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 הות המכרזמ .א

 הזמנה להציע הצעות .1

מוקד לקבלת שירותי "( מזמינה בזאת הצעות המועצה" -המועצה להשכלה גבוהה )להלן  .1.1

, הממוקם ברחוב ז'בוטינסקי נה המועצהבסיור בשעות הערב והלילה במשירותי אבטחה ו

 "(.אתרה" או "המבנה"-" ושירותיםה" -)להלן בהתאמה , ירושלים43

לא ולא בשירותי שמירה, ועל כן  בלבד סייריםמדובר בשירותי יובהר כי למניעת ספקות,  .1.2

יחולו יינתנו ככל שהוראות החוק להגברת האכיפה  .יהיה קבלן שירות המציעחובה כי חלה 

, לרבות לעניין עמידתו של הספק הזוכה בדרישות החוק בהתאם לאמור שםהשירותים 

 האמור.

-ם עלבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רשאית להזמין שירותי שמירה מצדדים שלישיי .1.3

  פי שיקול דעתה הבלעדי.-פי צרכיה ועל

 השירותים מושא המכרז .2

 תחובר למוקד האבטחה של הספק הזוכה.המועצה מבנה ב ה הקיימתאזעקמערכת ה .2.1

 21:00במקרה של הפעלת האזעקה בימים ראשון עד חמישי, בשעות הערב, החל מהשעה  .2.2

, יטפל מוקד האבטחה של הזוכה , ובימים שישי ושבת, ובערבי חג וחג07:00ועד השעה 

וזאת בתוך עשרים דקות  מקביל ישלח סייר למבנה המועצהבקריאה שתגיע מהאתר, וב

 .לכל היותר מרגע הקריאה

בימים ראשון עד חמישי, בשעות הערב, יישלח סייר מטעם הספק הזוכה, אשר יערוך סיור  .2.3

במבנה המועצה, לשם הבטחת סגירה מלאה של הדלתות והחלונות וביצוע דריכה של 

 מערכת האזעקה.

 תקופת ההתקשרות .3

חודשים ממועד החתימה על  24למשך ההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה במכרז תהיה  .3.1

 "(.התקופת ההתקשרות הראשונהסכם התקשרות )להלן: "

ששת החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות הראשונה יהוו תקופת ניסיון, אשר  .3.2

מטיב השירותים, מהרמה המקצועית של רצונה את מידת שביעות  מל"גבחן התבמהלכה 

צוות המציע ומיכולתו לבצע את השירותים בהתאם לדרישות המכרז, הכל כמפורט 

 בהסכם.

שיקול  פי-עלזכות הברירה להאריך,  למועצה, שמורה הבתום תקופת ההתקשרות הראשונ .3.3

חודשים כל  12תקופות נוספות, בנות עד  3 בעדדעתה הבלעדי, את תקופת ההתקשרות 
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"(, הכל בכפוף לצרכי תקופות )ה(הארכהחודשים נוספים סך הכל )להלן: " 36-אחת, ועד ל

לרבות הוראות  -, לאישור התקציב מדי שנה, למגבלות התקציב, להוראות כל דין המועצה

חוק התקציב, חוק חובת המכרזים, תקנות חובת המכרזים ותנאי ההסכם שייחתם עם 

אית לממש באותו מועד זכות ברירה אחת או יותר, תהא רש המועצהבעל ההצעה הזוכה. 

 במלואן או בחלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

, אם יוחלט לאלתר יובהר, כי המועצה תהיה רשאית לסיים ההתקשרות עם הספק הזוכה .3.4

 .2011-חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"בהכי על שירותי סיור חלות הוראות 

 התמורה .4

לבעל ההצעה הזוכה תמורה בהתאם להצעת  המועצהתמורת ביצוע השירותים תשלם  .4.1

 המחיר שנקב בהצעתו וכמפורט בהסכם.

 לוח זמנים למכרז .5

 להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז: .5.1

 מועד פעילות
 מועד פרסום המכרז

 2019פברואר  15 
 מציעים  מפגש

 10:00בשעה  2019פברואר  24
 שאלות הבהרה מטעם המציעים המועד האחרון להגשת 

 12:00עד השעה  2019פברואר  28 
 לשאלות הבהרה המועצההמועד האחרון לפרסום תשובות 

  2019מרץ  12
 המועד האחרון להגשת הצעות

 14:00עד השעה  2019מרץ  25 

 הגשת ההצעהחודשים מיום  4 מועד תוקף ההצעה

 

בטבלה לעיל לבין תאריכים אחרים במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו  .5.2

 המופיעים בגוף המכרז, יקבעו התאריכים שבטבלה.

שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המנויים  המועצה .5.3

לל , ובכwww.che.org.il, בכתובת של המועצה בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט לעיל,

זה לדחות את המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה או להגשת ההצעות, כל 

 עוד טרם חלף מועד זה, ולא תהא למי מהמציעים כל טענה או דרישה בקשר לכך. 

, לפני המועד האחרון המועצהבאחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של  .5.4

י דחיות מועדים ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או להגשת הצעות וגם בסמוך למועד זה, לגב

 הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת המכרז. 

http://www.che.org.il/
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למניעת ספק מובהר בזאת, כי באחריות המציעים לבדוק אודות פרסום תשובות הבהרה  .5.5

ועדכונים למכרז, ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או עדכון למכרז שפורסמו באתר 

 עו עליו, אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.האינטרנט ואשר לא יד

 עיון במסמכי המכרז וקבלתם .6

 מסמכי מכרז זה על נספחיו, מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה.  .6.1

 ניתן לעיין את מסמכי המכרז, ללא תשלום, מאתר האינטרנט. .6.2

מוקדם בדרך חובה על כל אדם המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט, לבצע רישום  .6.3

כנספח א' "( המצורף ומסומן טופס פרטי המציעשל משלוח טופס פרטי המציע )להלן: "

. יש לוודא, כי נתקבל מענה אוטומטי  michrazim@che.org.ilלכתובת הדוא"ל:  למכרז

 מהמועצה בדואר האלקטרוני בדבר קבלת הדוא"ל.

  -דם כאמור לעיל אינו מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה במכרז זה ואולם רישום מוק .6.4

לא יוכל לקבל הודעות ועדכונים, אשר ימסרו  -מציע שלא יבצע רישום מוקדם כנדרש 

למשתתפים האחרים, בדבר המכרז, דבר העלול לגרוע מיכולתו לזכות במכרז, בהעדר 

ל אי עמידה בתנאים נוספים שידרשו, בש -הפרטים הנחוצים, או אף להביא לפסילת הצעתו 

ככל שידרשו. מציע שלא ישלח טופס פרטי מציע כנדרש במסמכי מכרז זה, לא יוכל להעלות 

 כל טענה כנגד המועצה בעניין זה.

 תנאי סף .ב

במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה בכל התנאים המצטברים  .7

 ייפסלו. -צעה שאינו/ה עומד/ת בכל התנאים המפורטים בפרק זה להלן. מציע או ה

תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת.  .8

קשור, באורגן של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר, לא ייחשב  בתאגידקיום תנאי הסף 

 כעמידה בתנאי הסף.

 במצטבר:תנאי הסף להשתתפות במכרז, הינם,  .9

 תאגידהרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו  תאגידהמציע הינו  .9.1

 רשום.

 .1976-, תשל"והמציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .9.2

 .24/7בכל ימות השנה בעיר ירושלים  המציע מפעיל מוקד אבטחה  .9.3

בהפעלת מוקד אבטחה ומתן  ,2018-ו 2017, 2016השנים , במהלך המציע בעל ניסיון קודם .9.4

שבכל  ,עסקייםהינם לקוחות לקוחות  3, מתוכם לפחות לקוחות 10שירותי סיור ללפחות 

 .עובדים 100אחד מהם מועסקים לפחות 

)א( לחוק 18לקיום וארגון משרד לשירותי שמירה לפי סעיף  תקףהמציע בעל רישיון  .9.5

 .1972-רה, תשל"בחוקרים פרטיים ושירותי שמי

mailto:michrazim@che.org.il
mailto:michrazim@che.org.il
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 -לחוק כלי היריה, תש"ט ג10המציע בעל רישיון מיוחד תקף להחזקת כלי ירייה לפי סעיף  .9.6

יהיה בעל הרישיון הנ"ל אחד מבעלי המניות  תאגיד, הוא. במקרה שבו המציע 1949

, או אחד התאגידמהון המניות המונפק והנפרע או אחד ממנהלי  25%-המחזיק למעלה מ

 .1949-לחוק כלי היריה, תש"ט א)א(10מהמנויים בסעיף 

על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים והנתונים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף  .10

 דלעיל, ובכלל אלו:

 כנספח ב' למכרז.טופס הגשת הצעה המצורף  .10.1

 למכרז. כנספח ג'התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז, בנוסח המצורף  .10.2

  – תאגיד אם המציע הוא  .10.3

 . למכרז' דכנספח בנוסח המצורף החתימה מטעמו,  אישור בדבר מורשי .10.3.1

 ותעודת/ות שינוי שם, אם קיימת/ות. המציעהעתק של תעודת התאגדות של  .10.3.2

 .הרלוונטירשם המאת  עדכני מלאתדפיס  .10.3.3

 עוסק מורשה. תעודתהעתק  – תאגידאם המציע הוא עוסק מורשה שאיננו  .10.4

יצרף המציע תצהיר מאושר  לעיל 9.2בתנאי הסף הקבוע בסעיף  עמידת המציעלשם הוכחת  .10.5

 למכרז. 'הכנספח עורך דין בנוסח המצורף ידי -על

 .על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תקףאישור  .10.6

 או על שיעור הניכוי.אישור תקף של רשות המסים על פטור מביצוע ניכוי מס במקור  .10.7

לעיל יצרף המציע תצהיר  9.4-ו 9.3 פיםבסעיים לשם הוכחת המציע בתנאי הסף הקבוע .10.8

תצהיר זה יכלול התחייבות מצד  .' למכרזוכנספח ידי עורך דין בנוסח המצורף -מאושר על

 לעיל. 2.2המציע לדרישת סעיף 

לקיום וארגון משרד תקף ידי עורך דין( של רישיון -צילום מאושר כנאמן למקור )על .10.9

 לשירותי שמירה.

להחזקת כלי ירייה, תקף ידי עורך דין( של רישיון מיוחד -צילום מאושר כנאמן למקור )על .10.10

לפי חוק כלי היריה,  בתאגיד מעמדו של בעל הרישיון ואישור רואה חשבון של המציע על 

 .1949-תש"ט

בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות ידי עורך דין -מאושר עלתצהיר של המציע  .10.11

פי דיני עבודה, צווי הרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק -עובדים על

. בתצהיר יפורט, בין היתר, המידע למכרז 'זכנספח לצורך מתן השירות, בנוסח המצורף 

 הבא:

 ההרשעות הפליליות של המציע בגין הפרת דיני העבודה. .10.11.1

 ההרשעות הפליליות של בעלי השליטה במציע בגין הפרת דיני עבודה. .10.11.2

ההרשעות הפליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם  .10.11.3

 קיימות( בגין הפרת דיני עבודה.

 הפרת דיני עבודה.פסקי דין חלוטים בגין  .10.11.4



5 

 

 כנספח ח'הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור בנוסח המצורף  .10.11.5

 למכרז.

ב לחוק חובת המכרזים, 2אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף  .10.12

רו"ח רשאי המציע לצרף להצעתו אישור , "(חוק חובת המכרזים" -)להלן  1992-תשנ"ב

 'ט כנספחבנוסח המצורף  ובהתאם לתנאים המפורטים שםוק זה, ותצהיר עו"ד כנדרש בח

. מודגש בזאת, כי בהתאם להוראות החוק האמור, יש לצרף את האישור והתצהיר למכרז

כתנאי לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק  בעת הגשת ההצעה למכרז,כאמור, 

 בשליטת אישה.

בתחתית כל עמוד. בנוסף, המציע ידי המציע -מסמכי המכרז ונספחיו כשהם חתומים על .10.13

( בראשי תיבות בתחתית כל עמוד, נספח יא' למכרזיחתום בעצמו על טיוטת ההסכם )

 ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך בעמוד האחרון של ההסכם.

