðיתðו בפועל על ידי  

במתן   .5.2 הכרוכות  וסוג,  מין  מכל  ההוצאות,  כל  את  וכוללת  ומוחלטת  סופית  תהיה  התמורה 
לרבות אך לא יהא זכאי לכל תשלום ðוסף מעבר לתמורה,    ðותן השירותים.  מזמיןהשירותים ל

רק   הוצאות לא  ðסי   עבור  פקס  הדפסות,  צילומים,  דואר,  טלפון,  וכיוצא  ðסיעה,  אש"ל  עות, 
 אף לא במקרים של עליית מחירים או מיסים ישירים ו/או עקיפים או בכל מקרה אחר.   , ו באלה



  
  
  
  

 

 

מיום הגשת החשבון בתוכðה    יום  45בתðאי שוטף +  ן השירותים יהא  מתמועד התשלום בגין   .5.3
חשבוðית מס כדין עד היום העשירי בכל חודש,    חברה. המציע ימציא לההðדסית של החברה

שבוצעו על פי הזמðה חתומה מאת המזמין, וסיכום    שירותיםכאשר זו מרכזת את פירוט כלל ה
ל המגיעים  התשלומים  כלל  של  השירותיםכספי  בחודש    ðותן  שבוצע  השירותים  מתן  בעבור 

ם הגשת החשבון בתוכðה  מיו  יום   45שוטף +  בתðאי  הקלðדרי הקודם. תשלום החשבוðית יבוצע  
ðכוðים. כל עיכוב בהמחאת  ההðדסית של החברה וזאת בתðאי שהחשבון אושר , ככל ופרטיה 

 חשבוðית המס תוביל לעיכוב זהה בהעברת התשלום, מבלי שהדבר ייחשב להפרה של ההסכם. 

   . תקופת האופציה  , כוללהתמורה תהיה תקפה וðכוðה במשך כל תקופת ההתקשרות עם המזמין .5.4

היה רשאי להפחית מהחשבון  יאשרו, במלואו או בחלקו. המזמין  יבדוק את החשבון ו יזמין המ .5.5
שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו    שירותים את הסכומים בגין    ðותן השירותיםאשר הוגש על ידי  

חשבוðית מס לתשלום בהתאם    ðותן השירותיםתוגש על ידי    זמיןחלקית. עם קבלת אישור המ 
 המזמין.לסכום שאושר על ידי 

 :ביטול ההסכם ותוצאותיו .6

 מוסכם בין הצדדים כי המזמין יהא רשאי לבטל את ההסכם מידית במקרים הבאים: .6.1

הוכרז כפושט  ðותן השירותים  מוðה לðותן השירותים כוðס ðכסים מכוח כל דין ו/או   .6.1.1
 רגל, או באם היðו תאגיד במידה וייðתן לגביו צו פירוק. 

ממðהליו ðפתחה חקירה פלילית או הוגש כתב אישום, או  ðגד ðותן השירותים או מי   .6.1.2
 הורשע בðוגע למעשים שהרשעה לגביהם היðה בבחיðת עבירה שיש עמה קלון. 

ðותן השירותים או מי מטעמו ðתפס או ðחשד בגðיבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה   .6.1.3
 מרמה.

מסיב .6.1.4 ההסכם  בדרישות  לעמוד  מסוגל  איðו  השירותים  ðותן  כי  למזמין  ה  הוכח 
 בריאותית, כספית, טכðית או מכל סיבה אחרת. 

 הוכח למזמין כי ðותן השירותים פועל בðיגוד איðטרסים עם שירותיו למזמין.   .6.1.5

ðותן   .6.1.6 תוארך),  שההתקשרות  (ככל  ההארכה  תקופת  או  ההסכם  תקופת  במהלך 
השירותים המסוים סיים את תפקידו בðותן השירותים באופן שבו ðותן השירותים  

  וכל להמשיך לספק את השירותים מושא ההתקשרות למזמין. המסוים לא י 

ביטול ההסכם מהוות   .6.2 כעילות  לעיל  המðויים  המקרים  אין  כי  בזאת  הסר ספק מובהר  למען 
רשימה סגורה וכי אין במðייתם בכדי לגרוע מזכות המזמין לבטל את ההסכם מכוח כל עילה  

  השירותים.  שבדין, ובכלל זה לבטל את ההסכם עקב הפרתו על ידי ðותן

לתמורה   .6.3 ביחס  הצדדים  בין  הסופית  ההתחשבðות  תעשה  זה,  סעיף  בðסיבות  ההסכם  בוטל 
 שðותרה לתשלום ו/או ששולמה ביתר, לפי העðיין. 

