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 מבוא .1

 
"(, הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק השידור התאגיד"  -  תאגיד השידור הישראלי )להלן גם 1.1

גיד ואופן ניהולו נקבעו יו של התא"(. מטרותהחוק" - )להלן 2014-התשע"דהציבורי הישראלי, 
 בחוק ובדין החל על תאגידים סטטוטוריים.

 
בטלוויזיה, ברדיו וכן מקיים פעילות בדיגיטל בנושאים שונים, לרבות מקיים שידורים התאגיד  1.2

 בתחומי החדשות, מוזיקה, תרבות וכיוצא באלה.

 
 להגיש הצעה לאספקתהסף שיפורטו בהמשך,  תנאיהעומדים ב התאגיד מזמין בזאת מציעים 1.3

 המוצרים הבאים:

 Quantumאו  IBM  ,HPמתוצרת של אחד היצרנים הבאים בלבד:  LTO-8קלטות  1.3.1

  IBM  ,HPמתוצרת של אחד היצרנים הבאים בלבד:  LTO Cleaning Tapes קלטות 1.3.2

 Quantumאו 

 LTOמדבקות לקלטות  1.3.3

 
 כל מוצר או רכיב נלווה  1.3.4

 
  "(הקלטות" –)להלן 

 
 אחד כל עם אשר, זוכים( 5עד חמשה )התאגיד יהא רשאי לבחור  ובו, מסגרת מכרז הינו המכרז 1.4

 הסכםב  כמפורט  תיחור  הליך  ייערך,  ההתקשרות  ביצוע  בשלב  .מסגרת  הסכם  התאגיד  יחתום  מהם
. קלטות של ספציפית הזמנה לאספקת פרטנית מחיר הצעת לתת הזוכים-המציעים יידרשו ובו

 .בתיחור שזכתה להצעתו בהתאם הזמנה תהבאו הקלטות את יספק בתיחור הזוכה

 
 דעתו  שקול  פי  ועל  לעת-מעת  התאגיד  וצרכי  לדרישת  בהתאם  קלטות  לספק  ויידרש  במכרז  יםהזוכ 1.5

 .והמוחלט הבלעדי
, ואין מצד אמדן והערכה שאינם מחייביםצפי, הינם  לעיל זהקטן  שבסעיף נתוניםמודגש כי 

 בכל  אובהיקפים אלו  יהיו    בפועלהשירותים  זה,    כל התחייבות כי בהתקשרות מושא מכרזהתאגיד  
 .שהוא היקף

מבלי לפגוע בכלליות האמור אין במידע זה לפגוע בזכויות הרשות שבמסמכי המכרז, לרבות לא 
ולהפסקת ההתקשרות  הסכםהתאגיד לביטול הבקשר ְלֵהיות ההסכם הסכם מסגרת, זכות 

 בתנאים המפורטים במסמכי המכרז וכיו"ב.

 
למציעים  בלעדיות להענקת התאגיד מצד התחייבות או הסכמה להוות כדי ובמכרז םבהסכ אין 1.6

 .השירותים בביצוע הזוכים

 
 לוח זמנים למכרז .2
 

 לוחות הזמנים: להלן 2.1

  

 תאריך פעולה

 בצהריים 12:00בשעה  18.4.2021 (3)סעיף מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 בצהריים 12:00בשעה  2.5.2021 (6.2)סעיף  מועד אחרון להגשת הצעות

 2.9.2021 (8)סעיף  מועד תוקף ההצעה
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יל לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף תאריכים שצוינו בטבלה לעבמקרה של אי התאמה בין ה 2.2

 המכרז, יקבעו התאריכים בטבלה.
 

אחד מן המועדים המנויים לעיל, בהודעה התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל   2.3

 3.5-3.6בהתאם להוראות סעיפים  (lwww.kan.org.iשתפורסם באתר האינטרנט של התאגיד )
, ולא תהא למי , וזאת בכל עתהתאגיד של דעתו לשיקול בהתאם אחרת דרך בכל או, להלן

 מהמציעים כל טענה או דרישה בקשר לכך. 

 
 הליך הבהרות .3

 
: קשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר אלקטרונית ובשאלו 3.1

 ayelete@kan.org.il  ון.מובהר כי לא יתקבלו פניות בטלפ לעיל. 2.1עד למועד הקבוע בסעיף 

 

, בשפה העברית כההניתן לערי Wordבאמצעות קובץ ובקשות הפונים מתבקשים להגיש שאלות  3.2
 בלבד, בפורמט שלהלן:

 

 "דמס
 השאלה מתייחסת אליו מסמךה

 (X)הזמנה/הסכם/נספח 
מס' 

 הסעיף
 השאלה

1.    
2.    

 

 לרכישת  7/2021ת מספר  מסגר  מכרז  -שאלות הבהרה  "(:  הנושא  בשורת)  לציין  יש  ל"בדוא  פנייהב 3.3

וכן, יש לציין את שם  תקובץ השאלו, לצרף את "הישראלי השידור תאגיד עבור LTO-8קלטות 
המציע, שם איש הקשר מטעמו לצורך קבלת תשובה, מספרי הטלפון שלו )קווי ונייד( וכתובת דואר 

 אלקטרוני. 

בשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה   3.4
 יחייב את התאגיד.עיף זה, שיתפרסם כאמור בס, כי רק מענה בכתב יודגש ובכל מקרה

 
תיקון כלשהו שינוי/או לבצע  ,בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה 3.5

מך הכולל את מסמכי המכרז, בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה, יפורסם מסב

( והמציעים יידרשו לצרף www.kan.org.ilהתשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של התאגיד )

  .5.1.10 בסעיף, כמפורט ידיהם-את המסמך האמור להצעתם, כשהוא חתום על

 
 האחרון  המועד  לפני,  התאגיד  של  האינטרנט  באתר  לעת  מעתבאחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן   3.6

 או/ו הודעות או/ו שינויים או/ו מועדים דחיותפרסום  לגבי, זה למועד בסמוך וגם ותהצע להגשת
 .מכרז זה במסגרת שיחולועדכונים או /ו הבהרה לשאלות תשובותפרסום תשובות הבהרה 

 
, המכרז  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  יהוו,  כאמור לעיל  האינטרנט  אתר  באמצעותמסמכים שיפורסמו   3.7

. מהמציעים אחד כל לידיעת והובא כאילו ועניין דבר לכל ויחשבוי עיםציהמ כל כלפייהיו תקפים 
עדכון למכרז שפורסמו באתר /הודעה של חוסר ידיעה עלם מוותרים מראש על כל טענה מציעיה

 האינטרנט של התאגיד, אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

 
 
   תנאי סף .4
 

 התנאים המפורטים להלן:  בכלצעה במועד הגשת הה מציעים העומדיםבמכרז להשתתף  רשאים

 
  )חברה, שותפות וכיו"ב( הרשום בישראל כדין.המציע הינו תאגיד  4.1

 ואת המסמכים הנקובים בו.  1לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף טופס מספר 

http://www.kan.org.il/
mailto:ayelete@kan.org.il
http://www.kan.org.il/
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ים, המציע מקיים את כל התנאים ובעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורי 4.2

 .  1976-התשל"ו
 ואת המסמכים הנקובים בו.  2מספר  לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף את טופס

 כדלקמן: LTOקלטות מכירת סיון ביבעל נהמציע   4.3
או  IBM , HPבלבד:  מתוצרת אחד או יותר מהיצרנים LTO לטותמכירת קב 4.3.1

Quantum . 
לפחות  ללעיל, הוא ש 4.3.1ממכירת קלטות כאמור בסעיף מצטבר הכנסות בהיקף  4.3.2

 . 2020, 2019, 2018מהשנים אחת לשנה, בכל  ₪  100,000
ולצרף אישור רואה חשבון בנוסח   3לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע להשלים את טופס מספר  

 א. 3של טופס מספר 
 

ת. קיום תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם כן נאמר מפורשות אחר
המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר שאינו המציע, לא ייחשב תנאי הסף בתאגיד קשור, באורגן של 

 כעמידה בתנאי הסף.

 
 מסמכים שיש לצרף להצעה .5
 

 :שלהלן ו/או המידע האישורים או/ו םמסמכיהעל המציע לצרף להצעתו את כל  5.1
 

, ותעודת/ות שינוי שם, העתק תעודת ההתאגדות של התאגיד  -אם המציע הוא תאגיד   5.1.1
 מהרשם הרלוונטי.מה ותדפיס מלא ועדכני אם קיימת/ות, אישור מורשה חתי

 
 צילום תעודת עוסק מורשה. - רשום תאגיד שאינו מורשה עוסקאם המציע הוא 

 
ניהול פנקסי חשבונות  על בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרזאישור  5.1.2

 .1976-, תשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 
 בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז על ניכוי מס במקור.אישור  5.1.3

  
 1כטופס מס'  מכרז, בנוסח המצורףחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה בהת 5.1.4

 למכרז.לנספח א' 

 
, 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ולחוק  1ב2-וב 2פים תצהיר בהתאם לסעי 5.1.5

 למכרז.א'  לנספח 2' כטופס מס בנוסח המצורף

 
 'א לנספח 3' מס כטופס המצורף בנוסח ,המקצועיים הסף בתנאי עמידה תצהיר 5.1.6

 .למכרז

 
 4כטופס מס'  בנוסח המצורף ,ויתור וכתב הסודיים ההצעה פרטי בדבר הצהרה 5.1.7

 .למכרזלנספח א' 

 
  .למכרזנספח ב'  - טופס הצעת מחיר 5.1.8

 
ידי המציע -תומים עלכשהם ח ונספחיה)לרבות הזמנה זו( חוברת מסמכי המכרז  5.1.9

למכרז(  'ג נספחבתחתית כל עמוד. בנוסף, המציע יחתום בעצמו על טיוטת ההסכם )
בראשי תיבות בתחתית כל עמוד )לרבות הנספחים(, ובחתימה מלאה במקום המיועד 

החתימה תהיה מאושרת בידי עו"ד במקום המיועד לכך בעמוד האחרון של ההסכם, ו
  .לכך בהסכם

 
ו/או תוספת ו/או עדכון לגבי המכרז   ו/או תשובות לשאלות הבהרה  הרהמך הבכל מס 5.1.10

 התאגיד.האינטרנט של ידי התאגיד, ויפורסם באתר -שיוצא בכתב על
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 המכרזיםב לחוק חובת 2אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף  5.2

 ועורך  השליטה  בעלת  י"ע  ומיםתח  תצהירים, רשאי המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח  -1992ב"תשנ
כנדרש בחוק זה, ובהתאם לתנאים המפורטים שם. מודגש בזאת, כי   המציע התאגיד של דין

בעת הגשת ההצעה למכרז,  יםבהתאם להוראות החוק האמור, יש לצרף את האישור והתצהיר
נים ומסמכים אלו לא יהיו נית כתנאי לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק בשליטת אישה

 .מכן-להשלמה לאחר
 

התאגיד רשאי לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן המסמכים ו/או הפרטים הנדרשים בתנאי  5.3
לדרוש ממציע  -תו הבלעדי שיקול דעב -המכרז. בלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהיה רשאי 

 .להלן 11 בסעיףבעניין זה כמפורטי השלמה ו/או הבהרה 

 
 הגשת ההצעה .6

הדרושים הנלווים והאישורים את ההצעה, על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים  יגישו המציעים 6.1
 קי און דיסק גבי-על סרוק נוסף עותק וכן והעתק אחדאחד מקור  - מודפסים עותקים ניבשאליה, 

 מכרז" ציע. על המעטפה יש לציין:שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם של המ ,סגורהבמעטפה 

 . "הישראלי השידור תאגיד עבור LTO-8קלטות  לרכישת 7/2021מס'  פומבימסגרת 

, מודיעין, בין הימים ראשון עד 44ההצעה תוגש לתיבת המכרזים של התאגיד, ברחוב צלע ההר  6.2
מכרז שת ההצעות בהאחרון להג מהמועד יאוחר וזאת לא, 17:00 - 09:00חמישי, בין השעות 

הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד לתאריך . לעיל 2.1 המועדים בסעיף בטבלת הקבוע 
 ולשעה הנקובים לעיל, לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים ותיפסלנה על הסף.

ידת הצורך, וחזר למגיש ההצעה, ותיפתח, במיובהר, כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל ת 6.3
 רק לצורך זיהוי פרטי המציע הרלוונטי במטרה להחזירה.

 
 .או בדואר בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס 6.4

 
 לרבות, המכרז מסמכי כלל את וקרא עיין כיהצהרה ואישור הגשת הצעה מטעם המציע מהווה  6.5

הסכמתו לכל תנאי המכרז,  , ונתןבהם הכלולים התנאים וכלל ירוטפה את הבין, ונספחיו ההסכם
וכי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על 
בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו, או כי לא היה מודע לפרט כלשהו 

 הקשור למכרז ו/או לתנאיו.

