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 הזמנה להציע הצעות   - מסמך א'   

 מבוא  .1

)להלן  1.1 הישראלי  השידור  סטטוטורי  "(,  "התאגיד :  תאגיד  תאגיד  הינו 

. תפקידיו על  2014- שהוקם מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד 

על גבי רשת האינטרנט וכן  בטלוויזיה, ברדיו ו   פי החוק הם לקיים שידורים 

רשות   ושידורי  החינוכית  הטלוויזיה  שידורי  שידוריו,  את  ולתעד  לשמור 

 השידור. 

לשיתופי פעולה  בקשר  ים שונים  במסגרת תפקידיו, התאגיד מתקשר עם גופ  1.2

, כמפורט במסמך  או לזכויות הקנין של התאגיד ו/  לשידורים הנוגעים   שונים 

   . מפרט השירותים   – ב'  

מסחרי  לרבות שיתוף פעולה  לענייני שיתוף פעולה    ליועץ  נדרש התאגיד  כך לצורך   1.3

תוך    אשר תייעץ בנוגע   פעולה  לשיתופי  התאגיד  בפני  העומדות  לאפשרויות 

. במסגרת זו  בהיותו גוף ציבורי   על התאגיד   ות  החל הוראות החוק  עמידה ב 

ב  לתאגיד  היועץ  פעילות  יסייע  פעולה תכנון  הגורמים    שיתוף  מול 

לתא  מחוץ  וגורמים  בתאגיד  התאגיד(; הרלוונטיים  להנחיות  )בהתאם    גיד 

בתאגיד   פעולה  לשיתופי  אופרטיביות   והמלצות  כללי  מודל  ליווי  ו בניית 

השירות יכלול גם פגישות במשרדי המציע  .  יישום שיתופי הפעולה התאגיד ב 

עבודה   ובשעות  הרלוונטיים  הלקוחות  במשרדי  או  התאגיד  במשרדי 

התאגיד  דרישת  לפי  ו/או    - )להלן    מקובלות,  היעוץ"  "שירותי 

 ( "השירותים" 

מתכבד   1.4 הסף ספקים  ן  להזמי התאגיד  בתנאי  להציע  ,  שלהלן   העומדים 

במסמכי המכרז מפורטים שלבי המכרז,    . דנן דו שלבי  הצעות למכרז פומבי  

להגיש את הצעתו  התנאים להגשת הצעה, ואופן הגשתה, כאשר על המציע  

נפרדות  מעטפות  המחיר   . בשתי  חלקי  תוגש    הצעת  מיתר  נפרד  באופן 

 . ההצעה 

 תנאים כלליים   .2

מראש  את השירותים    ין בהסכם מסגרת, לפיו התאגיד יזמ ההתקשרות היא   2.1

שיידרש ובכתב,   אימת  שיקול  .  כל  לפי  לקבוע  הברירה  זכות  תהא  לתאגיד 

הבלעדי,   הזמנת  דעתו  כל  ולגבי  שירותים  לצרוך  שיחליט  מקרה  בכל 

  היקף השירות, מועדי שירותים שיידרשו,  ה מהות   : בין היתר, את שירותים,  

 מאפיינים מיוחדים וכל פרט אחר.  מתן השירותים,  

לל   ההתקשרות  2.2 כמויות הנה  להזמנת  התחייבות  שירותים  א  או  היקפים   ,  

בכל    כלשהם מינימליים   כלל  שירות  כל  להזמין  שלא  זכאי  יהא  והתאגיד 

   תקופה שהיא.  
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לזוכה   2.3 תשולם  הה התמורה  בסיס  במכרז על  שהוגשה  ידי    צעה  על  ואושרה 

 וכמפורט במסמכי המכרז.  התאגיד  

בגין  2.4 ורק  אך  תמורה  לתשלום  זכאי  יהא  ממנו  שירותי   המציע  שהוזמנו  ם 

מראש ובכתב על ידי התאגיד ובכפוף לאספקת השירותים בפועל לשביעות  

 .  רצונו המלאה של התאגיד 

הברירה   2.5 זכות  תהא  בלבד  היקפי  לבטל,  לתאגיד  את  להרחיב  או  לצמצם 

לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, מבלי שהתאגיד   השירותים בכל עת 

ה  את  לבסס  או  לנמק  מחויב  שלמציע  יהא  ומבלי  כל  הזוכה  חלטתו  תהיה 

 .  טענה בקשר לכך 

שירותים  2.6 להוסיף  עת,  בכל  רשאי  יהא  הייעוץ  על  בנוסף    התאגיד    שירותי 

לשנות חלק מן השירותים   לפי שיקול דעתו הבלעדי של    הכל כאמור,  ו/או 

בהתאם   לתאגיד  הנתונה  ברירה  כזכות  יחשב  שכזה,  שינוי  כל  התאגיד. 

התשנ"ג  ג  3לתקנה   המכרזים,  חובת  "   1993  – לתקנות  תקנות  )להלן: 

התמורה תקבע בהסכמה  "( המכרזים  התמורה,  בשינוי  כרוך  ככל שהדבר   ,

ותהיה   בין הצדדים  נשוא הצעת המציע  בהלימה    באופן שתותאם לתמורה 

   לכך.  

התאגיד יהיה  .  השירותים   במתן   בלעדיות   זוכה ל   מקנה   אינה   במכרז   הזכייה  2.7

רשאי לקבל את השירותים כולם או חלקם באמצעות כל גורם אחר, לרבות  

או באופן עצמאי על    או שלא הגיש הצעות למכרז   גורם שאינו הזוכה במכרז 

או שיפוי, מכל מין  , וזאת מבלי שהזוכה יהא זכאי לכל פיצוי ו/ ידי התאגיד 

לכך  בקשר  התאגיד  וסוג  בו  במקרה  גם  יחול  האמור  ספק,  הסר  למען   ,

הזוכה   עם  ההתקשרות  את  להפסיק  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  החליט 

     במכרז.  

ל התאגיד   2.8 רשאי  את  יהא  ביניהם  ולפצל  מתאימים  מציעים  מספר  בחור 

לפי שיקול דעתו   הכל ו/או לבצע את השירותים בעצמו,  ההתקשרות הצפויה  

 .  הבלעדי של התאגיד 

גורמים    לתאגיד   יספק במכרז    זוכה ה  2.9 ידי  על  ולא  בעצמו  השירותים  את 

ו/או   בהסכם  אחרת  נאמר  אם  אלא  משנה,  קבלני  או  המציע  באם  אחרים 

היתר  לכך  קיבל  התאגיד   הזוכה  מאת  הנו    מראש.   בכתב  והספק  במקרה 

יס  אשר  השירותים  נותן  את  להציע  הספק  על  השירותים תאגיד,  את    פק 

, והספק לא יהא רשאי להחליף נותן שירותים זה באחר,  בהתאם למכרז זה 

ובכתב  מראש  התאגיד  לכך  הסכים  אם  משנה  אלא  קבלן  כל  שעל  מובהר   .

לעמוד   חלופי  שירותים  נותן  המכרז ו/או  דרישות  בכל  באיכות    בעצמו 

הא  התאגיד י שתהיה לפחות זהה למציע הזוכה. למען הסר ספק מובהר כי  

מכל סיבה שהיא  נותן שירותים  רשאי לסרב לתן היתר להחלפת הספק ו/או  

 ואף ללא כל סיבה והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.  
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השירותים   2.10 את  לספק  במכרז  הזוכה  רצונו  על  ולשביעות  מעולה  באופן 

 .  ושל נציגיו   המלאה של התאגיד 

 :  תקופת ההתקשרות  .3

עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי  הראשונה  תקופת ההתקשרות   3.1

מועד  חדשים מ   12ותהיה למשך  החתימה של התאגיד על החוזה המצורף,  

בהסכם  נקובה  שתהיה  ההתקשרות  "   תחילת  ההתקשרות  )להלן:  תקופת 

 "(.  הראשונה 

אופציה לפי שקול דעתו הבלעדי,  ה   - לתאגיד בלבד תהא נתונה זכות הברירה   3.2

לעת  מעת  ה   , להאריך  תקופת  ו/או  את  בתקופה  הראשונה  התקשרות 

נוספות   עד בתקופות  תקופת    12  של  מתום  וזאת  נוספים,  חודשים 

  באותם התנאים   ו/או מתום תקופת ההארכה, וזאת    ההתקשרות הראשונה 

הראשונה   ההתקשרות  תקופת  יסכים    או של  שהספק  בתנאים    - ככל 

 " )להלן:  התאגיד  עם  ההארכה" המיטיבים  כל  (.  תקופות  סך  כי  מובהר 

קופת ההתקשרות היינו תקופת ההתקשרות הראשונה ותקופות ההארכה  ת 

 .  חודשים   60  לא תעלה על 

התאגיד יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומכל  מבלי לגרוע מהאמור,   3.3

סיבה שהיא, לבטל את ההסכם ו/או להפסיק את ההתקשרות לפי ההסכם,  

במהלך תקופת   או  מועד תחילת תקופת ההתקשרות  לפני  חלקה,  או  כולה 

בהודעה  הראשונה  ההתקשרות   וזאת  איזו מתקופות ההארכה,  במהלך  או 

לבטל את    נוסף על זכותו של התאגיד , וזאת ב ימים   30של  ובכתב    מוקדמת 

   . ו/או לפי כל דין   ההסכם בהתאם לשאר התנאים המפורטים בהסכם 

הארכה   3.4 לתקופות  ההתקשרות  תקופת  הארכת  אי  ו/או  ההסכם  ביטול 

לפי שיקול דעתו הבלעדי וזאת   נוספות, הנה זכות בלעדית המוקנית לתאגיד 

כל סיבה  ואף ללא  כך ו   , מכל סיבה שהיא  טענה בשל  כל  לא תהיינה    לספק 

תהיינה   לא  זה  טענה  ובכלל  כל  שי לספק  הגורם  לזהות  את  ספק  גם בקשר 

ו/או בקשר להליך בו יבחר התאגיד לצורך בחירת היועץ    תחתיו   השירותים 

ה שיחליפו  בקבלתם  להמשיך  יבקש  שהתאגיד  ככל  ו/או  ,  כולם  שירותים 

    .  חלקם 

 לוח זמנים למכרז  .4

   לוחות הזמנים:   להלן  4.1

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  

 

לכתובת    בצהריים   12:00  בשעה   13.1.2022

 ayelete@kan.org.il מייל:  

mailto:ayelete@kan.org.il
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 מועד אחרון להגשת הצעות 

לתיבת    בצהריים   12:00  בשעה   23.1.2022

ב  התאגיד  של  קומה  המכרזים  של  ,  3לובי 

 בירושלים  גבעת שאול,    23רחוב כנפי נשרים  

 

התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים   4.2

התאגיד   של  האינטרנט  באתר  שתפורסם  בהודעה  לעיל,  המנויים 

 (www.kan.org.il כ ולא תהא למי מהמציעים  (,  עוד טרם חלף מועד זה,  ל 

 כל טענה או דרישה בקשר לכך.  

באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד, לפני   4.3

המועד האחרון להגשת הצעות וגם בסמוך למועד זה, לגבי דחיות מועדים  

במ  שיחולו  הבהרות  ו/או  הודעות  ו/או  שינויים  ו/או  עדכונים  סגרת  ו/או 

 המכרז.  

 הליך הבהרות  .4

דואר   4.1 באמצעות  תתקבלנה  למכרז  בקשר  הבהרות  לקבלת  ובקשות  שאלות 

ועדת    ayelete@kan.org.il   אלקטרוני: רכזת  אלינסון,  איילת  הגב'  לידי 

 מובהר כי לא יתקבלו פניות בטלפון.   לעיל. 3.1 עד למועד הקבוע בסעיףהמכרזים, 

,  הניתן לעריכה  Wordבאמצעות קובץ  ובקשות  הפונים מתבקשים להגיש שאלות   4.2

 בשפה העברית בלבד, בפורמט שלהלן: 

 פירוט השאלה 
מספר  

 הסעיף  

  מתייחסת אליו המסמך

 השאלה 

מספר )מספר המסמך, שם המסמך, 

 ושם הצרופה למסמך(הצרופה למסמך 

מספר 

 עמוד

במסמכי  

 המכרז 

  

 המחשה:

חוברת ההצעה. טופס מס'  –מסמך ג' 

אימות חתימה ואישור בעלי זכויות  - 1

 חתימה בשם המציע 

 

    

 

" לצרף  3/2022מכרז    "שאלות הבהרה  (:הנושא  בשורת)  לציין  יש  ל"בדוא   בפנייה 4.3

לציין את שם המציע, שם איש הקשר מטעמו לצורך  את קובץ השאלות   וכן, יש 

   .)דוא"ל( קבלת תשובה, מספרי הטלפון שלו )קווי ונייד( וכתובת דואר אלקטרוני

מציע הסבור, כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את   4.4

 במסגרת הליך ההבהרות דנן. רק השגותיו או הערותיו 

http://www.kan.org.il/
mailto:ayelete@kan.org.il
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דעתו   4.5 בשיקול  תהיה  כאמור  הבהרה  בקשות  או  לשאלות  להשיב  אם  ההחלטה 

 די של התאגיד, ובכל מקרה יובהר, כי רק מענה בכתב יחייב את התאגיד.הבלע

בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע תיקון   4.6

הבהרה,   לבקשת  או  לשאלה  בתגובה  ובין  ביוזמתו  בין  המכרז,  מסמכי  כלשהו 

ו/או התיקון באתר האינטרנט של   התאגיד  יפורסם מסמך הכולל את התשובות 

(www.kan.org.il  והמציעים יידרשו לצרף את המסמך האמור להצעתם, כשהוא )

על מקרה תשובות  - חתום  בכל  נפרד ממסמכי המכרז.  בלתי  חלק  ומהווה  ידיהם 

ותיקונים כאמור לתנאי המכרז, יהיו תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק בלתי  

 נפרד ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין.

ועדכונים   4.7 הבהרה  תשובות  פרסום  בדבר  ולהתעדכן  לבדוק  המציעים  באחריות 

למכרז   עדכון  ו/או  הודעה  בגין  טענה  כל  על  מראש  מוותרים  והם  זה,  למכרז 

שפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד ואשר לא ידעו עליו, אף אם פורסמו בסמוך  

 למועד האחרון להגשת הצעות. מאד 

   תנאי סף  .5

הצעות להגיש  זה,    רשאי  עומד    מציעלמכרז  ההצעות,  להגשת  האחרון  למועד  נכון  אשר 

 כל אחת מהדרישות המפורטות להלן במצטבר:עצמו בב

   .או שהנו עוסק מורשה המציע הינו תאגיד רשום כדין במרשם הרלוונטי בישראל  5.1

ולצרף    1למלא את טופס מספר    -שהנו תאגיד  לצורך הוכחת תנאי סף זה על מציע  

למלא את טופס מספר    –על מציע שהנו עוסק מורשה  ורטים בו.   את המסמכים המפ 

   א. 1

ו המציע   5.2 התנאים  כל  את  חוק  מקיים  לפי  הנדרשים  האישורים  כל  בעל 

 .   1976- עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

מספר   טופס  את  לצרף  המציע  על  זה  סף  תנאי  הוכחת  ואת    2לצורך 

 . המסמכים הנקובים בו 

( הנו בעל  שהמציע הנו תאגיד שנותן השירותים המוצע על ידו וככל המציע, )  5.3

לפחות   של  במהלך    7ניסיון  למועד    12שנים,  שקדמו  האחרונות  השנים 

 בכל האמור להלן: ,  האחרון להגשת הצעות למכרז 

ו  5.3.1 ניהול  גופי    טיפול בייזום,  עם  הפעולה  שיתופי  בתחום 

פי  שיתו והוצאה לפועל של   ה תקשורת, לרבות ניהול מו"מ, הפק 

   . פעולה 

שיתוף   5.3.2 בתחום  פרסום  במשרד  או  תקשורת  בגוף  בכיר  ניהול 

נ   הפעולה.   זה,  הפקות    – בכיר    יהול לעניין  או  מחלקה  ניהול 

 מיליון ₪ בשנה.    3בסכומים מעל  

 ניסיון בשיתופי פעולה עם גופים ציבוריים.  5.3.3
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בתחום   5.4 ועשייה  בפרט,  הפרסום  וענף  התקשרות  שוק  עם  היכרות  בעל 

 שנים.    8הפרסום לפחות  

   . 5לצורך הוכחת תנאי סף זה, על המציע להשלים את טופס מספר  

בנוסף, התאגיד יהא רשאי )אך אינו חייב( לבחון עמידה בתנאי סף זה, גם  

דעתו   שיקול  לפי  בירורים  באמצעות  וגם  האיכות,  בחינת  הליכי  במסגרת 

    הבלעדי, ובין היתר עם הספקים להם ניתנו השירותים.  

   כללי   – תנאי סף   .6

הרי   6.1 המכרז,  במסמכי  אחרת  במפורש  נקבע  כן  אם  אלא  כי  בזאת  מובהר 

, כאישיות  ו לעמוד בתנאי הסף בעצמ  על המציע , צורך עמידה בתנאי הסף של 

וכי   גוף  משפטית עצמאית  כל פרט אחר של כל  ניסיון ו/או  ניתן לייחס  לא 

אינ  המציע אשר  בסעיף  ו  המנויים  במקרים  למעט  כן  להלן.    6.2,  אין  כמו 

 .  במכרז זה (  Joint venture) להגיש הצעות במשותף 

רשאי  ב  6.2 יהא  המציע  להלן,  המפורטים  המקרים  מן  אחד  לצורך  התרחש 

הסף,   בתנאי  עמידתו  נתוני    לנתוניו לצרף  הוכחת  מהגופים  את  אחד 

    :  הבאים 

 של המציע;   חברת אם  6.2.1

 חברת בת של המציע;  6.2.2

 ; המציע בוצע לגביו מיזוג עם  כל גוף אשר   6.2.3

  ל גוף אשר מהווה חלק משינוי ארגוני שהתחרש אצל המציע כ  6.2.4

הסף  באופן   בתנאי  עמידה  לצורך  הרלוונטית  הפעילות  בו 

לדוגמה התאגדות מציע מעוסק מורשה  .  השתלבה אצל המציע 

ארגון או איחוד  - לחברה, רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה 

אחרת  בדרך  חברות  כאלה,  של  במקרים  לצרף  .  המציע  יוכל 

השינוי   לפני  הפעילות  התקיימה  בו  הגוף  נתוני  את  לנתוניו 

 האמור.     הארגוני 

  דעתה   שיקול   לפי ,  רשאית   תהא   המכרזים   ועדת ,  כן   יעשה   שהמציע   ככל 

כ   הגופים   מן   אחד   של   הסף   בתנאי   בעמידה   להכיר ,  הבלעדי    עמידה הנ"ל, 

 . המציע   ידי   על   הסף   בתנאי 

המועד  6.3 כי  האחרון  בו    מובהר  המועד  יהיה  הסף,  תנאי  התקיימות  תיבדק 

לכן   קודם  )או  למכרז  ההצעות  לתקופה  להגשת  הוכחה  שנדרשת  במקרים 

   .  ( ת קודמ 

 התמורה הצעת המחיר ו  .7

 .  הצעת המחיר   –   ' מסמך ד השלים את  על המציע ל  7.1
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בהצעת המחיר על המציע לנקוב בתעריף לשעה שהוא מבקש בעבור ביצוע   7.2

  300השירותים, כולם ו/או חלקם, ובלבד שסכום ההצעה שיציע לא יעלה על  

 .  ( "מ מע   בתוספת )   ₪ לשעה 

מחיר את כל העלויות,  הביא בחשבון בהצעת ה למען הסר הספק על המציע ל  7.3

 בין אם מצוינות במסמכי המכרז ובין אם לא.  