במקרה של הפרת כל סעיף מסעיפי החוזה על ידי ðותן השירותים, יודיע על כך המזמין לðותן   .6.4
 ימי עבודה ממועד ההודעה.  7וך השירותים וðותן השירותים מתחייב לתקן את ההפרה ת 

   :אחריות .7

עצמו אחריות מקצועית    ðותן השירותיםלמען הסר ספק מצהיר   .7.1 לו שהוא מקבל על  ידוע  כי 
, בקשר  ו/או קבלðי המשðה מטעמו  ðעשתה על ידו, או על ידי מי מעובדיושמלאה עבור כל פעולה  

חדל שייעשו על ידו או מטעמו,  ו/או הוראות הסכם זה, ולכל פעולה ו/או מ   השירותיםצוע  יעם ב
   .ðותן השירותיםעל ידי עובדיו ו/או אחרים מטעמו של  



  
  
  
  

 

 

השירותים ולשביעות רצון המזמין ולעמידה בכל  לטיב  הבלעדי  אחראי  היðו ה  ðותן השירותים  .7.2
השירותים מתן  במסגרת  וישðם)  (ככל  השוðים  התקðים  ו/או  הדין  המזמין דרישות  אישר   .  

בהתאם להסכם    ðותן השירותים, אשר יתוכððו על ידי  שירותיםהקשורים בתכðיות או מסמכים  
או    ðותן השירותיםזה, או שהמזמין דרש מ אישור  ישחררו  לא  זה,  להכיðם בהתאם להסכם 

את   כð"ל  השירותיםדרישה  על    ðותן  להטיל  כדי  בהם  ואין  המלאה,  המקצועית  מאחריותו 
 ם האמורים. אחריות כלשהי לטיב התכðיות או המסמכי המזמין 

,  םשירותיהאחראי לכל ðזק, הפסד או הוצאה שייגרמו בקשר עם או עקב ביצוע    ðותן השירותים .7.3
והוא מתחייב לפצות את   ðותן השירותיםעקב הפרת תðאי כלשהו מתðאי הסכם זה על ידי  או  

  בגין כל ðזק או הפסד שייגרם לה עקב כך.  המזמין 

באחריות המלאה לעובדיו ו/או לכל מי שיועסק על ידו או מטעמו ובכלל    ישא   ðותן השירותים .7.4
 זה ישלם לð"ל את כל המגיע להם על פי דין.  

 :  ביטוח .8

(סעיף הביטוח)   .8.1 זה  בðימין  : החברה  קראיהמזמין בסעיף  ו/אוכלכלית  מועצה אזורית    בע''מ 
הישובים בתחום השיפוט של המועצה ו/או תאגידים עירוðיים של המועצה ו/או    ו/או  בðימין

  . ו/או גופים המממðים  יחידות סמך של המועצה ו/או גופים קשורים למועצה

לפי הסכם זה ומאחריותו לðזקים להם הוא אחראי    ðותן השירותיםמבלי לגרוע מהתחייבויות   .8.2
דין,   כל  ב  ðותן השירותים לפי  לעשות  זה.מתחייב  בהסכם  כמפורט  הביטוחים    יטוחים  עלות 

. כל דרישות הביטוח בהסכם זה ייושמו  בלבד  ðותן השירותיםוההשתתפויות העצמיות יחולו על  
  לפðי ההתקשרות בין הצדדים.  ðותן השירותיםבפוליסות הביטוח של  

  ם זה. יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו לפי הסכ ðותן השירותים .8.3
השירות מצהיר בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטעðה או דרישה כלפי המזמין בגין כל  ðותן  

לרבות   סוג,  מכל  שיבוב  תביעת  לגבי  גם  וכך  כאמור,  אותם  לבטח  היה  שðיתן  או אובדן  ðזק 
  תביעות תחלוף מחברות ביטוח. 

אישור קיום ביטוחים  הביטוח הðדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות וב .8.4
זה, אשר מהווה חלק בלתי ðפרד מהסכם    )"אישור קיום ביטוחים: " (להלן  )1(גכðספח  המצ''ב  

היðם מזעריים ואין בהם משום אישור של המזמין או מי מטעמו, להיקף וגודל הסיכון העומד  
יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח, ככל האפשר וכפי הסיכון    ðותן השירותיםלביטוח. על  

  על מðת למðוע הפסד לו, למזמין ולצד שלישי. 

לא ðועד לצמצם את התחייבויות על    בהסכם זה  מובהר בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשום .8.5
פי ההסכם, והתוכן התמציתי של אישור קיום ביטוחים היðו אך ורק כדי לאפשר למבטחים  

יהיה    יםהשירות  ðותן על לעמוד בהðחיות הפיקוח על הביטוח לגבי ðוסח אישור קיום ביטוחים.  
בין את הדרישות  ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באðשי ביטוח מטעמו על מðת לה

 . וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות

את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות    ðותן השירותיםהפר   .8.6
אחראי לðזקים שייגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהייðה    ðותן השירותיםהמזמין, יהיה 

לפי המזמין, והוא יהיה מðוע מלהעלות כלפי  לו כל תביעות ו/או טעðות, כספיות או אחרות כ 
 המזמין והבאים מטעמו כל טעðה כאמור. 