 
 במועד שבידיו והנתונים התאגיד והערכת ידיעת מיטב לפי ניתן, כרזהמ במסגרת שנמסר דעמי כל 6.6

ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז,  מקצוע-, בעיני בעלעל המציע לבדוק בעצמו .המכרז פרסום
טכני, מסחרי, , וכן כל נתון ופרט משפטי, כלכלי,  שירותיםאת היקף ומאפייני ההמידע הכלול בהם  

ולכלל  שירותיםלביצוע האו אחר, הרלוונטי, לדעתו של המציע, להליך המכרז,  קיעסמקצועי, 
 פי מסמכי המכרז.-התחייבויותיו של המציע על

 
בביצוע כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור  6.7

 ידי המציע.-צעה עלמושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת הה שירותיםה
 

ות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות מהכנת הוצאכל ה 6.8
ההצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה 

 ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.

 
לבד, ללא כל ידי מציע אחד ובשמו ב-אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על 6.9

בנוסף, הצעות למכרז זה. הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים 
נפרד(, היוצר ו/או עלול   מזההגופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר  

או היעדר   עניינים ו/או לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולהליצור ניגוד  
הא רשאי לפסול הצעות של מציעים יתחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה. התאגיד 

אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין ו/או חברת בת ו/או חברה מסונפת ו/או חברה קשורה, 
 . 1968 -רות ערך, התשכ"ח כהגדרתם בחוק ניי
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 התמורההצעת המחיר ו .7

 
 התשלום ביום כשיעורו שיחול)ללא מע"מ  חדשים בשקליםסכום  המציע ינקוב בהצעת המחיר 7.1

. חובה להשלים את הצעת המחיר בקשר לכל שורה א מכרז זהונש  לקלטת מהסוג המבוקשבפועל(  
  שבהצעת המחיר. התאגיד יעשה חישוב משוקלל של הצעת המחיר. 

, יבוא מיסי, םמיסי, לרבות, והרווח ההוצאות כל ואת העלויות כל את תכלול ת המחירהצע
 במפורש יצוין אם פרט וכדומה משלוח דמי, ציוד, הטסה /שינוע עלויות, עובדים שכר, היטלים

 .המכרז במסמכי אחרת

המחירים הינם קבועים וסופיים ולא ישולמו תוספות ו/או הפרשים ו/או התייקרויות מכל סוג  7.2
 ., למעט הצמדה לשער הדולר כמפורט בהסכםומין

בכל פעם לאורך תקופת בסוג ומספר שיידרש לו קלטות  מהזוכה לרכוש יהתאגיד יהיה רשא 7.3
ההתקשרות של שלוש שנים ומבלי שהתאגיד מתחייב למספר מסוים של קלטות בכל רכישה 

 עבור התמורה .תקציב משיקולי וכן והבלעדי המוחלט דעתו לשיקול בהתאם והכלורכישה, 
 . המחיר תבהצע היחידות למחירי בהתאם תהיה לזוכה שתשולם

 
מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המחיר תהיה סופית וכי אי התקיימות של איזו מהערכות המציע  7.4

שירותים , לרבות בנוגע להיקף התכניותיוו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או 
כל שינוי ידי התאגיד מכוח המכרז, לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו ו/או ל-שיוזמנו על

 ר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.אח
 
 תוקף ההצעה .8

 
 ו( חודשים ממועד הגשת ההצעות למכרז, אף אם נבחרהארבע) 4ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  8.1

לא יעמוד בתנאי כלשהו  יםהזוכמי מבמכרז קודם למועד זה. זאת, בין היתר, למקרה ש יםזוכ
יפר את ההסכם שיחתם עם התאגיד, או בכל מקרה אחר  מתנאי המכרז, או הציג מצג מטעה, או

במכרז תבוטל. במקרה כאמור, או במקרה שבו לא תצא ההתקשרות עם  יםהזוכמי מת שזו זכיי
אך לא  אל הפועל, מכל סיבה שהיא במסגרת תקופה זו כאמור, יהיה התאגיד רשאי, יםהזוכמי מ

, להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה במקום חייב, ובלי לגרוע מכל זכות אחרת שקיימת לו לפי דין
  .לאחר ההצעות הזוכות הבא

 
התאגיד יהא רשאי לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם לתקופה נוספת,  8.2

יעים מתחייבים להאריכה )ארבעה( חודשים נוספים, והמצ 4-אחת או יותר, ובסך הכל לא יותר מ
 בהתאם.

 
 ותהזוכ תובחירת ההצעבדיקת ההצעות ו .9

 
יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, למנות ועדת משנה ו/או להיעזר לצורך בדיקת ההצעות  התאגיד

 ביועצים ובמומחים כפי שימצא לנכון. 
 ה.בפני ועדת המכרזים לקבלת החלטת ככל שיוחלט על מינוי או סיוע כאמור, יובאו ההמלצות האמורות

 
 בתנאי הסף במכרז. םיתחילה יבחן התאגיד את עמידת המציע 9.1

 חלקם. או כולם הסף בתנאי עומדים אינם שמציעיהן הצעות תיפסלנה

 
 המשוקללות לפי חישובי התאגיד,   המחיר  הצעותמחיר.    100%אמת המידה לבחירת הזוכים תהיה   9.2

 בהן המוצע המחירו שעמדו בתנאי הסף במכרזההצעות  כאשר, לגבוה מהנמוך עולה בסדר ידורגו
במכרז, אלא אם כן יתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור   הזוכות  כהצעות  יוכרזור  הזול ביותהוא  

 .בה
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 אתמפנה בזאת  התאגיד  .ביותר הזול המחיר את שיציעו זוכים 5 עד לבחור רשאי יהיה התאגיד 9.3

 באמצעות עשהיתשל הקלטות שבפועל  הרכישה בדבר ההסכם להוראות המציעים לב תשומת
 .כיםהזו המציעים בין תיחור

 הכספית הצעתם אשר, מציעים יימצאו, לעיל ההצעות בדיקת בהליך בו במקרהעל אף האמור, 
 שהינןכספיות  הצעות( יותר או) 6 התקבלו, ביותר הנמוכות ההצעות 5 שבמקום באופן, זהה הינה

 על  או/ו  זה  הצעות  הזמנת  טופס  פי  על  תאגידל  העומדת  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  אזי,  ביותר  הנמוכות
התאגיד רשאי לקבוע כי כל אותן הצעות יוכרזו כזוכות במכרז, ובמקרה זה מספר  היהי, דין פי

 .5-הזוכים יהיה גדול מ
 

, במכרז זכו לא אשר המציעים ליתר וכן, כזוכים במכרז ידיו-ו עלמציעים שהוכרזודיע להתאגיד י 9.4
במסמכי מקום אחר  בכתב )דוא"ל ו/או דואר רשום(, וזאת על אף האמור בכלבאמצעות הודעה 

 .המכרז לעניין מסירת הודעות

 
לתקנן. הודעה הא התאגיד רשאי יבהצעה טעויות סופר או טעויות חשבוניות,  יתגלובכל מקרה ש 9.5

 על תיקון הטעות תימסר למציע.

 
לדחות את תחילת מועד ביצועו לבטל את המכרז ו/או  בכל עתהתאגיד שומר לעצמו את הזכות  9.6

היא, לרבות סיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתו סכם מכל סיבה שלא לחתום על ההו/או 
לא לחתום על לדחות מועד ו/או המלא והסופי. אם יחליט התאגיד כאמור לבטל את המכרז ו/או 

ההסכם, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא, בקשר 
לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק , ולא תחול על  לכך, והם לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו,

 התאגיד כל חובה לתשלום כאמור.

 
או כל הצעה שהיא  ות הזולות ביותרכריז על ההצעלהלא התאגיד שומר לעצמו את הזכות  9.7

 .במכרז כזוכה
 

 ותהצעהתאמת ההצעה לתנאי המכרז ופסילת  .10

 
ו עולה בקנה אחד עם דרישות המכרז. מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינ 10.1

או תיקון במסמכי המכרז או  , הערה,מחיקהתוספת, י לראות בכל שינוי, התאגיד יהא רשא
, משום הסתייגות ובאיזה דרך שייעשו )בגוף המסמכים, במכתב לוואי וכיו"ב( נאיו, אם ייעשובת

 "(.הסתייגות" - המציע מתנאי המכרז )להלן

 
 הצעה לקבל רשאי יהא והתאגיד, התאגיד כלפי תוקף כל יהיה לא עהבהצ שתיעשה להסתייגות 10.2

 דעתו שיקול לפי, ההצעה את לפסול לחילופין או, ממנה התעלמות תוך, הסתייגות כללה אשר
המציע יהיה  זה ובמקרה בכתב למציע כך על ודיעיהתאגיד לקבל הצעה כאמור,  בחר. הבלעדי

ת מן ההסתייגות שכלל במסמכי המכרז או בהצעתו מחויב לעמוד בהתחייבויותיו, תוך התעלמו
 .למכרז

 
מציע הסבור, כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את השגותיו או  10.3

 לעיל. 3הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, כמפורט בסעיף 
 

הצעה תכסיסנית התאגיד יהיה רשאי לפסול  פי דין,  -תונה לתאגיד עלבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנ 10.4
או הצעה הלוקה בסבסוד צולב, או שיש בה משום חוסר תום לב, או הצעה שמהניתוח שלה עולה 

, או שהיא חסרה, מוטעית, כי היא הפסדית, או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו
או שלא צורפו אליה כל  המכרז על הבנה מוטעית של נושא על הנחות בלתי נכונות אוסת מבוס

 .המסמכים הדרושים
 .אין באמור כדי לגרוע מזכותו של התאגיד למחול על פגמים טכניים שנפלו בהצעה בתום לב

 
 היה אשר לגביו מציע הסף על לפסול הבלעדי דעתו שיקול לפי הזכות את לעצמו שומר התאגיד 10.5

 אי ידו ו/או על השירותים מאספקת משמעותית שביעות אי רבותניסיון שלילי עמו, ל לתאגיד
 התאגיד ו/או חשד כלפי הנדרש ו/או הפרת התחייבויות קודמות השירות של בסטנדרטים עמידה

 .המכרזים ועדת של דעתה לשיקול למרמה, בכפוף לזכות טיעון שתינתן למציע, בהתאם
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 ף או להבהרותדרישה למידע נוס .11

 
, בכל שלב של המכרז, הבהרות בכתב או בעל פה ביחס ית לבקש מכל מציעועדת המכרזים רשא 11.1

להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע שאליו תפנה כאמור לשנות את הצעתו או להעניק 
 מההצעה.לו יתרון בלתי הוגן על פני מציעים אחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד 

 
המלצות או  נתונים, מסמכים, השלמת מידע חסר,ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע  11.2

אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי 
 המכרז, לרבות בתנאי הסף, וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה.

 קבלת ךלצור למציע לפנות התאגיד את לחייב כדי לעיל רבאמו אין אופן בשום כי יובהר
 מידע שתכלול הצעה כל לפסול רשאי יהיה והתאגיד, ואישורים פרטים והשלמת הבהרות

 .מטעה או שיקרי, חסר
 

 ועדת בפני להופיע ממציע לדרוש הזכות אתלעצמו  שומר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד 11.3
 להציג,  רזלמכ  הצעתו  במימוש  מטעמו  חלק  ליטול  האמור  גורם  כל  עם  יחד,  מטעמה  מי  או  המכרזים

 ולהשיב, שיידרשו הבהרה או/ו פרט או/ו נתון או/ו אסמכתא או/ו מסמך כל להגיש, הצעתו את
 .לשאלות

 
ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם אם מצאה כי אין  11.4

ובת התאגיד בשיווין בין המציעים, או כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טבכך כדי לפגוע 
 כעורך המכרז ואת תכליתו של מכרז זה.

 
ו/או ו/או נתון ו/או מסמך  , כל מידע  במועד בו דרש זאת התאגידהמציע מתחייב להמציא לתאגיד,   11.5

 כאמור לעיל.וכיו"ב אישור ו/או הבהרה 

 
 בלי לגרוע מכל האמור לעיל: 11.6

 
פרטים מלאים  פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש ממציע לגלות-תאגיד יהא רשאי, עלה 11.6.1

ורות המימון שלו או של בעל עניין ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מק
בו, שיטת התמחור/ניתוח המחירים אשר לפיהם תמחר את הצעתו, וכן כל מידע אחר 

שר נמנע מלמסור את המידע הדרוש במועד שלדעת התאגיד יש עניין בגילויו. מציע א
 התאגיד שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה. רשאי –שקבע לכך התאגיד 

 
נציגי התאגיד יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ו/או באתרי לקוחות שלהם סיפק  11.6.2

המציע שירותים דומים לשירותים מושא המכרז, ו/או לפנות לממליצים או ללקוחות 
ם קבלת חוות דעת, נתונים ופרטים אחרים אודות המציע אחרים של המציע לש

ו לישיים, לפי שיקול דעתו של התאגיד, לרבות חוות דעת אודות מצבמגורמים ש
 הכלכלי של המציע.