המל"ג רשאית לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן המסמכים ו/או הפרטים הנדרשים בתנאי  .11

לדרוש מהמציע  -הבלעדי  הלשיקול דעת - תהיה רשאיתלעיל, המל"ג  המכרז. בלי לגרוע מהאמור

השלמה ו/או הבהרה של איזה מהמסמכים ו/או הפרטים האמורים, לרבות מסמכים ו/או פרטים 

 הנוגעים לעמידת המציע באיזה מתנאי הסף למכרז ו/או מסמכים ו/או פרטים שלא נדרשו מראש.

 ההכרעה במכרז .ג

 בחירת ההצעה הזוכה .12

המועצה תבחן את עמידתם של ההצעות )והמציעים( בתנאי הסף להשתתפות במכרז,  .12.1

 ותפסול הצעות שלא יעמדו בתנאי המכרז.

 מחיר(. 100%ההצעות שעמדו בתנאי הסף תדורגנה בהתאם למחיר המוצע בהן ) .12.2

ההצעה שהמחיר הסופי שלה הוא הזול ביותר והעומדת בתנאי הסף תזכה במכרז, אלא אם  .12.3

 .יבות מיוחדות שלא לבחור בהנתקיימו נס

 של שאחרים ללקוחות או בהצעתו המציע שציין ללקוחותרשאית לפנות  תהיה המועצה .12.4

על השירותים שקיבלו   דעת חוות קבלת לשם, בהצעתו פורטו לא הם אף וזאת, המציע

שימוש בזכותה לפנות לממליצים מטעם  המועצהבזאת, כי אם תעשה  מובהר. מהמציע

לקוחות אחרים של המציע, אשר לא פורטו בהצעה, ייעשה הדבר באופן שוויוני כלפי כל 

 תרשאי היא תהאשירותים מושא המכרז בעבר,  למועצההמציע סיפק  אם המציעים.

ככל שיתקבלו חוות דעת  להיחשב כאחד הלקוחות לצרכי שלב זה, גם אם לא צוין בהצעה.

שליליות תהא רשאית המועצה לפסול את הצעתו של המציע, ככל שיסתמן שהוא הזוכה, 

 וזאת בכפוף למתן זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית.
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 הצעות זהות .12.5

את  המועצהביותר, תבחר  המחיר הזולזהה, שהינו  מחיראם תהיינה מספר הצעות בעלות 

 ההצעה הזוכה במכרז לפי הגרלה.

ב. לחוק חובת המכרזים, בדבר מתן עדיפות לעסק 2האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 

 יציעו מחיר זהה,בשליטת אישה, כהגדרתו בחוק האמור, דהיינו: אם שתי הצעות או יותר 

ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה )כפי שהוכח  שהינו המחיר הזול

 ב. הנ"ל(, תיבחר ההצעה האמורה כהצעה הזוכה במכרז. 2מסמכים כנדרש בסעיף מה

רשאית, אך לא חייבת, להכריז על בעל  המועצהבעת בחירת ההצעה הזוכה במכרז, תהא  .12.6

 "(."כשיר שני -באה הטובה אחריה ככשיר שני )להלן ההצעה ה

 המחיר  הצעת .13

 , לא כולל מע"מ,במחיר החודשי ,למכרז' ינספח המציע לנקוב בטופס הצעת המחיר,  על .13.1

  לעיל במלואם. 2השירותים המפורטים בסעיף  מתןידיו לשם -המבוקש על

למען  במספרים ובמילים.הם ידי-עלהמציעים נדרשים למלא את המחיר החודשי המוצע  .13.2

הסר ספק, בכל מקרה של סתירה בין המחיר שצוין במספרים, לבין הסכום במילים, יגבר 

רשאית  המועצההסכום במילים. נתגלו בהצעה טעויות סופר או טעויות חשבוניות, תהא 

 לתקנן. הודעה על תיקון הטעות תימסר למציע.

השירותים  כלהציע, כוללת את עלות יודגש, כי הצעת המחיר אותה נדרשים המציעים ל .13.3

שיידרשו מבעל ההצעה הזוכה בהתאם למכרז זה ולהסכם הנספח לו, לרבות כל עלות או 

 הוצאה הכרוכה בהם, לרבות מס ישיר או עקיף, אך למעט מע"מ.

מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המחיר תהיה סופית וכי אי התקיימות של איזו מהערכות  .13.4

לרבות בנוגע להיקף ות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תוכניותיו, המציע ו/או אי התממש

לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו ו/או לכל מכוח המכרז, ותים שיוזמנו השיר

 שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.

כלשהו או על המציע להימנע מהתניה או מציון בהצעת המחיר כי המחירים צמודים למדד  .13.5

 שתיווסף עליהם ריבית כלשהי. התניה כאמור עלולה להביא לפסילת ההצעה.

 יהול המכרזנ .ד

 הליך הבהרות .14

רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים  המועצה .14.1

 ותיקונים במסמכי המכרז, בכל אופן שהוא, ביוזמתה או במענה לשאלות המשתתפים. 

יקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויפורסמו באתר השינויים והת

 האינטרנט.
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, למועצהלעיל, רשאי כל אדם לפנות  5.1 החל מיום פרסום המכרז ועד למועד האמור בסעיף .14.2

הנושאת את בהודעה  ,michrazim@che.org.ilבאמצעות כתובת הדואר האלקטרוני 

לקבלת שירותי מוקד אבטחה ושירותי סיור  01/2019מכרז פומבי מס' כותרת הנושא "

", ולהעלות כל בקשה להבהרה ו/או שאלה הקשורה בשעות הערב והלילה במבנה המועצה

 מהמועצהבמכרז ו/או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. יש לוודא, כי נתקבל מענה אוטומטי 

בטלפון הדואר האלקטרוני לוודא קבלת כן, יש , ובדואר האלקטרוני בדבר קבלת הפנייה

 .02-5094596בטלפון  , או 02-5094584

 שאלות שיועברו בכל אמצעי אחר או בעל פה לא ייענו. .14.3

בפנייה לקבלת הבהרות יש לציין את שם המציע, שם איש הקשר מטעמו לצורך קבלת  .14.4

 קווי ונייד( וכתובת דואר אלקטרוני. תשובה, מספרי הטלפון שלו )

, בשפה העברית בלבד, תוך הפרדה Wordהפונים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ  .14.5

בין שאלות המתייחסות למסמכי המכרז, על נספחיו, לבין שאלות המתייחסות להסכם, על 

 נספחיו ובפורמט שלהלן:

מס' סידורי 
 של השאלה

עמוד  מסמך
במסמכי 

 המכרז

במסמכי הסעיף 
המכרז/ 

 בהסכם/ בנספח
 

]אם השאלה 
מתייחסת 

לנספח כלשהו, 
יש לציין את שם 

הנספח ואת 
 מספר הסעיף בו[

 השאלה

    מסמכי המכרז 
1     
 Xנספח  

 למסמכי המכרז
   

3     
    ההסכם 
5     
 Yנספח  

 להסכם
   

6     

מתחייבת להשיב לשאלות כלשהן אינה למועצה יהיה שיקול דעת במתן התשובות, והיא  .14.6

 או לכל השאלות.

 למועצההמענה/ים לשאלות ההבהרה ישלח/ו באמצעות הדואר האלקטרוני לכל מי ששלח  .14.7

, בהתאם לפרטים שמסר, ויפורסם גם באתר האינטרנט, וזאת מבלי טופס פרטי המציע

 יהיה שיקול דעת באשר לחשיפת תוכן הפנייה.  למועצהלחשוף את זהות הפונים. 

 מענה/ים זה/אלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה. .14.8

 .המועצהיחייב/ו את  בכתברק מענה  .14.9

mailto:michrazim@che.org.il
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שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב לשאלות אשר יוגשו לאחר  המועצה .14.10

לעיל, כאשר תהיינה נסיבות מיוחדות אשר יצדיקו זאת.  14.1המועד האמור בסעיף 

 המועצהלא מתחייבת לפרסם פנייה שהתקבלה לאחר המועד האמור, אשר  המועצה

 החליטה שלא להשיב עליה.

עדי, עד למועד האחרון רשאית לשנות את תנאי המכרז, לפי שיקול דעתה הבל המועצה .14.11

להגשת ההצעות למכרז. הודעה על השינוי תישלח לכל מי ששלח לרשות שאלות הבהרה, 

אם נדרש בהתאם  -בהתאם לפרטים שמסר, וכן תפורסם באתר האינטרנט ובעיתונות 

 לתקנות. 

 הודעות אלו יהוו אף הן חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .14.12

 ביטוח .14.13

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר  .14.13.1

 ללא כל שינוי בתוכנו.אישור קיום ביטוחים כזוכה במכרז( ימציא למועצה את 

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא  .14.13.2

בעצמו ועל חשבונו עם חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת 

המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות 

 המועצה, ככל שיש כאלה.

לתו להתאים את כיסוי מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכו .14.13.3

הביטוח ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש 

לא נלקחו  המועצהבמכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות 

 בחשבון בהצעתו.

, המועצהמציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות  .14.13.4

קול דעתה הבלעדי, לבצע את הנדרש במכרז זה הזכות, לפי שי למועצהשמורה 

ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותו  ידי-על

מעצם אי עמידת המציע  למועצהולדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו 

 בהתחייבות זו כלפיו.

יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו  למועצהמובהר בזאת כי  .14.13.5

-על( בכפוף לאישור שינויים אלה להסכם 2 נספחבנוסח אישור קיום ביטוחים )

 או כל גורם אחר לשיקול דעת המועצה.ו/ המועצהיועץ הביטוח של  ידי

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח  למועצהמובהר, כי  .14.13.6

ורף האישור הנ"ל ובמקרה כזה המציע הזוכה יהיה מחויב לנוסח המדויק שצ

כנדרש, יהווה הפרה יסודית  המועצהלמסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי 

 או לביטול ועלול לגרום לביטול זכיה המועצהשל התחייבויות הזוכה כלפי 

שיקול דעתו הבלעדי של  פי-עללגורם אחר והכל  מתן השירותיםוהסכם, ה

 .   המועצה
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 השתתפות במפגש מציעים  .15

 .חובההשתתפות במפגש המציעים היא  .15.1

בניין המועצה, רח' ז'בוטינסקי ב  10:00בשעה   24/02/2019מפגש המציעים ייערך ביום  .15.2

 .ירושלים 43

על הנציג מטעם המציע להירשם אצל נציג המועצה בתחילת מפגש המציעים. מציע שנציג  .15.3

יש להקפיד ולהירשם מטעמו לא יירשם כאמור, ייחשב כמציע שלא הגיע למפגש המציעים. 

 בשמו המדויק והמלא של המציע.

המועצה תשלח סיכום של מפגש המציעים אל המציעים אשר נציג מטעמם נכח במפגש  .15.4

 המציעים. 

 סיכום מפגש המציעים יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה. .15.5

המועצה שומרת על זכותה לערוך מפגש מציעים נוסף, אחד או יותר, לפי שיקול דעתה  .15.6

 הבלעדי.

 גשת ההצעהה .ה

 הגשת ההצעה .16

את ההצעה, על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים הדרושים הנלווים אליה, יש להגיש בשני  .16.1

במעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם של מקור והעתק אחד,  -עותקים 

לקבלת שירותי מוקד אבטחה  01/2019מכרז פומבי מס' . על המעטפה יש לציין: "המציע

". במקרה של אי התאמה או סתירה ושירותי סיור בשעות הערב והלילה במבנה המועצה

 בין שני העותקים, ייחשב נוסח המקור כנוסח הקובע. 

את ההצעה יש להגיש לאחר סיום הליך ההבהרות, במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי  .16.2

להשכלה במשרדי המועצה  , הנמצאתהמועצהחיצוני, ולהניחה בתיבת המכרזים של 

 - 8:00, בימים ראשון עד חמישי, בין השעות , ירושלים43ברחוב ז'בוטינסקי  גבוהה,

 5.1אך לא יאוחר מהמועד המצוין בסעיף )למעט ערבי חג, חדים וימי חול המועד(,  16:00

 לעיל. 

הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל, לא תובאנה  .16.3

 המכרזים ותיפסלנה על הסף.לדיון בפני ועדת 

 הימצאות ההצעה בתוך תיבת המכרזים נכון למועד זה היא באחריות המציע בלבד.  .16.4

יובהר, כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל תוחזר למגיש ההצעה, ותיפתח, במידת  .16.5

 הצורך, רק לצורך זיהוי פרטי המציע הרלוונטי במטרה להחזירה.

 עה בדואר אלקטרוני או בפקס.בשום מקרה אין להגיש את ההצ .16.6

 הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז. .16.7
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על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את היקף ומאפייני השירות,  .16.8

וכן כל נתון ופרט משפטי, כלכלי, עסקי או אחר, הרלוונטי, לדעתו של המציע, להליך 

 מסמכי המכרז. פי-עלהמכרז, להספקת השירותים ולכלל התחייבויותיו של המציע 

כרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור בהספקת כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המ .16.9

 המציע. ידי-עלהשירותים מושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה 

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות  .16.10

מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים לא יהיו 

 בה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.זכאים לכל הש

 מבנה ההצעה, תצהירים, אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה .17

בלי לבצע כל  , בשלמותם,וטופס הצעת המחירהמציע יגיש את הצעתו על גבי טופס ההצעה  .17.1

ו/או תוספת. כל תיקון ו/או  התניהתיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או 

ו/או תוספת כאמור, ייחשבו כהסתייגות,  התניהשינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או 

  להלן. 21.2ויחול לגביהם האמור בסעיף 

 ההצעה תכלול את המסמכים והפריטים כדלקמן: .17.2

 מסמכי המכרז, ומסמכי ההבהרות כל שיהיו, חתומים; .17.2.1

 טופס הצעה,  מלא וחתום כנדרש; .17.2.2

 ;(, מלא וחתום כנדרש' למכרזינספח טופס הצעת המחיר ) .17.2.3

 .תצהירים, אישורים, ומסמכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז לעיל  .17.2.4

על המציע לוודא, כי המספר המזהה )מספר ח.פ או מספר עוסק מורשה(  לתשומת ליבכם: .17.3

על גבי כל המסמכים המוגשים מטעמו, לרבות תעודות ההתאגדות ושינוי השם, אישורי 

מזהה, על המציע לצרף אישור רשויות המס וכיו"ב, יהיה זהה. אם אין התאמה במספר ה

 או הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי ההתאמה.

ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלו  .17.4

 המפורטים לעיל, אם תהיה סבורה, כי הדבר דרוש לה לשם הכרעה במכרז.

 מסמכי ההצעה ייחתמו באופן הבא: .18

 עת המחיר, ייחתם כמפורט להלן:הצ טופס ההצעה וטופס .18.1

וחתימה/ות  התאגידחותמת  –)לרבות שותפות רשומה(  תאגידאם המציע הוא  .18.1.1

  של מורשה/י החתימה מטעם המציע.

החתימה כאמור לעיל תבוצע בפני עו"ד/רו"ח, אשר גם יאשר כי החתומים על  .18.1.2

כל דין לחייב  פי-עלמסמכי היסוד של המציע ו פי-עלטופס ההצעה מוסמכים 

 את המציע בחתימתם.

בפני חתימה של המציע שתבוצע  – תאגידאם המציע הוא עוסק מורשה שאיננו  .18.1.3

 עו"ד/רו"ח כנדרש בטופס ההצעה. 
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חתימה של מורשה חתימה מטעם המציע  -אם המציע הוא שותפות לא רשומה  .18.1.4

המוסמך לחייב את המציע בחתימתו. החתימה כאמור תבוצע בפני עו"ד/רו"ח 

 כנדרש בטופס ההצעה. 

מציע אחד ובשמו בלבד,  ידי-עלאין להגיש הצעה משותפת למספר גופים. ההצעה תוגש  .18.2

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

זה. גופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ נפרד(, היוצר 

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

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

רשאית לפסול הצעות של מציעים אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין ו/או חברת בת 

 . 1968 –דרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח ו/או חברה מסונפת ו/או חברה קשורה, כהג

 תוקף ההצעה .19

 )ארבעה( חודשים ממועד הגשת ההצעות למכרז.  4ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  .19.1

תהא רשאית לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם לתקופה  המועצה .19.2

עים )ארבעה( חודשים נוספים, והמצי 4-נוספת, אחת או יותר, ובסך הכל לא יותר מ

 מתחייבים להאריכה בהתאם.

)שישה( חודשים נוספים לאחר  6בתוקפה למשך  ככל שיוכרז על כשיר שני, תעמוד הצעתו .19.3

מתן החלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז, וזאת למקרה שבו בעל ההצעה הזוכה במכרז 

יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית עם בעל ההצעה הזוכה תסתיים טרם זמנה 

 מכל סיבה שהיא. בנסיבות אלו תהא רשאית ועדת המכרזים לפעול בהתאם לאמור בסעיף

 להלן. 22

חודשים  6ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעת הכשיר השני כאמור לעיל, גם לאחר חלוף  .19.4

 סכמתו.ממועד ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה, ובלבד שהכשיר השני נתן לכך את ה

 לאחר הגשת ההצעה .ו

 דרישה למידע נוסף או להבהרות .20

ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז, הבהרות בכתב או בעל פה  .20.1

ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע שאליו תפנה כאמור לשנות את 

ההבהרות יהיו חלק בלתי הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על פני מציעים אחרים. 

 נפרד מההצעה.

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

המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז, 

 לרבות בתנאי הסף, וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה.
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ת להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם אם מצאה ועדת המכרזים רשאי .20.3

כי אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים, או כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את 

 כעורך המכרז ואת תכליתו של מכרז זה. המועצהטובת 

 , מיד עם דרישתה, כל מידע ו/או אישור ו/או הבהרהלמועצההמציע מתחייב להמציא  .20.4

 כאמור לעיל.

 בלי לגרוע מכל האמור לעיל: .20.5

יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ו/או באתרי לקוחות שלהם  המועצהנציגי  .20.5.1

המציע שירותים דומים לשירותים מושא המכרז, ו/או לפנות  ומספק סיפק

לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע לשם קבלת חוות דעת, נתונים 

ופרטים אחרים אודות המציע מגורמים שלישיים, לפי שיקול דעתה של 

 , לרבות חוות דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע.המועצה

, המועצהעתו, מתחייב המציע לעדכן את בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצ .20.5.2

, בפרק הזמן להללא דיחוי, לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר 

אשר יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת 

עד  –המכרזים בדבר ההצעה הזוכה במכרז, ואם נקבע, כבעל ההצעה הזוכה 

 לחתימה על ההסכם עמו.

 ויגת או מותניתהצעה מס .21

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות  .21.1

תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון במסמכי המכרז או  המועצההמכרז. 

 (.הסתייגות"בתנאיו, אם ייעשו, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז )להלן: "

תהא רשאית לקבל  מועצה, וההמועצהלהסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי  .21.2

הצעה אשר כללה הסתייגות, תוך התעלמות ממנה, או לחילופין לפסול את ההצעה, לפי 

 לקבל הצעה כאמור, תודיע על כך למציע בכתב. המועצהשיקול דעתו הבלעדי. בחרה 

יו, תוך התעלמות מן ההסתייגות שכלל במסמכי והמציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויות

 המכרז או בהצעתו למכרז.

מציע הסבור, כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את  .21.3

 לעיל. 14השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, כמפורט בסעיף 

בעל ההצעה הזוכה  ידי-עללקיום ביטוחים  המועצהתשומת לב המציעים מופנית לדרישות  .21.4

. על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם להסכם 2ובנספח  הסכםבבמכרז, המפורטות 

 את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים. 

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת הליך ההבהרות, כמפורט בסעיף 

לעיל, ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה, לא תתקבלנה כל הסתייגויות  14

 ..לדרישות הביטוח
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 פנייה לכשיר שני .22

בוטלה זכיית בעל ההצעה הזוכה ו/או בוטל ההסכם שנחתם עמו מכל סיבה שהיא, תהא  .22.1

לעיל,  19הכריז על הכשיר השני כעל זוכה חלופי בכפוף לאמור בסעיף רשאית ל המועצה

ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ימשיכו להתקיים בכשיר השני ובהצעתו תנאי הכשירות 

 שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.

 .הוראות החלות על בעל ההצעה הזוכההוכרז הכשיר השני ככשיר חלופי, יחולו עליו כל ה .22.2

 במסמכי המכרז ובהצעה הזוכהעיון  .23

 )ה( לתקנות חובת המכרזים.21עיון במסמכים יעשה בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  .23.1

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן:  .23.2

"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש חלקים סודיים"

למכרז, מהם החלקים הסודיים, וכן, יצרף עותק נוסף של הצעתו, ח' נספח בהצעתו, על גבי 

 שבו החלקים הסודיים מושחרים.

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה  .23.3

 חרים.לעיון מציעים א

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  .23.4

בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים 

 אלה של הצעות המציעים האחרים.

שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, יודגש:  .23.5

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

ו ידי-עלמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר שהוצע  .23.6

 לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.

 ביטול .24

את על תהא רשאית, בכל שלב של המכרז, לבטל את המכרז. המציעים מוותרים בז המועצה .24.1

 סעד של אכיפה או פיצויים חיוביים בשל ביטול המכרז.

תהא רשאית לבטל את  המועצהבלי לגרוע מן האמור לעיל, בנוסף לכל מקרה אחר, שבו  .24.2

רשאית, אך לא חייבת, לבטל  המועצהכל דין, תהא  פי-עלמסמכי המכרז ו/או  פי-עלהמכרז 

 את המכרז, בכל אחד מן המקרים הבאים:

 צעה למכרז או הוגשה הצעה אחת בלבד.לא הוגשה כל ה .24.2.1

הגשתה של הצעה אחת בלבד למכרז, או  –בסעיף זה, משמע  –"הצעה אחת" 

 שנותרה הצעה כשרה אחת, לאחר שכל ההצעות האחרות שהוגשו למכרז נפסלו.

ועדת המכרזים מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז ו/או בניהולו ו/או בבחירת  .24.2.2

 ההצעה הזוכה.
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באופן מהותי, המצדיק  המועצהחל שינוי נסיבות מהותי ו/או השתנו צרכי  .24.2.3

 , את ביטול הליך המכרז.המועצהלדעת 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות ו/או מחירים  .24.2.4

 ו/או פעלו באופן המהווה הגבל עסקי ו/או עבירה על חוק כלשהו.

, מכל סיבה שהיא, לא יהיה מי המועצה ידי-עלמור מובהר כי במקרה שבו בוטל המכרז כא .24.3

מהמציעים זכאי לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק בגין הביטול 

 כל חובה לתשלום כאמור. המועצהכאמור, ולא תחול על 

 שונות .ז

 במסמכים המועצהקניין  .25

אלא לצורך הגשת , ואין לעשות בהם שימוש המועצהמסמכי המכרז הם רכושה הבלעדי של 

 ההצעות.

 הוראות כלליות .26

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד וללא כל הסכם, קשר  .26.1

 או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.

ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי  - היררכיה בין המכרז להסכם .26.2

נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספחיו( כמסמך 

 אחד, שחלקיו משלימים זה את זה. 

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם, יגבר הנוסח המטיב עם 

 ן זה, כי חסר לא ייחשב כסתירה.. מובהר לענייהמועצה

משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים המופיעים בלשון  –ביטויים המופיעים בלשון יחיד  .26.3

 משמעם גם בלשון נקבה ולהפך. –זכר 

כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד, והן לא ישמשו לצרכי  .26.4

 פרשנות.

את המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם מכל סיבה  שומרת לעצמה את הזכות לבטל המועצה .26.5

 המועצהשהיא, לרבות סיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי. אם תחליט 

כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם, לא תהיה למשתתפים במכרז כל 

 תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא, בקשר לכך.

בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה בניגוד עניינים/ בחשש לניגוד  – ניגוד עניינים .26.6

עניינים/ מראית עין של חשש לניגוד עניינים. הוראות נוספות לעניין ניגוד עניינים מצויות 

 בהסכם ההתקשרות.

סמכות השיפוט הבלעדית, המקומית והייחודית לדון בתובענה שעילתה   –  סמכות שיפוט .26.7

  .נתונה לבתי המשפט המוסמכים בירושליםלרבות ההסכם המצורף לו, תהא מכרז זה, 
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  __________________________ . נייד : מספר טלפון : ________________________, טל

  ______________________________________________________ מספר פקסימיליה : 

  ______________________________________________________________ כתובת: 

  ___________________________________________________ כתובת דואר אלקטרוני: 

המועצה פטורה מלשלוח לנו הודעות ועדכונים בדבר המכרז, ואז   -ברור לנו, כי אם טופס זה לא נשלח 

נהיה עלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים נוספים והבהרות, שהמועצה תפרסם 

כת המכרז, ככל שתפרסם, או שעלולים להיפגע סיכויינו לזכות בהליך, בהעדר מזמן לזמן לאחר ערי

 מידע מספיק, אשר ימצא באותה עת בידי המתמודדים האחרים.

הנכם מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת הדוא"ל באמצעות 

 "אישור קריאה".

 בברכה,

  ___________________ ; חתימה: ____________________________ שם מלא ותפקיד: 

  ___________________ ; תאריך: ___________________________ חותמת של המציע: 
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 טופס הצעה -נספח ב' 

 פרטי המציע .1

 פרטים למילוי נושא

  שם המציע

 מספר מזהה

)ת.ז. /  עוסק מורשה  

מס' רישום אצל רשם  /

כלשהו + פירוט 

 הרשם(

 

 כתובת: 

)יש להקפיד למלא 

 את כל הפרטים(

 רחוב:     ______________________________________

 מספר:   _____________________________________  

 ישוב:  _______________________________________

 מיקוד:  ______________________________________

 _________________ _________________ ת.ד.:

  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

 

  : ________________התאגידחתימת המציע וחותמת 

 תאריך: ___________________
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 נספח ג' - התחייבות המציע בדבר הבנת תנאי המכרז

____________ לאחר שהוזהרתי כחוק, כי עלי לומר את אני, הח"מ ____________ נושא ת.ז מס'  
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן/ת הצהרתי זאת כדלקמן:

 

 "(.   המציעהנני מכהן/ת בתפקיד _____________ ב________________ )להלן: " .1

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

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

הנני מאשר כי קראתי בעיון רב את כלל מסמכי המכרז, על נספחיו, ואני מצהיר שהבנתי את דרישות  .4
 המכרז ותנאיו, וכי אני מסכים/ה לדרישות המכרז ללא סייג.

ידי, ואני מאשר/ת את היותם -"( נבדקו עלההצעהים שפורטו בהצעת המציע )להלן: "כל הנתונ .5
 נכונים ומדויקים.

הוראות המכרז וההסכם המצורף למכרז, על נספחיהם, ידועות למציע ומקובלות עליו, והוא יקיים  .6
 פי דין.-פי המכרז, ההסכם על נספחיו, הצעת המציע ועל-ללא סייג את התחייבויותיו על

 תיאום הצעות במכרז:אי  .7

 המציע לא תיאם מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהו 7.1
ידי המציע באופן עצמאי. אין -המצורפת בנפרד, מוגשת על -ההצעה, כולל הצעת המחיר  7.2

ולא היו בין המציע לבין מציעים אחרים או מציעים פוטנציאליים למכרז הסכם, הבנות, 
 עולה כלשהו בקשר עם המכרז.התייעצות, קשר או שיתוף פ

ידי המציע בתום לב, ולא נעשתה -המצורפת בנפרד, גובשה על -ההצעה, כולל הצעת המחיר  7.3
 בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם משתתף או משתתף פוטנציאלי אחר במכרז.

המחיר המופיע בהצעה לא הוצג בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  או אשר יש לו את  7.4
 אל להציע הצעות במכרז, או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.הפוטנצי

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות למכרז.  7.5
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת  7.6

 המציע. 
 חרותית מכל סוג שהוא.לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי ת 7.7
 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. 7.8

הגשת ההצעה החתומה על גבי טופס ההצעה, וכן הגשת הצעת המחיר החתומה, מהוות ראיה  .8
חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז ובהסכם המצורף לו, על נספחיהם, את 

אם היו כאלה, הבין את האמור בהם, ונתן לכך  -לשאלות הבהרה והודעות על עדכונים  המענה/ים
 את הסכמתו הבלתי מסויגת.

המציע הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות והאמצעים, לרבות  .9
ונכון  המצורף למכרז, פי ההסכם-כוח האדם והציוד, הדרושים למתן השירותים הנדרשים על

למועד הגשת ההצעה, לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי 
 פי דין.-פי המכרז, ההסכם, הצעת המציע או על-למנוע מהמציע לקיים איזו מהתחייבויותיו על

פי -עלפי דין, ובידיו כל הרישיונות הנדרשים -המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על .10
 דין.
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המציע מתחייב לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד, במסגרת מתן השירותים  .11
 מושא המכרז, אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

ובכלל זה צווי   -המציע פועל ומקיים חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה  .12
ם על המציע כמעסיק, לרבות בהתאם לחוק עובדים זרים החלי -ההרחבה וההסכמים הקיבוציים 

-ובהתאם לחוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים(, תשנ"א
, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות, כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים 1987

 הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

 יר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצה .13

 

 חתימה: ______________

 

 תאריך: ___________

 

 שם המצהיר: ____________

 

 אישור עו"ד

אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב/ה 
שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' בפני מר/גב' ________________, המוכר/ת לי אישית / 

_______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, 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 מורשי חתימה –נספח ד'  

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

 43רחוב ז'בוטינסקי 

  ירושלים

 
 אישור מורשי חתימההנדון: 

 
אני עורך הדין של ______________________ )שם המציע(, מס' תאגיד ______________   )להלן 

לקבלת שירותי מוקד אבטחה ושירותי סיור בשעות הערב  01/2019"( במכרז פומבי מס' המציע" -
 "(.  כעורך הדין של המציע הנני מאשר כדלקמן:המכרז" -והלילה במבנה המועצה )להלן 

מורשי החתימה של המציע, אשר חתימתם מחייבת את המציע לצורך הגשת הצעה למכרז, הינם  .1
 אלה:

 ת"ז _____________ דוגמת חתימה ____________ ביחד עם/לבדו,מר/גב' _____________ 

 מר/גב' _____________ ת"ז _____________ דוגמת חתימה ____________ ביחד עם/לבדו,

 מר/גב' _____________ ת"ז _____________ דוגמת חתימה ____________ ביחד עם/לבדו,

 ת חתימה ____________ ביחד עם/לבדו,מר/גב' _____________ ת"ז _____________ דוגמ

 ביחד עם/ללא חותמת המציע )מחק את המיותר(.

 

החתימה על גבי הצעת המציע למכרז, לרבות על החוזה הכלול במסמכי המכרז, הינה חתימתו  .2
המחייבת של המציע לכל דבר ועניין, לרבות לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי 

 ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז. המכרז, בהצעתו למכרז
 

התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולגבי מציע שהינו תאגיד רשום  .3
 גם לפי מסמכי ההתאגדות של המציע. –

 

 

_______________     _____________________ 

 שם עוה"ד, מס' רישיון            תאריך     

 חתימה וחותמת                                                                                                                      

 



20 

 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -נספח ה' 

כחוק, כי עלי לומר את אני, הח"מ ____________ נושא ת.ז מס'  ____________ לאחר שהוזהרתי 
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת 

 למכרז, כדלקמן: 9.2"( בתנאי המפורט בסעיף המציע_________________ )להלן: "

 
 הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע. .1
 , ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.   הנני מוסמך/ת ליתן .2
העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי  .3

 ומחקירה ודרישה שביצעתי.     
 

 ב לחוק2הצהרה סעיף  - הצהרה קיום דיני עבודה
ביותר משתי עבירות לפי  עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, .4

ו/או לפי חוק  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א
עד למועד האחרון להגשת  -, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור 1987-שכר מינימום, תשמ"ז

 הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה.
" משמעם: כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, שליטה"-" והחזקה", "אמצעי שליטההמונחים " .5

 .1981-תשמ"א
ב לחוק עסקאות גופים 2כמשמעותם בסעיף  -" עבירה" ו"הורשע", "בעל זיקהלענין תצהיר זה, " .6

 "(.החוק)להלן: " 1976-ציבוריים, התשל"ו
 

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  – ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
)להלן: "חוק שוויון  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .7

 זכויות"( אינן חלות על המציע, או שהן חלות עליו והוא מקיים אותן.
עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל  100אם המציע יזכה במכרז שבכותרת והוא מעסיק  .8

 9שירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף הכללי של משרד העבודה הרווחה וה
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9
 
 

 
 חתימה: ______________

 
 תאריך: ___________

 
 שם המצהיר: ____________

 
 
 

 אישור עו"ד

 
אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני 
מר/גב' ________________, המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' 
_______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

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

 
______________ 

 תאריך                              
__________________ 

 חתימה וחותמת
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 בדבר עמידה בתנאי הסף תצהיר -נספח ו' 

כחוק, כי עלי לומר את אני, הח"מ ____________ נושא ת.ז מס'  ____________ לאחר שהוזהרתי 
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת 

 למכרז, כדלקמן: 9.4-ו 9.3"( בתנאי הסף המפורטים בסעיפים המציע_________________ )להלן: "

 הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע.    .1

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

, שכתובתו: 24/7המציע מפעיל מוקד אבטחה בעיר ירושלים  בכל ימות השנה  .3

._______________________________________________ 

רותי , בהפעלת מוקד אבטחה ומתן שי2018-ו 2017, 2016המציע בעל ניסיון קודם, במהלך השנים  .4

לקוחות הינם לקוחות עסקיים, שבכל אחד מהם  3לקוחות, מתוכם לפחות  10סיור ללפחות 

 עובדים. כמפורט להלן: 100מועסקים לפחות 

שם הלקוח ומספר  מס"ד

 עובדים המועסקים בו

פרטי איש קשר מטעם  תקופת מתן השירותים

 הלקוח

 שם הלקוח:  .1

_______________ 

 מספר עובדים:

_______________ 

 שם איש קשר: 

_______________ 

 תפקיד:

________________ 

 טל' נייד:

________________ 

 דוא"ל:

________________ 

 שם הלקוח:  .2

_______________ 

 מספר עובדים:

_______________ 

 שם איש קשר: 

_______________ 

 תפקיד:

________________ 

 טל' נייד:

________________ 
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שם הלקוח ומספר  מס"ד

 עובדים המועסקים בו

פרטי איש קשר מטעם  תקופת מתן השירותים

 הלקוח

 דוא"ל:

________________ 

 שם הלקוח:  .3

_______________ 

 מספר עובדים:

_______________ 

 שם איש קשר: 

_______________ 

 תפקיד:

________________ 

 טל' נייד:

________________ 

 דוא"ל:

________________ 

 שם הלקוח:  .4

_______________ 

 מספר עובדים:

_______________ 

 שם איש קשר: 

_______________ 

 תפקיד:

________________ 

 טל' נייד:

________________ 

 דוא"ל:

________________ 

 שם הלקוח:  .5

_______________ 

 מספר עובדים:

_______________ 

 שם איש קשר: 

_______________ 

 תפקיד:

________________ 

 טל' נייד:
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שם הלקוח ומספר  מס"ד

 עובדים המועסקים בו

פרטי איש קשר מטעם  תקופת מתן השירותים

 הלקוח

________________ 

 דוא"ל:

________________ 

 שם הלקוח:  .6

_______________ 

 מספר עובדים:

_______________ 

 שם איש קשר: 

_______________ 

 תפקיד:

________________ 

 טל' נייד:

________________ 

 דוא"ל:

________________ 

 שם הלקוח:  .7

_______________ 

 מספר עובדים:

_______________ 

 שם איש קשר: 

_______________ 

 תפקיד:

________________ 

 טל' נייד:

________________ 

 דוא"ל:

________________ 

 שם הלקוח:  .8

_______________ 

 מספר עובדים:

_______________ 

 שם איש קשר: 

_______________ 

 תפקיד:

________________ 
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שם הלקוח ומספר  מס"ד

 עובדים המועסקים בו

פרטי איש קשר מטעם  תקופת מתן השירותים

 הלקוח

 טל' נייד:

________________ 

 דוא"ל:

________________ 

 שם הלקוח:  .9

_______________ 

 מספר עובדים:

_______________ 

 שם איש קשר: 

_______________ 

 תפקיד:

________________ 

 טל' נייד:

________________ 

 דוא"ל:

________________ 

 שם הלקוח:  .10

_______________ 

 מספר עובדים:

_______________ 

 שם איש קשר: 

_______________ 

 תפקיד:

________________ 

 טל' נייד:

________________ 

 דוא"ל:

________________ 

 

המציע מתחייב כי, ככל שיזכה במכרז, במקרה של הפעלת האזעקה בימים ראשון עד חמישי, בשעות  .5

, ובימים שישי ושבת, ובערבי חג וחג, יטפל מוקד 07:00ועד השעה  21:00הערב, החל מהשעה 

וזאת בתוך עשרים האבטחה שלו בקריאה שתגיע מהאתר, ובמקביל ישלח סייר למבנה המועצה 
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 ר מרגע הקריאה.דקות לכל היות

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 
 חתימה: ______________

 
 תאריך: ___________

 
 שם המצהיר: ____________

 
 

 אישור עורך/ת הדין

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה 

ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  ידי-עלעצמו/ה 

ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על  להצהיר אמת וכי

 התצהיר דלעיל. 