לבדו יהיה אחראי לפי דין לðזקים בלתי מבוטחים, לרבות ðזקים שהם מתחת    ðותן השירותים .8.7
 לגבול ההשתתפות העצמית הðקובה בפוליסה. 



  
  
  
  

 

 

ישור קיום ביטוחים  למזמין את א  ðותן השירותים, ימציא  על הסכם זה  מזמין כתðאי לחתימת ה .8.8
ידי חברת  -ואת הפוליסות בהן ðכללים הביטוחים כפי הðדרש לפי הסכם זה כשהם חתומים על 

 ביטוח בעלת רישיון של מדיðת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הðדרשים. 

ם ביטוחים ו/או בפוליסות, ימציא  ימי עבודה לפðי תום תקופת הביטוח הðקובה באישור קיו  14 .8.9
 מין אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח ðוספת. השירות למזðותן  

כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן  בזאת  מוסכם   .8.10
לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה    ðותן השירותיםפטור כלשהו ל

מזמין כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל  לשפות על ðזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי ה 
  על המזמין אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. 

ו/או  יהיה  המזמין    מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי .8.11 רשאי לבדוק את אישור קיום הביטוחים 
או  בדיקתם על ידי המזמין -הפוליסות אך לא חייב לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי

  השירות מאחריות על פי דין או אחריות על פי הסכם זה.מי מטעמו איðה פוטרת את ðותן 

לשðות או לתקן    רותיםðותן השירשאי לבקש מיהיה  המזמין  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי   .8.12
את הפוליסות ו/או את אישור קיום ביטוחים על מðת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם.  
הבקשה לתיקון או שיðוי לא תהווה אישור לתקיðות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות ולא  

 כלשהי.  תחול עקב כך על המזמין אחריות

פוליסות    ðותן השירותים  .8.13 לדרישות  יכול להגיש העתקי  כל מידע שאיðו רלווðטי  יימחק  מהם 
 המזמין, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיו"ב. 

אם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם  כי,  מוצהר ומוסכם בין הצדדים   .8.14
על פי דין בכל הוצאה או    םðותן השירותיעקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כðדרש, יישא  

  ðזק שייגרם בשל העיכוב כאמור.

השירות לבדו אחראי לפי דין לכל ðזק, אובדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת  ðותן  .8.15
  ביטוח או הפרת תðאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה. 

זמין ו/או הבאים  השירות מצהיר כי לא תהיה לו כל טעðה ו/או דרישה ו/או תביעה כðגד המðותן   .8.16
פי הביטוחים  -מטעמו בגין ðזק שהוא זכאי לשיפוי ( או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה) על 

הð"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר אותם מכל אחריות לðזק כאמור. האמור לעיל בדבר  
  .  ðותן השירותיםפטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע ðזק בזדון ל 

ואיש .8.17 אחריות  הפוליסות  ביטוח  שלישי,  צד  כלפי  אחריות  ביטוח  יכללו:  ביטוחים  קיום  ור 
  מעבידים. ביטוח אחריות מקצועית. 

ðותן    .8.18 על  יחול  העצמיות  וההשתתפויות  הפרמיות  תשלום  לפיו  סעיף  תכלולðה:  הפוליסות  כל 
; סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו, הוויתור  יםהשירות 

סעיף לפיו המבטח לא יטען    .ðותן השירותיםכאמור לא יחול כלפי מי שביצע ðזק בזדון כלפי  
היðו ראשוðי וקודם לכל    ðותן השירותיםלטעðת ביטוח כפל כלפי מבטחי המזמין והביטוח של  

ידי המזמין. ביטול חריג רשלðות רבתי אולם אין בביטול החריג בכדי לפגוע  -ביטוח שðערך על 
בטח ו/או בחובות המבוטח על פי הדין. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמðה ולא  בזכויות המ

לידי   רשום  בדואר  כך  על  כתובה  הודעה  תימסר  אם  אלא  הביטוח,  תקופת  במשך  תבוטלðה 
השירות בתום לב לא    סעיף לפיו מעשה או מחדל של ðותן  יום מראש.  60המזמין, לכל הפחות,  

  לקבלת שיפוי. תפגע בזכויות המזמין או צד שלישי

בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: אי יושר של עובדים. חריגה   .8.19
אחריות בגין קבלðי משðה. אובדן    מסמכות בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב ðזק מכוסה.

  מידע ומסמכים.  