 
בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו, מתחייב המציע לעדכן את התאגיד, ללא דיחוי, לגבי כל  11.7

לתאגיד, בפרק הזמן אשר יחלוף ממועד הגשת הצעתו  שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר
קבע, כבעל ועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה במכרז, ואם נלמכרז ועד למ
 עד לחתימה על ההסכם עמו. –ההצעה הזוכה 

 
 חתימה על הסכם התקשרות .12

 
ממועד ההודעה לזוכה על זכייתו בהליך, מתחייב הזוכה לחתום על הסכם  םימי 7בתוך  12.1

שלושה העתקים המציא לתאגיד ידי התאגיד, ול-ההתקשרות, וזאת כתנאי לחתימת ההסכם על
בצירוף כל המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם, לרבות אישור קיום חתומים  

 להסכם(. ףשצור זהל ההביטוחים )בנוסח זה

 
וכל עוד לא נחתם ההסכם   ידי התאגיד-למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת ההסכם בפועל על 12.2

 בין הצדדים.תוקף -הסכם ברלא יהא קיים  ידי התאגיד,-על
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זה, תחשב כהפרה של תנאי המכרז. במקרה זה, תהא ועדת המכרזים בפרק אי עמידה באמור  12.3
במכרז. כל זאת, בלי לגרוע מזכותו  ותהזוכ ותההצעיזה מארשאית להכריז על ביטול זכייתה של 

 ההפרה.של התאגיד להיפרע מבעל ההצעה הזוכה בגין כל נזק נוסף שייגרם לו כתוצאה מ
 

 ובהצעה הזוכהעיון במסמכי המכרז  .13

 
, כל משתתף במכרז יהא רשאי לעיין 1993  -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  21בכפוף לתקנה   13.1

בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו 
ימים ממועד  30את תוך לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז, וז

מסירת ההודעה בדבר החלטת וועדת המכרזים, וזאת תוך תיאום מראש עם נציג התאגיד, ובכפוף 
 ולל מע"מ בגין עיון בהצעה הזוכה.₪ כ 250לתשלום בסך של 

 
משתתף במכרז לא יהיה רשאי לעיין בחלקים של החלטת ועדת המכרזים, או בחלקים של ההצעה  13.2

ם עלול לדעת וועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, או לפגוע הזוכה, אשר העיון בה
 .כלכלתה או בביטחון הציבורבביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, ב

 
חלקים מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן: " 13.3

אחרים, יציין במפורש בהצעתו, על גבי "(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים סודיים
 .וינמק את דעתולמסמכי המכרז, מהם החלקים הסודיים,  4 טופס מס'

 
בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציע שלא סימן חלקים  13.4

 מציעים אחרים.

 
ם בהצעותיהם סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים ג 13.5

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

 
ול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר : שיקיודגש 13.6

 .תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית

 
ידיו לא יהוו -שהוצע על  בלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר 13.7

 סוד מסחרי או עסקי.

 
 הוראות כלליות .14

 
ההסכם המצורף למכרז זה, על )ב(  לרבות, נספחיה על זו הזמנה( א) את כוללים המכרז מסמכי 14.1

 לגבי עדכון או/ו תוספת או/ו הבהרה לשאלות תשובות או/ו הבהרה מסמך כלוכן )ג( נספחיו, 
 יםמהוו , והם כולםהתאגיד של האינטרנט באתר ויפורסם, התאגיד ידי-על בכתב שיוצא המכרז

כמסמך אחד, שחלקיו משלימים זה  במסמכים אלולק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות ח
 את זה. 

הסכם, יגבר הנוסח המטיב נוסח הלבין  ההזמנה ונספחיהבנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח 
)ג(  האמור במסמכים שנכללים בס"ק עם התאגיד. מובהר לעניין זה, כי חסר לא ייחשב כסתירה.

 לעיל יגבר על האמור בשאר מסמכי המכרז.

 
 –משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר  -ביטויים המופיעים בלשון יחיד  14.2

 ולהפך.משמעם גם בלשון נקבה 

 
 למטרות נוחות בלבד, והן לא ישמשו לצרכי פרשנות.כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו  14.3

 
מסמכי המכרז הם רכושו הבלעדי של התאגיד, ואין לעשות בהם שימוש   -התאגיד במסמכים  קניין   14.4

 אלא לצורך הגשת ההצעות.
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 ניגוד עניינים 14.5

 
ו/או במצב   של חשש לניגוד ענייניםב  במצלא יהיה במצב של ניגוד ענייניים ו/או  מציע   14.5.1

התחייבויותיו במסגרת מכרז זה, ובין , בינו או בין ייניםנשל מראית עין של ניגוד ע
קשריו העסקיים, המקצועיים, האישיים, בין בשכר או תמורת טובת הנאה כלשהי, 

 .ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה חשש לניגוד עניינים

 
ניגוד באיזה ממצבי    לפסול הצעה במקרה שבו לדעתו, המציע מצויהא רשאי  התאגיד י 14.5.2

, בכפוף למתן הזדמנות למציע להתייחס לכוונה לפסול הצעתו בגין להנ"עניינים ה
 .סיבה זו

 
היה ונוצר מצב שבו יימצא המציע בניגוד עניינים, ידווח המציע על כך לאלתר וללא  14.5.3

 .ו, כפי שימסרו לודיחוי לתאגיד, ויפעל בהתאם להנחיותי

 
המקומית לדון בתובענה שעילתה מכרז זה, לרבות וסמכות השיפוט הבלעדית   -  סמכות שיפוט 14.6

 ההסכם המצורף לו, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.
 

כתובתם של המשתתפים  . במודיעין 44 ההר צלע רחובכתובת התאגיד ושל ועדת המכרזים הינה  14.7
 .שנקבעה במסמכיהםתיראה ככתובת 

על ידי התאגיד ו/או ועדת המכרזים לכתובת המשתתפים בדואר רשום, תיראה הודעה שתישלח 
כאילו התקבלה אצל המשתתפים תוך שלושה ימי עסקים מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה 

העסקים שלאחר היום בו נשלחה; ואם או בדוא"ל תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים  ביום  
 .בעת מסירתה –מסרה ביד נ

 
 

 :מכרזהזמנה להציע הצעות לרשימת נספחים ל
  

 חוברת ההצעה הכוללת: -' נספח א
      

 .למכרז הצעה להגשת בקשר המציע התחייבויות - 1טופס 
 .1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר - 2טופס 
 עמידה בתנאי הסף המקצועיים. תצהיר - 3טופס 
 .ויתור וכתב הסודיים ההצעה פרטי בדבר הצהרה - 4טופס 

 
 .טופס הצעת מחיר - נספח ב'

 
 .הסכם ונספחיו -' נספח ג

 

  



11 

 חוברת ההצעה -נספח א'   
 

 והתצהירים הנדרשים במסמכי המכרז את ההצעה יש להגיש על גבי טופס זה, על נספחיו, בצירוף כל הנספחים

 .בפרט 5בכלל וסעיף 
 

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

 
 פרטי המציע .1

 
 למילויפרטים  נושא

  שם המציע

  מספר מזהה

 כתובת

 רחוב:    _____________________________________
 מספר:   _____________________________________ 

 _____________________________________    ישוב: 
 _____________________________________מיקוד:   

  מספר טלפון 

  מספר פקס

  כתובת דוא"ל

 

 
 פרטי איש הקשר מטעם המציע .2

 
 פרטים למילוי נושא

  שם איש הקשר
 

  תפקיד
 

  מספר טלפון 
 

  מספר טלפון נייד
 

  מספר פקס
 

  כתובת דוא"ל
 

 
 :הבאים המסמכים את לצרף יש .3

 אם, שם שינוי ות/ותעודת, התאגיד של ההתאגדות תעודת העתק - תאגיד הוא המציע אם 3.1
 .הרלוונטי מהרשם ועדכני מלא ותדפיס חתימה מורשה אישור, ות/קיימת

 .מורשה עוסק תעודת צילום - רשום תאגיד שאינו מורשה עוסק הוא המציע אם 3.2
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 הצעה למכרז יות המציע בקשר להגשתהתחייבו - 1טופס מס' 

 
לאחר ............... )שם מלא של המציע( מס' תאגיד/עוסק מורשה/ת"ז ............................,    , מצהיר בשםהח"מאני  

מתחייב ומצהיר   שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
 בזאת כדלקמן:

 
 במציע.  ..................הנני מכהן/ת בתפקיד  .1

   
 הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.  .2

  
העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה  .3

 .ודרישה שביצעתי

 
ת דרישות המכרז המכרז, על נספחיו, ואני מצהיר שהבנתי אהנני מאשר כי קראתי בעיון רב את כלל מסמכי   .4

 ותנאיו, וכי אני מסכים/ה לדרישות המכרז ללא סייג.

 
ידי, ואני מאשר/ת את היותם נכונים -"( נבדקו עלההצעה" - תונים שפורטו בהצעת המציע )להלןכל הנ .5

 ומדויקים.

 
 אי תיאום הצעות במכרז: .6

 
 .כלשהו במכרז או עם גורם אחר אם מחירים עם מציע אחריהמציע לא ת 6.1

 
ידי המציע באופן עצמאי. אין ולא היו בין המציע לבין מציעים אחרים או -מוגשת על ההצעה 6.2

מציעים פוטנציאליים למכרז הסכם, הבנות, התייעצות, קשר או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם 
 המכרז.

 
או דין ודברים כלשהו עם  ידי המציע בתום לב, ולא נעשתה בעקבות הסדר-, גובשה עלההצעה 6.3

 או משתתף פוטנציאלי אחר במכרז.משתתף 

 
המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  או אשר  6.4

 יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז, או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.
 

 ר מלהגיש הצעות למכרז. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אח 6.5
 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע.  6.6
 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. 6.7

 
 ז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכר 6.8

 
הגשת ההצעה החתומה על גבי טופס ההצעה, וכן הגשת הצעת המחיר החתומה, מהוות ראיה חלוטה לכך  .7

שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז ובהסכם המצורף לו, על נספחיהם, את המענה/ים לשאלות 
 מסויגתהאמור בהם, ונתן את הסכמתו הבלתי כל ת אם היו כאלה, הבין א -הבהרה והודעות על עדכונים 

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

 
המציע הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות והאמצעים, לרבות כוח האדם  .8

שת ההצעה, פי ההסכם המצורף למכרז, ונכון למועד הג-הנדרשים עלוהציוד, הדרושים לביצוע השירותים 
בות ניגוד עניינים, שיש בה כדי למנוע מהמציע לקיים איזו לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לר

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

 
 פי דין.-דין, ובידיו כל הרישיונות הנדרשים על פי-המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על .9
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ע מתחייב לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד, במסגרת הספקת השירותים מושא ציהמ .10

 המכרז, אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

 
צווי  ההרחבה ובכלל זה  -המציע פועל ומקיים חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה  .11

כמעסיק לעניין הספקת השירותים, לרבות בהתאם לחוק  החלים על המציע -וההסכמים הקיבוציים 
ובהתאם לחוק שכר מינימום,  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים(, תשנ"א

חבה, ההסכמים , ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות, כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההר1987-תשמ"ז
 יו.הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים על

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .12

 

 
 חתימה: _____________

 
 תאריך: __________

 
 שם המצהיר: ___________

 

 אישור עו"ד
 

................. אני עו"ד ........................... מ"ר ................... מאשר בזה, כי ביום ............... התייצב בפני מר/גב' ....
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת,   ........................מס'    "זלפי ת  המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה

ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וכי יהיה/תהי
 וחתם/ה עליה בפני.

 
______________ 

 תאריך         
__________________ 

 חתימה וחותמת
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 1976-, תשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 2טופס מס' 

 
לאחר ............... )שם מלא של המציע( מס' תאגיד/ עוסק מורשה/ ת"ז ............................,    בשם  מצהיר,  אני הח"מ

מתחייב ומצהיר   ים בחוק אם לא אעשה כןמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועשהוזהרתי כי עלי להצהיר את הא
 בזאת כדלקמן:

 .במציע .....................הנני מכהן/ת בתפקיד  .1

 .נני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציעה .2

הם עיינתי ומחקירה העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שב .3
 ודרישה שביצעתי.     