ל  7.4 למתן  התמורה תשלום בכפוף  והפעולות הנדרשות  ביצוע כל התחייבויות 

 של התאגיד.    ה השירותים לשביעות רצונו המלא 

תנאי התשלום יהיו בסוף כל חדש לועזי בתנאי שוטף פלוס שלושים, מיום   7.5

 תאגיד.  סמנכ"לית חטיבת השיווק ב אישור החשבונית על ידי  

יהא   7.6 כל הצעה, אש התאגיד  לקבל  נמוך או  רשאי שלא  ר המחיר הכלול בה 

ב  הערכה של התאגיד,   גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר, שנקבע 

תאגיד על  או מהמחיר שהוצע ל התאגיד ככל שייעשה,  מדן פנימי של  ו א או ב 

ס  קודמות,  ידי  בהתקשרויות  שהוצעו  פקים  האחרים  מהמחירים  או 

כמחיר הוגן  ד תאגי או מהמחיר שנראה ל במסגרת ההצעות האחרות למכרז, 

עבור טובין או שירותים מן הסוג שהוצע  , או מהמחיר שמשקף את  וסביר 

וכן   בתאגיד,  התקציבי  האישור  ו/או  חשש  ההערכה  יעלה  בהם  במצבים 

למלא התשלומים המגיעים   בקשר  הנדרש  בכל  לעמוד  יכולת המציע  בדבר 

דיה  לעובדיו, ו/או במקרה בו יכול לעלות חשש כי ההצעה לא תהיה רווחית  

 ו/או תהיה בהפסד בעבור המציע.   

   למעטפה א' -   מסמכים שיש לצרף להצעה  .8

 למעטפה א' יש לצרף את כל המסמכים הבאים: 

ג'   חוברת ההצעה    – חתום כדין על ידי המציע. למסמך ג'  חוברת ההצעה    - מסמך 

ומאומתים   נכונים  תקפים,  כשהם  המידע  המסמכים,  וכל  הטפסים  את  לצרף  יש 

 למועד הגשת ההצעה ובכלל זה:     

 לטופס זה יש לצרף: א   1ו/או טופס מספר    1טופס מספר   8.1

 : אם המציע הוא תאגיד 

 דפיס פרטי תאגיד עדכני מרשות התאגידים. ת  8.1.1

 שינוי שם מציע ככל שנעשה.   8.1.2

 עוסק מורשה תעודת עוסק מורשה.   אם המציע הנו  

. לטופס זה יש  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   –   2טופס מספר   8.2

 לצרף: 

חשבון או מיועץ מס, או  - מפקיד מורשה, מרואה בתוקף  אישור   8.2.1

החשבונות   פנקסי  את  מנהל  שהמציע  המעיד  ממנו  העתק 



9 

 

והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או  

 א פטור מלנהלם. שהו 

חשבון או מיועץ מס, או  - מפקיד מורשה, מרואה בתוקף  אישור   8.2.2

על   השומה  לפקיד  לדווח  נוהג  שהמציע  המעיד  ממנו  העתק 

לפי   מס  עליהן  שמוטל  עסקאות  על  למנהל  ולדווח  הכנסותיו 

 חוק מס ערך מוסף. 

 .   תצהיר התחייבות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז   –   3טופס מספר   8.3

 .  הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור   –   4טופס מספר   8.4

 .  תצהיר עמידת המציע בתנאי הסף המקצועיים   –   5טופס מספר   8.5

מספר  8.6 איכות   -   6  טופס  לבחינת  לצרף    –   תצהיר  יש  המסמכים  אליו  את 

, לרבות קורות חיים של המציע או של נותן השירותים, ככל  המפורטים בו 

 .  שהמציע הוא תאגיד 

אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה,  :  אישור על עסק בשליטת אשה  8.7

רשאי  ,  1992  – התשנ"ב  ב לחוק חובת המכרזים,  2כמשמעות הדבר בסעיף  

המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד כנדרש בחוק זה, ובהתאם  

לתנאים המפורטים שם. מודגש בזאת, כי בהתאם להוראות החוק האמור,  

אישור והתצהיר כאמור, בעת הגשת ההצעה למכרז, כתנאי  יש לצרף את ה 

 לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק בשליטת אישה. 

ההסכם:    –   ה' מסמך   8.8 נספחי  וכל  בראשי  הסכם  המציע  ידי  על  חתומים 

במקום  תיבות   מלאה  ובחתימה  הנספחים(,  )לרבות  עמוד  כל  בתחתית 

תהיה  והחתימה  ההסכם,  של  האחרון  בעמוד  לכך  בידי    המיועד  מאושרת 

 . עו"ד במקום המיועד לכך בהסכם 

   למעטפה ב' -   מסמכים שיש לצרף להצעה  .9

 למעטפה ב' יש לצרף את כל המסמכים הבאים:  

כשהוא מודפס חתום על ידי המציע בראשי תיבות    : הצעת מחיר   –   ' ד מסמך   9.1

 על כל עמוד, וחתימה מלאה בסופו.  

אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או   9.2

 . השמטות ו/או הסתייגויות מכל סוג שהוא 

ו/או   9.3 חשבוניות  טעויות  בהצעתו  ונפלו  שבמידה  לכך  הסכמתו  נותן  המציע 

י  סופר,  ההשלכה הכספית  טעויות  כל טעות תהא  לתקן  התאגיד  רשאי  הא 

לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי  

רשאי   יהא  התאגיד  בנוסף  המציע,  את  תחייב  המתוקנת  וההצעה  התאגיד 

לפי שיקול דעתו הבלעדי  לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את  

 ההצעה.  
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 הגשת ההצעה  .10

הצעתו, כמפורט    תמציע אשר עומד בתנאי הסף ומעוניין להשתתף במכרז יגיש א 10.1

  וב להלן, במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד בירושלים: רח

, ירושלים. ניתן להגיש הצעות לא יאוחר מהמועד האחרון  3, קומה  23כנפי נשרים  

  12:00עד השעה  לעיל  הנקובים  להגשת ההצעות במכרז הקבוע בטבלת המועדים  

עד   יהא רשאי לפסול הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים  בצהריים!! התאגיד 

 לתאריך ולשעה הנקובים במכרז זה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.  

המסמכים    יגישו  המציעים 10.2 כל  ובצירוף  חלקיה  כל  על  ההצעה,  והאישורים  את 

אשר יושמו בתוך מעטפה    בשתי מעטפות נפרדות וסגורות הדרושים הנלווים אליה

 שלישית כדלקמן:   

   3/2022למכרז    הצעה  –  1על גביה ייכתב המלל הבא: מעטפה מספר    מעטפה א' 10.3

 :  לעיללמעטפה זו יצורפו הטפסים והצרופות הנדרשים 

   מקור – עותק אחד מודפסב 10.3.1

נדרש כי פרטי הצעת המחיר    קי  און  דיסק  גבי -על   סרוק   נוסף  עותקב 10.3.2

בהצעהלא   נוסף  מקום  באף  א'    יצוינו  יסרקו    ולאשבמעטפה 

 !!.  קי -און-לדיסק

נדרשת זהות בין תוכן ההצעה המודפסת ותוכן ההצעה על גבי המדיה   10.3.3

ההצעה   בתוכן  האמור  יגבר  סתירה  של  במקרה  הדיגיטלית. 

 המודפסת.  

ב' 10.4 ייכתב המלל הבא: מעטפה מספר    מעטפה  גביה  למכרז  הצעה כספית    –  2על 

 על גבי המעטפה יש לציין את שמו של המציע.  . 3/2022

 .  על שני נספחיה הצעת המחיר – 'דש לצרף את מסמך למעטפה זו י 10.5

שלא תישא עליה  ב'(    - )שתכיל את מעטפות א' ו  במעטפה אחת שתי המעטפות יושמו   10.6

   ". 3/2022מכרז " סימני זיהוי כלשהם של המציע. על המעטפה יש לציין:

 . או בדואר בפקס, להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני איןבשום מקרה  10.7

מהווה   10.8 המציע  מטעם  הצעה  ואישור  הגשת  ע  כיהצהרה    כלל   את  וקראן  יי הוא 

  הכלולים   התנאים  וכלל  הפירוט   את  הבינו,  ונספחיו  ההסכם  לרבות,  המכרז  מסמכי

הזדמנות לקבל כל הבהרה  ו  לכי הייתה  ,  לכל תנאי המכרזן את הסכמתו  , נת בהם

תהיינה לו  על בסיס זה ולא    ווכי הגיש את הצעתו  הצעתאו הסבר לצורך הגשת  

לפרט כלשהו הקשור  ה מודע  היענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו, או כי לא  ט

הצהרות    לתנאיו.ולמכרז   על  להוסיף  בא  זה  קטן  בסעיף  כאמור  המציע  האמור 

    בטפסי ההצעה. 

  שבידיו   והנתונים  התאגיד  והערכת  ידיעת  מיטב  לפי  ניתן,  במכרז  שנמסר   מידע   לכ 10.9

יחד עם זאת כל פירוט של כמויות או היקפים ככל שניתן    המכרז  פרסום  במועד

אינו מחייב, מהווה אומדן משוער בלבד ואין בו בכדי  על ידי התאגיד    ו/או יינתן
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כלשהיא  הוות  ל המציעים  אינדיקציה  על  בעצמלמציעים.  בעל לבדוק  בעיני  - ם, 

המכרז,    מקצוע מסמכי  את  עצמאי  בהם  ובאופן  הכלול  מאפייני  המידע  את 

עסקי או אחר,  טכני, מסחרי, מקצועי,  , וכן כל נתון ופרט משפטי, כלכלי,  שירותיםה

  ולכלל התחייבויות   לביצוע השירותיםלהליך המכרז,  ו של המציע  הרלוונטי, לדעת 

  פי מסמכי המכרז. -לע  המציע

אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור  או    כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז 10.10

- לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה עלהמציע  מצד  מושא המכרז,    בביצוע השירותים

 ידי המציע. 

הנובעות  או  כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות   10.11

ולנה על המציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים לא  מהכנת ההצעה והגשתה, תח 

 יהיו זכאים לכל השבה או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור. 

למעט במקרים בהם נכתב אחרת במסמכי    אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים 10.12

ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או  - ההצעה תוגש עלהמכרז.  

גופים  בנוסף,  ים אחרים המגישים הצעות למכרז זה.  קשר עם גופים אחרים או אנש

נפרד(, היוצר    מזההאשר יש להם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר 

ו לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי  אאו עלול ליצור ניגוד עניינים  

 שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה.  

     כללי –יקת ההצעות בד .11

  בחינת הצעות ובכלל זה בכל שלב של    ,כל עתהתאגיד יהא רשאי להביא בחשבון, ב 11.1

על  ובחינת העמידה בתנאי הסף  והנתונים שבמסמכי המכרז  , את כל המרכיבים 

ידי   על  והנתונים שהומצאו  רלוונטי  המציע,  נספחיו, את כל המסמכים  כל מידע 

כן את ממצאי בדיקותיו של  מכל מקור שהוא, והמציע    שיהיה בידי התאגיד לגבי  

 ולהצעה. מציע ו/או עם צדדים שלישיים ביחס להמציע  עם  –התאגיד 

רשאי  התאגיד 11.2 יכולת  יהא  את  לבדוק  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי    לעמוד   המציע, 

  גםבדרישות מסמכי המכרז )ובכלל זה, תנאי הסף, המפרט הטכני ותנאי האיכות(  

המציע   את  לבחון מנת לעם המציע ע ( חזותית הוועדות ותבאמצע )גם מפגש   ידי על

 .  והצעת  אתאו /ו

ו/או   11.3 לדרוש מהמציע הבהרות  רשאי  יהא  נוספים בהתאם  התאגיד  פרטים 

לו   דרוש  התאגיד  לדעת  אשר  נושא  בכל  רצונו,  ולשביעות  דעתו  לשיקול 

 .  לצורך קבלת החלטה 

רשאי   11.4 לרבות בשל  לפי שיקול דעתו הבלעדי,  התאגיד  בלתי סבירה  לפסול הצעה 

ככל שהתאגיד יסבור לפי שיקול דעתו הבלעדי כי ההצעה אינה סבירה מכל    מחירה

ו/או  ו/או שלא ס  סיבה שהיא גבוהה  יוענקו לתאגיד באיכות   כי השירותים  ביר 

כמו כן, התאגיד רשאי לפסול הצעה  .  לשביעות רצונו של התאגיד, במחירי ההצעה

   בשל חוסר התאמתה לתנאי המכרז ו/או לדרך הקבועה להגשת ההצעות למכרז.
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ותמצא סתירה או אי דיוקים בין המידע שצוין במסמכי ההצעה    במקרהמובהר, כי   11.5

  את   לפסול   רשאי   יהא   התאגידשבידי התאגיד מכל מקור שהוא,    אחרבין המידע  ל

  שיקול   לפי  והכל האיכות מניקוד  להפחיתאו  /ו   איכות ניקוד  לתן  שלאאו  /ו   ההצעה

   .התאגיד של הבלעדי דעתו

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה   -בדיקת ההצעות  .12

 :  בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף   - שלב א'  . א 

  בשלב זה ייבדק באם ההצעה עומדת בתנאי הסף.  

 כמו כן, ייבדק בשלב זה צירופם של המסמכים הנדרשים להצעה. 

יובהר, כי אי צירוף המסמכים כנדרש, עלול להביא לפסילת ההצעה לפי שיקול  

השלמת   לבקש  דעתו  שיקול  לפי  רשאי  יהא  התאגיד  וכי  התאגיד,  של  דעתו 

ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור,  אך  מסמכים או לפנות בהבהרה.  

 .  יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות 

לעיל,   סף  כאמור  בתנאי  המציע  ו כלשהוא  עמידת  ובכל  בחן  ת אפשר  עת,  בכל 

   .  ההצעה     יקוד איכות נ   -   שלב ב' שלב שהוא ובכלל זה  

 מהניקוד הכולל:    %50  – ניקוד איכות ההצעה    - שלב ב'   . ב 

של   (1 האיכות  ניקוד  של  לצורך  המכרזים  וועדת  רשאית  תהא  ההצעות 

 "(.  צוות הבדיקה )להלן: "   התאגיד למנות צוות בדיקה 

 צוות הבדיקה יהא רשאי להיעזר בכל גורם שהוא.   (2

שלמים,   (3 במספרים  רק  ולא  עשרונית,  נקודה  בשברי  גם  לנקד  ניתן 

 והניקוד ייעשה עד לשתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.  

ע  (4 היתר  בין  יינתן  בטופסי  הניקוד  המציע  שימסור  הפרטים  בסיס  ל 

מידע   או  פרט  כל  על  וכן  א'  ולצרף למעטפה  למלא  ההצעה שעל המציע 

דעתו   שיקול  לפי  והכל  שהוא,  מקור  מכל  התאגיד  בידי  שיהא  אחר 

 הבלעדי של התאגיד.  

ציון איכות ההצעה שיוענק להצעת המציע ברכיב זה יחושב כממוצע של   (5

חברי   כל  ידי  על  המציע  של  להצעתו  שיוענק  או  הניקוד  הבדיקה  צוות 

צוות   של  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  צוות הבדיקה  כל  מטעם  אחד  כציון 

, ואפשר שאופן חישוב ישתנה בקשר לכל רכיב הכל לפי שיקול  הבדיקה 

   .   התאגיד דעתו הבלעדי של  

אמות  

 ה המיד 
 אופן חישוב הניקוד 

ניקוד   

 מום מקסי 
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 א': רכיב  

    מציע ניסיון ה 

או נותן  

השירותים  

)ככל שהמציע  

הנו תאגיד(  

בנוסף על  

הנדרש  בתנאי  

 הסף 

  או   נתן   ציע המ   מולם   או   עימם   התקשורת   גופי   מהות ,  בתאגיד   לעבודה 
הפעולה,    שיתופי   ומהות , היקף ומגוון ההפקות, היקפי  שירותים   נותן 

בתחום    היקף  פרסום  במשרד  או  תקשורת  בגוף  הניהולי  הניסיון 
 שיתופי הפעולה.  

30 

 : ג' מדד  

 ראיון אישי 

לראיון   המציע  את  יזמין  יזמין  התאגיד  תאגיד  הנו  שהמציע  וככל 

נותן   את  או  לראיון  סמנכ"ל  של  )בדרג  המציע  מנהל  ואת  השירותים 

 מנכ"ל(. 

 יכול ויתקיים באמצעות היוועדות חזותית.  הריאיון  

ב  הניקוד  רכיב  הניקוד  שלצידם  הבאים  מהפרמטרים  יורכב  זה 

 המקסימלי שניתן יהיה לקבל בגין כל פרמטר.   

של    בינאישיים   או   אישיותיים   ממאפיינים   התרשמות  )או  המציע  של 

תאגיד(   הנו  שהמציע  ככל  השירותים,  יכולת    : כגון נותן  מוטיבציה, 

אחריות  מסירות,  לתאגיד ,  בינאישיות,  באלה   התאמה  עד    0:  וכיוצא 

 נקודות     12

ה התרשמות   של  ככל  מציע  ממקצועיות  השירותים,  נותן  של  )או 

תאגיד(  הנו  הנדרש  תחום  ב ידיעותיו    שהמציע  לתפקיד  והתאמתו 

 .  נקודות   8עד    0  בתאגיד: 

20 

סה"כ  

ניקוד  

 איכות 

 50 

ניקוד האיכות  ל ידי סכימת  וזאת ע   ניקוד איכות כולל מציע יחושב    לכל  (6

שבטבלה, באופן שהניקוד המקסימלי    האיכות   רכיבי  שקיבל בכל אחד מ 

 .  50ה  הכולל שניתן יהיה לקבל ברכיב האיכות יהי 

  ברשימת  כלל י לה   תוכל  נקודות   40  של  המזערי  האיכות   בציון  שתעמוד  הצעה  רק  . ג 

ולהיכלל    המחיר   הצעת   בחינת   של   הבא   לשלב   ולעבור   הסופית   המציעים 

 ברשימת המציעים שתעבור לשלב זה.  
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 מהניקוד הכולל:   %50  – ניקוד הצעת המחיר    - שלב ג'   . ד 

 כמפורט להלן:    מחיר ה ניקוד  צוות הבדיקה יחשב גם את   (1

 תעריף לשעה שהמציע יקבל.  כל מציע יגיש הצעות מחיר באופן שינקוב ב  (2

 לשעה )בתוספת מע"מ(.    ₪   300אין להציע הצעת מחיר העולה על   (3

ביותר, תקבל את   (4 יהיה הנמוך  לשעה  הציון    הצעת המחיר, שבה התעריף 

 הנקודות.    50ניתן להשיג בשלב זה, היינו את מלא  המקסימאלי ש 

 פי הנוסחה שלהלן:  ה ל ינוקדו ביחס אלי יתר הצעות המחיר,   (5

A 

50  X              __________ 

B 

A    =   התעריף )הצעת המחיר( לשעה הנמוך ביותר שהוצע מבין ההצעות

 המחיר של כלל המציעים. 