  
  
  
  

 

 

  בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יירשמו: .8.20

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי לא יהיה   .8.20.1
  . ðותן השירותיםמאוחר מיום ההתקשרות בין המזמין לבין  

חודשים לאחר ביטול או    6סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת ". תקופת גילוי של   .8.20.2
ת, ובתðאי  השירומעשה מרמה או אי תשלום ע"י ðותן  אי חידוש הביטוח למעט עקב  

השירות באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה  ן ביטוח אחר המכסה את חבות ðותן  שאי
  שפקעה. 

של   .8.21 שיבוב  תביעות  בגין:  ביטוחי  כיסוי  תכלול  שלישי  צד  סיכוðי  אחריות  לביטוח  הפוליסה 
המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כðגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו.  

שאיðו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מðועי. פגיעה בכל רכוש    שימוש ברכב
  כולל רכוש בבעלות המזמין. שימוש במכשירי הרמה. 

הפוליסות (מלבד אחריות מקצועית) תהייðה על פי ðוסח הידוע בשם 'ביט' או ðוסח אחר הדומה   .8.22
  לו בכיסוי הביטוחי. 

  הרחבת שיפוי:  .8.23

יות מקצועית, תכלולðה הרחבת שיפוי לטובת המזמין בגין  הפוליסות צד שלישי ואחר .8.23.1
ותכלולðה סעיף "אחריות    ðותן השירותיםאחריותו למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של  

צולבת" לפיו ייחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח  
השירות כלפי    בðפרד. פוליסת אחריות מקצועית לא תכלול כיסוי בגין תביעות ðותן

 המזמין. 

המזמין .8.24 את  לשפות  יורחב  מעבידים  אחריות  ðותן    ביטוח  עובדי  של  כמעביד  ייחשב  אם 
 ים.השירות 

לתובע  ג .8.25 יהיו  ביטוחים  קיום  ואישור  בפוליסות  האחריות  הביטוח  למקרה    בולות  ולתקופת 
שלישי  כדלקמן צד  כלפי  אחריות  ביטוח  מעבידים    4,000,000  –:  אחריות  ביטוח   .₪ –  

  ₪.  4,000,000 –. ביטוח אחריות מקצועית ₪  20,000,000

 אחריות על פי כל דין.  ðותן השירותיםביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף, כל עוד קיימת ל .8.26

מכל אחריות  את המזמין ו/או מי מטעמו   ðותן השירותים פוטר בשמו ובשם כל הבאים מטעמו .8.27
. אולם הפטור לא  שיגרמו לרכוש של ðותן השירותים או של מי מטעמו  או הפסד    לðזק או אובדן

  יחול לטובת מי שגרם לðזק בזדון.  

מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה, ולאורך כל תקופת ההתקשרות, מתחייב   .8.28
ðותן השירות למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקðותיו. על ðותן  השירות  
חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלðי המשðה מטעמו יקפידו אף הם  

  למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקðותיו. 

הוראות סעיף זה (ביטוח) על כל סעיפי המשðה שבו, איðן באות לגרוע מחיובי ðותן השירותים   .8.29
חבות כל שהיא. מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין    מזמיןלפי הסכם זה, או כדי להטיל על ה

,  ושלא היו קיימות כלפי   מזמיןבעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי ה
) מאחריות בגין ðזק  מזמיןאלמלא ðערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הðזק (למעט ה

 . שðגרם על ידו

 ח ), תהווה הפרה של תðאי מהותי של ההסכם. הפרה של סעיף זה ( סעיף ביטו .8.30

  :סודיות ומðיעת ðיגוד איðטרסים .9



  
  
  
  

 

 

ðותן השירותים מתחייב בזאת לשמור בסודיות מלאה כל מידע הðוגע למזמין ולשירותים ðשוא   .9.1
ו/או הקשורים בו ו/או הðוגעים    הסכם זה, לרבות הסודות המסחריים והמקצועיים של המזמין

ין, בין שהגיעו לידיעתו ממקורות פðימיים במזמין ובין ממקורות חוץ,  אליו במישרין ו/או בעקיפ
ולא ימסור ולא יגלה כל מידע כזה לשום אדם שלא הוסמך לכך מטעם המזמין, אלא אם יקבל  

 על כך אישור מאת ðציג המזמין מראש ובכתב, וזאת במשך תקופת ההסכם או לאחר סיומה.  

מסמך   על  לחתום  מתחייב  השירותים  עðייðים  ðותן  מðיגוד  והימðעות  לסודיות  ההתחייבות 
, לפעול בהתאם לאמור בו ולהחתים את כל הפועלים מטעמו בקשר עם )2כðספח ג(המצ"ב  

 מתן השירותים בהתאם להסכם זה על מסמך כאמור. 

ðותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי כל מידע שיגיע לידיו עקב קשריו עם המזמין על פי   .9.2
הבלע רכושו  תמיד  יהיה  למזמין  מתייחס  אשר  ידו  על  שיוכן  מידע  לרבות  זה,  של  הסכם  די 

המזמין והוא ðיתן לידיעתו של ðותן השירותים אך ורק בקשר לקשריו עם המזמין על פי הסכם  
 זה. 

מוסכם בזאת כי כל מידע או כל חומר אחר שיוכן על ידי ðותן השירותים לצורך או כתוצאה   .9.3
וכן כל מידע וðתוðים שיימסרו לðותן השירותים    – מהסכם זה וזכויות היוצרים הðובעות מהם  

ואין ðותן השירותים רשאי לעשות בהם שימוש    מהלך התקשרות זו שייכים בלעדית למזמיןב
 ללא רשות המזמין מראש ובכתב.

מתחייב כי אם יתגלה חשש לðיגוד העðייðים במהלך מתן השירותים, הוא ידווח  ðותן השירותים   .9.4
יכול    וי איð, יפסיק את מתן השירותים ויודיע בכתב בהקדם האפשרי לחברה כמזמיןעל כך ל

  להמשיך את מתן השירותים.

  על כל שיðוי אשר עלול להעמידו במצב של ðיגוד עðייðים.   מזמיןðותן השירותים מתחייב להודיע ל .9.5

ל .9.6 ימציא  השירותים  זה  מזמיןðותן  הסכם  על  החתימה  חש  -  עם  לאיתור  לðיגוד   ש שאלון 
בהעסקת   עðייðים  לðיגוד  חשש  ומðיעת  בדיקה  לðוהל  בהתאם  חיצוðיים  עðייðים  יועצים 

 מקומיות.ברשויות ה

  : איסור הסבת ההרשאה . 10

למזמין הזכות להעביר את כל התחייבויותיו וזכויותיו עפ"י הסכם זה או חלק מהן לצד שלישי   .10.1
רשות מאת   ðטילת  זכויות  ,  ðותן השירותיםללא  שלא תיפגעðה  פי    ðותן השירותיםובלבד  על 

  . הסכם זה

להסב לאחר או  להמחות ו/או למסור ו/או להעביר ו/או לשעבד ו/או  איðו רשאי    ðותן השירותים .10.2
אלא בהסכמת המזמין    הןההסכם או כל חלק מזכויותיו ו/או התחייבויותיו, על פי  חרים את  לא

  מראש ובכתב. 

  :זכויות יוצרים . 11

היðה של המזמין    במסגרת מתן השירותים  הכיðם  ðותן השירותיםאשר    המסמכיםהבעלות בכל   .11.1
מש בהם מועðקת זכות שימוש בהם בלבד. המזמין יהיה רשאי להשת ðותן השירותים  בלבד, ול

אחר, ללא הגבלות כלשהן    ðותן שירותיםלהעבירם ללבצע בהם שיðוי וðיו, לרבות  ילפי ראות ע
מוותר בזאת   ðותן השירותיםיהיה זכאי לפיצוי ðוסף בðוסף לתמורה.    ðותן השירותיםומבלי ש

ת  על כל טעðה ו/או דרישה בגין זכותו זו של המזמין, בין לתביעות כספיות ובין לתביעות של זכו
 יוצרים ובין לתביעות מכל סוג שהוא.

מוסכם על הצדדים, כי כל המסמכים, התרשימים, החשבוðות, וכל מסמך אחר מכל סוג, ובכלל   .11.2
זה כל ההגשות הקשורות במתן השירותים על פי הסכם זה, וכן כל חומר אחר שייערך על ידי  

איðו    וðותן השירותים,  המזמיןהבלעדית של    ובמסגרת השירותים, יהיו בבעלות  ðותן השירותים



  
  
  
  

 

 

קיום   לצרכי  אלא  לאחר,  למוסרם  או  להעתיקם  או  כלשהו  שימוש  בהם  לעשות  רשאי 
מראש ובכתב, ואך ורק בהתאם    המזמיןהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולאחר קבלת אישור  

 לאישור.  

השירותים .11.3 להשת  ðותן  רשאי  יהיה  ביצוע  לא  במהלך  ידו  על  שיוכðו  העבודה  במסמכי  מש 
השירותים וכן בðתוðים שהגיעו אליו כתוצאה מהשירותים, לכל מטרה שהיא זולת למטרת מתן  

ח הסכם זה ולא יהיה רשאי לפרסמם ברבים בכל צורה שהיא, אלא אם קיבל  והשירותים מכ
מאת   ובכתב  מראש  ההסכמה.    המזמיןהסכמה  לתðאי  רשאי  י  וצד מ  המזמיןובהתאם  היה 

ב העבודהלהשתמש  ידי    מסמכי  על  השירותיםשהוכðו  לצורך   ðותן  השירותים  ביצוע  במהלך 
   ו.הפרויקט ולכל צורך אחר, לפי שיקול דעת