 ב לחוק2הצהרה סעיף  - הצהרה קיום דיני עבודה

ובעל הזיקה למציע, ביותר משתי עבירות לפי חוק עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע  .4
נימום, ו/או לפי חוק שכר מי  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה  -, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור 1987-תשמ"ז
 עבירה.אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ב

" משמעם: כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, שליטה"-" והחזקה", "אמצעי שליטההמונחים " .5
 .1981-תשמ"א

ב לחוק עסקאות גופים 2כמשמעותם בסעיף  -" עבירה"-" ושעהור", "בעל זיקהלענין תצהיר זה, " .6
 "(.החוק)להלן: " 1976-ציבוריים, התשל"ו

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  – ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

 נא לסמן בריבוע את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות: .7

 נכון למועד הגשת ההצעות:

  לא "( חוק שוויון זכויותן: ")להל 1998-אנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות ל 9הוראות סעיף
 על המציע.חלות 

 או

   עובדים   100ל המציע והוא מקיים אותן; וכן, אם המציע מעסיק  לחוק שוויון זכויות חלות ע  9הוראות סעיף
של משרד למנהל הכללי    -במידה ויתקשר עם התאגיד בהסכם מושא מכרז זה    -לפחות, הוא מתחייב לפנות  

 –, ובמידת הצורך הנ"ל 9דה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף העבו
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן, אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה 

תקשרות ונעשתה אתו ה( לחוק, 2)1ב2הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( לסעיף  
כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות בזאת צהיר מהוא  –שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 

 .לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן 9ליישום חובותיו לפי סעיף 

 כמשמעותו בחוק שוויון זכויות. -" מעסיקלצורך סעיף זה: "

יר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה יר העתק מתצהחייבותו להעבהמציע מצהיר על הת
פי מכרז זה )אם הצעתו תיבחר כהצעה -ימים ממועד ההתקשרות על 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 הזוכה במכרז(.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

 
_____________       ____________________    ________     _____________ 

 שם המצהיר                               חתימה                                         תאריך            

 
 

 אישור עו"ד
 

................ אני עו"ד ........................... מ"ר ................... מאשר בזה, כי ביום ............... התייצב בפני מר/גב' .....
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת,   ........................מס'    "זלפי ת  המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, 
 וחתם/ה עליה בפני.

 
______________ 

 תאריך          
__________________ 

 חתימה וחותמת
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מקצועייםה הסף בתנאי עמידה תצהיר - 3 טופס  

לאחר ............... )שם מלא של המציע( מס' תאגיד/ עוסק מורשה/ ת"ז ............................,    בשם  מצהיר,  אני הח"מ
מתחייב ומצהיר   ונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כןשהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לע

 בזאת כדלקמן:

 .במציע .....................הנני מכהן/ת בתפקיד  .1

 .הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע .2

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה  .3
 שה שביצעתי.     ודרי

 מתוצרת אחד או יותר מהיצרנים LTO לטותמכירת קב נסיון בעל ספק הינו המציע 3.1.1
 . Quantumאו  IBM , HPבלבד: 

  100,000לפחות    להוא ש  3.1.1ממכירת קלטות כאמור בסעיף  מצטבר  הכנסות  בהיקף   3.1.2
 . 2020, 2019, 2018מהשנים אחת לשנה, בכל  ₪

 א.3בנוסח המצ"ב כנספח  שור רו"חאימות הנתונים הנ"ל מצורף אילהוכחת עמידה בתנאי סף זה ול

 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

 
___________________       _________________________________         __ 

 תאריך                          שם המצהיר                               חתימה                           

 
 

 אישור עו"ד
 

.....................   אני עו"ד ........................... מ"ר ................... מאשר בזה, כי ביום ............... התייצב בפני מר/גב'
עליו/ה להצהיר את האמת,   הרתיו/ה כיולאחר שהז  ........................מס'    "זלפי ת  המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, 
 וחתם/ה עליה בפני.

 
______________ 

 תאריך          
__________________ 

 חתימה וחותמת
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 אישור רואה חשבון   –א 3טופס מספר 

 "י רו"ח.יחתם ע טופס זה •

 ניתן להגיש טופס זה על גבי דף לוגו של משרד רואה החשבון •

, 31.12.2018לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום  LOT-8הכנסות הספק ממכירת קלטות  הנדון : היקף

 31.12.2020 –ו  31.12.2019

 אנו רואי החשבון של המציע:

_________________________________________________   _ 

 "(, מאשרים כדלקמן:המציעמספר חברה של המציע: ______________________   )להלן "

לפיה הצהיר "תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף מקצועיים"    3  טופסל  3סעיף  ביקרנו את ההצהרה של המציע ב

 IBM , HPבלבד:  מתוצרת אחד או יותר מהיצרנים LTOשלו ממכירת קלטות  המציע כי היקף ההכנסות המצטבר

 . 2020, 2019, 2018מהשנים אחת לשנה, בכל  ₪  100,000, הוא לפחות Quantumאו 

הצהרת המציע כאמור, הינה באחריות הנהלת המציע, כאשר אנו אחראים לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על 

 ביקורתנו.

אחראים לחוות דעה על ההצהרה הדוחות הכספיים החתומים והמאושרים האחרונים של המציע. אנו ביקרנו את 

ר כי ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את בהתבסס על ביקורתנו. הרינו לאש

ג מידה סבירה של אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשי

ת. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותי

מידע שבהצהרה. הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו וב

ה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס על ידי ההנהלה של התאגיד וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהר

 תנו.נאות לחוות דע

 הרינו לאשר כדלקמן:

משקפת באופן נאות מכל הבחינות ההכנסות שלו, בדבר היקף כאמור לעיל, ההצהרה של המציע  -לדעתנו 

 המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה. 

 

 בכבוד רב,

 

 כתובת:_________________  חשבון:___________שם רואה 

 

 __חתימה:_______________  תאריך:_________________
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 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור  - 4טופס מס' 

 

 "( מצהיר בזאת, כדלקמן:המציעהלן: "רישום: ........................... )ל מס' ...............................אני הח"מ 

 ת הבאות(:במקום המתאים )החלופה הרלוונטית מבין האפשרויו X לסמןנא 

  8 מסוג קלטות  לרכישת 7/2021מס'  פומבימסגרת  מכרזההצעה שהוגשה מטעמי במסגרתLTO  עבור 
 אינה כוללת פרטים סודיים. הישראלי השידור תאגיד

 במקרה של מילוי חלק זה, יש   הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן[ 
 :[נימוקים פרטניים ביחס לאותם פרטיםצעה וכן מיקומם במסמכי הה לציין את הפרטים,

 

 

 

 

עיון  ,המבקש לעיין במסמכים שונים ,ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז .א
בהתאם , 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  ,במסמכים

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

אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים אחרים,  .ב
 כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך. אבחר אם

גם  ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים .ג
של הצעות בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה 

 המציעים האחרים.

וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון  ,ן בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזיםברור לי כי אי .ד
ת כל דין ולאמות של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראו

 המידה המחייבות רשות מינהלית.

 
 

                                  ______________________________________________         
 + חותמת )אם נדרש( חתימה                          תאריך                                             

 
 
 יחיד מציע - אימות חתימה

 
מאשר בזאת כי  .....................................,שכתובתי  ....................., "רמ ........................... אני הח"מ, עו"ד

מס' "ז ת  נושא/ת ............................. הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' .......................ביום 
 בפני. הז מסמךחתם/ה על ו ...................................

 
    ___________                      _____________                          _____________ 

 תאריך             חותמת וחתימה                                          שם                           
 

 תאגיד -תימה בשם המציע זכויות חואישור  אימות חתימה
 

מאשר בזאת כי   ,...............................שכתובתי  ....................... "רמ .................................אני הח"מ, עו"ד 
ו  ......................... מס' "זת נושא/ת ............................רדי ה"ה בפני במש והופיע/ .................ביום 

  ...........................מסמכי היסוד של  לפיהמוסמך/ים   .........................,  מס' "זת נושא/ת .............................
 בפני. מסמך זהעל  וחתם/דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה, ו ולפי"( המציע)להלן: "

 
___________________              _______________                          ___ 

 ךתארי                 חותמת וחתימה                               שם                          
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   הצעת מחיר -נספח ב'
 

 הישראלי ורהשיד תאגיד עבורב LTO-8 קלטות לרכישת 217/20' מס פומבימסגרת  מכרזהנדון: 
 

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

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

"(, לאחר שעיינתי היטב בכל מסמכי המציע)להלן: " ............................. מזההמס'  ......................אני הח"מ, 
 בזה את הצעת המחיר למכרז, כדלקמן:מכרז ונספחיו, מגיש ה
 

את הנני מציע לקבל  לשביעות רצון התאגיד,וונספחיו  תנאי המכרזכאמור ב השירותיםביצוע  בגין .1
  להלן: המפורטת התמורה

 
 פריטתיאור ה
 

 מחיר
 "מ(מע ללא"ח בש)

המחיר  משקל
 באחוזים

 LTO-8קלטת 
 49.5 

 LTOקלטת 
Cleaning 

 1 

מדבקות לקלטות 
LTO1 

 49.5 

 

הצעת המחיר שלי כאמור תכלול ביצוע מושלם ומלא של כל התחייבויות והפעולות בהתאם לתנאי מכרז  .2
 זה ונספחיו לשביעות רצון התאגיד. 

 
ההוצאות והרווח, הציוד, , החומרים, שירותים, ההעלויותמחירי הצעתי כוללים את כל למען הסר ספק, 

שכר עובדים, מיסי יבוא, , היטלים, )ישירים ו/או עקיפים, למעט מע"מ( מיסים תריםוהי רישיונותלרבות 
דמי משלוח, הבדיקות וכדומה, פרט אם יצוין במפורש אחרת במסמכי המכרז, וכל הטסה, /עלויות שינוע

פי מכרז זה, לרבות כל -ההוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות להידרש לביצוע התחייבויותיי על
בשלמות ובין השאר אף את כל ההוצאות הכלליות והמקריות העשויות להידרש   השירותיםש לביצוע  הדרו

 .רותיםהשיבביצוע 
 
 

 על החתום:
 

______________________                                                      _____________ 
 שם המציע + חתימה                            תאריך                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מדבקה ולא בעבור גיליוןת, המחיר יהיה בעבור כל מדבקו 10המחיר יהיה פר מדבקה, כך שאם גיליון אחד יכלול  1
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 יחידמציע  - אימות חתימה
 
 

מאשר בזאת כי  .....................................,שכתובתי  "ר .....................,מ ........................... אני הח"מ, עו"ד
מס' "ז ת  ............................. נושא/ת 'הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב .......................ביום 

 בפני. הז מסמךתם/ה על חו ...................................
 

    ___________                      _____________                          _____________ 
 תאריך             מה                        חותמת וחתי                  שם                           

 
 
 

 תאגיד -ע ואישור זכויות חתימה בשם המצי אימות חתימה
 
 

מאשר בזאת כי   ...............................,שכתובתי "ר ....................... מ................................. אני הח"מ, עו"ד 
.. ו ....................... מס' "זת רדי ה"ה ............................ נושא/תבפני במש ו/הופיע .................ביום 

המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ...........................   .........................,  מס' "זת ............................. נושא/ת
 בפני. מסמך זהעל  וחתם/מתו/ם את המציע לעניין מכרז זה, ו"( ולפי דין לחייב בחתיהמציע)להלן: "

 
              ________________________                          _____________ 

 ךתארי                 חותמת וחתימה                               שם                          
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 השידור הישראלי   עבור תאגיד LTO- 8מסוג  קלטות הסכם לרכישת -נספח ג' 
     

 2021........................ ביום .......לחודש.........שנת שנערך ונחתם ב 
 

 ב י ן : 
 תאגיד השידור הישראלי

 
 ,____________באמצעות 

)י( בחוק 95שראלי בהתאם לקבוע בסעיף המורשים להתחייב יחד בשם תאגיד השידור הי
 2014-, תשע"דהשידור הציבורי הישראלי

 
 , ירושלים23כנפי נשרים מרחוב 

 
 ("התאגיד" להלן:)

 מצד אחד
 

 ל ב י ן: 
 ח"פ ....................  ...................................

 ..... באמצעות מורשי החתימה בשם התאגיד/שותפות......................
 

 מהכתובת: ................................ 