B    =   התעריף )הצעת המחיר( לשעה בהצעת המחיר הנבדקת אשר אותה

 מנקדים.  

 הניקוד המקסימלי של מרכיב המחיר שניתן להשיג.   =    50

 חישוב ציון ההצעה הסופי:    – שלב ד' ואחרון   . ה 

)כאמור   האיכות  של  הסופי  הניקוד  סיכום  ע"י  יחושב  הסופי  ההצעה  ציון 

של   הסופי  והניקוד  לעיל(  ב'  לעיל,  בסעיף  ג'  בסעיף  )כאמור  המחיר  הצעת  

   כפי שיינתנו ו/או יחושבו לכל מציע. 

 "( ההצעה הסופי ציון  " )להלן:  

ה ת ש ההצעה   ה יבחר  הסופי  ההצעה  ציון  את  שתקבל  ההצעה  ביותר יא    , גבוה 

אלא אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או משפטית המצדיקה  

 לחרוג מכלל זה. 

התאגיד רשאי שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, לרבות ההצעה  על אף האמור לעיל,  

לרבות ההצעה בה ציון ההצעה הסופי הוא הטוב ביותר    ביותר,ו/או הטובה  הנמוכה  

שלתאגיד יש חשש ממשי כי  אך לא רק(,  )  ,בשל כךוזאת מכל סיבה שהיא ובכלל זה  

עלולה כי ההצעה  ו/או  באיכות מעולה    עמוד בהתחייבויותיו לתאגידל   לאעלול שהמציע  

ל  כספי  לגרום  אחר(  הפסד  ו/או  )או  של  למציע  דעתו  שיקול  לפי  סביר  רווח  להעדר 

לדעת התאגיד, בדבר יכולתו של המציע ההצעה עלולה להעלות חשש,  כי  התאגיד או  

בקבלת ההצעה הזוכה  ו/או כאשר  למלא אחר איזו מזכויות עובדיו מכוח דיני העבודה  

כל שיקול או נימוק אחר כפי  ו/או מ תיתכן חריגה מהסכום המאושר בתקציב התאגיד,  
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ה התאגידתאגיד  שימצא  של  והמוחלט  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  הכל  ומבלי    לנכון 

   ליו חובת הנמקה.שתהא ע

 הכרזה על הזוכה וחתימת חוזה עמו .13

   זוכה אחד. תבחר ועדת המכרזים  13.1

מובהר כי ההתקשרות בהסכם היא שלא על בסיס בלעדיות, וללא התחייבות של   13.2

לשיקול   כלשהם, אלא בהתאם  בהיקפים  או  בכמויות  שירותים  להזמין  התאגיד 

ף ומאפייני כל הזמנה של  דעתו הבלעדי של התאגיד אשר יקבע את המועדים, ההיק

 השירותים. התמורה תשולם לזוכה לפי צריכת השירותים בפועל.    

ככשירים )שני שלישי וכן הלאה(  ציעים, אשר ייבחרו  יתן הודעה ליתר המהתאגיד י  13.3

 או שלא זכו במכרז.ככל שייבחרו, 

  הצעות זהות .14

, בדבר מתן עדיפות  1992- התשנ"ב ב לחוק חובת המכרזים,  2בכפוף להוראות סעיף  

 לעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בחוק האמור: 

זהה, שהינו הציון הגבוה  ציון הצעה סופי  אם תהיינה מספר הצעות בעלות   14.1

הגבוה ביותר    האיכות את ההצעה בעלת ציון  רשאי התאגיד לבחור  ביותר,  

ות  כהצעה הזוכה במכרז. במקרה שיהיה שוויון גם בציון האיכות של ההצע 

לבחור  האמורות,   התאגיד  לפי יבחר  הזוכה  ההצעה  דעתו    את  שיקול 

 .  לתאגיד   הבלעדי, בהתאם לשיקולים שלפי דעתו יביאו למירב היתרונות 

הציון  בן,  חלופיל 14.2 שהינו  זהה,  סופי  הצעה  ציון  בעלות  הצעות  מספר  תהיינה  אם 

לעניין הצעת  (  Best & Final)תחרותי נוסף  לקיים  יהא רשאי  התאגיד  הגבוה ביותר,  

הרלוונטייםהמחיר   המציעים  זה    .בין  המכרזים  במקרה  למציעים  ועדת  תודיע 

כאמור,  ש זהות  הצעה  הצעותיהן  הוועדה,  שתורה  במועד  להגיש,  רשאים  הם  כי 

הצעתםרק  סופית,   למחיר  תהיה  ביחס  שלהם  הסופית  המחיר  שהצעת  ובלבד   ,

יגיש  שהמציע  . ככל  מקוריתבתנאים מיטיבים עם עורך המכרז לעומת הצעתם ה

לראות  הצעה שאינה מיטיבה לעומת ההצעה המקורית שלו, התאגיד יהא רשאי  

ן  חלופיכמחייבת את המציע או ל)שהנה הזולה יותר(  בהצעה המקורית שהוגשה  

 לפסול את הצעתו, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. 

תהיה של התאגיד בלבד לפי שיקול דעתו הבלעדי,  הנ"ל  הבחירה באחת מהחלופות   14.3

 ולמציע לא תהא כל טענה בעניין.  

   כשיר שני   .15

במכרז, אחד או יותר, שיהיה  כשיר שני  התאגיד שומר לעצמו את הזכות, לבחור   15.1

יון  לפי הצ  לפי סדר הדירוגבמכרז  המציע שהצעתו תדורג הבאה בתור לאחר הזוכה  
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השלישי ההצעה   השני,  )במקום  הלאה(    הסופי  שני" )להלן:וכן  כשיר  "  "כשיר 

 (, אך התאגיד לא חייב לבחור זוכה חלופי כלשהוא.     " וכן הלאהשלישי

רשאי    התאגיד 15.2 היהא  עם  להתקשר  חייב  לא  הלאה,  אך  וכן  השלישי  השני  כשיר 

השירותים אספקת  הזוכים   לצורך  מן  אחד  כל  באם  במקום  מן  ,  אחד  התרחש 

 מן הזוכים: המקרים הבאים בקשר לכל אחד 

התאגיד  15.2.1 ידי  על  הזוכה  עם  התקשרות  חוזה  ייחתם  סיבה    לא  מכל 

 שהיא;

ההסכם זוכה  ה 15.2.2 את  כלשהי  ו/או    הפר  בהתחייבות  יעמוד  לא 

ימים מיום שנמסרה    10מהתחייבויותיו ולא תיקן את ההפרה בתוך  

 לו הודעה על ההפרה. 

 .  פעל בחוסר תום לב לפי דעתו של התאגידזוכה  ה 15.2.3

השירותים לשביעות רצונו המלאה של התאגיד    לא סיפק אתזוכה  ה 15.2.4

ב השירותים  את  סיפק  שלא  המצופה  או  טכנולוגיות  חדשנות  רמת 

 ;   הימנו

ו/או  התאגיד   15.2.5 סיבה  ביטל  מכל  הזוכה  עם  ההתקשרות  את  הפסיק 

 .  (ואף ללא כל סיבה) שהיא

הנה של התאגיד ולפי  לעיל    ההחלטה על התרחשות אחד מן האירועים המפורטים 15.3

 שיקול דעתו הבלעדי בלבד.  

ה 15.4 עם  להתקשר  רשאית  המכרזים  הלאה  ועדת  וכן  השלישי  השני,  )ככל  כשיר 

נתן לכך  כשיר הרלוונטי  גם לאחר תום מועד פקיעת הצעתם, ובלבד שה  שקיים(,

בתוקפה הוא יהיה מחויב להסכים  הכשיר עוד  את הסכמתו, ואולם כל עוד הצעת  

 להתקשרות.  

מחויב לעמוד כתנאי מקדים  כשיר  , ההכשיר כאמוררך התקשרות התאגיד עם  לצו 15.5

 להתקשרות עמו, בכל ההוראות החלות על בעל ההצעה הזוכה.     

כך  הזוכה ל, אינה טעונה הסכמת  כשיר השני וכן הלאההתקשרות התאגיד עם ה 15.6

א  אין ולזוכה  זכות טיעון קודם להתקשרות כאמור. ללו  ואין התאגיד מחויב ליתן  

 .   כשיר כלשהואתהיינה כל טענה, תביעה או דרישה במקרה והתאגיד יתקשר עם 

 תוקף ההצעה  .16

תקפות  המציע  הצעות   16.1 המציע  תהיינה  את  )למשך  ומחייבות  יום  (  90תשעים 

 .  מהמועד האחרון להגשת ההצעות

זה.  16.2 למועד  קודם  זוכה במכרז  נבחר  בתוקפה אף אם  זאת,    ההצעה תעמוד 

בין היתר, למקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז, או הציג  

אחר   מקרה  בכל  או  התאגיד,  עם  שיחתם  ההסכם  את  יפר  או  מטעה,  מצג 

זכיית הזוכה במכרז תבוטל. במקרה כאמור, או במקרה שבו לא תצא    בו ש 

שהיא  סיבה  מכל  הפועל,  אל  הזוכה  עם    רשאי יהיה    התאגיד ,  ההתקשרות 
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דין,  עת בכל   לפי  לו  שקיימת  אחרת  זכות  מכל  לגרוע  ובלי  חייב,  לא  אך   ,

   להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה במקום הבא. 

רשאי   16.3 יהא  עת,  התאגיד  את  בכל  להאריך  מהם(  מי  )או  מהמציעים  לבקש 

יותר,   או  אחת  נוספת,  לתקופה  הצעתם  שהוא תוקף  זמן  פרק  וזאת  לכל   ,

הבלעדי.   דעתו  לשיקול    הנקוב   למועד   עד ,  כן   יעשה   שלא   מציע בהתאם 

 .     במכרז   מהצעתו   בו   שחזר   כמי   לראותו   רשאי   יהיה   התאגיד ,  בהודעה 

 הצעה מסויגת או מותנית  .17

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם   17.1

תיקון   או  מחיקה  שינוי,  בכל  לראות  רשאי  יהא  התאגיד  המכרז.  דרישות 

או   המכרז  מתנאי  במסמכי  המציע  הסתייגות  משום  ייעשו,  אם  בתנאיו, 

 "(. הסתייגות " :  המכרז )להלן 

להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד, והתאגיד יהא   17.2

ן  חלופי רשאי לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות, תוך התעלמות ממנה, או ל 

שיקול  לפי  הכל    -   ן לפנות למציע לשם הבהרה חלופי או ל לפסול את ההצעה,  

 דיע על כך למציע בכתב. של התאגיד אשר יו   דעתו הבלעדי 

יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות   17.3 המציע 

 . , ככל שיורה כן התאגיד שכלל במסמכי המכרז או בהצעתו למכרז 

 הצעה תכסיסנית  .18

פי דין, הצעה תכסיסנית או  - בלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לתאגיד על 

הצעה   או  לב,  תום  חוסר  משום  בה  שיש  או  צולב,  בסבסוד  הלוקה  הצעה 

ברור  איתן,  שמהניתוח שלה עולה כי היא הפסדית, או שאין לה בסיס כלכלי  

 . יהיה התאגיד רשאי לפסלה   – ומוצק שניתן להסבירו  

 אי עמידת המציע בתנאי התאגיד   .19

על  19.1 שתוגש  הצעה  לפסול  הזכות  את  לעצמו  שומר  אשר  - התאגיד  מציע,  ידי 

לתאגיד  שירותים  בעבר  השירות    סיפק  של  בסטנדרטים  עמד  לא  ואשר 

טיב   על  שלילית  דעת  חוות  לגביו  שקיימת  או  המכרז,  בתנאי  כנדרש 

שסיפק  ה   השירותים  גורמי  אחר.  מצד  ממשלתי  גורם  מצד  ו/או    תאגיד 

זכות   מתן ההחלטה הסופית.  לפני  טיעון  זכות  למציע  תינתן  כזה,  במקרה 

פה  בעל  או  בכתב  שתמומש  יכול  הכל  הטיעון  ועדת  ,  דעת  לשיקול  בכפוף 

 .  המכרזים 

הצעה  התאגיד   19.2 הגיש  אשר  מציע  הסף  על  לפסול  הזכות  את  לעצמו  שומר 

ונמצא כי  רת הגשת ההצעה למכרז דנן  התאגיד ו/או במסג למכרז קודם של  

כלשהיא שאינה נכונה, מטעה, ו/או שגילה רק מידע  הגיש הצעה או הצהרה  

להטעות.   כדי  בו  זכות טיעון  חלקי באופן שיש  למציע  כזה, תינתן  במקרה 

לפני מתן ההחלטה הסופית. זכות הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה,  

 . ים בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרז הכל  

המעורר   19.3 במצב  מצוי  המציע  לדעתו,  אם  הצעה  לפסול  רשאי  יהא  התאגיד 

חשש לניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים או איזה מהם, בכפוף למתן  

   הזדמנות למציע להתייחס לכוונה לפסול הצעתו בגין סיבה זו. 
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 דרישה למידע נוסף או להבהרות  .20

של  20.1 שלב  בכל  מציע,  מכל  לבקש  רשאית  המכרזים  הבהרות    ועדת  המכרז, 

למציע   לאפשר  כדי  בכך  יהיה  שלא  ובלבד  להצעה  ביחס  פה  בעל  או  בכתב 

הצעתו   לשנות את  כאמור  תפנה  יתרון  באופן מהותי  שאליו  לו  להעניק  או 

הוגן   נפרד  בעליל  בלתי  בלתי  יהיו חלק  ההבהרות  מציעים אחרים.  פני  על 

 מההצעה. 

חסר, המלצות או  ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע   20.2

לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו   אישורים המתייחסים 

אחרת   פעולה  כל  לבצע  וכן  בתנאי הסף,  לרבות  המכרז,  בתנאי  המציע  של 

 הדרושה לבחינת ההצעה. 

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על   20.3

בשיווין בין המציעים, או כי החלטה  הפגם אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע  

זו משרתת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת תכליתו של  

 מכרז זה. 

אישור   20.4 ו/או  מידע  כל  דרישתו,  עם  מיד  לתאגיד,  להמציא  מתחייב  המציע 

 ו/או הבהרה כאמור לעיל. 

 בלי לגרוע מכל האמור לעיל:  20.5

הבלעדי, לדרוש ממציע  פי שיקול דעתו  - התאגיד יהא רשאי, על  20.5.1

מבנה   עסקיו,  זהותו,  בדבר  ומדויקים  מלאים  פרטים  לגלות 

שיטת   בו,  עניין  בעל  של  או  שלו  המימון  מקורות  שלו,  ההון 

וכן   הצעתו,  את  תמחר  לפיהם  אשר  המחירים  התמחור/ניתוח 

בגילויו  עניין  יש  התאגיד  שלדעת  אחר  מידע  בעל    כל  והוא 

למכ  הקשור  היבט  בכל  כלשהיא  נמנע  רז השלכה  אשר  מציע   .

רשאי    – מלמסור את המידע הדרוש במועד שקבע לכך התאגיד  

 התאגיד שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה. 

נציגי התאגיד יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ו/או באתרי   20.5.2

לקוחות שלהם סיפק המציע שירותים דומים לשירותים מושא  

המציע    המכרז, ו/או לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של 

המציע   אודות  אחרים  ופרטים  נתונים  דעת,  חוות  קבלת  לשם 

מגורמים שלישיים, לפי שיקול דעתו של התאגיד, לרבות חוות  

המציע.  של  מצבו  אודות  באמצעות    דעת  ויהיה  יכול  האמור 

 היוועדות חזותית.  

את  מ  20.6 לעדכן  המציע  מתחייב  בהצעתו,  המציע  מהתחייבויות  לגרוע  בלי 

דיחוי  ללא  שמסר  התאגיד,  במידע  יחול,  אם  יחול,  אשר  שינוי  כל  לגבי   ,

למועד   ועד  למכרז  הצעתו  הגשת  ממועד  יחלוף  אשר  הזמן  בפרק  לתאגיד, 

נקבע,   ואם  במכרז,  הזוכה  ההצעה  בדבר  המכרזים  ועדת  החלטת  פרסום 

 עד לחתימה על ההסכם עמו.   – כבעל ההצעה הזוכה  
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 חתימה על הסכם התקשרות  .21

)   בתוך  21.1 בהליך,  (  3שלושה  זכייתו  על  לזוכה  ההודעה  ממועד  עבודה  ימי 

ההתקשרות  הסכם  על  לחתום  הזוכה  כתנאי    -   ' ה מסמך    -   מתחייב  זאת 

שני העתקים חתומים  ידי התאגיד, ולהמציא לתאגיד  - לחתימת ההסכם על 

 .  בצירוף כל המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם 

ידי התאגיד לא  - עובר לחתימת ההסכם בפועל על  למען הסר ספק מובהר, כי  21.2

 תוקף בין הצדדים. - יהא קיים הסכם בר 

 עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה  .22

, כל משתתף  1993  - )ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  21בכפוף לתקנה   22.1

עם   בהתכתבויותיה  המכרזים,  ועדת  בפרוטוקול  לעיין  רשאי  יהא  במכרז 

ות שהוכנו לבקשתה אשר אינן חסויות ו/או  המציעים, בחוות דעת מקצועי 

חסויה   או  מוחרגת  שאינה  ככל  בוועדה  המשפטי  היועץ  בעמדת  מוחרגות, 

או   האמור  בתקנה  שנקבעו  לחריגים  בכפוף  וזאת  במכרז,  הזוכה  ובהצעת 

ימים ממועד    30בכפוף להלכות בדבר חיסיון לפי הדין והפסיקה, וזאת תוך  

מכרזים, וזאת תוך תיאום מראש עם  מסירת ההודעה בדבר החלטת ועדת ה 

 נציג התאגיד. 

