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  05/2019 מספרשלבי -דומכרז פומבי 

  גרפיקה רותיילמתן ש

 עבור המועצה להשכלה גבוהה 

 

 הזמנה להציע הצעות .1

מזמינה בזאת מציעים  "(המל"גאו " "המועצה" )להלן:המועצה להשכלה גבוהה  1.1

 גרפיקהלמתן שרותי  אשר עומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, להגיש הצעות

 .("השירותים" גם: )להלן

 

 וללים, בין היתר:כגרפיקה הירותי ש .2

  ;עריכת גרפים 2.1

 ;עיצוב מצגות 2.2

 ;אריזה גרפית לכנסים 2.3

 ;של חוברות, דוחות ופרסומים שונים של המל"גוהפקה עיצוב  2.4

  ;עיצוב של מודעות פרסום 2.5

 ;מל"גהדיה של מ-עיצוב מודעות לאתר ולערוצי הניו 2.6

 ;אינפוגרפיקה וכו'(עיצוב דיגיטלי לאתרי אינטרנט ולרשתות חברתיות )באנרים,  2.7

 .שירותים נוספים בתחום הגרפיקה  2.8

הספק יוכל לספק שירות זה הדפסת המוצר )  יכלולהשירות במידת הצורך,  2.9

 .קבלני משנה( באמצעות 

שישמש איש קשר מטעם המציע לכל דבר ועניין הקשור מטעמו נציג הספק הזוכה יעמיד  .3

 בשירותים נושא המכרז.

 לזמינות מלאה.המציע הזוכה יידרש ם צפוף ובלוח זמניהשירותים יידרשו  .4

 פיצול זכייה .5

. השירותים ביצוע, ולחלק את זוכים במכרז שלושהלבחור עד  המועצהבכוונת  5.1

 מחיר, זוכה כל של בפועל תפוקה לפי היתר בין תהא הזוכים במכרז בין החלוקה

, הכל לפי שיקול דעת בלוחות זמנים התוצרים, עמידה, איכות הזוכים הצעות

 מוותרים מראש על כל טענה לעניין זה.  המועצה. הזוכים

תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לפנות לזוכים במכרז המועצה  5.2

בבקשה בכתב להציע רעיון לעיצוב או לשירות אחר שיידרש לה או מחיר 

לשירותים, והזוכה שיציע את ההצעה הטובה ביותר )איכות, מחיר או שקלול 

הפנייה תפרט, בין היתר, את השירותים תן את השירותים בפועל. איכות ומחיר( י

הנדרשים, לוחות זמנים, אמות מידה לבחינת ההצעות )מדדי איכות או הצעת 

המועצה  וכן .המועצההמקצועי של  הוכל נתון רלבנטי נוסף לפי שיקול דעת מחיר(

עם  ביותר או ההטוב ההצעהמשא ומתן עם הספק שהציע את  תהא רשאית לנהל

  הספקים כל
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אמור לעיל, משום התחייבות מצד המועצה להיקף שירותים כלשהו, אם אין ב 5.3

 .י צרכי המועצה ולפי שיקול דעתה הבלעדיפ-השירותים יינתנו עלבכלל, ו

. במתן השירותים כלשהי בלעדיות לו להעניק כדי הזוכה עם בהתקשרות אין יובהר כי .6

 הדעת שיקול לפי, לנכון מצאתש ספק לכ עם להתקשר, עת בכל, תרשאי האהמועצה ת

הזוכה  או לבצע את השירותים בעצמה. זהים או דומים מתן שירותים לצורך, הבלעדי

  .המועצהקבע על ידי ישי אחרפעולה באופן מלא עם כל גורם  ישתף

 לוח זמנים למכרז .7

 להלן לוחות הזמנים: 7.1

  2019בדצמבר  06 -יום שישי ה מועד פרסום המכרז 

 12:00עד השעה  2019בדצמבר  19 -החמישי יום  ון להגשת שאלות הבהרה מועד אחר

המועד האחרון לפרסום תשובות המועצה 

 לשאלות ההבהרה
  2019בדצמבר  31 -ה  יום שלישי

  14:00עד השעה  2020בינואר  16-ה יום חמישי מועד אחרון להגשת הצעות

 

עיל לבין תאריכים אחרים במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה ל 7.2

 המופיעים בגוף המכרז, יקבעו התאריכים בטבלה.

את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים  הלעצמ תשומר המועצה 7.3

 שכתובתו: המועצההמנויים לעיל, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של 

.org.ilchewww. " :ובכלל זה לדחות את  "(האינטרנט של המועצה אתר)להלן

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 המועצהבאחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של  7.4

ת וגם בסמוך למועד זה, לגבי דחיות מועדים ו/או עדכונים האחרון להגשת הצעו

 ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת המכרז. 