                               
 "(הספק" להלן:)

 מצד שני
מסגרת  מכרזכמפורט במסמכי "( הקלטות)להלן: "  LTO-8קלטות מסוג  רכישתוהתאגיד מעוניין ב  הואיל

 "(;המכרזאגיד )להלן בהתאמה: ", שפרסם התהישראלי השידור תאגיד עבור 7/2021 'מס פומבי
 

במכרז, והצעתו במכרז, המצורפת להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו, נבחרה כהצעה והספק השתתף    והואיל
 זוכה במכרז;

 
את כל היכולת והאמצעים הדרושים, לרבות והספק מצהיר ומתחייב בפני התאגיד כי יש לו   והואיל

ים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומד
 ;זה שבהסכם הקלטות לאספקתוהמומחיות הנדרשים 

 
 פי הוראות הסכם זה להלן ובכפוף להן.-והצדדים מבקשים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על  והואיל

 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 םהמבוא, כותרות הסעיפים ונספחי ההסכ .1

 

המבוא להסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו ובסיס להתקשרות הצדדים לפיו. כותרות  1.1
הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא לנוחיות הקריאה בלבד. למונחים הנזכרים בהסכם 

מעות שהוקנתה להם במסמכי המכרז, אלא אם כן משתמעת להם מהדברים זה תהא אותה מש
 אחרת.ו/או מהקשרם משמעות 

 

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה ייעשה מאמץ לפרש  1.2
את המסמכים כמכלול, ובכל מקרה יחולו ההוראות המיטיבות עם התאגיד, אלא אם נאמר 

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

 ק בלתי נפרד מן ההסכם: הנספחים המפורטים להלן מהווים חל 1.3
 

 ; עניינים ניגוד למניעת התחייבות - 1נספח 
 ;סודיות לשמירת התחייבות - 2נספח 
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 או/ו הבהרה לשאלות המענה, המחיר הצעת טופס לרבות, נספחיו כל על המכרז מסמכי - 3 נספח

 .התאגיד ידי-על יפורסם או/ו שפורסם עדכון או/ו שינוי או/ו אחר מסמך כל

 

 והתחייבויות הספקהצהרות  .2

 
 ומצהיר כדלקמן: , מאשרהספק מתחייב

 
כי לא חלה עליו כל מניעה חוקית ו/או אחרת, על פי כל דין ו/או חוזה, להתקשר בהסכם זה ולמלא  2.1

ואין בחתימתו על ההסכם ו/או בביצוע  ,התחייבויותיו על פיו בדייקנות, במלואן ובמועדןאחר כל 
כל דין לרבות ת ו/או הפר יםשל ההסכם ו/או התחייבות אחר התחייבויותיו על פיו, משום הפרה

ו/או זכויות )לרבות זכויות קניין רוחני( של צד   דין ו/או הוראת כל רשות מוסמכת-תקנה, צו ופסק
 ג'.
 

, מטעמו מי ידי-על או/ו האחרים מועסקיו או/ו עובדיו ידי-על או/ו ידיו-על שתבוצע פעולה כל כי 2.2
 יה בהתאם לכל דין.תה הקלטות אספקתל בקשר

 
 הגבוהה המקצועית ברמה, בשקידה, ובנאמנות ביושר, במסירות תתבצע הקלטות אספקתכי  2.3

 .התאגיד של המלא רצונו ולשביעות ביותר
 

 הנוספיםהספקים  2.4
 

 התקשר  המכרז  שבמסגרת  לו ידוע  כי,  חוזר  ובלתי מלא,  סופי  באופן  בזאת  ומתחייב מצהיר  הספק
 הספקים: "להלן)לאספקת קלטות  נוספים ספקים מספר עם גם מסגרת הסכםב תאגידה

 או/ו מהספק, קלטות להזמין רשאי יהיה התאגיד ההתקשרות תקופת במהלך וכי"(, הנוספים
 "(.התיחור הליך: "זה הסכםב) להלן 7 בסעיף המתואר להליך בהתאם, הנוספים מהספקים

 הזמנת לצורך תאגידה את ביחיי לא מכרזב הנוספים והספקים הספק של זכייתם דירוג/סדר
 באופן תתבצע(, בכלל אם) מהספקים דאח מכל קלטות הזמנת. מהספקים אחד מכל קלטותה

 הסכםה הוראת בשאר כך לשם הנקובים ובתנאים
 

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  2.5
הן חלות עליו ו/או יחולו עליו במהלך תקופת ההתקשרות, "( במידה וחוק שוויון זכויות)להלן: "

, יפנה עובדים לפחות במהלך תקופת ההתקשרות 100וכן בנוסף, במידה והוא מעסיק ו/או יעסיק 
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום הוראות 

 .שיינתנווהנחיות הקשורים בחוק שוויון זכויות כאמור, ככל 

 

הוא מחזיק בכלל המסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין, לרבות רישיונות,  2.6
הנדרשים לשם התאגדותו ו/או ביצוע  היתרים, תעודות, ביטוחים, הסמכות והכשרות

 התחייבויותיו לפי הסכם זה.

 

מפורט בהסכם עמו בהסכם זה על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו כ מתקשר שהתאגידכי ידוע לו  2.7
 על כל שינוי שיחול )ככל שיחול( בהן במשך כל תקופת ההתקשרות.  תאגיד, והוא מחויב להודיע לזה

 

 תקופת ההתקשרות  .3

 

להלן: )  החל מיום______ ועד ליום ____________תקופת ההתקשרות הינה למשך שלוש שנים   3.1
 "(.תקופת ההתקשרות"

 

 ביחס האמורה התקופה את להאריך, בלעדיה רשאי, על פי שיקול דעתיה היבלבד  התאגיד 3.2
 תקופות: "להלן)  חודשים  24  עד  של  נוספות  לתקופות  כאמור  הקלטות  לאספקת  הספק  להתחייבות

 30 לפחות, בכתב מוקדמת הודעה מתן באמצעות וזאת, בחריש תקופתי תמהיל בכל"(, ההארכה
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 בין שתפרט(, העניין ילפ, ההארכה תקופת תום או) המקורית ההתקשרות תקופת תום טרם ימים
 .הרצויה ההארכה תקופת משך את היתר

  

 הכוונה", ההתקשרות תקופת" הסכםב( ולהלן לעיל) צוין בו מקום בכל כי מובהר ספק הסר למען 3.3
 הוראות כל, אחרת במפורש ייאמר אם ולמעט(", שתחולנה ככל) ההארכה לתקופות" גם היא

 (.שתחולנה ככל) ההארכה תקופות במהלך גם יחולו, ההתקשרות תקופת במהלך החלות הסכםה

  

 ההתקשרות תקופת למשך התחייבות העדר 3.4
 לרבות – טענה כל מלטעון ומושתק מנוע יהיה וכן חוזר ובלתי מלא באופן בזאת מוותר הספק

 השקיע  אותן  השקעות  שעניינן  טענות  ולרבות,  כלשהי  תקופה  למשך  קלטות  אספקת  על  הסתמכותו
 כאמור תאגידה זכויות עם בקשר - היתכנותה עם בקשר או/ו קלטותה אספקת עם בקשר הספק

 ההתקשרות את לבטל/לסיים ו/או עם זכות התאגיד( קלטותה אספקת היקף בעניין) 4.13 בסעיף
 מפורשות נאמר אם אלא והכל, ההסכם פי על או/ו דין כל פי על לה המוקנית שהיא סיבה מכל

 .הסכםב אחרת

 

 הקלטות אספקת .4
 

 בהתאם הקלטות לאספקת האחריות את עצמו על בזה נוטל והספק, לספק ימסור התאגיד 4.1
 .לעת מעת שיינתנו כפי, התאגיד ולהנחיות הסכםה להוראות

 

 הסכם פי על קלטותה של בפועל לאספקה תנאי ,5 סעיף)כמפורט ב התיחור הליך של סיומו לאחר 4.2
 הספק נציג אל המנהל מאת בפקס או/ו אלקטרוני בדואר או/ו בכתב ישירה פנייה הינו זה

 פרט כל ב"וכיו הנדרש האספקה ומקום מועדסוג הקלטות,  ,הקלטות כמות יפורטו במסגרתה
 "(.קלטות הזמנת: "זה הסכםב) רלוונטי

 

, ותתקינ, ותחדשן כשה, קלטות זמנתה באמצעות הוזמנו אשר הקלטות את לתאגיד יספק הספק 4.3
 .התאגיד לצרכי בהתאם לשימוש ותוראויות מקורי

או שלדעתו של הספק צריכות  ותהמוגדר כאלו יהיו לא הקלטות, האמור מכלליות לגרוע מבלי
מהם עולה כי לא   יווגיםן הלאה סוכ"  עודפים", "למכירה  לא", "פגום' ", "ב  סוג"כלהיות מוגדרות  
 יכותי וטוב. מדובר במוצר א

 

.  Quantumאו  IBM,HPהקלטות שיסופקו תהיינה אך ורק מהתוצרת אחד היצרנים הבאים: 
 המדבקות אפשר ותהינה מכל תוצרת שהיא ובלבד שיתאימו לקלטות. 

 

על הספק לספק את הקלטות בלוח זמנים של חודש קלנדרי אחד, החל ממועד ההודעה לספק על  4.4
 תאגיד נקב בלחות זמנים אחרים במסגרת הליך התיחור.  זכייתו בהליך התיחור, אלא אם ה

 לתוספת זכות כל לספק להעניק מנת על האמורים ביםבעיכו או/ו בשינויים יהיה לא כי, מובהר
 .שהם וסוג מין מכל שיפוי או/ו לפיצוי או/ו תמורה

 

 ובכמות לקלטות המיועדת תקינה באריזה ארוזותכשהן  הקלטות את לספק מתחייב הספק 4.5
 . דין כל י"ועפ לחוק בהתאם ותמסומנ ןשהכ הסכםב הנדרש כל עם יחד מתאימהה

 

 .קלטות של מספיקה ובכמות שוטף מלאי לאחזקת מתחייב הספק 4.6
 

 זה ולצורך, המלאה אחריותו ועל חשבונו על, הקלטות את ולפרוק להוביל, להעמיס ידאג הספק 4.7
 .נדרש עזר ציוד לכל ידאג

 

 התאגיד  למשרדי  הגעתם  במועד,  התאגיד  לבעלות  ויעבר,  זה  הסכם  פי  על  לתאגיד  ושיסופק  קלטות 4.8
 באמור שיהיה מבלי וזאת, להלן הסכםב כאמור, התאגיד נציג ידי על שלהם קבלה אישור ולאחר

 .הקלטות לאספקת זה הסכם פי על הספק של והמוחלטת המלאה מאחריותו לגרוע מנת על
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 הוזמנה שלא או/ו להזמנה בהתאם מלאה שאינה הקלטות הזמנת אספקת של מקרה בכל 4.9
 אזי, תקינות שאינן קלטות אספקת או/ו קלטות של ביתר אספקה או/ו קלטות הזמנת באמצעות

 הנדרש את להחליף או/ו לסלק או/ו להשלים, בלבד חשבונו ועל בלעדי באופן אחראי יהיה הספק
 מזכויות לגרוע לימב והכל, הסכםה בנספחי למפורט ובכפוף מיידי באופן, בכך הכרוך כל על

 .המנהל של ובכתב מראש הסכמה הספק קיבל שבו מקרה למעטו 8 לסעיף בהתאם התאגיד
 

 הזהה, וייד-על שיסופקו לקלטות מלאה אחריות להעניק מתחייב הספק - אחריות שירותי 4.10
 חודשים 12-מ פחות לא מקרה ובכל, שסיפק קלטות אותן של מהיצרן מקבל שהספק לאחריות

 מאירוע כתוצאה שאירעו לנזקים באחריות יישא לא הספק. מובהר כי ממועד האספקה
 פי על שלא בציוד משימוש כתוצאה שאירעו נזקים או/ועל ידי התאגיד  בזדון שנגרם

, עליון כוח, החשמל בזרם מתקלה כתוצאה שאירע נזקו/או  היצרןמהותיות של  הוראות
 .  טבע ןאסוו מים, אש, ברק

 המלאה באחריות הספק יישא, מהן נפרד בלתי וכחלק הקלטות לאספקת התחייבויותיו במסגרת 4.11
 והקשור הכרוך כל של, חשבונו על ותשלום הנדרש כל אספקת, הפעולות כל את לבצע והבלעדית

 . הקלטות לאספקת, בעקיפין או במישרין, והנצרך והנוגע
 כוח או/ו תעודות או/ו דוחות או/ו מסמכים או/ו מתקן או/ו ציוד כל אספקת לרבות הינו האמור

 או/ו לבצע וכן; ובמועדן במלואן, הסכםה פי על התחייבויותיו במלוא עמידה לשם הנדרשים אדם
 נסיעה זמני, ושינועים הובלות לרבות, ברכבים שימוש או/ו ציוד או/ו אמצעים או/ו קלטות לספק