סודות   22.2 ו/או  מסחריים  סודות  כוללים  מהצעתו  חלקים  כי  הסבור  מציע 

"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם  חלקים סודיים מקצועיים )להלן: " 

גבי   על  בהצעתו,  במפורש  יציין  אחרים,  מס'  למציעים  למסמכי    4טופס 

החלקים   מהם  שבו  המכרז,  הצעתו,  של  נוסף  עותק  יצרף  וכן,  הסודיים, 

 החלקים הסודיים מושחרים. 

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת   22.3

 ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים. 

בהצעה   22.4 אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעה  חלקים  סימון 

האחרים,  המציעים  של  בהצעותיהם  גם  מוותר    סודיים  שהמציע  ומכאן 

 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 

ועדת  יודגש  22.5 של  הינו  המציעים  של  העיון  זכות  היקף  בדבר  הדעת  שיקול   :

 .  המכרזים בלבד 

בלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר  מ  22.6

 קי. ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עס - שהוצע על 

 ועדת המכרזים  זכויות .23

ועדת   דנן,  המכרז  מסמכי  מכוח  לה  המוקנים  המכרזים,  ועדת  מזכויות  לגרוע  מבלי 

 בנוסף: רשאיתתהא  המכרזים

מטעמה ו/או בכל עובד של התאגיד בכל שלב  להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים   23.1

 ולכל מטרה. 

בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, ובהתאם    לבטל את המכרז  23.2

לדין וזאת בכל שלב שהוא כולל לאחר ההודעה על הזכייה ולאחר חתימת הסכם  

 ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה.  
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כי   זה,  לעניין  תקציבי יובהר  אישור  בקבלת  מותנה  זה  במכרז  השירותים    ביצוע 

אפשרות  ו השירותים,  קיימת  ביצוע  תחילת  מועד  דחיית  ו/או  המכרז  לביטול 

כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור. בעצם הגשת ההצעות למכרז, יראו  

,  את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים על כל טענה

כנגד   ו/או תביעה  טענה  התאגידדרישה  כל  ומתחייבים שלא להעלות  זה  ,  בעניין 

, בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת  התאגידישה ו/או תביעה כנגד  דר

 .ביצוע השירותים לפי המכרז 

באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת  לקבל כל החלטה אשר תשרת   23.3

 . תכליתו של מכרז זה

יותר בכל שלב שהוא 23.4 או  ומתן עם מציע אחד  לנוכח    .לנהל משא  בין היתר  זאת 

י מדובר במכרז למתן שירותי ייעוץ מקצועיים הדורשים ידע ומומחיות  העובדה כ

 דורשים יחסי אמון מיוחדים.     ואשר נדסי טכנולוגי  הבתחום ה 

לא לבחור כזוכה במכרז את ההצעה הזולה ביותר, את ההצעה שקיבלה את הניקוד   23.5

 הגבוה ביותר ו/או כל הצעה שהיא. 

הלות המציע במכרז זה ובכלל זה אופן  להביא בחשבון בכל שלב שהוא את אופן התנ 23.6

 הגשת ההצעה למכרז על ידו. 

 הוראות כלליות  .24

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד וללא   24.1

 כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז. 

להסכם  24.2 המכרז  בין  נספחיו,    -   היררכיה  על  זה,  למכרז  המצורף  ההסכם 

וה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם  מהו 

 המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד, שחלקיו משלימים זה את זה.  

ההסכם,  24.3 נוסח  לבין  המכרז  נוסח  בין  ליישב  ניתן  לא  שבהן  או    בנסיבות 

המסמכים,   מן  אחד  בתוך  סתירות  של  עם  במקרה  המטיב  הנוסח  יגבר 

זכויות  התאגיד  על  והמוסיף  הזוכה  ו/או  התחייבויות המציע  על  , המוסיף 

 . מובהר לעניין זה, כי חסר לא ייחשב כסתירה. התאגיד 

משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים    - ביטויים המופיעים בלשון יחיד   24.4

 משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.   – ר  המופיעים בלשון זכ 

לא   24.5 והן  בלבד,  נוחות  למטרות  נועדו  ובנספחיו  במכרז  הסעיפים  כותרת 

 ישמשו לצרכי פרשנות. 

על   24.6 לחתום  לא  ו/או  המכרז  את  לבטל  הזכות  את  לעצמו  שומר  התאגיד 

ההסכם מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתו  

גיד כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום  המלא והסופי. אם יחליט התא 

על ההסכם, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה  

לרבות   כלשהו,  לתשלום  זכאים  יהיו  לא  והם  לכך,  סוג שהוא, בקשר  מכל 

לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק בגין הביטול כאמור, ולא תחול על התאגיד  

 כל חובה לתשלום כאמור. 
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מסמכי המכרז הם רכושו הבלעדי של התאגיד,    -   ין התאגיד במסמכים קני  24.7

 ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות. 

עניינים   24.8 פעולה    -   וסודיות ניגוד  מכל  להימנע  יתחייב  הזוכה  ההצעה  בעל 

בניגוד עניינים/ בחשש לניגוד עניינים/ מראית עין של חשש לניגוד עניינים.  

לעניי  נוספות  ההתקשרות הוראות  בהסכם  מצויות  עניינים  ניגוד  וכן    ן 

 . מתחייב לשמור על סודיות מלאה ומוחלטת כלפי התאגיד 

שיפוט  24.9 לדון     -    סמכות  והייחודית  המקומית  הבלעדית,  השיפוט  סמכות 

בתובענה שעילתה מכרז זה, לרבות ההסכם המצורף לו, תהא נתונה לבתי  

 .  בלבד   המשפט המוסמכים בעיר ירושלים 
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 שירותים מפרט    – מסמך ב'  

כל שירות מהמפורט במסמך זה ובכלל   – " שירותי הייעוץ ו/או " "השירותים"   .1

זה כל תיקון, הוספה, שינוי ביטול של שירותים כפי שיורה התאגיד בכתב בכל  

 עת במהלך תקופת ההתקשרות.  

  פעולה שיתוף  ובכלל זה  ,  ענייני שיתופי פעולה לתאגיד נדרשים שירותי ייעוץ ב  .2

כולל ,  מסחרי  להל י אשר  המפורטים  השירותים  את  היתר,  בין  בכפוף  ם,  ן 

 :  לדרישות התאגיד 

תוך    בנוגע    ייעוץ 2.1 פעולה  לשיתופי  התאגיד  בפני  העומדות  לאפשרויות 

 בהיותו גוף ציבורי. , ו על התאגיד   החל הדין  הוראות  עמידה ב 

   איתור הגורמים הרלוונטיים לשיתופי פעולה.   2.2

פעילות   2.3 פעולה שי תכנון  בתאגיד    תוף  הרלוונטיים  הגורמים  מול 

   גיד )בהתאם להנחיות התאגיד(; וגורמים מחוץ לתא 

פעולה   2.4 לשיתופי  אופרטיביות   והמלצות  כללי  מודל  ליווי  ו בניית 

 .  התאגיד ביישום שיתופי הפעולה 

ייזום שיתופי פעולה מול לקוחות השוק בהתאמה לכללי התאגיד ומול   2.5

 חטיבות התוכן והיחידה המסחרית.  

או כל גורם  התנהלות שוטפת אל מול יחידות הביצוע, משפטית/כספים   2.6

 שהתאגיד יורה לו.  

 . הכנת חוזים החתמתם ומעכב אחר מימוש וביצוע בפועל  2.7

המציע  2.8 במשרדי  ב   , פגישות  או  התאגיד  ה במשרדי  גורמים  משרדי 

 . הרלוונטיים ובשעות עבודה מקובלות, לפי דרישת התאגיד 
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   חוברת ההצעה   - מסמך ג'   

כל    את כל הטפסים המצורפים לו וכן    ו ולצרף אלי   זה מסמך  את ההצעה יש להגיש על גבי  

א'   מסמך  לפי  לצרף  שיש  נוסף  הטפסים    – תיעוד  וכל  זה  מסמך  הצעות.  להציע  הזמנה 

 יצורפו למעטפה א'.  

 יש למלא את הטופס באופן קריא, ולהתייחס לכל הסעיפים.   לתשומת לב המציע 

 מציע יחיד ישלים את הטבלה הבאה בלבד: 

 למציע יחיד    –   פרטי המציע  .1

 פרטים למילוי  נושא 

המציע  פרטי    שם 

 ומשפחה 

 

 

 

 

תעודת  מספר  

 הזהות של המציע  

 

 :  המציע   כתובת 

 

 

 רחוב:    _____________________________________ 

 מספר:   _____________________________________  

 ישוב:     _____________________________________ 

 _____________________________________ מיקוד:    

טלפון  ניד    מספר 

)ככל   קווי  וטלפון 

 שקיים(  

 

 

 כתובת דוא"ל 
 

 

הנו   המציע  האם 

 עוסק מורשה? 

 ( למחוק את המיותר יש  ) כן /לא  

להגשת   האחרון  למועד  בתוקף  מורשה  עוסק  תעודת  לצרף  יש 

 הצעות למכרז 
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 :  ( 4- ,ו 2,3כל הטבלאות הבאות בלבד )סעיפים  מציע שהנו תאגיד ישלים את  

 המציע  פרטי   .2

 פרטים למילוי  נושא 

 שם המציע 

 

 

    סוג התאגיד 

מזהה  של    מספר 

 המציע 

 

  תאריך הרישום  

   מנכ"ל המציע 

 

 

 

 :  המציע   כתובת 

 

 

 _____________________________________ רחוב:     

 מספר:   _____________________________________  

 ישוב:     _____________________________________ 

 מיקוד:   _____________________________________ 

 וניד    מספר טלפון 

 

 

 

 

 כתובת דוא"ל 
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 פרטי נותן השירותים מטעם המציע   .3

 פרטים למילוי  נושא 

ומשפחה  שם   פרטי 

 של נותן השירותים  

 

 

 מספר תעודת זהות  
 

 

טלפון  ניד    מספר 

)ככל   קווי  וטלפון 

 שקיים(   

 

 

  כתובת דוא"ל 

 "נותן השירותים המוצע מטעם המציע"(   )להלן: 

   איש הקשר מטעם המציע  .4

 פרטים למילוי  נושא 

 הקשר שם איש  
 

 

 תפקיד 
 

 

 מספר טלפון 
 

 

 מספר טלפון נייד 
 

 

 מספר פקס 
 

 

  כתובת דוא"ל 
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 חתימת המציע 

 

 

 

 

 

 

שם מלא של החותם בשם   תאריך 

 המציע 

 חתימה וחותמת המציע 
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 פרטי המציע שהנו תאגיד   –   1פר  מס   טופס 

 . י עו"ד ו/או רו"ח יחתם ע" טופס זה ימולא ו  •

 לטופס זה יש לצרף את המסמכים המפורטים.   •

 טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש להגיש במעטפה א'.    •

   נדרש למלא טופס זה.    אינו מציע שהנו יחיד   •

עו"ד  הח"מ,  ___________________________________    / אני  את    רו"ח  למלא  ]יש 

מ"ר   המלא[  הרישיון[,    _______________ השם  מספר  את  למלא  שכתובתי  ]יש 

מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע  ___________________________________  

 :  , וזאת לפי ידיעתי האישית ובדיקתי במכרז שבנדון 

 שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:   .1

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

 סוג ההתאגדות : .................................................................  .2

 מספר זיהוי/רישום:  .3

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

אי  .4 המציע  כי  לאשר  רשם  הריני  ברישומי  רשום  כאמור  נו  מפרה  כחברה  החברות 

 .   1999  - התשנ"ט ,  חוק החברות א ב 362  בסעיף 

בשם    לחתום של המציע  החלטה תקפים  לפי מסמכי ה והמורשים  שמות המוסמכים   .5

במציע ולחייב את המציע לעניין מכרז זה, ואשר חתמו על כל מסמכי ההצעה בפני,  

 הנם:  

 ......................... ו   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

 .........................   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

ההחלטה בתאגיד המציע/הגוף המצטרף על הגשת הצעה במכרז ולגבי תוכן ההצעה,   .6

 של המציע. תקפים  התקבלה לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות  

 : מצורפים למסמך זה  .7

התאגידים  עדכני  תאגיד  נסח   . א  רשם  של  ) של  האינטרנט  אתר  דרך  להפקה  ניתן 
 (.  רשות התאגידים 

 אישור מרשם התאגידים על דבר שינוי שם המציע, ככל שקיים.  . ב 

 בכבוד רב, 

 _____              ___________ ________ _____________                          ________ 

  ך תארי                   חותמת וחתימה                                                      מלא שם        
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 לפי חוק עסקאות המציע  תצהיר    -   2טופס מספר  

 )להלן:"חוק עסקאות גופים ציבוריים"(   1976- , התשל"ו גופים ציבוריים 

 תאושר על ידי עו"ד.   יחתם בחתימה אשר  טופס זה   •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.    •

 לטופס זה יש לצרף את כל המסמכים המפורטים.   •

 יש להשלים את כל התיבות הרלוונטיות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.   •

 טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש להגיש במעטפה א'.     •

שהוזהרתי,     . מס'  , נושא ת.ז    אני הח"מ,   לאחר   ,

בחוק,   הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  האמת  את  לומר  עליי  כי 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן: 

1.   _______________________ המציע  הצעת  במסגרת  זה  תצהירי  עושה  אני 

 " לאור  ב   3/2022במכרז  "(  המציע )להלן:  וזאת  הישראלי,  השידור  תאגיד  עבור 

מושא   העובדות  את  מהיכרותי  וכן  מטעמו,  ומוסמך/ת  כן  לעשות  מורשה  היותי 

 . התצהיר 

לאור האמור, הריני להצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים   .2

 במקום הרלוונטי[   √ ]המציע יסמן      כל אלה במצטבר: 

לא    ❑ אליו  הזיקה  ובעל  המציע  במכרז,  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  נכון 

 ( משתי  ביותר  שלא  2הורשעו  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות   )

הוגנים(  תנאים  והבטחת  "   1991  – , התשנ"א  כדין  זרים )להלן:  עובדים  "(,  חוק 

 "(.  חוק שכר מינימום )להלן: "   1987- וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו הורשעו    ❑ 

 ( משתי  נכון  2ביותר  אך  מינימום,  שכר  וחוק  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות   )

 ( אחת  שנה  חלפה  ההצעות  להגשת  האחרון  ההרשעה  1למועד  ממועד  לפחות   )

 האחרונה. 

ו   ❑ בעל הזיקה אליו הורשעו  נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע 

 ( משתי  פי  2ביותר  על  מינימום,  שכר  וחוק  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות   )

(  1הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת ) 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 פירוט העבירה   

 ]מספר סעיף ושם חוק[ 

 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1 .   
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2 .   

3 .   

 *מספר השורות הנו להמחשה בלבד 

 " זה:  סעיף   ו  הורשע לצורך  זיקה "   - "  גופים    – "  בעל  עסקאות  בחוק  כמשמעותם 

 .  ציבוריים 

 [ במקום הרלוונטי   √ ]המציע יסמן  נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז   .3

חוק  " )להלן:    1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   9סעיף    ❑

 ( לא חל על המציע.  " שוויון זכויות 

  100על המציע והוא מקיים אותן, והיה ומעסיק    חל לחוק שוויון זכויות    9סעיף    ❑

עובדים ומעלה, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב,  

החברתיים   והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  יפנה  כי  גם 

סעיף   לפי  חובותיו  יישום  בחינת  ובמידת הצורך    9לשם  זכויות  שוויון    – לחוק 

התחייב בעבר לפנות  ות בקשר ליישומן; או לחילופין מצהיר כי  לשם קבלת הנחי 

בחינת  למנהל   לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי 

ונעשתה עמו  זכויות בהתאם לסעיף זה,  לחוק שוויון    9יישום חובותיו לפי סעיף  

כאמור,   בפועל  פנה  אכן  כי  בזאת,  מצהיר  והמציע  התחייב  שלגביה  התקשרות 

 .  במידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין, אכן פעל ליישומן ו 

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.    – "  מעסיק זה:  " סעיף  לצורך  

למנהל   .4 זה,  סעיף  לפי  מהתצהיר  העתק  יעביר  כי  בזאת,  ומתחייב  מצהיר  המציע 

ימים מהמועד    30הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 צעות במכרז.   האחרון להגשת הה 

 :  הבאים   המסמכים   מצורפים   זה   לתצהיר  .5

  או ,  מס   מיועץ   או   חשבון - מרואה ,  חוק כהגדרתו ב   מורשה   מפקיד   אישור  (1

  והרשומות   החשבונות   פנקסי   את   מנהל המציע  ש   המעיד   ממנו   העתק 

- ו " תשל ה ,  מוסף   ערך   מס   וחוק ת מס הכנסה  פקוד   פי   על   לנהלם   שעליו 

 ; מלנהלם   פטור   שהוא   או   1975

  או ,  מס   מיועץ   או   חשבון - מרואה ,  חוק כהגדרתו ב   מורשה   מפקיד   אישור  (2

  הכנסותיו   על   השומה   לפקיד   לדווח   נוהג המציע  ש   המעיד   ממנו   העתק 

,  מוסף   ערך   מס   חוק   לפי   מס   עליהן   שמוטל   עסקאות   על   למנהל   ולדווח 

 ; 1975  - התשל"ו  

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת הוא. 

 ________   _____________________   ______________________  

 חתימת המצהיר  שמו של המצהיר  תאריך  
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 )ללא חותמת המציע(    

 

 יחיד מציע    -   אימות חתימה 

 

עו"ד  הח"מ,  ....................., מ   ...........................   אני  שכתובתי    "ר 

ביום    .....................................,  כי  בזאת  בפני    ....................... מאשר  הופיע/ה 

מר/גב'  נושא/ת   במשרדי    ................................... מס'  "ז  ת    ............................. 