למניעת ספק מובהר בזאת, כי באחריות המציעים לבדוק אודות פרסום תשובות  7.5

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

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

 האחרון להגשת הצעות.

 עיון במסמכי המכרז וקבלתם .8

 מסמכי מכרז זה על נספחיו, מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה.  8.1

 ניתן לעיין את מסמכי המכרז, ללא תשלום, מאתר האינטרנט. 8.2

תר האינטרנט, לבצע רישום חובה על כל אדם המוריד את מסמכי המכרז מא 8.3

"( טופס פרטי המציע" מוקדם בדרך של משלוח טופס פרטי המציע )להלן:

יש  Mechrazim@che.org.ilלמכרז לכתובת הדוא"ל:  כנספח א'המצורף ומסומן 

קבלת לוודא, כי נתקבל מענה אוטומטי מהמועצה בדואר האלקטרוני בדבר 

 הדוא"ל.

רישום מוקדם כאמור לעיל אינו מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה במכרז זה  8.4

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

http://www.che.org.il/
mailto:Mechrazim@che.org.il


  31.12.2019מסמכי מכרז מעודכנים 

 

3 

אשר ימסרו למשתתפים האחרים, בדבר המכרז, דבר העלול לגרוע מיכולתו לזכות 

בשל אי עמידה  -הביא לפסילת הצעתו במכרז, בהעדר הפרטים הנחוצים, או אף ל

בתנאים נוספים שידרשו, ככל שידרשו. מציע שלא ישלח טופס פרטי מציע כנדרש 

 במסמכי מכרז זה, לא יוכל להעלות כל טענה כנגד המועצה בעניין זה.

 בקשות להבהרה .9

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר  9.1

 לעיל. 7.1עד למועד הקבוע בסעיף    Mechrazim@che.org.ilאלקטרוני

, בשפה העברית בלבד, Wordהפונים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ  9.2

, לבין שאלות תוך הפרדה בין שאלות המתייחסות למסמכי המכרז, על נספחיו

 המתייחסות להסכם, על נספחיו ובפורמט שלהלן:

מס' 

סידורי 

של 

 השאלה

הסעיף במסמכי המכרז/  מסמך

 בהסכם/ בנספח

]אם השאלה מתייחסת 

לנספח כלשהו, יש לציין את 

שם הנספח ואת מספר 

 הסעיף בו[

 השאלה

   מסמכי המכרז .1

   להסכם Xנספח  .2

לבי .... למתן שירותי ש-ודמכרז פומבי  -ת הבהרה  הפנייה יש לציין "שאלועל גבי  9.3

". וכן, יש לציין את שם המציע, שם איש הקשר מטעמו לצורך קבלת גרפיקה 

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

 הההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעת 9.4

 .המועצהמקרה יובהר, כי רק מענה בכתב יחייב את  , ובכלהמועצההבלעדי של 

להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע  המועצהחליט תבכל מקרה שבו  9.5

מציעים יידרשו , הה לשאלהובין בתגוב התיקון כלשהו מסמכי המכרז, בין ביוזמת

ידיהם ומהווה חלק בלתי -לצרף את המסמך האמור להצעתם, כשהוא חתום על

המכרז. בכל מקרה תשובות ותיקונים כאמור לתנאי המכרז, יהיו נפרד ממסמכי 

 תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין.

באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה ועדכונים  9.6

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

ואשר לא ידעו עליו, אף אם פורסמו  המועצהשפורסמו באתר האינטרנט של 

 בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

הבלעדי, לשנות את  הפי שיקול דעת-בכל עת ועל תהיה רשאית המועצהיובהר, כי  9.7

ו בכל דרך לעיל, א 8.5לוחות הזמנים הקבועים במכרז, בהודעה שתינתן לפי סעיף 

 .המועצהשל  הל דעתאחרת בהתאם לשיקו

mailto:אלקטרוניMechrazim@che.org.il
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 קופת ההתקשרות ת .10

-החל ממועד חתימת ההסכם על חודשים 12ההתקשרות נושא מכרז זה הינה לתקופה של 

 תהא ראשית להאריך  אתמועצה ה "(.תקופת ההתקשרות הראשונה")להלן:  ידי המועצה

  .נוספים חודשים 48בעד  הראשונה  תקופת ההתקשרות

 התמורה .11

ו בהתאם ישתוצע על ידתהיה בהתאם להצעת המחיר  כהלספק הזוהתמורה שתשולם 

הספק הזוכה בפועל ובכפוף לאישור הממונה מטעם המועצה. יובהר  שיבצעלדיווח שעות 

 ,  התמורה בגין הדפסות אלו תוצרים, בעת הצורך, הדפסת יכללוכי, השירותים הנדרשים 

 .שיסוכמו בינו לבין המועצהלספק הזוכה בהתאם למחירים תשולם 

 