לשמור את המסמכים המצויðים בסעיף  ðותן השירותים .11.4 לעיל, בצורה מסודרת,    7.1  מתחייב 
בתום תקופת    .המזמיןב על ידי  מעודכðת וממויðת, ולא להשמידם אלא באישור מראש ובכת

 .  המזמיןאת מסמכי העבודה לשביעות רצון   למזמיןההתקשרות לפי הסכם זה, ימסור היועץ 

של   .11.5 יהיו  העבודה  ובמסמכי  בשירותים  הקשור  בכל  היוצרים  וðותן  בלבד,    המזמיןזכויות 
המוסרית.    השירותים הזכות  לרבות  כאמור,  זכות  כל  על  לבצי  המזמיןמוותר  רשאי  ע  הא 

הא רשאי לעשות שימוש במסמכי  י  המזמיןהמוחלט.    ושיðויים במסמכי העבודה לפי שיקול דעת
. מוצהר ומוסכם כי  ו, לפי שיקול דעתהמזמין אחרים של    פרויקטיםהעבודה לכל צורך, לרבות ב

ðייðותן השירותים  המזמיןהבלעדי של    וכל מסמכי העבודה יהיו לקðהיה לגביהם כל זכות  י לא    ו
 יוצרים, זכות מוסרית, זכות קðייðית או כל זכות אחרת.  

רשאי לעשות שימוש, לרבות שיðוי, תיקון או תוספת, בכל מסמכי העבודה וזאת לפי    המזמין .11.6
ובלא מגבלות כלשהן, לרבות למסור אותם ליועץ אחר, מבלי שהיועץ יהיה זכאי    וראות עיðי 

  ðותן השירותים את מסמכי העבודה בלא שקיבל את הסכמת    המזמיןלהתðגד לאמור. שיðה  
 ו/או לתוצאותיהם.   המזמיןלא יהא היועץ אחראי לשיðויים שביצע   -לאותו השיðוי 

הא, מכל סיבה שהיא, זכות עיכבון או שיעבוד על המסמכים ו/או חלקם,  ת לא    לðותן השירותים  .11.7
ושימוש של    המזמיןה ו/או לðציג  והוא לא יהיה זכאי, מכל סיבה שהיא, למðוע מסירתם לחבר

כפי ש  המזמין בין בעצמ יבהם  לðכון,    5ובין באמצעות אחרים. למען הסר ספק, סעיף    ומצא 
לא יחול על הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היועץ    1974  -לחוק חוזה קבלðות, התשל"ד  

מסמכים הקשורים  בהיתר בלתי מסויג, לעשות כל שימוש שייראה בעיðיה ב  למזמין מתיר בזאת  
למתן השירותים, לרבות בתשריטים, בחישובים ובמסמכים אחרים מכל סוג והכל לפי שיקול  

 .  המזמיןהבלעדי של  ודעת

להעביר את מסמכי העבודה    המזמין יהא רשאימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי   .11.8
ימוש באותם מסמכים  דלעיל לצדדים שלישיים, ואותם צדדים שלישיים יהיו זכאים לעשות ש 

 בהתאם להוראות סעיף זה לעיל. 

למזמין לפי הסכם זה, או בכל מקרה בו הובא    ðותן השירותיםעם סיום מתן השירותים על ידי  .11.9
למסור למזמין    ðותן השירותיםההסכם לסיום ע"י המזמין בהתאם להוראות הסכם זה, חייב  

או לשירותים לפי   יםלפרויקט שברשותו הקשורים  המסמכיםאת כל ההעתקים המקוריים של 
מסמכים אלה, כולם או  ב  לא יהיה זכאי לעכ  ðותן השירותים  ").המסמכיםהסכם זה (להלן: "

כי   בזאת,  מובהר  ספק,  כל  הסר  למען  כלשהי.  מסיבה  בידיו  רכוש    םהיð  המסמכיםחלקם, 
כרצוðו, וככל שיראה לðכון לפי שיקול דעתו    הםהמזמין בלבד וכי המזמין יהא רשאי לעשות ב 

ה הופסק  אם  אף  זההבלעדי,  ול- על  סכם  שהיא,  סיבה  מכל  המזמין  השירותיםידי  לא    ðותן 
  תהייðה כל טעðות ו/או דרישות בקשר לכך. 

ים דיאגרמות וכד' ולא יעבירם  לא יעתיק מסמכים, תוכðיות, חישובים, תרשימ  ðותן השירותים  .11.10
 לגורם כלשהו, ללא אישור המזמין בכתב. 



  
  
  
  

 

 

 :יישוב סכסוכים . 12

המוסמך   המשפט  בית  בפðי  ידוðו  הכלל  מן  יוצא  ללא  והתביעות  הסכסוכים  המחלוקות,  כל 
  בלבד.   ירושליםבמחוז 

 

 :שיðוי, ביטול וויתור . 13

במסמך בכתב אשר יהיה חתום  כל שיðוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי הסכם זה, ייעשה אך ורק   .13.1
 על ידי שðי הצדדים. 