 בפני.   ה ז   מסמך חתם/ה על  ו 

 

     ___________                         _____________                          _____________ 

 תאריך               חותמת וחתימה                                            שם                             

 

 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 

 

עו"ד   הח"מ,  .......................  מ .........  ........................ אני  שכתובתי  "ר 

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ......................... ו ............................. נושא/ת   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

...........................    .........................,    מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  המוסמך/ים 

 " ו המציע )להלן:  זה,  מכרז  לעניין  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  על    ו חתם/ "( 

 בפני.   מסמך זה 

 

 _____________                          _____________              ___________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                             
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התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה    -   3טופס מספר  

 למכרז 

 בחתימה שתאושר על ידי עו"ד. יחתם  מולא וי י טופס זה   •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.    •

 טופס זה יש להגיש במעטפה א'.     •

שהוזהרתי,     , נושא ת.ז. מס'     אני הח"מ,   לאחר   ,

בחוק,   הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  האמת  את  לומר  עליי  כי 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן: 

עושה   .1 _______________________  אני  המציע  הצעת  במסגרת  זה  תצהירי 

 .  עבור תאגיד השידור הישראלי ב   3/2022מכרז  "(  המציע )להלן: " 

 במציע.    .................. הנני מכהן/ת בתפקיד   .2

 תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.    הנני מוסמך ליתן, ונותן  .3

לי   .4 ידועות  זה  בתצהיר  המפורטות  היתר  העובדות  בין  אישית  מתוקף  בידיעה 

 . תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי 

המכרז ולתנאי מסמך  הנני מעוניין לספק לתאגיד את השירותים בהתאם לתנאי ה  .5

 ההסכם.    – ה'  

על   .6 בעיון רב את כלל מסמכי המכרז,  כי קראתי  ו הנני מאשר  נספחיו,  כל מסמכיו 

א  שהבנתי  מצהיר  לדרישות  ואני  מסכים/ה  אני  וכי  ותנאיו,  המכרז  דרישות  ת 

 המכרז ללא סייג. 

)להלן  .7 המציע  בהצעת  שפורטו  הנתונים  על ההצעה "   -   כל  נבדקו  ואני  - "(  ידי, 

ידוע לי כי מסירת פרטים שאינם מדויקים    מאשר/ת את היותם נכונים ומדויקים. 

 . ו/או שאינם נכונים עלולים לפסול את הצעת המציע 

ההסכם  על כל חמשת מסמכיו וכל המצורפים לכל מסמך ובכלל זה  ז  הוראות המכר  .8

המצורף למכרז, על נספחיהם, ידועות למציע ומקובלות עליו, והוא יקיים ללא סייג  

 פי דין. - פי המכרז, ההסכם על נספחיו, הצעת המציע ועל - את התחייבויותיו על 

 אי תיאום הצעות במכרז:  .9

מציע אחר במכרז או עם גורם אחר  מחירים עם  מו  א י לא ת והח"מ  המציע   9.1

 שאינו נדרש לצורך הגשת הצעה למכרז.    כלשהו 

המחיר   9.2 הצעת  כולל  בנפרד   - ההצעה,  נפרדת   המצורפת  מוגשת  במעטפה   ,

לבין מציעים אחרים  המציע  באופן עצמאי. אין ולא היו בין  המציע  ידי  - על 

תוף  פוטנציאליים למכרז הסכם, הבנות, התייעצות, קשר או שי   ים מציע או  

 פעולה כלשהו בקשר עם המכרז. 
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ידי המציע בתום  - גובשה על  המצורפת בנפרד,  - ההצעה, כולל הצעת המחיר  9.3

או   משתתף  עם  כלשהו  ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשתה  ולא  לב, 

 משתתף פוטנציאלי אחר במכרז. 

  המופיעים בהצעה לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד פרטים המחירים ו/או ה  9.4

או אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות  הצעות למכרז אשר מציע  אחר 

 במכרז, או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם. 

בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות    ים מעורב המציע והח"מ לא היו   9.5

 למכרז.  

בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה    ים מעורב ו  לא הי המציע והח"מ   9.6

 ר מהצעת המציע.  גבוהה או נמוכה יות 

בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי    ים עורב המציע והח"מ לא היו מ  9.7

 תחרותית מכל סוג שהוא. 

לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש    ים מודע המציע והח"מ   9.8

 שנות מאסר בפועל. 

החתומה,   .10 המחיר  הצעת  הגשת  וכן  ההצעה,  טופס  גבי  על  החתומה  ההצעה  הגשת 

את כלל האמור במסמכי המכרז  ו  נ והח"מ קרא יה חלוטה לכך שהמציע  מהוות רא 

על   והודעות  הבהרה  לשאלות  המענה/ים  את  נספחיהם,  על  לו,  המצורף  ובהסכם 

הב   - עדכונים   כאלה,  היו  בהם,  נו  אם  האמור  ככל  את  ההסברים  כל  את  קיבלנו 

 . שביקשנו לדעת 

, התנאים, המגבלות,  באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות ו  נ המציע והח"מ בדק  .11

לביצוע השירותים נשוא המכרז ולקיום  ים העלויות, הסיכונים וכל פרט אחר הקשר 

בירר  ובמלואן,  פי המכרז, במועדן  על  לנו בקשר    נו התחייבויותינו  כל פרט הדרוש 

לקיים את כל התחייבויותיו על פי המכרז אם  המציע    כי יהיה ביכולת   נו לכך ווידא 

 .  זכה בו י 

  לדרישות   בהתאם   השירותים   את   לבצע ים  / מתחייב נו  / אני   במכרז   כה יז   המציע   אם  .12

זה    במסמכי   המפורטות  ובכלל  נספחים  כל  על  המעודכנים    לכל   בכפוף המכרז 

על  ההסכם  מסמך הצעת המחיר,  ,  המכרז   מסמכי כל מסמך מ ב   הקבועות   ההוראות 

 .  נספחיו ומפרט השירותים 

ההיתרים  על הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות  ב   המציע  .13

- והאמצעים, לרבות כוח האדם והציוד, הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על 

פי ההסכם המצורף למכרז, ונכון למועד הגשת ההצעה, לא ידוע לי על קיומה של  

מהמ  למנוע  כדי  בה  שיש  עניינים,  ניגוד  לרבות  כלשהי,  איזו  מניעה  לקיים  ציע 

 פי דין. - פי המכרז, ההסכם, הצעת המציע או על - מהתחייבויותיו על 

פי דין, ובידיו כל הרישיונות  - בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על , רשום  המציע  .14

על וההיתרים   נוהל דין כל  פי  - הנדרשים  או  הנחיה  אספקת    ,  לצורך  הנדרשים 

 . השירותים 
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מחשב מורשות ומקוריות בלבד, במסגרת  מתחייב לעשות שימוש בתוכנות  ,  המציע  .15

 המכרז, אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.   נשוא ספקת השירותים  א 

בעניין שמירת זכויות  ו  חובותי ם  ומקיי   פועל   המציע   - ככל שהמציע מעסיק עובדים   .16

  - ובכלל זה צווי  ההרחבה וההסכמים הקיבוציים    - דיני העבודה  כל  עובדים, לפי  

ספקת השירותים, לרבות בהתאם לחוק עובדים  א עסיק לעניין  החלים על המציע כמ 

ובהתאם לחוק שכר    1991- זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים(, תשנ"א 

תשמ"ז  מחוקי  1987- מינימום,  כמתחייב  בקביעות,  לעובדיו  עבודה  שכר  ומשלם   ,

 העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו. 

וכן היקפה    ו זכה במכרז דנן, ההתקשרות עימ י במידה ו המציע כי    ידוע ומוסכם על  .17

מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי התאגיד, בצרכים המשתנים של התאגיד  

, וכי התאגיד יהא רשאי לבטל  וכן בקבלת כל האישורים התקציביים, ככל שידרשו 

 .  את ההסכם בכל עת, גם לאחר ההתקשרות כפי שמפורט במסמכי המכרז 

לרכישת השי  .18 מאושר  לתאגיד תקציב  יהיה  לא  בו  יתקבלו  במקרה  לא  ו/או  רותים 

ההרשאות  ו/או  התקציביים  האישורים  קיימת    כל  שתהיה  ו/או  ההיתרים  ו/או 

לאספקת   אובייקטיבית  לפי    השירותים מניעה  והכל  בנסיבות,  שינוי  יחול  ו/או 

לא יינתן השירות ע"י הזוכה ו/או לא יינתן חלקו  שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד,  

 טענה ו/או תביעה עקב כך.   כל מציע  לא תהיה ל לפי העניין ו 

התאגיד איננו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והוא רשאי לבטל את    .19

או לקבל רק חל מהצעת    המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד, 

הכל   לרשותו  המציע  שיעמדו  לתקציבים  ובהתאם  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם 

 ויועברו אליו בפועל.  

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  ו  צהיר בזאת מפורשות, כי לא תהיה ל מ המציע   .20

בהיקף   כלשהו  שינוי  או  ביצועו,  דחיית  המכרז,  ביטול  עם  בקשר  ו/או  הנוגע  בכל 

שהיא  סיבה  מכל  התאגיד,  ידי  על  המבוקשים  מכלליות  .  השירותים  לגרוע  מבלי 

יהיה  האמור דלעיל,   פיצוי בגין כך    זכאי לקבלת כל המציע מסכים לכך שהוא לא 

ביצוע השירותים מכוח  אי  כל תביעה בגין    ו נזק. כמו כן, לא תהא ל לו  אף אם יגרם  

 . או  לתקופה מסוימת   המכרז בהיקף מסוים 

כל  י לא    מציע מצהיר כי ה  .21 בוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי התאגיד, בגין 

קבועה  או  זמנית  השירות,  הפסקת  או  השירות  בהשלמת  סיב   עיכוב  שהיא  מכל  ה 

הליכי משפט שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע או  ככל שתחול בכל עת ובכלל בשל  

 צדדים שלישיים כלשהם. 

רשאי להשתתף במכרז עפ"י    ו/או נותן השירותים   כי המציע המציע מצהיר ומתחייב   .22

האמור בו, והננו מתחייבים כי אין לנו ולא יהיו לנו ניגודי עניינים מכל סוג שהוא  

פעי  שאני/נו  בין  השירותים  לבין  המציע(  במסגרת  שלא  )אף  האחרות  לויותיי/נו 

 מתבקש/ים לספק לתאגיד עפ"י מכרז זה. 
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תאגיד   .23 הנו  שהמציע  מצהיר    - ככל  המטרות  המציע  את  סותרת  אינה  הצעתו  כי 

והסמכויות הקבועות במסמכי המציע וכי אנו רשאים לחתום בשם המציע על הצעה  

 כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.   זו וכי אין כל מניעה על פי 

הכספית    מצהיר המציע   .24 בהצעתנו  נעמוד  במכרז  יזכה  והמציע  במידה  כי  בזאת 

 .  ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתו הצעת המחיר    – במסמך ד'  המפורטת  

א   המציע    הצעת  .25 ותחייב  בתוקף  תהיה  המציע  זו  של ת  תקופה  ימים    90   במשך 

כפ  ההצעות  להגשת  האחרון  וידרוש  מהמועד  במידה  המכרז.  בתנאי  שהוגדר  י 

 התאגיד יוארך תוקפה של הצעתי לתקופה נוספת. 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .26

 

 תאריך:______________________.  

 שם המצהיר 

 _____________ 

 חתימת המצהיר 

  _______________ 

 חתימת  המציע 

 ________________ 

   

 יחיד מציע    -   אימות חתימה 

 

עו"ד  הח"מ,  ....................., מ   ...........................   אני  שכתובתי    "ר 

ביום    .....................................,  כי  בזאת  בפני    ....................... מאשר  הופיע/ה 

מר/גב'  נושא/ת   במשרדי    ................................... מס'  "ז  ת    ............................. 

 בפני.   ה ז   מסמך חתם/ה על  ו 

 

     ___________                         _____________                          _____________ 

 תאריך               חותמת וחתימה                                             שם                             
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 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 

 

עו"ד   הח"מ,  .......................  מ .................................  אני  שכתובתי  "ר 

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ......................... ו ............................. נושא/ת   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

מסמכ   .........................,    מס'   "ז ת  לפי  ...........................  המוסמך/ים  של  היסוד  י 

 " ו המציע )להלן:  זה,  מכרז  לעניין  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  על    ו חתם/ "( 

 בפני.   מסמך זה 

 

 _____________                          _____________              ___________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            
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הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב    -   4טופס מספר  

 ויתור 

 על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד. יחתם  מולא וי י טופס זה   •

 יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.   •

ו/או מקצועיים   • סודות מסחריים  מהווים  בהצעה  פרטים  אילו  במדויק  לפרט  יש 

 במקרה הרלוונטי.   

 טופס זה יש להגיש במעטפה א'.     •

 _____ הח"מ  מס' __ ____ ______ אני  זהות   רישום   _,  תעודת  מספר  :  או 

 "( מצהיר בזאת, כדלקמן: המציע להלן: " )   _____ __________________ 

 בחלופה הרלוונטית:   Xנא לסמן  

   במסגרת מטעמי  שהוגשה  מס'  מכרז  ההצעה  תאגיד    3/2022פומבי  עבור 

 אינה כוללת פרטים סודיים.   השידור,  

  כדלקמן הינם  מקצועיים  ו/או  מסחריים  סודות  המהווים  בהצעתי    הפרטים 

לצרף   יש  זה,  חלק  מילוי  של  ה ]במקרה  של  נוסף  החלקים    ה, צע ה עותק  שבו 

 : [ הסודיים מושחרים 

 

 

 

 

 

המבקש לעיין במסמכים    , ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז  .1

)ה( לתקנות חובת המכרזים,  21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה    , עיון במסמכים   , שונים 

 , ובהתאם להלכה הפסוקה. 1998- בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח ,  1993- התשנ"ג 

לעיון   .2 לעיל  פורט  שלא  בהצעתי  פרט  ו/או  חלק  כל  למסירת  הסכמתי  בזאת  נותן  אני 

ו/או   אם מציעים אחרים,   כל טענה  על  בזאת  ומוותר  כזוכה במכרז,  ו/או    אבחר  זכות 

 תביעה בקשר לכך. 

בהצעה   .3 אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעה  פרטים  ו/או  חלקים  ציון 

העיון   זכות  על  מראש  מוותר  והנני  האחרים,  המציעים  של  בהצעותיהם  גם  סודיים 

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 

י שיקול הדעת בדבר היקף  וכ   , ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים  .4

זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם  

 להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית. 
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 _________ ____________________                                          __________ 

     + חותמת )אם נדרש(   חתימה           תאריך                                                               

 

 יחיד מציע    -   אימות חתימה 

 

עו"ד  הח"מ,  ....................., מ   ...........................   אני  שכתובתי    "ר 

ביום    .....................................,  כי  בזאת  בפני    ....................... מאשר  הופיע/ה 

מר/גב'  נושא/ת   במשרדי    ................................... מס'  "ז  ת    ............................. 

 בפני.   ה ז   מסמך חתם/ה על  ו 

 

     ___________                         ____ _____________                          _________ 

 תאריך               חותמת וחתימה                                            שם                             

 

 

 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 

 

עו"ד   הח"מ,  שכתובתי  .......................    "ר מ .................................  אני 

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ......................... ו ............................. נושא/ת   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

...........................    .........................,    מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  המוסמך/ים 

 " ו המציע )להלן:  זה,  מכרז  לעניין  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  על    ו חתם/ "( 

 בפני.   מסמך זה 

 

 ______ _____________                          _____________              _____ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            
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   –   5טופס מספר  

 ף מקצועיים ס ה תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי  

 למסמך א' הזמנה להציע הצעות    5.3ף  לפי סעי 

 בחתימה שתאושר על ידי עו"ד. יחתם  מולא וי י טופס זה   •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.    •

 יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.   •

 טופס זה יש להגיש במעטפה א'.     •

שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש בו כדי להטעות עלול    מובהר כי מילוי פרט  •

 להביא לפסילת ההצעה.  

המוסמ    .......................... מס'   ת"ז  נושא/ת   ............................. הח"מ  ך  אני, 

לתת   ה והמורשה  בשם  זה  ה תצהיר   / מספר  מציע  תאגיד _______________________ 

לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את  ___________________  )להלן: "המציע"(  תאגיד 

האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק מצהיר/ה בזאת/ת בכתב  

 : כדלקמן 

 במציע.    .................. הנני מכהן/ת בתפקיד   . א 

לי   . ב  ידועות  זה  בתצהיר  המפורטות  הית העובדות  בין  אישית  מתוקף  ר  בידיעה 

 . תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי 

 למסמך א'   5.3נוסח תנאי הסף הקבוע בסעיף   . ג 

 "5.3  ( ידו המציע,  על  המוצע  השירותים  שנותן  תאגיד  הנו  שהמציע  בעל  וככל  הנו   )

לפחות   של  במהלך    7ניסיון  להגשת    12שנים,  האחרון  למועד  השנים האחרונות שקדמו 

 למכרז, בכל האמור להלן: הצעות  

לרבות  5.3.1  תקשורת,  גופי  עם  הפעולה  שיתופי  בתחום  וטיפול  ניהול  בייזום, 

 והוצאה לפועל של השת"פ.    ה ניהול מו"מ, הפק   

 . ניהול בכיר בגוף תקשורת או במשרד פרסום בתחום שיתוף הפעולה  5.3.2 

מיליון   3ניהול מחלקה או הפקות בסכומים מעל   – בכיר    ניהול זה,   לעניין     

 בשנה.    ₪     

 ניסיון בשיתופי פעולה עם גופים ציבוריים.  5.3.3

הפרסום   בתחום  ועשייה  בפרט,  הפרסום  וענף  התקשרות  שוק  עם  היכרות  בעל 

 שנים. "   8לפחות  
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השנים האחרונות שקדמו    12שנים, במהלך    7בעל ניסיון של לפחות  הנו  מציע  האם ה 

בייזום, ניהול וטיפול בתחום שיתופי הפעולה    למועד האחרון להגשת הצעות למכרז 

   ? והוצאה לפועל של השת"פ   ה ניהול מו"מ, הפק   עם גופי תקשורת, לרבות 

  כן 

   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

הנו   )ככל שהמציע תאגיד(  נותן השירותים המוצע מטעם המציע  ניסיו האם  ן  בעל 

לפחות   במהלך    7של  להגשת    12שנים,  האחרון  למועד  שקדמו  האחרונות  השנים 

למכרז  שיתוף  ב   הצעות  בתחום  פרסום  במשרד  או  תקשורת  בגוף  בכיר  ניהול 

מיליון    3ניהול מחלקה או הפקות בסכומים מעל    – בכיר    יהול זה, נ   הפעולה.  לעניין 

 בשנה.    ₪ 

  כן 

   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

האם נותן השירותים המוצע מטעם המציע )ככל שהמציע תאגיד( היו בעל היכרות  

 ?  שנים   8עם שוק התקשרות וענף הפרסום בפרט, ועשייה בתחום הפרסום לפחות  

  כן 

   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

 הבאה:    הטבלה יש להשלים את   (1
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לקוח  שם ה 

בעבורו  

סופקו  

  שירותי 

ניהול  

וטיפול  

בתחום  

שיתופי  

   הפועלה 

 מועד  

תחילת  

אספקת  

 השירותים  

 יום/חודש/שנה 

 מועד 

סיום   

אספקת  

 השירותים  

 יום/חודש/שנה 

שיתופי הפעולה והשירותים  תיאור  

, בציון הצדדים  שסופקו על ידי המציע 

ומהות השיתופים וכן כל פרט אחר  

נא לציין רק שיתופי פעולה    -   רלוונטי 

   ל שהוצאו לפוע 

איש   פרטי 

מטעם   קשר 

שם,    הלקוח 

מייל,   כתובת 

 מספר ניד 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   נני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת ה 

 _____________                          _____________              ___________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            



41 

 

 

 יחיד מציע    -   אימות חתימה 

 

עו"ד  הח"מ,  ....................., מ   ...........................   אני  שכתובתי    "ר 

ביום    .....................................,  כי  בזאת  בפני    ....................... מאשר  הופיע/ה 

מר/גב'  נושא/ת   במשרדי    ................................... מס'  "ז  ת    ............................. 