, כאמור  תעודות  או/ו  דוחות  או/ו  לילה  עבודת  לרבות  יםנדרש  שונים  בזמנים  עבודות  או/ו,  והמתנה
 הנדרשת ברמה או/ו הסכםב הנדרשת ברמה ביצועם לשם מתבקשים אספקתם או/ו שביצועם
 .הסכםב  במפורש  נדרשים  אינם  האמורים  האספקה  או/ו  הביצוע  אם  גם,  דין  כל  להוראות  בהתאם

 

( ממנה חלק כל או) קלטות אספקת תיחשב, הסכםה פי על הספק התחייבויות משאר לגרוע מבלי 4.12
 להוראות התאמתן ואת הקלטות את מטעמו מי או/ו התאגיד שבחן לאחר רק, שהושלמה ככזו

 יכול כאמור אישור. במועד הקלטות אספקת על המעיד המנהל של בכתב אישור והתקבל הסכםה
, התאגיד גנצי להחתמת והאחריות, בכתב אחר אישור או המשלוח תעודת גבי על בכתב להינתן

 תכובד  לא  התאגיד  נציג  ידי  על  חתומה  אינה  אשר  משלוח  תעודת  כי,  בזאת  יובהר.  הספק  של  תהיה
 התאגיד כנגד תביעה או/ו טענה כל תהיה לא ולספק תמורה כל בגינה תשולם ולא התאגיד ידי על

 .המשלוח תעודת החתמת אי בשל מטעמו מי או/ו
 

 או אספקת בדבר מטעמו מי או/ו( התמורה תשלום ביצוע לצורך הניתן) התאגיד באישור אין
 לטיב הספק של המלאה מאחריותו לגרוע מנת על, לעיל זה קטן בסעיף כאמור, הקלטות השלמת
 באופן  בזאת  מוותר  והספק,  זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  מלא  לביצוע  או/ו  לאיכותם  או/ו  ביצועם

 .לכך בקשר שהן וסוג מין מכל תביעה או/ו טענה כל מלהעלות ומושתק מנוע יהיה וכן חוזר בלתי
 

 כלשהו להיקף מצג או התחייבות ללא התקשרות 4.13
שבו זכו  מסגרת ממכרז כחלק שנעשית קלטות לאספקת מסגרת התקשרות הנה ההתקשרות

 היקף כ"לסה בהתייחס והן בודדת בהזמנה הן, בפועל שיסופקו הקלטות היקף. ספקים נוספים
 מעת ייקבעו(, בכלל אם) ומאפייניהם מועדם ההתקשרות תקופת לבכ רכישות / הקלטות אספקת

 כי, מובהר. תקציב משיקולי וכן והבלעדי המוחלט דעתו שיקול פי ועל התאגיד צורכי פי על לעת
, בכלל אם, מסוימים במועדים או/ו כלשהו בהיקף קלטות מהספק להזמין מתחייב אינו התאגיד

 .לכך בקשר שהוא וסוג מין מכל, שיפוי או/ו יפיצו לכל זכאי יהיה שהספק מבלי וזאת
, לאספקת קלטות )מהספק ומהספקים הנוספים( הכולל הצפוי ההתקשרות היקף, האמור אף על

 .מחייב-, וזאת כאמדן לאשנים 3 פני על ₪ 900,000-כ הינו
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 הליך תיחור בין ספקים .5

 כמפורט, התיחור הליךולאחר השלמת  באמצעות תיעשה קלטות הזמנת, לעיל 4.2 בסעיף כאמור 5.1
 :להלן זה בסעיף

 הספקים אל, ובכתב פרטני באופן, התאגיד נציג יפנה, הקלטות הזמנת להוצאת קודם 5.1.1
נוסח  "(.הפרטנית הפנייה: "להלן) הקלטות לאספקת מחיר הצעות לקבלת הזוכים

 . 4ה בלבד של פניה פרטנית מצורף בזאת כנספח לדוגמא, שאינו מחייב, וניתן לשם המחש

סוג, ,  כמות,  לרבות,  המוזמנות  הקלטות  פרטי  את  התאגיד  יציין  הפרטנית  הפנייה  במסגרת
 לאספקת בקשר הנדרש רלוונטי פרט כל ב"וכיו , מקום האספקה הנדרשהזמנים לוחות

 .התאגיד צרכי לפי הקלטות

 הצעותיהם את הזוכים הספקים יגישו, תהפרטני בפנייה כך לשם הנקוב הזמן פרק תוך 5.1.2
 "(:הפרטנית ההצעה: "להלן) שלהלן להוראות לב ובשים הפרטנית לפנייה הכספיות

 

 מקרה בשום יעלה לא, הפרטנית הבהצע הספק יציע אותו הקלטות עבור המחיר .5.1.2.1
למכרז בקשר למחיר קלטת  הכספית ההצעה בטופס הספק שנקב המחיר על

עולה על המחיר שנקב הספק בטופס ההצעה הכספית ככל שיוצע מחיר ה .בודדת
 למכרז, יהא רשאי התאגיד לפסול את הצעתו לפנייה הפרטנית ולא לדון בה כלל. 

 כל גם, כלולת הספק של הכספית הצעתו כי, ספק כל הסר למען, בזאת מובהר .5.1.2.2
 אספקת לצורך לבצע או להנפיק נדרש אותם עבודה או מסמך, פעילות, שירות

 להסכם זה. 4.11מור אינו בא לגרוע מהאמור בסעיף הא. הקלטות

 הצעה הגיש  לא או/ו  פרטנית  הצעה  הגיש  ולא הפרטנית בפנייה  הספק השתתף  ולא במידה 5.1.3
 נקב לא, קרי) חלקית פרטנית הצעה שהגיש או/ו הפרטנית בפנייה שנקבע במועד פרטנית

 כספית בהצעה נקב או/ו( הפרטנית בפנייה שנדרשו הקלטות היקף כל עבור מחיר הספק
 בהתאם התאגיד מזכויות לגרוע מבלי אזי, לעיל הנקוב המקסימאלי התעריף על העולה

לפסול את הצעתו או , הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם, רשאי התאגיד, זה הסכם להוראות
 בהצעתו  קובההנ  זו  הנה  התיחור  בהליך  הספק  של  הכספית  הצעתו  כאילו  לראותלחילופין  
הבחירה באחת מן החלופות תהיה של התאגיד בלבד לפי שיקול דעתו  .למכרז הכספית

 הבלעדי, מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה. 

 ההצעה מחיר – מהמשקל 100% תהיה, התיחור בהליך הזוכה לבחירת המידה אמת 5.1.4
 צעהבה ויבחר, פרטנית הצעה כל של מחירה את יסכם התאגיד. הספק של הפרטנית
 .שנתקבלו הפרטניות ההצעות מבין הזול הוא הכולל שסכומה הפרטנית

 

 או/ו טענה כל מלעלות ומושתק מנוע יהיה וכן, חוזר ובלתי מלא, סופי באופן בזאת מוותר הספק 5.2
 בהליך  שמקורה  קלטות  הזמנת לביצוע  התאגיד  זכות  במימוש  שמקורן,  שהן  וסוג מין  מכל,  תביעה

 לא הנוספים מהספקים מי בהן בנסיבות: זה לעניין לרבות וכן, זה 5.1 בסעיף כמפורט התיחור
 היקפי שעניינן כאמור ותביעות טענות או/ו( חלקם או כולם) התיחור בהליכי מחיר הצעות הגיש

 וזאת, סכומן וא/ו הנוספים מהספקים מי עם או/ו הספק עם התאגיד יבצע אותן ההתקשרויות
 הוכרז שבהן הפעמים מספר בין(, שלילי או חיובי) פער יתקיים בהן בנסיבות גם, ספק הסר למען

 בין( שלילי או חיובי) פער יתקיים בהן בנסיבות או/ו תיחור בהליכי כזוכה הספק או הנוסף הספק
 כאמור ביעותות טענות או/ו, האמורים התיחור הליכי נשוא, הנוסף הספק עם ההתקשרות היקפי
 יהיו  אחד  תיחור  הליך  במסגרת  קלטות  אספקת  לצורך  התאגיד  עם  התקשר  בהם  התעריפים  לפיהן

 .אחר תיחור הליך במסגרת הנוסף הספק התקשר בהם מתעריפים יותר נמוכים
 

 הליך נשוא הקלטות את לרכוש התאגיד את לחייב כדי התיחור הליך קיום בעצם אין כי, מובהר 5.3
 עוד וכל, השלמתו לאחר לרבות) שלב בכל התיחור הליך את לבטל רשאי יהיה והתאגיד, התיחור

 בהתאם  הכל,  התיחור  בהליך  זוכה  אף  לבחור  שלא  או/ו(  קלטות  אספקת  של  בפועל  ביצוע  הוחל  לא
 .הבלעדי דעתו לשיקול

 
 הזולות הפרטניות ההצעות כי, התיחור הליך של בסיומו התגלה, האמור מכלליות לגרוע מבלי

אזי הזוכה בהליך התיחור יהיה הספק , זהות הינן הזוכים מהספקים שלושה או שניים של ביותר
בעלי  הספקים מבין יותר הזולה היתה למכרז שהגיש הכספית ההצעה בטופס שנקב הסכוםאשר 

  ההצעות הפרטניות הזולות ביותר.
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 של שונות ויותלכמ שונים תיחור הליכי לבצע פרטנית פנייה כל במסגרת רשאי יהיה התאגיד 5.4
 .תיחור הליך לכל שונה זוכה במסגרתם לבחור ואף קלטות

 

 לדעתלעיל, בכמות ש 5.1.3של ספק שהצטברו בהתקשרות עימו מקרים המנויים בסעיף  במקרה 5.5
 עתידיים תיחור בהליכי להשתתף מהספק למנוע התאגיד רשאי יהיההינה בלתי סבירה,  התאגיד

 לאחר וזאת, הספק עם ההתקשרות את לסיים או( התאגיד יחליט עליה תיחורים בכמות)
 .התאגיד של והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול פי על הכל, בכתב כך על לספק הודיע שהתאגיד

 בשליטת  לעסק  עדיפות  מתן  בדבר,  1992-ב"התשנ,  המכרזים  חובת  לחוק  ב2  סעיף  להוראות  בכפוף 5.6
מחיר זהות שהן הנמוכות ביותר, יהא  הצעות מספר תהיינה ם, אהאמור בחוק גדרתוכה, אישה
של הספק שסיפק עד למועד הפניה הפרנטית, את היקף הקלטות   ההצעה  את  לבחור  התאגידרשאי  

 יביאו הבלעדי דעתו שיקול לפיש הצעהב לבחורהקטן ביותר או לחילופין יהא רשאי התאגיד 

 לעניין(  Best & Final)  נוסףהליך תיחור   לקייםאו יהא רשאי התאגיד,  ו/  לתאגיד  היתרונות  למירב
התאגיד  זה במקרהשהצעתם הכספית היתה זהה והנמוכה ביותר.  המציעים בין המחיר הצעת

 הצעהשיורה תאגיד,  במועד, להגיש רשאים הם כי, כאמור זהות שהצעותיהן למציעים ודיעי
 ככל נמוכה מהצעתם לפניה הפרטנית. תהיה שלהם תהסופי המחיר שהצעת ובלבד, סופיתכספית 

 התאגיד, לפניה הפרטנית שלו המקורית ההצעה לעומתנמוכה יותר  שאינה הצעה יגיש שהמציע
 את כמחייבת( יותר הזולה שהנה) שהוגשההמקורית לפניה הפרטנית  בהצעה לראות רשאי יהא

 .התאגיד של בלעדיה דעתו שיקול לפי הכל, הצעתו את לפסול לחלופין או המציע
הבחירה בכל אחת מן החלופות נשוא סעיף זה תהיה של התאגיד בלבד לפי שיקול דעתו הבלעדי, 

 מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה.  
 

 התמורה .6

 

 התאגיד, לפי הסכם זה במלואן ובמועדןהתחייבויות הספק ומילוי כל  הקלטות אספקת תמורת 6.1
 ה הפרטנית במסגרת התיחור בו זכה הספק.תמורה לפי המחיר שנקב בהצע שלם לספקי

התמורה תוצמד לשער הדולר ארה"ב, באופן שהיא תוגדל ביחס לעליית שער הדולר בין השער 
היציג במועד הוצאת חשבונית בגין קלטות, לעומת השער היציג במועד האחרון להגשת ההצעות 

 במכרז.