המזמין יהא רשאי להשתמש בזכויותיו לפי חוזה זה לפי ראות עיðיו ואי שימוש בזכות כלשהי   .13.2
 ו/או אי שימוש במועד לא יחשב כוויתור ו/או דחייה ו/או הודאה מצדו. 

 : הודעות . 14

שתישלח בדואר רשום לצד האחר  כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה 
על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הðמען, שלושה ימים לאחר מסירתה בבית  

  בעת מסירתה. -דואר בישראל ואם ðמסרה ביד 

  

  ולראיה לðכוðות כל האמור לעיל באו הצדדים על החתום: 

 ___________________         _______________  

  ðותן השירותים                               המזמין       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  

 

 

  אישור קיום ביטוחים  – ) 1ג(ðספח 
  

  תאריך הðפקת האישור:   אישור קיום ביטוחים
 ........................................................  

למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישðה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם 
איðו כולל את כל תðאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התðאים שמפורטים באישור זה לבין התðאים הקבועים  

  בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תðאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  מעמד מבקש האישור*   אופי העסקה*   מבוטח ה  ישור* מבקש הא

  שם 
החברה כלכלית בðימין בע''מ  

ו/או מועצה אזורית בðימין  
ו/או הישובים בתחום  

השיפוט של המועצה ו/או  
תאגידים עירוðיים של  

המועצה ו/או יחידות סמך של  
המועצה ו/או גופים קשורים  

למועצה ו/או גופים המממðים  
ו/או עובדיהם  ו/או מðהליהם 
  ו/או ðבחריהם

  שם 
 ........................  

  
  ðדל"ן ☐ 
  שירותים  ☒ 
  אספקת מוצרים☐ 
  ................. אחר: ☒ 
  

  
  משכיר ☐ 
  שוכר ☐ 
  זכיין ☐ 
  קבלðי משðה ☐ 
  מזמין שירותים ☒ 
  מזמין מוצרים☐ 
  ______ אחר: ☐ 
  

  ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ. 
 .......................  

  מען 
  פסגות 

  מען 
 .......................  
 .......................  
 .......................  

 

  כיסויים 

  סוג הביטוח 
  

חלוקה לפי  
גבולות אחריות  
  או סכומי ביטוח 

מספר  
  הפוליסה 

ðוסח  
ומהדורת  
  הפוליסה 

תאריך  
  תחילה 

תאריך  
  סיום 

גבול האחריות/ סכום  
  ביטוח 

  כיסויים ðוספים בתוקף וביטול חריגים  
  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לðספח ד' 

  ₪    סכום 

...........   ביט    .............   צד ג' 
 ......  

 ............
 ......  

  אחריות צולבת  302    4,000,000
  הרחב שיפוי   304
  קבלðים וקבלðי משðה  307
  כיסוי לתביעות המל"ל 315
  מבקש האישור  –מבוטח ðוסף  318
  מבוטח ðוסף בגין מעשי או   320
  אחר:     –מחדלי המבוטח        
  לקוחות מבקש האישור.          
  מבוטח ðוסף בגין מעשי או   321
  מבקש   - מחדלי המבוטח        
  האישור        
  מבקש האישור מוגדר כצד    322

  ג'         
  אשוðיות (ויתור על כל  ר 328
  דרישה או טעðה מכל מבטח         
  של מבקש האישור)         
  רכוש מבקש האישור ייחשב   329
  כצד ג'.        

אחריות  
  מעבידים 

...........   ביט    ............. 
 ......  

 ............
 ......  

20,000,000  
למקרה  

ולתקופת  
  הביטוח 

  האישורמבקש    –מבוטח ðוסף  318  
  היה וייחשב   - מבוטח ðוסף  319
  כמעבידם של מי מעובדי         
  המבוטח מבקש האישור        
  ראשוðיות (ויתור על כל   328
  דרישה או טעðה מכל מבטח         
  של מבקש האישור)         

אחריות  
  מקצועית 

 .............     ...........
 ......  

 ............
 ......  

  אובדן מסמכים 301    4,000,000
  אחריות צולבת  302
  דיבה, השמצה והוצאת לשון   303
  הרע        
  הרחב שיפוי   304
  מבוטח ðוסף בגין מעשי או   320
  אחר:   –מחדלי המבוטח        



  
  
  
  

 

 

  כיסויים 

  לקוחות מבקש האישור.       
  מבוטח ðוסף בגין מעשי או   321
  קש  מב  - מחדלי המבוטח        
  האישור        
  מרמה ואי יושר עובדים 325
  פגיעה בפרטיות  326
  עיכוב/שיהוי עקב מקרה   327
  ביטוח        
  ראשוðיות (ויתור על כל   328
  דרישה או טעðה מכל מבטח         
  של מבקש האישור)         
  חודש   12תקופת גילוי  333

  

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך  
  )*: ג'הרשימה המפורטת בðספח 

  038  יועצים/מתכððים 
  040  מהðדס, אדריכל, הðדסאי 

 085  שירותי פיקוח, תכðון ובקרה (בðיה)
  
 

 

  

  ביטול/שיðוי הפוליסה * 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור   יום 60שיðוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכðס לתוקף אלא 

  בדבר השיðוי או הביטול.
 