 בפני.   ה ז   מסמך חתם/ה על  ו 

 

     ___________                         ____ _____________                          _________ 

 תאריך               חותמת וחתימה                                            שם                             

 

 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 

 

עו"ד   הח"מ,  שכתובתי  .......................  "ר  מ .................................  אני 

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ......................... ו ............................. נושא/ת   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

...........................    ...........,  ..............   מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  המוסמך/ים 

 " ו המציע )להלן:  זה,  מכרז  לעניין  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  על    ו חתם/ "( 

 בפני.   מסמך זה 

 

 _____________                          _____________              ___________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            
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   –   6טופס מספר  

 לצורך בחינת רכיבי האיכות תצהיר המציע  

 הזמנה להציע הצעות   – )ב( למסמך א'    12לפי סעיף  

 שתאושר על ידי עו"ד.   בחתימה   יחתם מולא וי י טופס זה   •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.    •

 יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.   •

יש להגיש במעטפה  יכלול את פרטי הצעת המחיר(     )שלא דיסק או קי  טופס זה ו  •

 א'.    

ו כדי להטעות עלול  מובהר כי מילוי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש ב  •

 להביא לפסילת ההצעה.  

המוסמ    .......................... מס'   ת"ז  נושא/ת   ............................. הח"מ  ך  אני, 

לתת   בשם  והמורשה  זה  /  תצהיר  מספר  המציע  התאגיד _______________________ 

הצהרתי זאת להוכחת עמידת  ___________________  )להלן: "המציע"( נותן/ת   תאגיד 

 המציע בתנאי הסף במכרז כדלקמן: 

 במציע.    .................. הנני מכהן/ת בתפקיד   . א 

לי   . ב  ידועות  זה  בתצהיר  המפורטות  היתר  העובדות  בין  אישית  מתוקף  בידיעה 

 . תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי 

א  =  רכיב  הש '  נותן  או  המציע  הנו  ניסיון  שהמציע  )ככל  ירותים 

          תאגיד( בנוסף על הנדרש  בתנאי הסף 

 :  קורות חיים צירוף   .1

נותן השירותים בהתאם להנחיות   על המציע לצרף קורות חיים של המציע או של 

 שלהלן:  

 יום/חודש/שנה :  על המועדים המופיעים בקורות החיים להיות ברמת פירוט של  . א 

אחד   . ב  בכל  הבאות,  מהפעולות  אחד  לכל  מפורט  באופן  להתייחס  החיים  קורות  על 

מהתפקידים שביצע המציע, ולפרט באם המציע או נותן השירותים ביצע כל אחת  

 המפוטרות להלן: מהפעולות  

גופי   2.1 עם  פעולה  שיתופי  בתחום  וטיפול  ניהול  בייזום,  שירותים  מתן 

 תקשורת, לרבות ניהול מו"מ, הפקה והוצאה לפועל של שתוף הפעולה.  

ניהול בכיר בגוף תקשורת או במשרד פרסום בתחום שתוף הפעולה. נא פרט   2.2

 מקום העבודה ולצרף אסמכתא לעניין גובה תקציב המחלקה או ההפקות.  
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 יתופי פעולה עם גופים ציבוריים.  ניסיון בש  2.3

בתחום   2.4 ועשייה  בפרט  הפרסום  ועף  התקשורת  שוק  עם  היכרות  בעל 

     הפרסום.   

פעולה נוספת ככל שבוצעה על ידי המציע או    כמובן שניתן לפרט בקורות החיים כל  . ג 

 נותן השירותים.  

 על המציע להשיב על השאלות הבאות:  

בניהול וטיפול בתחום שיתופי  כמה שנות ניסיון יש למציע או לנותן השירותים   .2

 פעולה עם גופי תקשורת ? 

 ________ שנים 

בניהול מו"מ לשיתופי פעולה עם    כמה שנות ניסיון יש למציע או לנותן השירותים  .3

 ?  גופי תקשורת 

 ________ שנים.  

ול בכיר בגוף תקשורת או  כמה שנות ניסיון יש למציע או לנותן השירותים בניה  .4

 במשרד פרסום בתחום שיתופי הפעולה?  

 _________שנים. 

 

 נני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ה 

 

 חתימה: _____________ 

 

 תאריך: __________ 

 

 שם המצהיר: ___________ 

 

 יחיד מציע    -   אימות חתימה 

 

עו"ד  הח"מ,  ....................., מ   ...........................   אני  שכתובתי    "ר 

ביום    .....................................,  כי  בזאת  בפני    ....................... מאשר  הופיע/ה 

מר/גב'  נושא/ת   במשרדי    ................................... מס'  "ז  ת    ............................. 

 בפני.   ה ז   מסמך תם/ה על  ח ו 

 

     ___________                         _____________                          _____________ 

 תאריך               חותמת וחתימה                                            שם                             
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 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 

 

עו"ד   הח"מ,  .......................  מ .................................  אני  שכתובתי  "ר 

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ......................... ו ............................. נושא/ת   מס'   ז " ת   ............................ נושא/ת 

...........................    .........................,    מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  המוסמך/ים 

 " ו המציע )להלן:  זה,  מכרז  לעניין  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  על    ו חתם/ "( 

 בפני.   מסמך זה 

 

 _____________                          _____________              ___________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            
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 טופס הצעת מחיר    – מסמך ד'  

ומה שעליה  מסמך זה בלבד יוגש במעטפה ב' שתהא נפרדת סגורה וחת 
 ייסרק לדיס און קי   לא ייכתב: מעטפה ב'  והוא  

 

 

 ייעוץ בעניין שיתוף פעולה , לרבות שיתוף פעולה מסחרי   לאספקת   3/2022מכרז  

מטה  החתומים  ...................   אנו  מזהה  מס'  )להלן:      _____________________ 

לאחר שקראנו בעיון בחנו והבנו את כל הוראות המכרז ונספחיו, על כל תנאיו  "(  המציע " 

במסמך  את כל השירותים המפורטים ודרישותיו, מעוניינים לתן לתאגיד השידור הישראלי  

בהתאם לתנאי טופס זה ולצורך כך מתכבדים בזאת   , ביתר מסמכי המכרז מפרט טכני  – ב' 

 דנן.  המחיר    להגיש הצעת 

      

    תעריף לשעת מתן שירותי היעוץ: 

   דקות    60  – שעה נחשבת ל  

   ₪    במספרים: ____________ 

   שקלים חדשים  ________  ______ לים: ________ ובמי 

     כדין   התעריף אינו כולל מע"מ, ועל התעריף יתווסף מע"מ 

 

   ₪ לשעה, לא כולל מע"מ   300מובהר כי אין לתן הצעה העולה על  
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 המציע מצהיר ומתחייב כי ידוע  והובהר לו והוא מסכים לכל האמור להלן:    

בעבור   . א  תשולם  התחייבויות התמורה  כל  התאגיד,    ביצוע  רצון  לשביעות  המציע, 

 .  בהתאם לתנאי מכרז זה ונספחיו 

בכתב מאת המציע הזוכה את  מראש ו תשלום התמורה הנו בכפוף להזמנת התאגיד   . ב 

לשביעות רצונו  , ובלבד שהשירותים יינתנו  בפועל ויבוצע  בהיקף שיוזמן  ,  השירותים 

 .  המלאה של התאגיד 

פירוט מדויק של מספר שעות    להגיש בצירוף לדרישת תשלום, המציע הזוכה יידרש   . ג 

  העבודה לפי תאריך ופירוט של מהות המשימה שבוצעה על ידי המציע וכן כל מסמך 

פרט ו/ו מידע נוספים ככל שידרוש התאגיד, וזאת כתנאי לקבלת התשלום. התאגיד  

 יהא רשאי לדרוש כל מסמך, פרט ו/או מידע נוסף כפי שיידרש לו.  

התמורה כוללת את כל העלויות, תשלומי המיסים וההוצאות שיידרשו למציע מכל   . ד 

ה  הרווחים,  כל  את  זה  ובכלל  הכלל,  מן  יוצא  ללא  שהם  וסוג  שירותים,  מין 

טכנולוגיים,   אמצעים  מחשב,  תכנות  עזרים,  נסיעות,  עובדים,  שכר  החומרים, 

פי  - ההוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות להידרש לביצוע התחייבויותיי על 

 הליך הפניה דנן וכל הוצאה אחרת פרט למע"מ. 

ה  . ה  של  נסיעות  זמני  בגין  שהוא  תשלום  כל  ישולם  לא  כי  נותן  מובהר  ו/או  מציע 

ו/או נותן השירותים וכל    כך בין היתר, גם באם המציע שירותים וכל מי מטעמם,  ה 

יידרשו לנסיעה לפי דרישת התאגיד ולא יינתן כל תשלום כספי שהוא  מי מטעמם  

 .  צא באלה בגין הוצאות כלשהן הכרוכות בנסיעה או בזמן הנסיעה וכיו 

עסק   . ו  לא  המציע  בהם  זמנים  בגין  תשלום  כל  ישולם  במתן  לא  מפורש  באופן 

וכיו  לשיחות  לפגישות,  המתנה  זמני  בגין  כגון  באלה השירותים  התמורה    צא  וכי 

 גופם בפועל לתאגיד.  הייעוץ    תשולם אך ורק בגין הזמן נטו בו יינתנו שירותי 

למלא   לשעה  את  יש  לכך  התעריף  המיועדים  במקומות  ורק  אך  וזאת  וקריא,  ברור  בכתב 

זה.   ו/או  בטופס  שינויים  בו  לערוך  ואין  כלשהן  הערות  המחיר  הצעת  לטופס  להוסיף  אין 

 .  סתייגויות מכל סוג שהוא ה השמטות ו/או  

יהא    המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, 

רשאי התאגיד לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את  

תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי התאגיד וההצעה המתוקנת תחייב את המציע, בנוסף  

התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי  לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול  

 את ההצעה.  

 .   יגבר האמור במילים ירה בין המילים והספרות  ככל שתחול סת 

על   )לא כולל מע"מ(   269ככל שתוגש הצעה העולה  יהא רשאי התאגיד לפסול את    ₪ לשעה 

של   לתקרה  כמוגבלת  שהוגשה  בהצעה  לראות  או  מע"מ(.    269ההצעה  כולל  )לא  לשעה   ₪

    הבחירה באחת מן החלופות תעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.  
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למען הסר ספק יובהר שלא ישולם כל תשלום שהוא בנוסף על התמורה הנקובה   . ז 

 לעיל. 

 ום מע"מ כדין.  על התמורה יתווסף אך ורק תשל  . ח 

 בתקופת ההתקשרות ובתקופות ההארכה.    ת המציע חייב א המחיר דנן ת הצעת   . ט 

איזו  ו  . י  של  התממשות  אי  ו/או  מהערכותיי  איזו  של  התקיימות  אי  כי  יובהר, 

כניותיי, לרבות בנוגע להיקף השירותים שיוזמנו בפועל  ו מציפיותיי, תחזיותיי או ת 

הה - על  ו/או בתקופת  חודש  ו/או בתקופת ההארכה, לא ידי התאגיד מדי    תקשרות 

יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של הצעת המחיר דנן ו/או לכל שינוי אחר בתנאים  

יבצע   יפצל את השירותים,  התאגיד  המכרז, אף אם  במסמכי  הכלולים  ובהוראות 

משך   כלל  שירותים  ידרוש  לא  או  אחרים  באמצעות  או  עצמאי  באופן  מהם  חלק 

 . תקופה ארוכה 

נציג  מיום אישור החשבונית על ידי  יום,    30התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס    תנאי  . יא 

 התאגיד.  

 

 שם המציע: ............................... 

 מספר מזהה )מס' ת"ז / מס' עוסק מורשה / מס' רישום(:  

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

 ........ כתובת: ............................................... 

 טלפון: ........................................................         

 שם איש קשר ותפקידו: ..................................  

 טלפון איש הקשר: ......................................... 

 .................................. טלפון נייד איש הקשר:  

 כתובת דוא"ל של איש הקשר:  

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

 על החתום: 
 

 ______________________                                                      _____________ 
 שם המציע + חתימה            תאריך                                                                     
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 אישור 

 

ידי הגורמים המוסמכים לחייב  - הנני לאשר כי המסמך דלעיל וכל מסמכי ההצעה נחתמו על 
המכרז   המציע במסמכי  של  ומצגיו  הצהרותיו  לצורך התחייבויותיו,  בחתימתם  את המציע 

 סכם הכלול בהם. ובה 

של   חתימתו  הינה  למכרז  המציע  הצעת  גבי  על  החתימה  יחיד:  שהינו  מציע  של  במקרה 
 המציע. 

 

  _______________________ 

 עו"ד                                                                                                                                  
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 הסכם    – סמך ה'  מ 

לענייני שיתוף פעולה , לרבות  לאספקת שירותי ייעוץ  

 שיתוף פעולה מסחרי 

 בעבור תאגיד השידור הישראלי 

 

 2021חודש ...........................שנת  ב .............    ביום שנערך ונחתם בירושלים  

  

 הישראלי   השידור   תאגיד   בין 

 ירושלים   23כנפי נשרים    רחוב   

  מצד       "( התאגיד "   – )להלן  

 ; אחד 

 

 .................................................   לבין 

 

 מספר רישום .............................. 

  

 מרחוב ................................................... 

 

    "(  הספק ו/או "   " יועץ "   – )להלן  

         

 ; שני   מצד  

 

  

בשירותי   והתאגיד    והואיל  ב'    מעוניין  במסמך  שמפורט  כפי  מפרט    – ייעוץ 

מסמכי  טכני   )להלן:     3/2022מכרז  וביתר  ת  התאגיד  פרסם  אשר 

 ;  "המכרז" בהתאמה( - "השירותים" ו/או "שירותי הייעוץ" ו 

והצעתו  ב   השתתף   והיועץ  והואיל  בהתאם    הזוכה   כהצעה   נבחרה מכרז 

בישיבתה   התאגיד  של  המכרזים  ועדת  להחלטת 

 ; מיום________________ 

  פי   על   ביניהם   ההתקשרות   תנאי   את   לקבוע   מבקשים   והצדדים  והואיל 

  לתנאי   בהתאם   בו   מקרה   בכל   להן   ובכפוף   להלן   זה   הסכם   הוראות 

 . התאגיד   עבור   ספציפי   שירות   במתן   היועץ   יזכה   ההליך 

 

 : כדלקמן   הצדדים   בין   והוסכם   הותנה ,  הוצהר   לפיכך 
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 ההסכם   ונספחי   הסעיפים   כותרות ,  המבוא  .1

ל  .1.1 ובסיס    הסכם המבוא  הימנו  נפרד  ובלתי  אחד  חלק  מהווה  זה 

לפרשנות   לא תשמשנה  כותרות הסעיפים  לפיו.  להתקשרות הצדדים 

ההסכם אלא לנוחיות הקריאה בלבד. למונחים הנזכרים בהסכם זה  

הוקנתה   אם  ההליך,  במסמכי  להם  שהוקנתה  משמעות  אותה  תהא 

  להם, אלא אם כן משתמעת להם מהדברים ו/או מהקשרם משמעות 

 אחרת. 

לבין הוראות  המכרז  במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות   .1.2

זה   מקרה    ייעשה הסכם  ובכל  כמכלול,  המסמכים  את  לפרש  מאמץ 

על זכויותיו   יחולו ההוראות המיטיבות עם התאגיד  ו/או  ,  ומוסיפות 

א  היועץ  התחייבויות  על  להוסיף  הבאות  נאמר  הוראות  אם  לא 

 , מובהר כי חוסר לא ייחשב כסתירה. במפורש אחרת. למען הסר ספק 

 המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:    הנספחים  .1.3

 ;  התחייבויות לשמירה על סודיות   -   ' א   נספח 

 ;  פירוט השירותים –   ' ב   נספח 

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים;    - ג'    נספח 

 הצעת המחיר;  – נספח ד'  

מטעמו  נותן שירותים יועץ שהוא תאגיד שבמסגרת הצעתו הציע    לגבי  .1.4

הכוונה   "היועץ",  שנרשם  מקום  בכל  אז  כי  השירותים,    היא לביצוע 

השירותים באמצעות    ליועץ    אחרת   משתמע   אם   אלא ,  מטעמו   נותן 

 . דברים   מהקשר 

את   .1.5 לשנות  לבטל  להפחית  להוסיף,  עת,  בכל  רשאי  יהא  התאגיד 

בהסכמה   מראש  תקבע  והתמורה  מהיועץ,  ידרוש  אותם  השירותים 

בכתב בין הצדדים באופן יחסי ובהתאם לתמורה שבהצעת המחיר של  

מימוש  היועץ בנספח ב'. ככל שהתאגיד יעשה כן, ייחשב הדבר משום  

 .  1993- המכרזים, התשנ"ג   תקנות חובת ג ל 3לפי תקנה  זכות ברירה  

לשביעות    מקצועי על הספק הזוכה להתחייב למתן השירותים באופן   .1.6

התאגיד  של  המלאה  ומהותי  .  רצונו  עקרי  יסודי  הנו  זה  תנאי 

 .    להתקשרות מכוח המכרז דנן 

 

 היועץ   והתחייבויות   הצהרות  .2

 : כדלקמן   ומצהיר   מתחייב   היועץ 

השירותים    היועץ  2.1 ב'  ייתן את  נספח  השירותים,    – המפורטים  פירוט 

ן  נות ____________ )להלן: "   נותן השירותים   אמצעות עצמו ו/או ב ב 

   .  בלבד (  " היועץ ו/או "   " השירותים 

החל   2.2 דין  כל  להוראות  בהתאם  השירותים  את  לספק  מתחייב  היועץ 

 בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה. 

ב ב   יד התאג   עם   פעולה   ישתף   היועץ  2.3 ומוחלט  מלא    הקשור   כל אופן 

  לרשות  ויעמוד  זה   והסכם מכרז ה  הוראות  פי  על   התחייבויותיו  למילוי 
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עת,    התאגיד    בהתאם   וזאת ,  גבוהה   זמינות   וברמת   שוטף   באופן בכל 

   . במלואם   השירותים   להספקת ,  שיידרש   ככל ,  התאגיד   לצרכי 

התאגיד בהתאם להסכם זה אינו פוגע    עבור ו  י מתן השירותים על יד ב  2.4

רוחני של   בקניין  לזכויות  לרבות בכל הקשור  כלשהו,  ג'  צד  בזכויות 

 צד ג' כלשהו. 