 

 הקלטות כי התאגיד מטעם עיהמקצו הגורם ואישור זה הסכםב כאמור הקלטות אספקת לאחר 6.2
 מקורית מס חשבונית לתאגיד הספק יגיש, התאגיד של המלא רצונו לשביעות ופועלות  תקינות

 ובה פירוט הקלטות שסופקו, והם יועברו לבדיקת נציג התאגיד.  התמורה בגין כחוק

 

 ימים מנייןב כי, מובהר. הגשתה מיום ימים 14 בתוך יעשה התאגיד נציג ידי-על החשבונית אישור 6.3
מובהר כי נציג . לעיל כאמור החשבונית תיקון התאגיד ידרוש בהם הימים בחשבון יבואו לא אלה

התאגיד יהיה רשאי לדרוש כל הבהרה לצורך מתן אישורו ויהיה מורשה לאשר את החשבון בחלקו, 
 לא לספק רישות ההסכם על נספחיו.בשלמותו או לא לאשרו כלל, הכל לפי עמידת הספק בד

, הימנה חלק או כולה התמורה בתשלום עיכובים בגלל התאגיד כלפי וטענות דרישות כל היינהת
 .התשלום בדרישת פרטים מחוסר נבעו אשר

 

להלן, יבוצע התשלום כנגד חשבון   6.2ידי התאגיד כאמור בסעיף  -לאחר אישור דרישת התשלום על 6.4
 ידי נציג התאגיד. -ימים מיום אישור החשבון על 30תנאי שוטף + כאמור, ב

 

 הספק מתחייב להחזיר לתאגיד מיד כל סכום עודף שיקבל מהתאגיד. 6.5
 

מורה היחידה שתשולם לספק בפועל כמפורט בהסכם, מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה היא הת 6.6
התאגיד, לא במהלך תקופת ידי -כאשר כל תשלום אחר ו/או נוסף פרט לתמורה זו לא ישולמו על

, לא הקלטות אספקתאו בקשר ישיר או עקיף ל הקלטות אספקתההתקשרות ולא אחריה, עבור 
 לספק ולא לאדם אחר.
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מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן זה, הספק מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים 

שלומים בגין העסקת כוח לרבות ת  הקלטות  אספקתעליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת  
  אדם.

 

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  6.7
פי -פי כל דין ועל-, וכן כל אישור שיידרש על1976-ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 נהלי התאגיד, כפי שיהיו מעת לעת. 

 

מכל תשלום לספק, כל מס,   סכום סופי, התאגיד ינכה במקור  למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה 6.8
פי כל דין, אלא אם ימציא הספק, זמן סביר -היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על

 לפני ביצוע התשלום, אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר.

 

 לספק היעדר יחסי עובד ומעסיק בין התאגיד .7

 

או מעובדיו, משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה, ואין לראות כל  הספק, לרבות מי משותפיו 7.1
פי הסכם זה לפקח, להדריך או לתת הוראות לספק, או לכל מי שמועסק -זכות שניתנה לתאגיד על

על ידו או מטעמו, אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במלואו. בין הספק 
-כל מי שפועל מטעמו ובין התאגיד לא יתקיימו יחסי עובד או כל עובד המועסק על ידו ו/אוו/

 מעסיק. 

 

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה  7.2
 לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את הספק ו/או עובדיו כעובד התאגיד, הרי ששכרו של הספק ו/או

פי השכר שהיה משולם לעובד התאגיד -קופת הסכם זה עלעובדיו יחושב למפרע למשך כל ת
שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של הספק, ועל הספק יהיה להשיב לתאגיד את 

 ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד התאגיד. 

 

 חוק זה ובכלל, כל עובדיו על החלים העבודה דיני כל של םושל מלא לקיום אחראי יהיה הספק 7.3
 ומלא שלם לקיום אחראי יהיה וכן לעת מעת ותוקפם נוסחן כפי, 1987-ז"התשמ, מינימום שכר

 .עליו שחלים ככל, העובדים על החלים קיבוציים להסכמים הרחבה צווי של

 

 מוסכמים ופיצויים מלא באופן בוצעה שלא קלטות אספקת .8
 

יהא התאגיד ,  מלא  באופן  או  בוצעה  שלא  קלטות  לאספקת  ביחס,  להלן  בטבלה  המפורטים  במקרים 8.1
( את מנגנון הפיצויים המוסכמים, בהתאם לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלטרשאי להחיל )

 :להלן המפורטות וראותהל

 

 # מרכיב השירות שהופר פיצוי מוסכם

, ביחס לכל יום משווי אותן קלטות 1%
 איחור 

ימים עבור אספקת  10ר של יום ועד איחו
 1 קלטותה

 2 קלטותימים עבור אספקת ה 10איחור מעל  קלטות משווי אותן 15%

 

 אם גם, כלל קלטותה אספקת כאי תיחשב קלטותה אספקת עבור ימים 10 מעל איחור כי מובהר 8.2
 נהש במהלך פעמים( שלוש) 3 הקלטות את יספק לא שהספק ככל. ן קלטותאות סופקו לבסוף

 את לממש הזכות עמודתאגיד יול, ההסכם של יסודית הפרה כמפר הספק ייחשב אזי, קלנדארית
 .דין לכל ובהתאם ההסכם להוראות בהתאם הסעדים כל

 

 מובהר.  נזק  הוכחת  ללא  גם  לקבלם  זכאי  היהי  תאגידוה,  מראש  מוסכמים  הינם  שבטבלה  הפיצויים 8.3
 יהיה ולא תאגידה של והמוחלט הבלעדי ועתד שיקול לפי יהיה המוסכמים בפיצויים החיוב כי

 הסכםל בהתאם תאגידה של אחרת זכות בכל פגיעה משום בתשלומם או/ו אלו פיצויים בקביעת
 .דין לכל ובהתאם
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 אחריות הספק .9

 

ל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שהוא חב בו לפי הסכם זה ו/או יישא באחריות מלאה בגין כ הספק 9.1
היא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש של שסיבה לפי כל דין, שייגרמו מכל 

אספקת הקלטות עובדיו או של מי מטעמו, או לרכוש התאגיד או לגופו של כל אדם אחר כתוצאה מ
 הסכם זה.שב

 התאגיד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו מוסכם בין הצדדים כי
 התקשרות זו, וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד.משירה או עקיפה כתוצאה ילכל הנ"ל, 

 

מכל  תאגידהספק מתחייב לשפות את התאגיד על כל נזק, תשלום או הוצאה מכל סוג, שייגרמו ל 9.2
 הקלטות מאספקתו של הספק כתוצאה ישירה או עקיפה סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדלי

יחול האמור או דרישה  מאת התאגיד. במקרה של תביעה    , מיד עם קבלת הודעה על כךזה  שבהסכם
בסעיף זה, ובלבד שהתאגיד יודיע לספק על קבלת תביעה כאמור אצלו, בסמוך ככל הניתן לאחר 

 .ד ישתף עמו פעולה באופן סביר. התאגיקבלתה, ולספק תינתן אפשרות להתגונן בפניה
 

ספק בהתאם להסכם זה, לא יהיה בו יד ה-אישור התאגיד על ביצוע בפועל של אספקת קלטות על 9.3
כדי לשחרר את הספק מאחריותו המקצועית המלאה, ואין באישור האמור כדי להטיל על התאגיד 

 .אחריות כלשהי

לערוך את  הספקעל פי דין, על  הספק במהלך כל תקופת ההתקשרות וכל עוד קיימת אחריות 9.4
ח אחריות כלפי צד שלישי וחבות הביטוחים המתחייבים מאופי ההתקשרות והיקפה, לרבות ביטו

על פי  הספקאו העדרם לא תיגרע בדרך כל שהיא מחבות  הספקמעבידים. עריכת ביטוחים על ידי 
 .הסכם זה או כל דין

 

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים .10

 

אי לספק קלטות גם לאחרים זולת התאגיד, ובלבד שלא יהיה בכך משום ניגוד עניינים הספק רש 10.1
 לתאגיד לבין עיסוקיו האחרים או כל פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה. הקלטות אספקתבין 

 

הספק מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת ההתקשרות עם התאגיד, על  10.2
יתקיים )ולא צפוי להתקיים( כל ניגוד עניינים לפי כל דין, לרבות  הארכותיה )ככל שתהיינה( לא

פי הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים -בויותיו עלניגוד עניינים בין התחיי
 "(. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור. ניגוד עניינים)להלן: "

 

סיבות ביחס לספק ו/או מי מטעמו, העלולים להעמידו/ם במצד הספק מתחייב כי ככל שתיווצרנה נ 10.3
לניגוד עניינים או במראית עין של חשש כאמור עם  של ניגוד עניינים או במצב של חשש

פי -התחייבויותיו לפי הסכם זה, יהיה עליו להודיע על באופן מיידי לנציג התאגיד ולפעול על
 ההנחיות שיקבל.

 

להסכם ומהווה  1כנספח יבות להימנעות מניגוד עניינים המצורף הספק מתחייב לחתום על התחי 10.4
 חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 

 רת סודיות שמי .11

 

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם, במישרין,  11.1
מכך סוג שהוא בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך 

עובדיו או  "( שיגיעו לידי הספק,מידע סודיאו כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל )להלן: "
מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם התאגיד, וזאת במהלך 

 לא זה בסעיף האמור ללא אישור התאגיד מראש ובכתב. -ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן 
 כל  מהפרת  כתוצאה  שלא,  הכלל  לנחלת  כלשהו  בזמן  הפך  אשר  או  הכלל  נחלת  שהוא  מידע  על  יחול

 את התאגיד שגילה טרם הספק לידיעת שהובא מידע; התאגיד כלפי מחויב הספק בה התחייבות
 מהפרה כתוצאה שלא, התאגיד שאינו ממקור הספק לידיעת שהובא מידע; לספק האמור המידע
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 לגלותו שחובה מידע; הספק ידי על עצמאי באופן שפותח מידע; התאגיד כלפי סודיות חובת של
 .שיפוטית רשות של צו או/ו דין כל פי על
 

 אליו שיגיעו או לו שנמסר רשמי מסמך או סודי מידע כל בטוחים בתנאים לשמור מתחייב הספק 11.2
 .התאגיד עם בקשר או ביצועו עם בקשר או בתוקף, זה הסכם ביצוע עקב

 

 קביעת לרבות, סודיות שמירת לעניין מיוחדים הסדרים בדבר לספק הוראות ליתן רשאי התאגיד 11.3
 אחר  למלא  מתחייב  הזוכה  והספק  מיוחדים  עבודה  נוהלי  או  מידור  הסדרי,  מיוחדים  טחוןב  הסדרי

 .ככל שאין בכך כדי לגרום להוצאות נוספות לספק בנדון התאגיד דרישות
 

 באישור אלא, זה הסכם לביצוע מלבד כלשהי למטרה סודי במידע להשתמש שלא מתחייב הספק 11.4
 .המוסמך התאגיד נציג מאת ובכתב מראש

 

 מסודרת, מלאה בצורה התאגיד לרשות יעמיד הספק, שהיא סיבה מכל, זה הסכם סיום עם 11.5
 במסגרת או/ו זה הסכם ולביצוע לשירות בקשר ברשותו הנמצאים והמידע הידע כל את ועניינית

 שלישי לצד או/ו לתאגיד יועבר המידע כל"(. המידע" - להלן) זה הסכם פי על השירותים מתן
 בלוח( אחר אופן כל או/ו פ"בע, מחשב בקבצי, בכתב) קיים הוא שבו אופן בכל, התאגיד שימנה
 המידע כל כי בזאת מובהר, ספק הסר למען. נוספת תמורה כל וללא, התאגיד י"ע שייקבע זמנים

 .התאגיד של הבלעדי קניינו הינו
 

 כרזמ נשואי השירותים במתן קשור להיות שעתיד מטעמו מי כל ולהחתים לחתום מתחייב הספק 11.6
 לשמירת התחייבות" על( מטעמו הרפרנט לרבות) כאמור למידע להיחשף ושעשוי זה והסכם
 .זה מהסכם נפרד בלתי חלק ומהווה 2 כנספח זה להסכם המצורף בנוסח "סודיות

 

 ביטול ההסכם .12

 

 סיום מטעמי נוחות 12.1

או מסמכי המכרז בכלל, ועל אף  ההסכם לעיל בפרט ומהוראות 4.13 מבלי לגרוע מהוראות סעיף

בטל להבלעדי,    לפי שיקול דעתו,  רשאי  יהיה  בלבד  תאגידהבפרט,    3.4בכלל ובסעיף    הסכםהאמור ב
ימים  90בהודעה מוקדמת של , וזאת כהאו במהלתחילתה  הפסיק את ההתקשרות, לפניו/או ל

 ."(עת סיוםהוד)להלן: "שתמסור בכתב לספק 
, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק, יהיה הספק זכאי במקרה של סיום כאמור לעיל

סעד סופי, מלא , וזאת כבפועל, עד לאותו מועדקלטות אותן סיפק  לקבל אך ורק את התמורה בגין  
חריות כל אתאגיד  בכדי להטיל על ה  הסכםלא יהיה בביטול ה  מובהר, כי  .הסכםוגמור בגין ביטול ה