 

___________               ______________________         ___________ 

 חתימת עו"ד             חותמת ומספר רישיון עורך דין                   תאריך 
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 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים  -נספח  ז'  

 

אני, הח"מ ____________ נושא ת.ז מס'  ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק, כי עלי לומר את 
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן /ת הצהרתי כדלקמן:

 
קבלת שירותי מוקד אבטחה ושירותי ל  01/2019מכרז פומבי מס' בהנני מגיש את הצעתי לחברה  .א

 .סיור בשעות הערב והלילה
הנני מכהן/ת בתפקיד ___________ במציע; או הנני בעל מניות גם בחברות הבאות ________  .ב

 )נא לפרט( להלן ייקראו "החברות האחרות".
  ידי בעלי השליטה בו.-ידי המציע ועל-*יש למלא את התצהיר על

-האחרות, ככל שישנן, מקיים את כל חובותיי בעניין זכויות עובדים עלאני מאשר כי אני והחברות  .ג
פי חוקי העבודה המפורטים להלן, ואני מתחייב להמשיך ולקיים בתקופת ההתקשרות, ככל 

 שאזכה, את האמור בחוקים הבאים:
 

 .1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  -

 .1946פקודת הבטיחות בעבודה,  -

 .1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט -

 .1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 .1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 .1953-חוק החניכות, תשי"ג -

 .1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג -

 .1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד -

 .1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד -

 .1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח -

 .1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -

 .1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז -

 .1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה -

 .1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

 .1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז -

 .1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח -

 .1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א -

 .1996-ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-חוק העסקת עובדים על -

 .1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח -

 .1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף  -

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320


27 

 

 . 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

 .2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -

 .2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  -

 .2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב -

 .2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו -

א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, 5סעיף  -
 .1997-תשנ"ז

 .2011-דיני העבודה, התשע"בחוק הגברת האכיפה של  -

ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, -חוק העסקת עובדים על -
 .2013-התשע"ג

ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, -צו העסקת עובדים על -
 .2013-התשע"ג

 .5.2.2014, מיום 1957-צו הרחבה בענף הניקיון לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז -

  הנני מאשר, כי לא הורשעתי וכי גם החברות האחרות לא הורשעו בעבירה פלילית
 מסוג פשע.

  הנני מאשר, כי לא הורשעתי וכי גם החברות האחרות לא הורשעו בעבירה פלילית
 מסוג עוון.

  הנני מאשר, כי לא תלוי ועומד נגדי ונגד החברות האחרות כתב אישום מסוג
______._____ 

  הנני מאשר, כי תלוי ועומד נגדי ונגד החברות האחרות _______________ )יש
 לפרט נגד מי( כתב  

 אישום בגין עבירה מסוג _____________. 

  הנני מאשר, כי הורשעתי ו/או החברות האחרות _______________ )יש לפרט
 נגד מי( הורשעו  בעבירה פלילית מסוג _____________.

  הנני לאשר כי הנני וכי גם החברות האחרות ככל שישנן, לא הורשעו בגין הפרתם
של חוקי העבודה המפורטים לעיל בשלוש השנים שקדמו לפרסום מכרז פומבי 

 .01/2019מספר 

  הנני לאשר כי הושתו עלי ___ )מספר קנסות( ועל החברות האחרות, ככל שישנן
ידי מנהל ההסדרה והאכיפה -על)פרט נגד מי( ____ )מספר קנסות( קנסות 

במשרד הכלכלה בגין הפרה של חוקי העבודה המפורטים לעיל בשנה שקדמה 
 01/2019לפרסום מכרז פומבי מספר

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

 
 ___________________ 

 חתימה          
      

 

http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
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 אישור     
 
   

__________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________, אני הח"מ 
_____________, מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' 
___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, איש/ה את 

י אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, לאחר שהזהרת
 יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.

 
_________________ 

 חתימה + חותמת
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 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור  -ספח ח' נ

 

________________________)להלן: אני הח"מ ___________________, מס' רישום: 
 "( מצהיר בזאת, כדלקמן:המציע"
 

 בחלופה הרלוונטית: Xנא לסמן 
 

  'לקבלת שירותי מוקד אבטחה ושירותי  01/2019ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז פומבי מס
 ,  אינה כוללת פרטים סודיים.סיור בשעות הערב והלילה

 ו/או מקצועיים הינם כדלקמן ]במקרה של מילוי חלק  הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים
 זה, יש לצרף עותק נוסף של ההצעה, שבו החלקים הסודיים מושחרים[:

 

 

 

 

 

 

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

, בהתאם 1993-המכרזים, התשנ"ג)ה( לתקנות חובת 21במסמכים, בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 
 , 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,  .2
 אם אבחר כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

רטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם ציון חלקים ו/או פ .3
בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

 המציעים האחרים.
ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים, וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון  .4

הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות  של המציעים
 המידה המחייבות רשות מינהלית.

____________________                                          ______________________ 

     חתימה + חותמת )אם נדרש(                          תאריך                                                               

 אישור

ידי הגורמים המוסמכים לחייב את המציע בחתימתם לצורך -הנני לאשר כי המסמך דלעיל נחתם על
 התחייבויותיו, הצהרותיו ומצגיו של המציע.

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

 ______________________ 
 עו"ד                  
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 עסק בשליטת אישה -'טספח נ

 אישור רואה חשבון ותצהיר 

 -)בנספח זה  2002-(, התשס"ג15מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' 

-ידי עורך-ותצהיר מאושר על"(, לעניין עידוד נשים בעסקים נדרש לצרף להצעתו אישור רו"ח החוק"

 דין לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

 ב לחוק: 2להלן ההגדרות שנקבעו בסעיף 

 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא   -אישור" 

 התקיים אף אחד מאלה:

הוא אינו  –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  (1)
 קרוב של המחזיקה בשליטה;

אין הם  –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  (2)
 קרובים של המחזיקה בשליטה;

 ;1981-כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"אמצעי שליטה" 

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים  -"מחזיקה בשליטה" 
מכל סוג של  50%-אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

 השליטה בעסק;אמצעי 

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל  -"נושא משרה" 

 ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא  -"עסק" 

 תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל; פי-עלהוצאו לציבור 

"עסק בשליטת 

  -אישה" 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים 

אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 

 ור;( של ההגדרה איש2)-( ו1)

 בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא;  -"קרוב" 

 חזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.תצהיר של מ -"תצהיר" 
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 תצהיר

אני הח"מ ............... נושאת ת"ז ............................, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי 
 אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייבת ומצהירה בזאת כדלקמן:

 

, 2002-(, התשס"ג15בשליטתי בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' המציע  ___________ נמצא 
 לעניין עידוד נשים בעסקים.

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

 

        _______________ 

 חתימה                       

 

 אישור עורך/ת הדין

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה 

ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  ידי-עלעצמו/ה 

ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על  להצהיר אמת וכי

 התצהיר דלעיל. 

 

___________               ______________________         ___________ 

 חתימת עו"ד             חותמת ומספר רישיון עורך דין                   תאריך 
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 אישור רואה חשבון

 

 "( הנני מאשר כדלקמן:המציעכרואי החשבון של _______________ )להלן : "לבקשתכם ו

 אני מאשר בזאת כי :

 , ובהתאם1981-המציע  הינו עסק בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

 , לעניין עידוד נשים בעסקים.2002-(, התשס"ג15לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' 

 במציע היא גב' ______________ נושאת ת.ז ______________.המחזיקה בשליטה 

 לא מתקיים אף אחד מאלה:

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה. –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .1

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .2

 

 

 בכבוד רב,

 

 רואי חשבון

 מספר רישיון
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 טופס הצעת מחיר -' ינספח 

 

 תאריך:______________ 

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה 

 

לקבלת שירותי מוקד אבטחה ושירותי סיור בשעות  01/2019 מכרז פומבי מס' הצעת המחירהנדון:  

 הערב והלילה במבנה המועצה 

"(, מגיש בזה את המציעאני הח"מ, ________________, מס' רישום ____________________ )להלן: "

 הצעת המחיר למכרז, כדלקמן:

ידי בגין מתן השירותים נושא המכרז הוא: _______ )במילים: -המבוקש על המחיר החודשי

 מע"מ. , לא כולל______________   ___________(

 למחיר החודשי יתווסף מע"מ כדין.

 

                                         _____________             ______________________  

 תאריך                                                                        שם המציע + חתימה

 

 

 אישור

 

ידי הגורמים המוסמכים לחייב את המציע -הנני לאשר כי המסמך דלעיל וכל מסמכי ההצעה נחתמו על

 רותיו ומצגיו של המציע במסמכי המכרז ובהסכם הכלול בהם.בחתימתם לצורך התחייבויותיו, הצה

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

 

 _______________________ 

 עו"ד                                                                                                                               
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 הסכם לקבלת שירותי מוקד אבטחה ושירותי סיור בשעות הערב והלילה

 2019שנערך ונחתם בירושלים ביום ___________ לחודש ________ שנת 

 

 המועצה להשכלה גבוהה בין

 , ירושלים43מרחוב ז'בוטינסקי  

 ("המועצהאו " "המל"ג"  - )להלן 

 מצד אחד;

 ______________________________________________  בין

 מספר רישום ____________________________________

 מרחוב ________________________________________

                                                                                                       "(הספק" -)להלן 

 מצד שני;     

לקבלת שירותי מוקד אבטחה ושירותי סיור  01/2019והמל"ג פרסמה מכרז פומבי מס'  הואיל
 "(;המכרז" -" והשירותים" - בשעות הערב והלילה  )להלן בהתאמה

את השירותים, והכל  לתתידיה -והספק אשר הגיש למל"ג הצעה במכרז, נבחר על והואיל
לתקופה, בתמורה ובהתאם ובכפיפות לתנאי והוראות מסמכי המכרז, לרבות 

 תנאי והוראות הסכם זה להלן.

כי יש לו את הידע, המומחיות, האמצעים וכוח  מל"גוהספק הצהיר והתחייב בפני ה והואיל
 ים למתן שירותים נושא הסכם זה;האדם הדרוש

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

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא, כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם .1

להתקשרות הצדדים המבוא להסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו ובסיס  1.1
לפיו. כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא לנוחיות הקריאה בלבד. 
למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא אותה משמעות שהוקנתה להם במסמכי המכרז, 

 אלא אם כן משתמעת להם מהדברים ו/או מהקשרם משמעות אחרת.