  חתימת האישור 
  המבטח: 

                                                                                                           

  

  



  
  
  
  

 

 

  התחייבות לשמירת סודיות והימðעות מðיגוד עðייðים  -) ð)2ספח ג

  לכבוד 

  בע"מ  כלכלית בðימיןהחברה 

  

  עðייðים התחייבות לשמירת סודיות ולהימðעות מðיגוד הðדון: 

  

") למתן שירותים כמפורט  החברהבע"מ (להלן: "   כלכלית בðימיןוהתחייבתי כלפי החברה      הואיל: 

  "); עבודההבחוזה ההתקשרות וðספחיו (להלן: " 

, או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי, או יבוא לידיעתי, מידע  עבודהוהוסבר לי כי במהלך מתן ה  והואיל:  

מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של החברה ושל כל הקשורים  המתייחס לכל עðין  

עמה, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש לחברה בקשר 

  ");מידע סודי עם, פעולות החברה או עם השירותים (להלן: "

גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל א  והואיל:   ðזקים  והוסבר לי, כי  גוף, עלול לגרום  דם או 

  כבדים לחברה ו/או לצדדים שלישיים: 

  

  אי לכך, אðי הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:  

  

לא   .1 ממðו,  הðובע  או  הקשור  וכל  הסודי  המידע  של  ומוחלטת  גמורה  סודיות  על  לשמור  מתחייב  הððי 

  . לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת

הððי מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או גוף   .2

"), והכל  פירוט העבודהכלשהם בדרך כלשהי, כל פרט הקשור לעבודה, במישרין או בעקיפין (להלן: "

  לתקופה בלתי מוגבלת. 

לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחוייב על פי דין (במגבלות    2-ו   1האמור בסעיפים   .3

  חיוב הגילוי כאמור) או מידע שðיתðה הסכמת החברה לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה שðיתðה. 

חברה  כמו כן, הððי מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודה, אלא לטובת ה .4

  ולצורך העבודה.

כל   .5 ולעשות את  העבודה  ופרטי  הסודי  המידע  לאבטחת  קפדðיים  זהירות  אמצעי  לðקוט  מתחייב  הððי 

הדרוש מבחיðה בטיחותית, ðוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה. כן הððי מתחייב  

ת גמורה כל מסמך הקשור, או  לðקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הðדרשים, על מðת לשמור בסודיו

  הðוגע לעבודה. 

הððי מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי מכם, או   .6

השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן ביצוע העבודה, בין מכם ובין מצדדים  

מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור,    שלישיים, וכל חומר שהכðתי עבורכם. הððי

או של מידע סודי, למעט כל דו"ח או חומר אשר שימש כבסיס לדו"חות שהכðתי עבורכם והדו"חות הð"ל  

  עצמם.



  
  
  
  

 

 

לחוק העוðשין    118-119ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים   .7

  . 1977 -תשל"ז

מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ðיגוד עðייðים בין    הððי .8

ביצוע העבודה לבין כל עðין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למðהלי ו/או לעובדיי ו/או לגופים קשורים בי, עðין  

  אישי בו. 

וצאה, מכל סוג, אשר יגרמו לכם,  אðי אהיה אחראי כלפיכם בðזיקין ועל פי כל דין, לכל ðזק, הפסד או ה .9

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

על   . 10 העבודה,  לביצוע  בקשר  ידי  על  שירות  מבצע  ו/או  מועסק  ו/או  עובד  כל  להחתים  מתחייב  הððי 

וכן הððי ער ב  התחייבות כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, להעביר עותק מההתחייבות החתומה לחברה 

  לכל הפרה של התחייבות כאמור.

בכל מקרה בו תופר התחייבות כלשהי על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה ðפרדת ועצמאית כלפי בגין   . 11

  הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמðיים כגון צווי מðיעה לצורך הקטðת ðזקיכם.

שמירת סודיות והימðעות מðיגוד    אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או ðוספת לðאמðות,  . 12

  עðייðים המוטלת עלי על פי כל דין. 

  

  

  :ולראיה באתי על החתום

  

  

  היום _____________ לחודש __________ 

  

 _________________       ___________________  

  חתימה                               שם        

  

  

 

 

  