 תנאי סף .12

דרישות המקדמיות העומדים בעצמם  במציעים רשאים להגיש הצעות  12.1

 כדלקמן:במועד האחרון להגשת הצעות, המצטברות, 

 המציע הוא תאגיד רשום כדין או עוסק מורשה. 12.1.1

המציע בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  12.1.2

 .1976-התשל"ו

, בהיקף 1.1.2015ה החל מיום המציע בעל ניסיון במתן שירותי גרפיק 12.1.3

, 2017, 2016, 2015)לא כולל מע"מ(, בכל אחת מהשנים ₪  50,000של 

 .2019-ו 2018

 מסמכים שיש לצרף להצעה .13

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז על נספחיהם, לרבות הזמנה זו על  13.1

ל נספחיה ומסמכיה, לרבות ההסכם, על נספחיו, כשהם מלאים וחתומים, ובכל

 אלו:

התאגדות של התאגיד, ההעתק תעודת  -אם המציע הוא תאגיד  13.1.1

ותעודת/ות שינוי שם, אם קיימת/ות, אישור מורשה חתימה ותדפיס 

 מלא ועדכני מהרשם הרלוונטי.

 צילום תעודת עוסק מורשה. 13.1.2

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים  13.1.3

 .1976-ציבוריים, תשל"ו

 ניכוי מס במקור. אישור תקף על 13.1.4

 למסמכי המכרז. 'בכנספח , בנוסח המצורף טופס הגשת הצעהה 13.1.5

אות גופים ציבוריים, לחוק עסק 1ב2-ב ו2תצהיר בהתאם לסעיפים  13.1.6

 למסמכי המכרז. 'גכנספח ורף , בנוסח המצ1976-תשל"ו

הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור בנוסח המצורף  13.1.7

 למסמכי המכרז. 'דכנספח 
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לעיל יצרף  12.1.3ף הוכחת עמידת המציע בתנאי הקבוע בסעילשם  13.1.8

בנוסף,  למסמכי המכרז. 1'הכנספח המציע תצהיר בנוסח המצורף 

 המבצע.יצרף המציע קורות חיים של 

יצרף המציע תצהיר בנוסח  15.1לשם בדיקת שלב האיכות בסעיף  13.1.9

 . 2המצורף כנספח ה'

המכרז שיוצא בכתב כל מסמך הבהרה ו/או תוספת ו/או עדכון לגבי  13.1.10

 .האינטרנט של המועצה, ויפורסם באתר המועצהידי -על

חתית כל ידי המציע בת-מסמכי המכרז ונספחיו כשהם חתומים על 13.1.11

עמוד. בנוסף, המציע יחתום בעצמו על טיוטת ההסכם )נספח ז' 

למכרז( בראשי תיבות בתחתית כל עמוד, ובחתימה מלאה במקום 

 .ההסכםהמיועד לכך בעמוד האחרון של 

 

ב לחוק חובת 2אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף  13.2

"(, רשאי המציע לצרף חוק חובת המכרזים": )להלן 1992-המכרזים, תשנ"ב

להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד כנדרש בחוק זה, ובהתאם לתנאים המפורטים 

רף את האישור שם. מודגש בזאת, כי בהתאם להוראות החוק האמור, יש לצ

והתצהיר כאמור, בעת הגשת ההצעה למכרז, כתנאי לקבלת היתרון המוענק בחוק 

 זה לעסק בשליטת אישה.

לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן המסמכים ו/או הפרטים  תרשאי מועצהה 13.3

 המועצה תהיה רשאית בהתאםהנדרשים בתנאי המכרז. בלי לגרוע מהאמור לעיל, 

דרוש מהמציע השלמה ו/או הבהרה של איזה מהמסמכים להבלעדי ה לשיקול דעת

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.

 בחירת ההצעה הזוכה .14

 הליך בחירת ההצעה הזוכה יתנהל בארבעה שלבים, כמפורט להלן: 14.1

בתנאי הסף,  ההצעותשל  ןבחן את עמידתת המועצה :שלב ראשון 14.1.1

 לעיל, ותפסול הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף. 12 המפורטים בסעיף

עניק ניקוד להצעות ת המועצה: ההצעות איכותבדיקת  -שלב שני 14.1.2

 15בסעיף  המפורטותמידה הי אמות פ-אשר עומדות בתנאי הסף, על

 להלן. 