ין הוראות הסכם זה ייעשה במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לב 1.2
מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול, ובכל מקרה יחולו ההוראות המיטיבות עם 
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המל"ג, אלא אם נאמר במפורש אחרת. למען הסר ספק, מובהר כי חוסר לא ייחשב 
 כסתירה.

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם: 1.3

בות המענה לשאלות הבהרה ו/או כל מסמך מסמכי המכרז על כל נספחיו, לר - 1נספח 
 ידי המל"ג;-אחר ו/או שינוי ו/או עדכון שפורסם ו/או יפורסם על

 ביטוח. - 2נספח 

 הצהרות והתחייבויות הספק .2

 הספק מתחייב ומצהיר כדלקמן:

הוראות המכרז  פי-בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על המל"גלשתף פעולה עם  2.1
 והסכם זה.

יש לו את היכולת וכלל האמצעים והמשאבים הדרושים, לרבות האמצעים הפיזיים,  2.2
הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון 

 והמומחיות הנדרשים לשם מתן השירותים.

ישוריו, לתת את השירותים במקצועיות מיטבית, ברמה מעולה, ולהשתמש במיטב כ 2.3
ניסיונו, ידיעותיו ואמצעיו, ולפעול במיומנות, בשקידה, במסירות ובנאמנות לביצוע כל 

פי מסמכי המכרז כאמור. הספק יהא אחראי לטיב השירותים, -יתר התחייבויותיו על
 ו.ידי-עלשניתנו 

בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג'  המל"גידיו עבור -במתן השירותים על 2.4
 בות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.כלשהו, לר

הוא מחזיק בכלל המסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין, לרבות  2.5
רישיונות, היתרים, תעודות, ביטוחים, הסמכות והכשרות הנדרשים לשם התאגדותו 

ים ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה. הספק מתחייב להחזיק מסמכים תקפ
 בכל עת שיידרש.  למל"גכאמור לעיל במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג המסמכים 

מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק המפורטות במסגרת הסכם זה על כל חלקיו וכן  2.6
בהצעתו למכרז, הינה תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלא, כולן או חלקן, 

חר ייחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה מצד בין בעת חתימת הסכם זה ובין כל מועד א
 הספק, על כל המשתמע מכך.

ידי -ידי עובדיו ו/או מועסקיו האחרים ו/או על-ידיו ו/או על-כי כל פעולה שתבוצע על 2.7
מי מטעמו, בקשר לשירותים, תהא בהתאם ובכפיפות ותוך ציות לכל דרישות החוק, 

קי עזר עירוניים, תקנות בטיחות, פיהם, חו-לרבות חוקי המדינה והתקנות שהותקנו על
ידי רשויות מוסמכות, -תקנות עבודה ממלכתיות ומקומיות, צווים ודרישות שנקבעו על

 הרלוונטיים בקשר עם השירותים.

כי ידוע לו שככל שהוראות החוק להגברת האכיפה יחולו יינתנו השירותים בהתאם  2.8
 לרבות לעניין עמידתו של הספק הזוכה בדרישות החוק האמור. לאמור שם.
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לתת את השירותים תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות בעבודה, לשם כך  2.9
מתחייב הספק לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בקשר עם מתן השירותים, וכן 

תחייב להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים להוות סכנה לנפש או לרכוש. הספק מ
ליתן הוראות מדויקות לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, בקשר עם מתן 

 השירותים, תוך שמירה על כללי הבטיחות, ולדאוג לביצוע הוראות אלו.

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9הספק מתחייב כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  2.10
"( במידה והן חלות עליו ו/או יחולו ותחוק שוויון זכוי" - )להלן 1998-מוגבלות, התשנ"ח

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

 כאמור, ככל שיינתנו. שוויון זכויות

ידוע לספק כי ההסכם אינו הסכם לטובת צד ג'. מובהר, כי ההתקשרות עם ספק היא  2.11
בלבד ואין בה או באמור בהסכם זה כדי ליצור כל קשר חוזי או התחייבות  המל"גשל 

 כלשהי בין הספק לבין כל גורם אחר. 

 השירותים נושא ההסכם .3

רים בלבד ולא שירותי שמירה, ועל כן לא השירותים נושא ההסכם הינם שירותי סיי 3.1
חלה חובה כי המציע יהיה קבלן שירות. בלי לגרוע מהאמור לעיל, המל"ג רשאית 

 פי שיקול דעתה הבלעדי. -פי צרכיה ועל-להזמין שירותי שמירה מצדדים שלישיים על

 מערכת האזעקה הקיימת במבנה המועצה תחובר למוקד האבטחה של הספק הזוכה. 3.2

הפעלת האזעקה בימים ראשון עד חמישי, בשעות הערב, החל מהשעה  במקרה של 3.3
, ובימים שישי ושבת, ובערבי חג וחג, יטפל מוקד האבטחה של 07:00ועד השעה  21:00

הזוכה בקריאה שתגיע מהאתר, ובמקביל ישלח סייר למבנה המועצה וזאת בתוך 
 עשרים דקות לכל היותר מרגע הקריאה.

בשעות הערב, יישלח סייר מטעם הספק הזוכה, אשר יערוך בימים ראשון עד חמישי,  3.4
סיור במבנה המועצה, לשם הבטחת סגירה מלאה של הדלתות והחלונות וביצוע דריכה 

 של מערכת האזעקה.

 תקופת ההתקשרות   .4

החל מיום חתימת הסכם  חודשים 24למשך  ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהיה 4.1
 "(.הראשונה תקופת ההתקשרות"  -)להלן  ..........התקשרות ועד ליום 

 :תקופת ניסיון 4.2

ששת החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות הראשונה יהוו תקופת  4.2.1
מטיב  האת מידת שביעות רצונ תבחן המל"גניסיון, אשר במהלכה 

את השירותים  לתתומיכולתו  הספקהשירותים, מהרמה המקצועית של 
 בהתאם לדרישות המכרז, הכל כמפורט בהסכם.
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הבלעדי,  ה, לפי שיקול דעתתרשאי מל"גהא התבתום תקופת הניסיון  4.2.2
 להחליט על ביטול ההתקשרות עם הספק או על המשך ההתקשרות. 

לבטל את ההתקשרות בתום תקופת  תהא רשאימל"ג תיובהר, כי ה 4.2.3
הניסיון באופן מיידי, ללא מתן הזדמנות נוספת לספק לבצע תיקונים ו/או 

 הי טרם הביטול.שיפורים וללא הודעה כלש

במקרה של הפסקת ההתקשרות בתום תקופת הניסיון, לא יהא הספק  4.2.4
, למעט תשלום התמורה המגיעה לו מהמל"גזכאי לכל תשלום ו/או פיצוי 

הספק עד להפסקת  ידי-עלתנאי ההסכם בגין השירותים שניתנו  פי-על
 ההתקשרות.

לשהם חרף האמור לעיל, הספק לא יהא זכאי לתשלום ו/או לתמורה כ 4.2.5
ככל שהפסקתו תנבע מרשלנות מקצועית של הספק ו/או מהצגת נתונים 

 ו וכדומה.ידי-עלכוזבים 

 3בעד להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה באותם התנאים  תרשאי מל"גה 4.3
 )להלן חודשים נוספים סך הכל 36-כל אחת, ועד ל חודשים 12 בנות עדתקופות נוספות, 

 "(.  )ה(הארכהתקופות " -

בכל עת להביא את ההתקשרות לסיומה, תהא הסיבה לכך אשר  תהיה רשאיהמל"ג ת 4.4
ימים שתועבר אליו מראש. יובהר, כי לספק  30תהא, וזאת בהודעה מוקדמת לספק בת 

 לא תעמוד כל דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

חובה לפצות את  מל"ג, לא תהיה על ההמל"גידי -בכל מקרה של ביטול ההסכם על 4.5
לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה היחסית עבור מתן השירותים  הספק או

 שסיפק עד לביטול ההסכם.

 לבין הספק המל"גהיעדר יחסי עובד ומעסיק בין  .5

הספק, לרבות מי משותפיו או מעובדיו, משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה, ואין  5.1
יך או לתת הוראות לספק, פי הסכם זה לפקח, להדר-על למל"גלראות כל זכות שניתנה 

ו או מטעמו, אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע ידי-עלאו לכל מי שמועסק 
ו ו/או כל מי שפועל ידי-עלהוראות הסכם זה במלואו. בין הספק ו/או כל עובד המועסק 

 מעסיק. -לא יתקיימו יחסי עובד המל"גמטעמו ובין 

שהיא כי למרות כוונת הצדדים מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל  5.2
אים את הספק ו/או עובדיו כעובד המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רו

, הרי ששכרו של הספק ו/או עובדיו יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה המל"ג
שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה  המל"גפי השכר שהיה משולם לעובד -על

את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי  למל"גיהיה להשיב  של הספק, ועל הספק
 .מל"גהסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד ה

, יהיה המל"גהיה וייקבע כי עובד של הספק או מי מטעמו נתן את השירותים כעובד  5.3
בשל קביעה  למל"ג, מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו מל"געל הספק לשפות את ה

 כאמור. 
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בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף תחויב  המל"גבנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל, אם  5.4
 .מל"גלקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לספק מה מל"גה ת זה, רשאי

הספק יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל דיני העבודה החלים על העובדים, ובכלל  5.5
קיום שלם ומלא של צווי , וכן יהיה אחראי ל1987-זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז

הרחבה והסכמים קיבוציים החלים על העובדים. מובהר כי הפרת הוראות חוקי 
 העבודה כאמור תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.

 מתחייב בזאת, כדלקמן: הספק 5.6

 הסכם זהבקשר עם ו ידי-להבהיר ולהסביר לכל העובדים המועסקים על 5.6.1
 סיקמע-י ליצור יחסי עובד, כדבמתן השירותיםואחרים מטעמו, כי אין 

. אי מילוי, בין במעשה ובין במחדל, של הוראה מל"גבין מי מהם לבין ה
מהוראות סעיף זה, לגבי עובדיו כאמור, יהווה הפרה של הסכם זה, 

 תהיה זכאית לסעדים לפיו ולפי כל דין. מל"גוה

כאמור  סיקלעיל, ייטענו יחסי עובד ומע 5.6.1בסעיף היה ועל אף האמור  5.6.2
ידי -ו/או מי מטעמו ו/או במקרה של טענה שתועלה על ספקידי ה-על

חייבת באופן כלשהו בחיוב המוטל לפי  מל"גרשות מוסמכת כלשהי, כי ה
ו/או מי מטעמו כאמור, וכתוצאה מכך ייגרמו  ספקמסמכי המכרז על ה

ישפה את  ספק, הפסדים, הוצאות כספיות ו/או נזקים אחרים, המל"גל
יד עם דרישה ראשונה, בגין כל הפסד, הוצאה ו/או נזק, שיגרמו , ממל"גה

לה כאמור, ובכלל זה בגין כל סכום שתשלם או תחויב בתשלומו, ובגין כל 
 מעסיקהוצאה שתוציא ו/או תחויב להוציא בקשר עם טענת יחסי עובד 
 כאמור, לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין ושכר עדים.

כלפי עובדיו בכל דרך שתרצה,  הספקודא קיום התחייבויות תהיה רשאית לו המל"ג 5.7
כדי  המל"גלרבות באמצעות קבלת תלושי שכר של העובדים, ואולם אין בזכות זו של 

לחייבה לערוך בקרה כאמור או להטיל עליה אחריות כלשהי בקשר לכך או לגרוע 
ויותיהם, לתשלום לעובדיו של כל זכ הספקמהאחריות המלאה והבלעדית המוטלת על 

 כאמור לעיל. 