בעל   2.5 הכספיים  הוא  האמצעים  לרבות  הדרושים,  והאמצעים  היכולת 

הניסיון   המקצועי,  הידע  את  וכן  לרשותו  העומדים  האנוש  ומשאבי 

ה והמומחיות   אספקת והכישורים  לשם  באופן  השירותים   נדרשים   ,

 מקצועי ולשביעות רצונו המלאה של התאגיד.  

ב  2.6 מחזיק  ה הוא  להוראות  כל  בהתאם  התקפים  והאישורים  מסמכים 

הסמכות   ביטוחים,  תעודות,  היתרים,  רישיונות,  לרבות  דין,  כל 

לפי   התחייבויותיו  ביצוע  ו/או  התאגדותו  לשם  הנדרשים  והכשרות 

מתחייב   היועץ  זה.    לעיל   כאמור   תקפים   ים מסמכ   להחזיק הסכם 

המסמכים   ולהציג  ההסכם  תקופת  כל  עת    לתאגיד במהלך  בכל 

   דרש. י שי 

להודיע    היועץ  2.7 בתוקף    לתאגיד מתחייב  שיחול  שינוי  כל  על  מיד 

הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו  

יודיע   היועץ  נספחיו.  על  זה  להסכם  בהתאם  השירותים  את  ליתן 

בתוך  לתאג  המאוחר  לכל  ובכתב,  בע"פ  שינוי    48יד  כל  על  שעות, 

באפשרותו   יהיה  לא  כי  עולה  בו  מקרה  כל  על  ו/או  החוקי  במעמדו 

להעניק את השירותים המבוקשים ו/או על כל אפשרות מסתברת כי  

או   כולן  זה,  והסכם  ההליך  פי  על  בהתחייבויותיו  לעמוד  יוכל  לא 

ניין אחר שיש בו כדי להשפיע  מקצתן, מכל סיבה שהיא ו/או על כל ע 

 על מתן השירותים המבוקשים. 

כל   2.8 על  זה  בסעיף  המפורטות  היועץ  הצהרות  של  נכונותן  כי  מובהר 

נכונות    ובהצעתו חלקיו   אי  זה.  בהסכם  מהותי  תנאי  היא  בהליך 

מועד   בכל  ובין  זה  הסכם  חתימת  בעת  בין  חלקן,  או  אלה  הצהרות 

 ם זה מצד היועץ. שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכ 

 
 ואופן אספקתם   ידי היועץ - השירותים שיינתנו על  .3

ב   היועץ מתחייב לספק את שירותי  .3.1 ,  התאגיד התאם לדרישות  הייעוץ 

. השירותים שינתנו  להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין 

 על ידי היועץ מפורטים במכרז המהווה חלק אינטגרלי מהסכם זה. 

הנתונות   .3.2 הסמכויות  מן  למעט  כבא  יתפרש  לא  זה  בהסכם  דבר  שום 

 ולבעלי התפקידים שבו.   לתאגיד 

ההתקשרות היא בהסכם מסגרת, לפיו התאגיד יזמין את השירותים   .3.3

לפי   לקבוע  הברירה  זכות  תהא  לתאגיד  שיידרש.  אימת  כל  מראש 

כל   ולגבי  שיקול דעתו הבלעדי, בכל מקרה שיחליט לצרוך שירותים 
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היקף    הזמנת  שיידרשו,  השירותים  מהות  את:  היתר,  בין  שירותים, 

 השירות, מועדי מתן השירותים, מאפיינים מיוחדים וכל פרט אחר.  

או   .3.4 היקפים  כמויות,  להזמנת  התחייבות  ללא  הנה  ההתקשרות 

כל   להזמין  שלא  זכאי  יהא  והתאגיד  כלשהם  מינימליים  שירותים  

 שירות כלל בכל תקופה שהיא.   

בלב  .3.5 את  לתאגיד  להרחיב  או  לצמצם  לבטל,  הברירה  זכות  תהא  ד 

היקפי השירותים בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, מבלי  

שלמציע   ומבלי  החלטתו  את  לבסס  או  לנמק  מחויב  יהא  שהתאגיד 

 הזוכה תהיה כל טענה בקשר לכך.  

שירותי   .3.6 על  בנוסף  שירותים  להוסיף  עת,  בכל  רשאי  יהא  התאגיד 

שנות חלק מן השירותים כאמור, הכל לפי שיקול דעתו  הייעוץ  ו/או ל 

הנתונה   ברירה  כזכות  יחשב  שכזה,  שינוי  כל  התאגיד.  של  הבלעדי 

  1993  – ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  3לתאגיד בהתאם לתקנה  

התמורה,   בשינוי  כרוך  שהדבר  ככל  המכרזים"(,  "תקנות  )להלן: 

אם לתמורה נשוא  התמורה תקבע בהסכמה בין הצדדים באופן שתות 

 הצעת המציע ותהיה בהלימה לכך.   

בלעדיות במתן השירותים. התאגיד יהיה רשאי לקבל את  ליועץ אין   .3.7

 . השירותים כולם או חלקם באמצעות כל גורם אחר 

יספק לתאגיד את השירותים בעצמו ולא על ידי גורמים אחרים  היועץ   .3.8

קיבל  יועץ  או קבלני משנה, אלא אם נאמר אחרת בהסכם ו/או באם ה 

וה  במקרה  מראש.  התאגיד  מאת  בכתב  היתר  תאגיד,  יועץ  לכך  הנו 

את  הספק   להחליף  רשאי  יהא  השירותים לא  אם  באחר   נותן  אלא   ,

הסכים לכך התאגיד מראש ובכתב. מובהר שעל כל קבלן משנה ו/או  

באיכות   המכרז  דרישות  בכל  בעצמו  לעמוד  חלופי  שירותים  נותן 

ל  זהה  לפחות  או  שתהיה  השירותים יועץ  ספק  לנותן  הסר  למען   .

ו/או   היתר להחלפת הספק  לתן  יהא רשאי לסרב  כי התאגיד  מובהר 

לפי שיקול   והכל  כל סיבה  ואף ללא  נותן שירותים מכל סיבה שהיא 

למען הסר ספק מובהר כי התאגיד לא יפצה את היועץ  דעתו הבלעדי.  

לו אם ס  נזקים העשויים להיגרם  בגין הפסדים או  ירב  בדרך כלשהי 

 התאגיד לקבל שירותים מיועץ ו/או מנותן שירותים חילופי.  

את   .3.9 להחליף  מהיועץ  לבקש  התאגיד  מסמכות  לגרוע  כדי  באמור  אין 

מכל סיבה שהיא  ,  התאגיד   של   דעתו   לשיקול   בהתאם נותן השירותים,  

סיבה,   כל  ללא  עבודה    ימי   7  בתוך   זאת   לבצע   יהיה   היועץ   ועל ואף 

 . כאמור   הבקשה   ממועד 

 וסיומה   ההתקשרות תקופת   .4

זה   תוקפו  .4.1 הסכם  לתום  של  ועד   ___________ מיום  החל  יהא   ,12  

  .  ___________________ ליום  עד  היינו  זאת  חודשים  עם  יחד 

תוקפו כל עוד מורשי החתימה  ל כי ההסכם לא יכנס  ומוסכם  ובהר  מ 
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 " )להלן:  עליו.  יחתמו  לא  התאגיד  ההתקשרות  מטעם  תקופת 

 "(.  הראשונה 

נתונה זכות הברירה  לתאגיד בלבד   .4.2 אופציה לפי שקול דעתו  ה   - תהא 

לעת  מעת  להאריך  הראשונה  הבלעדי,  ההתקשרות  תקופת  את   ,

נוספות   בתקופות  ו/או  עד בתקופה  עשר )   12  של  חודשים  (  שנים 

הראשונה  ההתקשרות  תקופת  מתום  וזאת  מתום    נוספים,  ו/או 

וזאת   ההארכה,  התנאים   תקופת  ההתקשרות    באותם  תקופת  של 

יסכים    או ונה  הראש  שהספק  התאגיד    - ככל  עם  המיטיבים  בתנאים 

 " ההארכה )להלן:  ת "(.  תקופות  כל  סך  כי  ההתקשרות  מובהר  קופת 

  היינו תקופת ההתקשרות הראשונה ותקופות ההארכה לא תעלה על 

 .  חודשים   שים( י )ש   60

התאגיד יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי  מבלי לגרוע מהאמור,   .4.3

להפסיק את ההתקשרות   ו/או  ומכל סיבה שהיא, לבטל את ההסכם 

לפי ההסכם, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת תקופת ההתקשרות  

ההתקשרות   תקופת  במהלך  מתקופות  הראשונה  או  איזו  במהלך  או 

מוקדמת  בהודעה  וזאת  ב ימים   30של  ובכתב    ההארכה,  וזאת  נוסף  , 

התאגיד  של  זכותו  התנאים    על  לשאר  בהתאם  ההסכם  את  לבטל 

   . ו/או לפי כל דין   המפורטים בהסכם 

ביטול ההסכם ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופות הארכה   .4.4

לפי שיקול דעתו הבלעדי    נוספות, הנה זכות בלעדית המוקנית לתאגיד 

כל טענה    לספק לא תהיינה ו וזאת מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה, 

בשל כך ובכלל זה לא תהיינה לספק כל טענה גם בקשר לזהות הגורם  

התאגיד   יבחר  בו  להליך  בקשר  ו/או  תחתיו  השירותים  את  שיספק 

לצורך בחירת היועץ שיחליפו, ככל שהתאגיד יבקש להמשיך בקבלתם  

 השירותים כולם ו/או חלקם.    

לא  בכל עת,    , התאגיד ידי  - בכל מקרה של ביטול ההסכם על מובהר כי   .4.5

על   מכל    התאגיד תהיה  תשלום  לו  לשלם  או  היועץ  את  לפצות  חובה 

סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד  

לביטול ההסכם בכפוף לניכוי וקיזוז בגין חובות ונזקים, ככל שנגרמו  

 ידי היועץ לתאגיד. - על 

מ  .4.6 היועץ  שהיא,  סיבה  מכל  ההסכם  הפסקת  של  מקרה  חויב  בכל 

או את כל    לתאגיד להעביר לתאגיד את כל החומר שברשותו והשייך  

עבור    והתוצרים העבודה   ללא    התאגיד שעשה  ההסכם,  להפסקת  עד 

דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי היועץ אינו רשאי לעכב אצלו חומר  

לו.  המגיע  תשלום  בשל  לא  לרבות  שהיא,  סיבה  מכל  בנוסף    כלשהו 

של שירותי הייעוץ לתאגיד ו/או לכל גורם   היועץ מתחייב למעבר חלק 

 אחר ככל שיורה התאגיד.  

יחולו  ואחריות היועץ  סודיות וזכויות יוצרים ההוראות בדבר שמירת  .4.7

 ההתקשרות לפי הסכם זה.   ות / תקופה   תום גם לאחר  
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 שימוש בכלים ובחומרים  .5

והחומרים,   .5.1 הכלים  הציוד,  הדרושים  באלה   וכיוצא   הרישיונות כל   ,

אספקת השירותים, יירכשו על ידי היועץ ועל חשבונו, אלא אם  לשם  

 הוסכם אחרת מראש ובכתב. 

לצורך   .5.2 שימוש  היועץ  יעשה  בהם  והחומרים  הכלים  הציוד,    מתן כל 

ל  ללא סייג  יהיו מסוג המתאים  השירותים בהתאם    מתן השירותים, 

 להסכם זה. 

או   .5.3 בציוד, כלים, חומרים  כי עשיית שימוש  תוכנות, שיש בה  מובהר 

 פגיעה בזכויות צד ג' תחשב כהפרת הסכם זה. 

 העדר זכות ייצוג  .6

  כל או  / ו   השירותים   נותן מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי היועץ,   .6.1

נציג של  היועץ   מטעם   מי  ואינו רשאי    התאגיד , איננו סוכן, שלוח או 

בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב    התאגיד או מוסמך לייצג או לחייב את  

ידי  במה  על  לכך  הוסמך  אם  למעט  זה,  הסכם  נשוא  השירותים  ות 

ו/או  התאגיד  ההליך  מסעיפי  סעיף  כל  לפרש  אין  ובכתב.  מראש   ,

 ההסכם כהסמכה כאמור. 

וי  .6.2 כן  לעשות  כרשאי  עצמו  להציג  שלא  מתחייב  באחריות  י היועץ  שא 

או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור    תאגיד הבלעדית לכל נזק ל 

 בסעיף זה.  

 ליועץ   התאגיד   בין   ומעסיק   עובד   יחסי   היעדר  .7

ותן  נ   לרבות ,  מטעמו   מי   או   מעובדיו   או   משותפיו   מי   לרבות ,  היועץ  .7.1

השירותים, משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה, ואין לראות כל  

תת הוראות  על פי הסכם זה לפקח, להדריך או ל   לתאגיד זכות שניתנה  

שנועד  יועץ ל  כאמצעי  אלא  מטעמו,  או  ידו  על  שמועסק  מי  לכל  או   ,

כל   ו/או  היועץ  בין  במלואו.  זה  הסכם  הוראות  ביצוע  את  להבטיח 

ובין   מטעמו  שפועל  מי  כל  ו/או  ידו  על  המועסק  לא    התאגיד עובד 

 . סיק מע - יתקיימו יחסי עובד 

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת   .7.2

את   רואים  זה,  בהסכם  ביטוי  לידי  שבאה  כפי  המפורשת  הצדדים 

או עובדו  / ו , הרי ששכרו של היועץ  התאגיד היועץ ו/או עובדיו כעובד  

יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה על פי השכר שהיה משולם  

של    התאגיד לעובד   לאלה  ביותר  הדומים  הם  העסקתו  שמאפייני 

להשיב  היועץ  יהיה  היועץ  ועל  התמורה    לתאגיד ,  בין  ההפרש  את 

 . התאגיד ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד  

סיפק  היועץ ו/או נותן השירותים ו/או כל מי מטעמו  היה וייקבע כי   .7.3

כעובד   השירותים  לשפו התאגיד את  היועץ  על  יהיה  את  ,  ,  התאגיד ת 

 בשל קביעה כאמור.   לתאגיד מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו  
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אם   .7.4 לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בתשלומים    התאגיד בנוסף  יחויב 

יהיה   רשאי  זה,  בסעיף  כאמור  אלו,    התאגיד כלשהם  סכומים  לקזז 

 . מהתאגיד מכל סכום שיגיע ליועץ  

 

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים   .8

, ובלבד שלא יהיה  התאגיד לספק שירותים לאחרים זולת היועץ רשאי  .8.1

שלפי   בחובותיו  פגיעה  משום  מתן    הסכם בכך  האם  ההחלטה  זה. 

לאחר     השירותים   באספקת   פגיעה   ליצור   עלולה   / יוצרת שירותים 

 . התאגיד   של   הבלעדי   דעתו   לשיקול   נתונה   -   לתאגיד 

  תקופת   ובמהלך   ההסכם   חתימת   במועד כי    ומתחייב   מצהיר היועץ   .8.2

לא    על ,  התאגיד   עם   ההתקשרות  )ככל שתהיינה(  קיים  ית הארכותיה 

עניינים   ניגוד  כל  להתקיים(  צפוי    ניגוד   לרבות ,  דין   כל   לפי )ולא 

העסקיים,    עניינים  קשריו  ובין  זה  הסכם  עפ"י  התחייבויותיו  בין 

 " )להלן:  האישיים  או  עניינים המקצועיים  עניינים"  ניגוד  "ניגוד   .)"

 ניגוד עניינים כאמור. משמעו אף חשש ל 

מי    היועץ  .8.3 ו/או  להיוועץ  ביחס  נסיבות  שתיווצרנה  ככל  כי  מתחייב 

של   במצב  או  עניינים  ניגוד  של  במצב  להעמידו/ם  העלולים  מטעמו, 

עם   כאמור  חשש  של  עין  במראית  או  עניינים  לניגוד  חשש 

באופן   כך  על  להודיע  עליו  יהיה  זה,  לפי הסכם    מיידי התחייבויותיו 

גיד והלשכה המשפטית של התאגיד ולפעול על פי ההנחיות  לנציג התא 

 שיקבל. 

לחתום   .8.4 מתחייב  עניינים    על היועץ  מניגוד  להימנעות  התחייבות 

 המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  

היועץ מתחייב כי בעקבות מתן שירותים לפי הסכם זה, לא יקבל מצד   .8.5

כלשהי  תמורה  או  עמלות  התאגיד    ג'  לו  שישלם  לתמורה  מעבר 

 .  בהתאם להוראות הסכם זה 

 התמורה  .9

לביצוע   .9.1 ובתמורה  זה    יו התחייבויות   כל כנגד  הסכם  פי    במלואן על 

נספח    -   בהצעת המחיר   כמפורט ובמועדן ישלם התאגיד ליועץ תשלום  

 "(. התמורה "   - להסכם זה )להלן  ד'  

שה היועץ   .9.2 שירותים  בגין  ורק  אך  תמורה  לתשלום  זכאי  וזמנו  יהא 

השירותים   לאספקת  ובכפוף  התאגיד  ידי  על  ובכתב  מראש  ממנו 

 בפועל לשביעות רצונו המלאה של התאגיד.  

 כל תנאי מסמך ד' הצעת המחיר, יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם דנן.   .9.3

הגשת  לתאגיד   היועץ   שיגיש   חשבונית   כנגד   תשולם   התמורה  .9.4 מועדי   .

 בתוך חמשה ימי עבודה לאחר תחילת כל חודש.  החשבונית יהיו  
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לבדיקת    הפירוט ו נית  חשבו ה  .9.5 יועברו  אליו,  התאגיד.    נציג המצורף 

פירעון התשלום יעשה לאחר ובכפוף לקבלת האישור כנדרש. מובהר  

אישורו   מתן  לצורך  הבהרה  כל  לדרוש  רשאי  יהיה  התאגיד  נציג  כי 

ויהיה מורשה לאשר את החשבון בחלקו, בשלמותו או לא לאשרו כלל,  

 לפי עמידת היועץ בדרישות ההסכם על נספחיו.   הכל 

- על   התשלום   דרישת   אישור   לאחר   חשבונית   לתאגיד   להגיש   היועץ   על  .9.6

מיום    יום   30+    שוטף    בנוהל ,  כאמור   חשבון   כנגד   יבוצע   והתשלום דו  י 

 אישור החשבון על ידי  נציג התאגיד.  

וטענות    ליועץ  .9.7 דרישות  כל  תהיינה  עיכובים    התאגיד   כלפי לא  בגלל 

פרטים   מחוסר  נבעו  אשר  הימנה,  חלק  או  כולה  התמורה  בתשלום 

 בדרישת התשלום. 