 .ההסכםנוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות הספק לביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי 

 

 התאגיד יהיה רשאי לבטל ההסכם עם הספק בהתרחש אחד מהמקרים הבאים:בנוסף,  12.2

 על הודעה לו שנמסרה מיום ימים 14ך בתו ההפרה את תיקן ולא ההסכם את הפר הספק 12.2.1
 .ההפרה

ק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים זמני או פירוהוגשה כנגד הספק בקשה ל 12.2.2
קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה שבקשה כאמור לא 

 יום ממועד הגשתה. 45בוטלה בתוך 

הוצא צו פירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא נגדו צו כינוס  12.2.3
כים או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או מונה לו מפרק הלי נכסים או צו הקפאת

 יום ממועד הגשתם.  45או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו או ההליך לא בוטל בתוך 

הוטל עיקול על רכוש הספק, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש כאמור,  12.2.4
(, והעיקולים םאו חלק ם)כול שירותיםביצוע הבאופן המונע או עלול למנוע מבעדו את 

 ימים ממועד נקיטתם.  45כאמור לא בוטלו בתוך 

 הספק, או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה פלילית. 12.2.5
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לא יגרע מכל זכות אחרת , זה לעילבהתאם להוראות סעיף ההסכם מובהר בזאת, כי ביטול  12.3
 .ו/או בהתאם להוראות כל דין םההסכות בהתאם להורא תאגידהעומדת ל

 

 כללי .13

 

 את להעביר או להמחות או להסב לא מתחייב הספק - שבו וההתחייבויות ההסכם הסבת 13.1
 לאחר  למסור  או  להמחות  את  להעביר  רשאי  הוא  ואין,  חלקן  או  כולן  זה  הסכם  פי-על  התחייבויותיו

. ובכתב מראש לכך התאגיד הסכמת את קיבל אם אלא, זה הסכם פי-על מזכויותיו זכות כל
, החלטתו את לנמק ומבלי שהיא סיבה מכל, כאמור הסכמתו את ליתן לסרב רשאי יהיה התאגיד

 .לנכון שימצא בתנאים להסכים או
 הספק את לפטור כדי לעיל זה בסעיף כאמור להסבה התאגיד באישור אין, ספק הסר למען

 .מקצתן או כולן, זה הסכם לפי ומהתחייבויותיו מאחריות
 

כות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בעיר סמ 13.2
 ירושלים.

 

 מהתמורה לקזז רשאי יהא התאגיד, דין כל פי-על סעד או/ו תרופה לכל התאגיד מזכות לגרוע בלי 13.3
  זה הסכם פי-על מהספק לתאגיד המגיע סכום כל - נספחיו על זה הסכם פי-על לספק לשלם שעליו

 

פי הסכם זה לא יתפרשו -שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותיו על 13.4
 כוויתור או מניעה אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

 

 כתובות הספק והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם. 13.5
 48 מסירתן, במידה ונמסרו ביד, ותוךפי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם -הודעות על

כאילו הגיעו   -שעות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר, ואם נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל  
 במועד שליחתן בכפוף לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלתם.

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:
 
   
 

     _____________________                                  ___________________________ 
 התאגיד                                                                    הספק                

 
 אישורי חתימות

 
 

באמצעות ..................,    מספר מזהה  אני הח"מ, עו"ד .................. מ"ר ......, מאשר/ת את חתימתה של ...............
..................... ת"ז ................. אשר חתמו על ההסכם -מורשי החתימה שלה ........................ ת"ז ................. ו

 תוקף שהחברה הנ"ל קבלה, ובהיותם מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה. -לפי החלטה בת
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
___________________ 

 ........................, עו"ד   
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 התחייבות למניעת ניגוד עניינים - 1נספח מס' 

 
  -ספקידי ה-נוסף ובלי לגרוע מהוראות המכרז על נספחיו וממסמכי ההצעה שהוגשה עלב
 

מס' _______, מורשה החתימה מטעם __________________  "זאני הח"מ ______________, נושא ת
 ואניזאת, כי מתקיימות כל הדרישות הבאות, "( מצהיר ומתחייב בהמציעשמספרו ____________ )להלן: "

עמוד בכל הדרישות הבאות, במשך כל תקופת ההתקשרות, על הארכותיה )ככל שתהיינה( ליב להמשיך מתחי
 כדלקמן:

 

המכרז, לא נמצא ולא  מושאלרשות התאגיד במסגרת מתן השירותים אשר יועמדו  הספק ומי מעובדיו .1
השירותים לפי פקת הסניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, בין  יימצא במישרין או בעקיפין, במצב של

 מכרז זה לבין עניין אחר של מי מהם או של עובדיהם. 

על ניגוד עניינים קיים או  - מעובדיואו למי  ומצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס לספק בכלל זה ה .2
ן עניין אחר שלו או עניין של קרובו או עניין שמי מהם עשוי לעמוד בו במסגרת מתן השירותים לתאגיד לבי

 ל גוף שהוא או קרובו חבר בו.  ש

 מעובדיואו מי    ספקלעניין נספח זה, בכלל  "עניין אחר" ייחשבו לרבות עניין שלו או של קרובו או של גוף שה .3
או קרוב של מי מהם חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או 

לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו  לקרוב שלו חלק בו, בהון מניות, בזכות
ד עימו או בפיקוחו, מיצגים/ של לקוח, שהמציע או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו, או עובד העוב

 מייעצים/ מבקרים.

 
 

__________                                                ______________________ 
 אריך                                                                 שם מורשה החתימה+ חתימהת
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 2 נספח

 סודיות לשמירת התחייבות
 

והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין תאגיד השידור הישראלי לבין  הואיל
(, או Informationל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע )............................ )המציע( יתכן כי אקב

רישום, שרטוט, ( כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, (Know- Howידע 
סוד מסחרי/עסקי או ידיעות מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו 

יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, תשמש כ"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו 
בין ישיר לרבות בתעתיק, באמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע 

 ובין עקיף, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן:
 "(;המידע"

 
ה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמיר והואיל

נציג התאגיד גוף כלשהם מלבד לנציגי התאגיד המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור 
המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום לתאגיד או לצדדים נזק וגם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 
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 הח"מ מתחייב כלפי תאגיד השידור הישראלי כדלקמן: נוכח האמור, אני 
 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .1
 רה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו. לשמור על סודיות גמו .2
להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים,  .3

לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא  ובכפוף לאמור לעיל,
 כל דרך או אופן שהם, את המידע. בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, ב

ידי המציע או -ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4
ו גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם א

ו גוף וכן לא להוציא בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם א
 מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא. 

ת כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות א .5
, ביטחונית, התחייבות זה ובין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית

 נוהלית או אחרת.
להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור בהתחייבות זו לרבות  .6

 עונש על אי מילוי החובה. חובה זו של שמירת סודיות ואת ה
להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם  .7

ם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב או השייך לכ
אצלי עותק כל  מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור התאגיד. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור

 שהוא של חומר כאמור או של המידע. 
יד זכות תביעה בכל מקרה שאפר התחייבות זו ושאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד, תהיה לתאג .8

 נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. 
ר הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאח .9

 . 1981 -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1997 -מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז
, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע .10

 התחייבות זה.  
ית מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנ .11

 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם. -לתאגיד על
 
 

 ולראיה באתי על החתום
 

 מלא:__________________ ת"ז:______________ חתימה:________________שם 
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 3 נספח
 מסמכי המכרז כולל הצעת הספק 

 
 [ הסכםה   חתימת במועד  פויצור]
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 ' להסכם4נספח 

 נוסח דוגמא לפנייה פרטנית -להמחשה בלבד 

 217/20מכרז מספר  –פנייה פרטנית לקבלת הצעות מחיר 

 סוגי הקלטות הנדרשות ומספרם  .1

 Quantumאו  IBM  ,HPמתוצרת של אחד היצרנים הבאים בלבד:  LTO-8________ קלטות 

 Quantumאו  IBM  ,HPמתוצרת של אחד היצרנים הבאים בלבד:  LTO Cleaning Tapesלטות ק____

 LTO_________ מדבקות לקלטות 

מובהר כי כל עוד ההצעה הפרטנית בתוקף התאגיד יהא רשאי בכל עת: לשנות את היקף הקלטות, להוסיף 

הצעת או כל מוצר אחר והכל במחירי  לגרוע להחליף סוג קלטות וכן הלאה, וכן להזמין קלטות נוספות

  המחיר הפרטנית, והספק הזוכה בהליך התיחור מתחייב לספקם. 

 _________________________________________  מקום אספקת הקלטות: .2

 _______________(: יום/חודש/שנה ושעות הגעה )יש לצייןמועד אספקת הקלטות  .3

מובהר כי כל התנאים שבהסכם המסגרת שנחתם בינכם לבין התאגיד על נספחיו,  מהווים חלק  .4

 בלתי נפרד מהצעתו הכספית של הספק. 

 : הגשת הצעת המחיר .5

בדואר אלקטרוני על הספק להשלים את הצעת המחיר המצורפת בזאת, לחתום עליה, ולשלוח  

 לכתובת: _________________ עד ליום __________ בשעה __________. 

שאיר יש למלא מחירים בכתב ברור וקריא, וזאת אך ורק במקומות המיועדים לכך בטופס זה. אין לה .6

 רכיב ללא הצעת מחיר, ויש לנקוב מחיר בכל מקום שנדרש. 

אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או השמטות ו/או  .7

הסתייגויות מכל סוג שהוא. מציע אשר על אף האמור יערוך שינויים כאמור, יהיה רשאי התאגיד 

דון בה כלל או שיהא רשאי התאגיד להתעלם מן לפסול את הצעתו הכספית לפניה הפרטנית ולא ל

 האמור. הבחירה באחת מן החלופות תהיה לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

אין להגיש הצעת מחיר לפניה הפרטנית אשר המחיר ליחידה עולה על הצעת המחיר אשר הגשתם  .8

 במסגרת המכרז. 

צאות שעל המציע לשאת בהן יובהר, כי  המחיר שיוצע הינו סופי וכולל את כל העלויות ו/או ההו

 לצורך מתן השירותים מכל מין וסוג שהם כולל מיסים למעט מע"מ. 

 ההצעה הפרטנית תהיה בתוקף עד ליום _______________________.  .9
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 :לפניה הפרטנית צעה הכספיתהה

ונספחיו ולשביעות רצון התאגיד, הנני מציע לקבל את  בגין ביצוע השירותים כאמור בתנאי המכרז

 התמורה המפורטת להלן: 

 תיאור הפריט

 

מחיר בעבור 

יחידה אחת 

 בש"ח 

 )ללא מע"מ(

מספר 

היחידות 

 הנדרשות 

סה"כ עלות כל 

רכיב בש"ח 

)הכפלת מספר 

היחידות 

במחיר יחידה 

אחת ללא 

 מע"מ(

יצרן 

 הקלטת

המחיר  משקל

 באחוזים

 LTO-8     49.5קלטת 

 LTOקלטת 

Cleaning 

)ככל שלא  1    

יידרש רכיב זה 

המשקל של כל 

 50רכיב יהיה 

   אחוזים(.

מדבקות 

 LTO 2לקלטות 

    49.5 

 

הצעת המחיר שלי כאמור תכלול ביצוע מושלם ומלא של כל התחייבויות והפעולות בהתאם לתנאי מכרז 

 זה ונספחיו לשביעות רצון התאגיד. 

למען הסר ספק, מחירי הצעתי כוללים את כל העלויות, השירותים, החומרים, הציוד, ההוצאות והרווח, 

ים, למעט מע"מ(, היטלים, מיסי יבוא, שכר עובדים, לרבות רישיונות והיתרים מיסים )ישירים ו/או עקיפ

עלויות שינוע/הטסה, דמי משלוח, הבדיקות וכדומה, פרט אם יצוין במפורש אחרת במסמכי המכרז, וכל 

פי מכרז זה, לרבות כל -ההוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות להידרש לביצוע התחייבויותיי על

ן השאר אף את כל ההוצאות הכלליות והמקריות העשויות להידרש הדרוש לביצוע השירותים בשלמות ובי

 בביצוע השירותים.

מובהר כי כל התנאים שבהסכם המסגרת שנחתם ביני לבין התאגיד על נספחיו,  מהווים חלק בלתי נפרד 

 מהצעתי הכספית דנן. 

 על החתום:

                                                  _____________    ______________________ 

 תאריך                                                                       שם המציע + חתימה     

 
 מדבקות, המחיר יהיה בעבור כל מדבקה ולא בעבור גיליון 10המחיר יהיה פר מדבקה, כך שאם גיליון אחד יכלול  2