ידי רשות מוסמכת כי לשם שירותים אלו על הספק להיות קבלן -יוחלט על ככל שבעתיד 5.8
כלפי עובדיו,  הספקחובה לערוך בקרה בדבר התחייבויות  למל"גתקום  שירות, וכן

ככל שהספק לא  מכוח הוראות כל דין, הצדדים יפעלו בנוסף בהתאם להוראות הדין. 
 במועד שיידרש לכך, יבוטל ההסכם עימו. יהיה קבלן שירות

ו/או עם כל גורם  המל"גידי -ישתף פעולה באופן מלא עם כל ביקורת שתידרש על הספק 5.9
מתחייב להמציא לשם  הספקלשם ביצוע ביקורת.  המל"גידי -מקצועי שימונה על

פי דרישה, אישורים על תשלומים למס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי, -ביקורת, על
וכל מסמך אחר בקשר להסכם זה  עובדיות פנסיה וגמל ועוד, תלושי שכר של לקרנו

 .המל"גשיקול דעתה הבלעדי של  פי-עלרלוונטי לביקורת 

נמצאה בביקורת או כתוצאה מבדיקת תלונה, הודעה או התראה, הפרה או חשש  5.10
. למל"געם העתקים  הספקלהפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב אל 

ימים תצהיר בכתב של רו"ח ושל כל גורם רלוונטי  30יהא מחויב להמציא בתוך  פקהס
, המפרט את תיקון הממצאים במלואם, כולל תשלום המל"גאחר מטעמו לדעת 
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חייב  ספקרטרואקטיבי בגין הפרת זכויות העובדים בעבר, במידת הצורך. כן יהא ה
 ה בהקשר זה. ידי-עלכל מסמך נוסף אשר יידרש  מל"גלמסור ל

ידי עובד שלו על הפרה או חשש -יטפל באופן מיידי בתלונה שהוגשה אליו על הספק 5.11
להפרה של זכויות עובדיו, וישתף פעולה באופן מלא בבדיקת תלונות עובדיו. חל איסור 

 מוחלט לפגוע בכל דרך שהיא בעובד שהגיש תלונה או סייע בהגשת תלונה.

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים .6

, ובלבד שלא יהיה בכך משום ניגוד המל"גהספק רשאי לתת שירותים לאחרים זולת  6.1
לבין עיסוקיו האחרים או כל פגיעה בחובותיו לפי  מל"געניינים בין מתן השירותים ל

הסכם זה. ההחלטה האם מתן השירותים לאחר יוצרת או עלולה ליצור פגיעה במתן 
 .מל"געדי של ההבל הנתונה לשיקול דעת - מל"גהשירותים ל

הספק מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת ההתקשרות עם  6.2
, לא יתקיים )ולא צפוי להתקיים( כל ניגוד עניינים לפי כל דין, לרבות ניגוד מל"גה

פי הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או -עניינים בין התחייבויותיו על
"(. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים יםניגוד עניינ" - האישיים )להלן

 כאמור. 

הספק מתחייב כי ככל שתיווצרנה נסיבות ביחס לספק ו/או מי מטעמו, העלולים  6.3
להעמידו/ם במצד של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים או במראית עין 
של חשש כאמור עם התחייבויותיו לפי הסכם זה, יהיה עליו להודיע על באופן מיידי 

 ל.פי ההנחיות שיקב-ולפעול על מל"גלנציג ה

 התמורה .7

  -........ )להלן תשלם המל"ג לספק תשלום חודשי בסך של ...תמורת מתן השירותים  7.1
 "(התמורה"

 .מל"גהתמורה תשולם בתוספת מע"מ כדין וכנגד המצאת חשבונית מס כדין לידי ה 7.2

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לספק עבור  7.3
מתן השירותים כמפורט בהסכם, כאשר כל תשלום אחר ו/או נוסף פרט לתמורה זו לא 

, לא במהלך תקופת ההתקשרות ולא אחריה, עבור מתן מל"גידי ה-ישולמו על
אדם אחר, אלא אם צוין השירותים או בקשר ישיר או עקיף אליהן, לא לספק ולא ל

 במפורש שהספק יהיה זכאי לתוספת ספציפית. 

הספק מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או  7.4
הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים בגין העסקת כוח אדם, תשלומים 

 לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות.

החודש שחלף. לאחר אישור דרישת  בגיןחשבון  מל"גבכל חודש יגיש הספק ל 5-העד  7.5
להלן, יבוצע התשלום כנגד חשבון כאמור,  7.6כאמור בסעיף  מל"גידי ה-התשלום על

. אישור החשבונית מל"גידי נציג ה-ימים מיום אישור החשבון על 30בתנאי שוטף + 
ימים מיום הגשתה. מובהר, כי במניין ימים אלה לא  14יעשה בתוך  מל"גידי נציג ה-על

 תיקון החשבונית כאמור לעיל. מל"גהתדרוש יבואו בחשבון הימים בהם 
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 מל"גפירעון התשלום יעשה לאחר ובכפוף לקבלת האישור כנדרש. מובהר כי נציג ה 7.6
חשבון יהיה רשאי לדרוש כל הבהרה לצורך מתן אישורו ויהיה מורשה לאשר את ה

בחלקו, בשלמותו או לא לאשרו כלל, הכל לפי עמידת הספק בדרישות ההסכם על 
 נספחיו.

בגלל עיכובים בתשלום התמורה  מל"גלספק לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי ה 7.7
 כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.

 .מל"גהמיד כל סכום עודף שיקבל מ מל"גהספק מתחייב להחזיר ל 7.8

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים ציבוריים  7.9
-, וכן כל אישור שיידרש על1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 , כפי שיהיו מעת לעת. מל"גפי נהלי ה-פי כל דין ועל

מקור מכל תשלום נכה במל"ג תלמען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום סופי, ה 7.10
פי כל דין, אלא -לספק, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על

אם ימציא הספק, זמן סביר לפני ביצוע התשלום, אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס 
 או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר.

ה ידי-על, ומל"גה ידי נציג-יובהר, כי התמורה תשולם לספק בכפוף לביצוע הזמנות על 7.11
לא תשולם התמורה  - מל"גבלבד. הזמנות שיבוצעו שלא באמצעות ו/או באישור נציג ה

 בגינן.

 _________ -"מל"גנציג הלעניין סעיף זה, "

 קיזוז .8

לקזז  תרשאיתהא  מל"גפי כל דין, ה-לכל תרופה ו/או סעד על מל"גבלי לגרוע מזכות ה
-מהספק על מל"גכל סכום המגיע ל -פי הסכם זה על נספחיו -מהתמורה שעליו לשלם לספק על

 פי הסכם זה.

 אחריות הספק .9

הספק יישא באחריות מלאה בגין על פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שהוא חב בו לפי  9.1
הסכם זה ו/או לפי כל דין, שייגרמו מכל סיבה היא לגופו או רכושו שלו או של מי 

או לגופו של  מל"גטעמו או לגוף או רכוש של עובדיו או של מי מטעמו, או לרכוש המ
 כל אדם אחר כתוצאה מהפעלתו של הסכם זה.

בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא תישא לא  מל"גמוסכם בין הצדדים כי ה 9.2
שייגרמו לגופו או רכושו של הספק או מי מטעמו או לגוף או רכוש של עובדיו או של מי 

או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה  מל"גמטעמו או לרכוש ה
 מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד.

על כל נזק, תשלום או הוצאה מכל סוג, שייגרמו לו  מל"גשפות את ההספק מתחייב ל 9.3
מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספק כתוצאה ישירה או עקיפה 

. במקרה של תביעה מל"גמהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת ה
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, אצלהה כאמור לספק על קבלת תביעתודיע  מל"גיחול האמור בסעיף זה, ובלבד שה
 בסמוך ככל הניתן לאחר קבלתה, ולספק תינתן אפשרות להתגונן בפניה.

לעבודה בכללותה על יד הספק בהתאם להסכם זה, לא יהיה בו כדי  מל"גאישור ה 9.4
לשחרר את הספק מאחריותו המקצועית המלאה, ואין באישור האמור כדי להטיל על 

 אחריות כלשהי לטיב השירותים.המל"ג 

 ביטוח  .10

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה -בלי לגרוע מהתחייבויות הספק על 10.1
פי כל דין. תנאי לחתימת הסכם זה הינו עריכת ביטוח כמפורט בנספח -אחראי על

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )להלן 2ח כנספאישור קיום ביטוחים המצ"ב להסכם זה 
וההשתתפויות העצמיות יחלו על הספק "(. עלות הביטוח אישור קיום ביטוחים" -

המצאת אישור קיום ביטוחים או אי המצאתו או שינוי בתוכנו, אין בהם משום  בלבד.
 הדין. פי-עלהסכם זה ו פי-עלפטור לספק 

קיום הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור  10.2
או מי מטעמו להיקף וגודל  מל"ג, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של הביטוחים

הסיכון העומד לביטוח. על הספק יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר 
 ולצד שלישי כלשהו.  מל"גוכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו , ל

כלי הנשק וציוד אחר המשמש אותו בביצוע כלי רכב , על הספק להסדיר ביטוח ל 10.3
וכל גוף אחר מטעמו לא יהיו  מל"גסכם בזאת כי הההתחייבויות נשוא ההסכם . מו

 ספק .לרכוש המשמש את האחראים לכל אבדן או נזק 
בכל הביטוחים הנוספים  אשר יערוך הספק ואשר קשורים לנשוא ההסכם ,  יהיה סעיף  10.4

 . ווהבאים מטעמ מל"גבדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטח הספק כלפי ה
אישור קיום את  מל"גלפני כניסת הסכם זה לתוקף, ימציא הספק ל עבודה ימי 14 10.5

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק -כשהוא חתום עלביטוחים 
 בסוגי הביטוח הנדרשים בו. 

, ימציא הספק קיום ביטוחיםלפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור ימי עבודה  14 10.6
מבטחיו בסיפא שלו תחת  ידי-עלכשהוא חתום חים אישור קיום ביטושוב את  מל"גל

 הכותרת " אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:...". 
במידה והספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה , ימציא הספק  10.7

המבטח החדש. תהליך זה  ידי-עלאת העתק האישור המקורי כשהוא חתום  מל"גל
 כל עוד לא הסתיימו העבודות נשוא ההסכם.יחזור על עצמו 

 דין . פי-עלהספק יסדיר ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו חבות  10.8
האמור בסעיף זה )סעיף ביטוח( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הספק  10.9

. בחתימתו על ההסכם מל"גו/או הכנסת נכסים כלשהם לחצרי ה מל"גבחצרי ה

 הסכם זה . פי-עלמאשר הספק כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש 

 הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של יסודית של ההסכם.  10.10

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן  10.11

דין, בין אם חברת הביטוח  פי-עלו הסכם זה, ו/א פי-עלפטור כלשהו לספק מאחריותו 

 מל"גהתחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי ה

אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של  מל"גכאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על ה

 הביטוח.
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יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום ביטוחים  מל"גמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה 10.12

 לא יהיה חייב לעשות כך . אך

יהיה רשאי לבקש מהספק לשנות או לתקן את  מל"גמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה 10.13

ההסכם. הבקשה לתיקון  פי-עלאישור קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות 

 מל"גולא תחול עקב כך על האישור קיום ביטוחים או שינוי לא תהווה אישור לתקינות 

 יא.  אחריות כל שה

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי  10.14

  .המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש , יישא הספק בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  10.15

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות  10.16

 הנקובים בפוליסות.

ו/או נבחריו  מל"גהספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה 10.17

הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר  פי-עלו/או הבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי 

ת לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול בזאת אותם מכל אחריו

 כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

 מל"גההפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות  10.18

והבאים מטעמו, יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה 

והבאים מטעמו, והוא יהא  מל"גלו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי ה

 והבאים מטעמו. מל"גמנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי ה

זכאי,  מל"גההיה לא עמד הספק בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, י 10.19

אך לא חייב )וככל שיוכל(, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הספק ועל 

לכל  מל"גהחשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של 

סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקומו של הספק תחול גם במקרה של ביטול הביטוח 

 במהלך תקופת ההסכם .

ל הספק לשאת בתשלומים המוטלים על המעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל ע 10.20

מעבידים, וכן לדווח לביטוח הלאומי על קבלני  ידי-עלחוק אחר הדן בביטוח עובדים 

 המשנה מטעמו.