ימציא לתאגיד חשבונית מס מקורית כחוק עם קבלת התמורה    היועץ  .9.8

 לפי הסכם זה.  

 . מהתאגיד בל  ק מיד כל סכום עודף שי   לתאגיד היועץ מתחייב להחזיר   .9.9

עסקאות   תקנות לפי  תקפים   ים מותנה בהצגת אישור  התמורה תשלום  .9.10

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו  

וכן כל אישור שיידרש על פי כל דין ועל פי נהלי התאגיד, כפי    1976  - 

 שיהיו מעת לעת. 

סופי,   .9.11 סכום  הינה  הנ"ל  התמורה  ספק,  הסר  נכה  י   התאגיד למען 

ה אחר אשר  , כל מס, היטל או תשלום חוב להיוועץ במקור מכל תשלום  

  לפני   סביר   זמן יש לנכותו במקור על פי כל דין, אלא אם ימציא היועץ,  

, אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס או חייב בניכוי  התשלום   ביצוע 

 מס לפי שיעור אחר. 

 קיזוז  .10

מזכות   .10.1 לגרוע  דין,    התאגיד מבלי  כל  פי  על  סעד  ו/או  תרופה  לכל 

יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל  ל   ו התאגיד  פי הסכם  - יועץ על לשלם 

פי הסכם  - מהיועץ על  תאגיד כל סכום המגיע ל ולפי כל הסכם אחר,   זה 

 פי כל הסכם אחר.  - זה או על 

 היועץ   אחריות  .11

י  .11.1 באחריות  י היועץ  נזק    מלאה שא  או  אובדן  הפסד,  פגיעה,  כל  בגין 

שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או  

או לגופו    התאגיד מטעמו, או לרכוש    מי לגוף או רכוש עובדיו או של  
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ישירה או עקיפה מהפעלתו של   או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה 

 הסכם זה. 

כל תשלום, הוצאה או נזק  שא ב י לא י   התאגיד מוסכם בין הצדדים כי   .11.2

מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של היועץ או מי מטעמו או  

של   או  עובדיו  לרכוש    מי לגוף או רכוש  או  לגופו    התאגיד מטעמו  או 

ישירה או עקיפה מהפעלתו של   או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה 

 הסכם זה וכי אחריות זו תחול על היועץ בלבד. 

את   .11.3 לשפות  מתחייב  הוצאה    התאגיד היועץ  או  תשלום  נזק,  כל  על 

שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של היועץ  

קבלת   עם  מיד  זה,  הסכם  של  מהפעלתו  עקיפה  או  ישירה  כתוצאה 

 . התאגיד הודעה על כך מאת  

 חובת ביטוח  .12

  הוא   , דין   כל   לפי או  / ו   זה   הסכם   לפי   היועץ   מאחריות   לגרוע   מבלי 

  תקופה   ובכל   ההתקשרות   תקופת   במהלך ,  ולקיים   לערוך   מתחייב 

  של   זה   בסוג   כמקובל   ביטוחים  ,  אחראי   להימצא   עלול   הוא   בה   נוספת 

  מבלי ,  לרבות ,  השירותים   אספקת   לצורך   הנדרשים או  / ו   התקשרות 

  שלישי   צד   ביטוח ,  מקצועית   אחריות   ביטוח   האמור   מכלליות   לגרוע 

  ובתנאים   נאותים   אחריות   בגבולות   והכל ,  מעבידים   חבות   וביטוח 

  את   לו   יציג   היועץ ,  התאגיד   לבקשת .  התאגיד   רצון   לשביעות   סבירים 

 . פיו   על   תשלום   ולכל   החוזה   על   לחתימה   כתנאי   הביטוח   פוליסות 

 זכויות יוצרים  .13

על  .13.1 שיסופקו  השירותים  זה  - כל  הסכם  במסגרת  היועץ  ידי 

מן    והתוצרים ותוצאותיהם,   יוצא  ללא  זה,  הסכם  במסגרת  הוכנו 

 .  התאגיד הכלל, ייחשבו כקניינו המוחלט של  

ו/או   .13.2 מהשירותים  חלק  בכל  או  כלשהו  במסמך  ישתמש  לא  היועץ 

מראש   אישור  ללא  במסגרתם,  שיוכנו  התוצרים  ו/או  תוצאותיהם 

 .  התאגיד ובכתב של  

יהיה זכאי לדרוש ולקבל מהיועץ במהלך מתן השירותים, או    התאגיד  .13.3

לאחר מכן, כל תכנית, מסמך, או דבר הקשור למתן השירותים נשוא  

 יה. הסכם זה בכל מד 

שיסופקו   .13.4 והתוצרים  השירותים  בכל  היוצרים  כחלק    לתאגיד זכויות 

זה, לרבות חוות   ושהוכנו מהסכם זה   "חות,  דו דעת,  - במסגרת הסכם 

יהיו   באלה  כיוצא  וכל  דלעיל  לתאגיד   שייכים מחקרים  והתמורה   ,

 תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה. 
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תוך  ב   עץ היו יהא רשאי לבצע כל שימוש בתוצרי העבודה של    התאגיד  .13.5

והכנסת   תקופת   שינויים  ביצוע  לרבות  לאחריה,  ו/או  ההתקשרות 

או   בתמורה  לאחר  העברתם  או  מחדש  עריכה  או  השלמות  תוספות, 

 ללא תמורה.  

צדדים  מ   היועץ  .13.6 של  זכויות  להפר  כדי  עבודתו  בתוצרי  שאין  תחייב 

וכן   את  מ שלישיים,  לשפות  על    התאגיד תחייב  ייתבע  בו  מקרה  בכל 

 ידי צד שלישי בגין הפרה נטענת של זכויות כאמור. 

 שמירת סודיות  .14

 היועץ מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא       .14.1

גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע,    לידיעת כל 

סוג שהוא   נתונים, חפץ, מסמך מכל  סוד מסחרי,  כל דבר  ידיעה,  או 

"( שיגיעו לידי  מידע סודי אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל )להלן: " 

או   בתוקף  זה,  להסכם  בקשר  או  עקב  מטעמו  מי  או  עובדיו  היועץ, 

ביצוע   במהלך  וזאת  התאגיד,  עם  בקשר  ו/או  ביצועו  עם  בקשר 

 מראש ובכתב.   התאגיד ללא אישור    - ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן  

ר בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי  היועץ מתחייב לשמו  .14.2

שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם  

 . התאגיד ביצועו או בקשר עם  

ל   התאגיד  .14.3 לעניין  א הור   יתן רשאי  מיוחדים  הסדרים  בדבר  ליועץ  ות 

שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור  

  התאגיד דה מיוחדים והיועץ מתחייב למלא אחר דרישות  או נוהלי עבו 

 בנדון. 

מלבד   .14.4 כלשהי  למטרה  סודי  במידע  להשתמש  שלא  מתחייב  היועץ 

נציג   מאת  ובכתב  מראש  באישור  אלא  זה,  הסכם    התאגיד לביצוע 

 המוסמך. 

יעמיד לרשות   .14.5 סיבה שהיא, היועץ  זה, מכל    התאגיד עם סיום הסכם 

את  ועניינית  מסודרת  מלאה,  הנמצאים    בצורה  והמידע  הידע  כל 

זה   הסכם  ולביצוע  לשירות  בקשר  מתן  / ו ברשותו  במסגרת  או 

)להלן   זה  הסכם  פי  על  יועבר  המידע "   - השירותים  המידע  כל   .)"

שימנה    לתאגיד  שלישי  לצד  קיים  התאגיד ו/או  הוא  שבו  אופן  בכל   ,

)בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל אופן אחר( בלוח זמנים שייקבע  

, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת  גיד התא ע"י  

 . התאגיד כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של  
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מי   .14.6 כל  ולהחתים  לחתום  להיות קשור    מטעמו היועץ מתחייב  שעתיד 

על   כאמור  למידע  להיחשף  ושעשוי  זה  הליך  נשואי  השירותים  במתן 

  המצורף   סח בנו "התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים"  

 . זה   להסכם 

 סיום התקשרות  .15

 

של סיום התקשרות עם היועץ, בין אם הופסקה מכל סיבה    בכל מקרה  .15.1

שהיא או ללא כל סיבה, ובין אם הסתיימה במועדה, יפעל היועץ בכל  

שעלול   נזק  כל  לצמצמם  ו/או  למנוע  מנת  על  שברשותו,  האמצעים 

 להיגרם לתאגיד בשל סיום ההתקשרות.  

האלקטרוניים   .15.2 הפיזיים,  החומרים  כל  בהעברת  מחויב  יהא  היועץ 

אחר  וה  גורם  לכל  או  לתאגיד  השירותים  במתן  הקשורים  מגנטיים 

 שיקבע על ידי התאגיד. 

של   .15.3 הנחייתו  לפי  גורם  כל  עם  פעולה  בשיתוף  לפעול  מתחייב  היועץ 

השירותים.   מתן  של  ויעיל  פשוט  חלק,  מעבר  לשם  ולפעול  התאגיד, 

בכלל זה על היועץ  להדריך כל גורם עליו יורה התאגיד, לגבי מהותן  

מתן  ושיטו  במסגרת  ידו  על  שבוצעו  הפעילויות  של  ביצוען  ת 

 השירותים לתאגיד.  

והמלא   .15.4 התנאים  כל  אחר  ומקצועי  מלא  באופן  ימלא  הספק 

ידו   על  השירותים  מתן  סיום  למועד  עד  ההסכם,  לפי  התחייבויותיו 

 בפועל.   

 הסבת ההסכם  .16

או להעביר את התחייבויותיו    לא להסב או להמחות ש היועץ מתחייב   .16.1

אין הוא רשאי להעביר או להמחות  ו על פי הסכם זה כולן או חלקן,  

קיבל    אם או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה, אלא  

התאגיד   ובכתב.  מראש  לכך  התאגיד  הסכמת  לסרב  י את  רשאי  היה 

,  ו כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטת   ו ליתן את הסכמת 

 מצא לנכון. י או להסכים בתנאים ש 

כמו כן, אין היועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע התחייבויותיו כולן   .16.2

רשאי    יהיה   התאגיד מראש ובכתב.    התאגיד או מקצתן, אלא בהסכמת  

הסכמת  את  ליתן  את    ו לסרב  לנמק  ומבלי  שהיא  סיבה  מכל  כאמור, 

 מצא לנכון. י ו להסכים בתנאים ש , א ו החלטת 
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  לעיל   זה   בסעיף   כאמור   להסבה   התאגיד   באישור   אין ,  ספק   הסר   למען  .16.3

  כולן ,  זה   הסכם   לפי   ומהתחייבויותיו   מאחריות   היועץ   את   לפטור   כדי 

 . חלקן   או 

 שיפוט   סמכות  .17

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

 . ירושלים   בעיר   העניין   מבחינת   המוסמכים 

 

 כתובות והודעות  .18

 כמפורט בראש ההסכם.   נן הי   והתאגיד   היועץ ת  ו כתוב  .18.1

הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן,   .18.2

יום משלוחן בדואר, אם נשלחו  שעות מ   48במידה ונמסרו ביד, ותוך  

בדוא"ל  ו בדואר,   או  בפקסימיליה  נשלחו  במועד    – אם  הגיעו  כאילו 

 שליחתן בכפוף לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלתם. 

 כללי  .19

  ו במימוש זכויותי   התאגיד שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של   .19.1

  במפורש ויתור או מניעה אלא אם נעשו  ו על פי הסכם זה לא יתפרשו כ 

 בכתב. ו 

זכות    היועץ  .19.2 כל  על  בזאת  ו/או    לעכבון מוותר  נכסים  על  כלשהו 

על ידי התאגיד בקשר עם הסכם זה,   ו/או מידע שנמסר לו  מסמכים 

 תשלום התמורה. - לרבות בנסיבות של אי 

 

 החתימה שלהם:   מורשי באו הצדדים על החתום באמצעות    ולראיה 

 

 

 ____________ ____   __________________ 

 היועץ          התאגיד 
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 להסכם א'    נספח 

 התחייבות לשמירת סודיות 

שיספק את השירותים במסגרת חתימה על    ]לחתימה על ידי המציע והיועץ 

 ההסכם עם הזוכה[ 

 

כי   הואיל  לי  וידוע  לי    השידור   תאגיד   בין   שייחתם   להסכם   בקשר   או   עקב והוסבר 

............................ )המציע( יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא    לבין  הישראלי 

 ( מידע  ידע  Informationלידיעתי  או   ,)Know- How)  לרבות כלשהם   )

סוד   שרטוט,  רישום,  מסמך,  תוכנית,  חומר,  דעת,  חוות  תכתובת, 

מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או    ות מסחרי/עסקי או ידיע 

שיד  תשמש  מידע  שהכלל  כ יעתו  למידע  הגעה  לשם  דרך"  יכול    אינו "קיצור 

ב  בתעתיק,  לרבות  בכתב,  ובין  פה  בעל  בין  אליו,    אחסון   אמצעי להגיע 

או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף,    אלקטרוני 

  לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: 

 (; " המידע " 

 

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה   והואיל 

לנציגי   מלבד  כלשהם  גוף  או  אדם  לכל  לעניין    התאגיד שהיא  המוסמכים 

המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום    התאגיד ההסכם, ללא קבלת אישור נציג  

ו   לתאגיד  נזק  לצדדים  סעיף   גם או  לפי  פלילית  עבירה  לחוק    118  מהווה 

 ; 1977  - העונשין, תשל"ז 

 

 השידור הישראלי כדלקמן:    תאגיד , אני הח"מ מתחייב כלפי  האמור   נוכח 

 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.   .1

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע   .2

 .  ממנו 

לידיעתי   .3 הובא  או  נמסר  שלשמה  למטרה  ורק  אך  במידע  להשתמש 

או   במידע  להשתמש  לא  לעיל,  לאמור  ובכפוף  השירותים,  במסגרת מתן 

לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן  

 אפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.  לא לגרום או ל 

תקופת   .4 כל  במשך  כי  מתחייב  הנני  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי 

ידי היועץ או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד  - העסקתי על 

לפרסם,   לא  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  המידע,  את  לקבל  כלשהם 

להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא    להעביר, להודיע, למסור או 

מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר  

 ובין עקיף, לצד כל שהוא.  

את   .5 לקיים  כדי  הדרוש  כל  את  ולעשות  קפדנית  זהירות  אמצעי  לנקוט 
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פי  י ות וי התחייב  על  ז   כתב י  בכל אמצעי  ו   ה התחייבות  לנקוט  בין השאר, 

 נדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת. הזהירות ה 

 

מטעמי,   .6 מי  או  משנה  קבלני  או  עובדי  לידיעת  את  שישנם   ככל להביא   ,

האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על  

 אי מילוי החובה.  

או   .7 הוצאה  או  פגיעה  או  נזק  לכל  דין  כל  פי  על  כלפיכם  אחראי  להיות 

כתוצאה    תוצאה  שהוא  כל  שלישי  לצד  או  לכם  ייגרמו  אשר  סוג,  מכל 

מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור  

 ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.  

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר   .8

לחזקתי  או שהגיע  לכם  או השייך  עקב    או חפץ שקיבלתי מכם  לידי  או 

או   עקב מתן השירותים  גוף  או  או שקיבלתי מכל אדם  מתן השירותים 

. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק  תאגיד חומר שהכנתי עבור ה 

 כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.  

זו   .9 התחייבות  שאפר  מקרה  השייך  ו בכל  כאמור  מידע  ,  לתאגיד שאגלה 

נפר   לתאגיד תהיה   תביעה  חובת  זכות  הפרת  בגין  כלפי  ועצמאית  דת 

 הסודיות שלעיל.  

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה   .10

התשל"ז  עונשין,  חוק  לפי  עבירה  מהווים  לאחר  מסירתו    1997  - לרבות 

 .  1981  - וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

דרך שהיא,  תקבלו בכל  י מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר   .11

 יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.   

לגרוע מכל זכות או סעד או   .12 כדי  זו  וידוע לי כי אין בהתחייבות  מוסכם 

 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.  - על   לתאגיד סמכות אחרת המוקנית  

 

 

 לראיה באתי על החתום ו 

 

 ת"ז:______________     מלא:__________________  - שם 

 

 

 :___________________ חתימה 
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 להסכם '  ב   נספח 

 פירוט השירותים  

 הסכם(  ה חתימה על  לזוכה במכרז במסגרת  )יצורף  
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 להסכם '  ג   נספח 

 

 עניינים   ניגוד   למניעת   התחייבות 

 המוצע בעת הגשת ההצעה[   ]לחתימה על ידי המציע ו/או היועץ 

 

לגרוע מהוראות   ומבלי  נספחיו    ההליך בנוסף  על ו על  ידי  - ממסמכי ההצעה שהוגשה 

   - המציע 

 

מטעם   החתימה  מורשה   ,_______ מס'  ת.ז.  נושא   ,______________ הח"מ  אני 

 " )להלן:   ____________ שמספרו  מצהיר  המציע __________________   )"

  אבחר   אם ומתחייב בזאת, כי במועד הגשת ההצעה מתקיימות כל הדרישות הבאות, ו 

הבאות, במשך כל תקופת ההתקשרות, על הארכותיה    עמוד בכל הדרישות ל משיך  א 

 )ככל שתהיינה( כדלקמן: 

 

במסגרת מתן השירותים    התאגיד המציע ומי מהצוות אשר מוצע ויועמד לרשות   . 1

נשוא ההליך, לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים  

ליך זה לבין עניין אחר של  בה   לפי או חשש לניגוד עניינים, בין ביצוע השירותים  

 מי מהם או של עובדיהם.  

 

בכלל זה המציע מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס למציע או למי מהצוות   . 2

על ניגוד עניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו    - המוצע  

ע   לתאגיד ו/או עיסוקו במסגרת מתן השירותים   ניין של  לבין עניין אחר שלו או 

 קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.   

 

עניין שלו או של קרובו או   ייחשבו לרבות  לעניין נספח זה, בכלל  "עניין אחר" 

של גוף שהמציע או מי מהצוות המוצע או קרוב של מי מהם חבר בו, מנהל אותו  

ב שלו חלק  או עובד אחראי בו, או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרו 

בזכות הצבעה,   בזכות למנות מנהל או  רווחים,  לקבלת  בזכות  בו, בהון מניות, 

וכן גם ענינו של לקוח, שהמציע או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו, או  

 עובד העובד עימו או בפיקוחו, מיצגים/ מייעצים/ מבקרים. 

 

                          _____________________           _____________________ 

 תאריך                                               שם מורשה החתימה+ חתימה                    
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 להסכם '  ד   נספח 

 הצעת מחיר 

 על ההסכם( חתימה    במסגרת )יצורף לזוכה במכרז  