 הפרת ההסכם וביטולו .11

בלי לגרוע  -, אזי מל"גבמקרה שבו יימנע מתן השירותים בנסיבות שאינן בשליטת ה 11.1
הא תכל דין,  פי-עלהסכם זה ו/או  פי-על מל"גמכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים ל

 לבטל הסכם זה לאלתר, בהודעה בכתב לספק. תזכאי מל"גה

ההסכם או הדין,  פי-על מל"גבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו ל 11.2
 תזכאי מל"גהא התרים שיפורטו להלן, מוסכם במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמק

 לבטל את ההסכם באופן מידי:
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 הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית; 11.2.1

הספק הפר את ההסכם הפרה שאינה יסודית, ולא תיקן אותה בתוך פרק  11.2.2
 ;מל"גהזמן הנקוב בדרישה בכתב שקיבל מאת ה

הספק המחה ו/או הסב ו/או שיעבד ו/או העביר בדרך אחרת את ההסכם  11.2.3
 מל"גההסכם, במלואן או בחלקן, ללא אישור ה פי-עלאת זכויותיו ו/או 

 מראש ובכתב; 

הספק בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת  11.2.4
 פירעון;

הספק חדל בפועל מלנהל עסקיו ו/או לתת שירותים כדוגמת השירותים  11.2.5
 מושא הסכם זה; 

או הוכרז הספק פסול /הוצא נגד הספק צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו 11.2.6
 )שלושים( ימים; 30דין ואלו לא בוטלו תוך 

 צו של בית משפט; פי-עלהספק התפרק מרצון, או  11.2.7

הוטל עיקול )או בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי  11.2.8
הספק או על נכסים מהותיים של הספק ו/או נכסים הדרושים לספק 

 30מור לא הוסר תוך לצורך מתן השירותים, ובלבד שהעיקול הא
 )שלושים( ימים מיום הטלתו.

במקרה שיובא ההסכם לידי סיום כאמור, יהא הספק זכאי לתשלום רק בגין  11.3
 כמועד סיום ההסכם. מל"גהשירותים שניתנו בפועל עד למועד הנקוב בהודעת ה

תהא רשאית לעיל,   11.2במקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, כמפורט בסעיף  11.4
למסור את המשך מתן השירותים לכל מי שתמצא לנכון, והספק יישא בהפרש  המל"ג

הסכומים שבהם תישא המל"ג לשם המשך מתן השירותים, וכן בכל נזק שיגרם למל"ג 
פי -על מל"ג, וזאת בלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לבשל סיום ההתקשרות

 פי כל דין.-או על הסכם זה

 הפרות מצד הספק .12

פי כל -פי הסכם זה או על-בלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למל"ג על 12.1
 דין, תהא המל"ג רשאית לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם:

 

 ההפרה
 

 )₪(פיצוי מוסכם 

 למקרה₪  1,000 דקות במקרה של קריאה 20אי הגעה סיור לאתר בתוך 

 למקרה₪  750 במבנה בימים ראשון עד חמישיאי ביצוע סיור 

 



44 

 

 הספקבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין בניכוי הפיצויים המוסכמים כדי לשחרר את  12.2
פי -על המל"גמהתחייבויותיו. למניעת ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיה של 

 הן במצטבר. המל"גפי כל דין, וכי כל זכויות -מסמכי המכרז ו/או על

למניעת ספקות, יובהר כי הפיצויים המוסכמים כאמור יופחתו מסכום החשבונית  12.3
 .הספקהכולל שיוציא 

 זכויות שמירת סודיות .13

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם,  13.1
חפץ, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, 
מידע מסמך מכך סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל )להלן: "

"( שיגיעו לידי הספק, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, או בקשר סודי
 -, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן מל"געם ביצועו ו/או בקשר עם ה

 מראש ובכתב. מל"גללא אישור ה

 לגרוע מהאמור, מידע סודי לא יכלול מידע: בלי 13.2

אשר היה מצוי בחזקתו של מקבל המידע קודם לגילוי ללא חובת שמירת  13.2.1
 סודיות;

ידי צד ג' ללא -ידי מקבל המידע ו/או נמסר לו על-פותח באופן עצמאי על 13.2.2
 חובת סודיות;

הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של הצד  13.2.3
 המקבל;

פי המכרז -ידי הספק במסגרת מתן השירותים על-ידע אשר ייווצר עלמ 13.2.4
ידי -ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על

 פי דין.-ו/או מידע אשר גילויו נדרש על מל"גה

הספק מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או  13.3
 .מל"גביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם השיגיעו אליו עקב 

ליתן הוראות לספק בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות,  תרשאי מל"גה 13.4
לרבות קביעת הסדרי ביטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים והספק 

 בנדון. מל"גמתחייב למלא אחר דרישות ה

שתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, הספק מתחייב שלא לה 13.5
 .מל"גאלא באישור מראש ובכתב מאת נציג ה

 הסבת ההסכם .14

פי הסכם זה -הספק מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על 14.1
כולן או חלקן, ואין הוא רשאי להעביר את להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו 

היה מל"ג תלכך מראש ובכתב. ה מל"גזה, אלא אם קביל את הסכמת הפי הסכם -על
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ה, לסרב ליתן את הסכמתו כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטת תרשאי
 מצא לנכון.או להסכים בתנאים שת

כמו כן, אין הספק רשאי למסור לאחר את ביצוע התחייבויותיו כולן או מקצתן, אלא  14.2
ה כאמור, לסרב ליתן את הסכמת תהיה רשאית מל"גהמראש ובכתב.  מל"גבהסכמת ה

 מצא לנכון. ת, או להסכים בתנאים שהבלי לנמק את החלטתמכל סיבה שהיא ו

להסבה כאמור בסעיף זה לעיל כדי לפטור את  מל"גלמען הסר ספק, אין באישור ה 14.3
 הספק מאחריות ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן.

 סמכות שיפוט .15

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

 כתובות והודעות .16

 הינן כמפורט בראש ההסכם. מל"גכתובות הספק וה 16.1

פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה ונמסרו -הודעות על 16.2
לחו בדואר, ואם נשלחו בפקסימיליה שעות מיום משלוחן בדואר, אם נש 48ביד, ותוך 

 כאילו הגיעו במועד שליחתן בכפוף לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלתם. -או בדוא"ל 

 כללי .17

הספק מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע  17.1
 תשלום התמורה.-בקשר עם הסכם זה, לרבות בנסיבות של אי מל"גידי ה-שנמסר לו על

צד להסכם זה למשנהו במקרה מסוים, לא יהוו  ידי-עליתור, ארכה או הקלה שניתנו ו 17.2
תקדים למקרה אחר, ולא יהיה תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו בקשר עם 

 הנציגים המוסמכים של הצדדים.  ידי-עלהסכם זה, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו 

ת זכויות כלשהן, עיכוב ו/או השהיה בכפוף להוראות הדין לעניין התיישנות ו/או פקיע 17.3
במימוש ו/או בהפעלת זכות של צד כלשהו לא יחשבו כוויתור מצדו על זכויותיו, 

כל דין, והוא יהיה רשאי לממשן ו/או  פי-עלהסכם זה ו/או  פי-עלבמלואן או בחלקן, 
 להפעילן בכל עת שימצא לנכון. 

הסכם זה  פי-עלוהסעדים התרופות  -אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת בהסכם זה  17.4
 כל דין. פי-עלהינם בנוסף, ובלי לגרוע, מכל סעד או תרופה אחרים 

אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בהסכם זה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה,  17.5
 -אלא אם אי החוקיות או העדר יכולת האכיפה יורדים לשורשו של הסכם זה  -אזי 

 אות הסכם זה, אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן.לא יהא בכך כדי לפגוע ביתר הור

לא יהא להם תוקף, אלא אם נעשו  -כל תוספת, שינוי, תיקון ו/או עדכון של הסכם זה  17.6
 הנציגים המוסמכים של הצדדים.  ידי-עלבכתב ונחתמו 
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הסכם זה ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים בו, והוא מחליף  17.7
הסכם, מצג, הצהרה, הסכמה, התכתבות, או התחייבות, בין  בעניינים הכלולים בו, כל

בכתב ובין בעל פה, שניתנו )ככל שניתנו( או שנערכו )ככל שנערכו(, קודם למועד 
החתימה, ושאינם כלולים במפורש בהסכם זה, ולא יהא כל תוקף לכל הסכם, מצג, 

 הצהרה, הסכמה, התכתבות, או התחייבות כאמור.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:

 

______________________________                   __________________________ 

 הספק                                                                          מל"גה                      
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 מסמכי המכרז והצעת הספק - 1נספח מס' 

 ]יצורף עם חתימת ההסכם[
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 אישור קיום ביטוחים - 2מס' נספח 

 במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו.

 לכבוד 

 המועצה להשכלה גבוהה

  43מרחוב ז'בוטינסקי 

 ירושלים 

 להלן לשם הקיצור "המועצה" 

 

 

 ___________________ הספק שלאישור על קיום ביטוחים הנדון: 

 מספר  חברה   _______________ )להלן "הספק"(

 מוקד אבטחה ושרותי סיור להסכם הכולל בין השאר בקשר 

 )להלן "ההסכם"( 

 

אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על 
 את הביטוחים להלן:ועל שם המועצה בכל הקשור בהסכם בלבד שם הספק 

 כלפי עובדיו.   המבוטח. הפוליסה מבטחת את חבות  פוליסה לביטוח אחריות מעבידים .1

כלפי צד שלישי  המבוטח. הפוליסה מבטחת את חבות  פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
במשך תקופת הביטוח. ביטוח זה לא  לאירוע אחד ובמצטבר₪  4,000,000בגבולות אחריות של 

. החוק פי-עלכפוף לכל הגבלה בדבר תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. שימוש בכלי נשק 

הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת לפיה יראו את כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה 
 הפוליסה על שמו בלבד.  

דין כלפי  פי-עלבגין חבותו  המבוטח. הפוליסה מבטחת את   פוליסה לביטוח אחריות מקצועית .3
  צד שלישי.

 למקרה ולתקופת הביטוח. ₪  4,000,000גבולות האחריות הינם  

בביטוח זה מכסה בין השאר : אי יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אובדן מסמכים 
קבלני המשנה ) ל קבלני משנהומידע.  אובדן השימוש ועיכוב. אחריות בגין מעשה או מחדל ש

 אינם מבוטחים(. 

( חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח 6תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שישה ) 
המבטח או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הספק באותו  ידי-עלכאמור 

 היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה. 
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ת צולבת לפיה יראו את כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה הפוליסה כפופה לסעיף אחריו
 הפוליסה על שמו בלבד. הפוליסה אינה מכסה תביעות הספק כלפי המועצה.

 ₪. 60,000 בפוליסה זו הינה אינה עולה על סךההשתתפות העצמית 

 בהתייחס לפוליסות לעיל:

 או נוסח דומה. 2016נוסח הפוליסה לביטוח צד שלישי הנו ביט  .1
כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח  .2

פי הפוליסה הוא -וכלפי מבטחיו, ולגביהם, הביטוח על מועצההאחר, לא יופעל כלפי 
במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות  ה"ביטוח ראשוני", המזכה אות

ממבטחיה להשתתף בנטל החיוב כאמור בביטוחיה, מבלי שתהיה לנו זכות תביעה 
 . 1981-חוק חוזה הביטוח, התשמ"אב

בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא  .3
 יום מראש. 60לפחות  מועצההאם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 

 .השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הספק בלבד .4
. הוויתור לא יחול כלפי והבאים מטעמה מועצההאנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי  .5

 אדם שביצע נזק בזדון.

 

 ידי-עלאישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש  

 האמור לעיל.

 מספר פוליסה עד תאריך מתאריך  סוג הפוליסה :

    אחריות מעבידים

    שלישיצד 

    אחריות מקצועית

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 שם חברת הביטוח _________________________

 

          ___________      __________  __________________          ____________ 

 וחותמת המבטחתפקיד החותם           חתימת           שם החותם               תאריך                 
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 :פרטי סוכן הביטוח

 

 שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________

 

 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

 מס' פוליסה עד תאריך  מתאריך  סוג הפוליסה

    אחריות מעבידים

    צד שלישי

    אחריות מקצועית

 

 בכבוד רב,

 

 חברת הביטוח _________________________ שם

 

          ___________      __________   __________________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                 

 