, ההצעות איכותת בדיקת לאחר השלמ: בדיקת המחיר - שלישישלב  14.1.3

תבוצע בדיקה של הצעות המחיר של ההצעות, ויבוצע חישוב של ציון 

  להלן. 16בהתאם לסעיף המחיר לכל אחת מההצעות, 

פי אמות -עניק להצעות ציון משוקלל, עלת המועצה: שלב רביעי 14.1.4

המציע שהצעתו  כמפורט להלן. (20%)ומחיר  (80%)מידה של איכות 

וקלל הגבוה ביותר יזכה במכרז, אלא אם כן תקבל את הציון המש

 יתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בהצעתו.
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המוחלט, למנות ועדת  ה, לפי שיקול דעתתהיה רשאית המועצה - בדיקת הצעות 14.2

מצא לנכון. תמשנה או להיעזר לצורך בדיקת ההצעות ביועצים ובמומחים כפי ש

ההמלצות האמורות בפני ועדת ככל שיוחלט על מינוי או סיוע כאמור, יובאו 

 המכרזים לקבלת החלטה.

שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, לרבות  תרשאי המועצהעל אף האמור לעיל,  14.3

ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר, לרבות )אך לא רק(, בשל כך 

כי ההצעה גורמת יש חשש ממשי כי המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו או  שלמועצה

ו כאשר בקבלת ההצעה הזוכה תיתכן חריגה מהסכום אלמציע הפסד כספי 

 .המועצההבלעדי והמוחלט של  ה, הכל לפי שיקול דעתהמועצההמאושר בתקציב 

ר ידי מציע, אש-את הזכות לפסול הצעה שתוגש על הלעצמ תשומר המועצהבנוסף,  14.4

, ואשר לא עמד בסטנדרטים של השירות כנדרש בתנאי המועצהעבד בעבר עם 

, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב עבודתו. במקרה כזה, תינתן המכרז

 האיכות. למציע זכות טיעון לפני ההחלטה האם להעביר את ההצעה לשלב בדיקת

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

 המכרזים.

המכרזים, בדבר מתן עדיפות חובת  ב. לחוק2בכפוף להוראות סעיף  -הצעות זהות  14.5

לעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בחוק האמור, אם תהיינה מספר הצעות בעלות 

את ההצעה בעלת  המועצהבחר תזהה, שהינו הציון הגבוה ביותר,  ציון משוקלל

ציון האיכות הגבוה ביותר כהצעה הזוכה במכרז. במקרה שיהיה שוויון גם בציון 

  את ההצעה הזוכה לפי הגרלה. בחר המועצהתהאיכות של ההצעות האמורות, 

 : בדיקת איכות -שלב שני  .15

 ציון האיכות יתבסס על הרכיבים הבאים: 15.1

 ניקוד מדד האיכותאופן  ניקוד מרבי מדד האיכות מס'

 5 -למעלה מ גרפיקהסיון במתן שירותי ינ .1

  שנים.

החל מהשנה סיון ינשנת כל  נקודות  15

 את המציע תזכה הששית

 ודות ועדנק 3 -ב

 נקודות. 15 למקסימום של

חוברות, ניסיון בעריכה ועיצוב גרפי של  .2

עריכת גרפים ונתוני  ,שוניםדוחות ופרסומים 

  תקציב לגופים שונים.

יצרף עותק של העבודה על גבי החסן המציע 

 קישור לעבודה. או  נייד )דיסק און קיי(

כל עבודה תזכה את המציע  נקודות 25

 -מולא יותר נקודות,  5-ב

 נקודות. 25

פירוט אירועים/כנסים של גופים להם ביצע  .3

לוגו, רולאפ,  ובכלל זה:עיצוב ומיתוג המציע 

, הזמנות שמשוניות, באנרים, עיצוב מסכים

)אין חובה להציג אירועים שבהם  לאירועים

 (.ביחד המיתוג כלל את כל האלמנטים לעיל

 ביצע המציע  שבו אירועכל  נקודות 10

יזכה  עיצוב ומיתוג אירוע

נקודות  5עד -את המציע ב

  נקודות. 10 -מ ולא יותר

 חדשנותהעבודות,  מגוון נקודות 50שבו יציג המציע  התרשמות מתיק עבודות .4
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 ניקוד מדד האיכותאופן  ניקוד מרבי מדד האיכות מס'

וכן  שירותי גרפיקהבסיונו יאת מגוון נ

 הכין. מצגות ש 2דוגמאות מלפחות 

 ומקוריות

 כלליתהתרשמות ו

 

  נקודות 100 סה"כ

 

 

 יון המחירצ .16

למסמכי המכרז, בכתב יד קריא וברור, את  נספח ו' -המציע ינקוב בהצעת המחיר  16.1

  בגין שעת עבודה. ידיו-על המחיר המבוקש

יודגש, כי המחיר שאותו נדרש המציע להציע, כולל את עלות כל השירותים  16.2

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

ועלות  ו הוצאה הכרוכה בהם, לרבות מס ישיר או עקיף, אך למעט מע"מעלות א

 .הדפסת תוצרים

את המחיר יש לנקוב בשקלים חדשים, ללא מס ערך מוסף, שיחול כשיעורו ביום  16.3

 התשלום.

מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המחיר תהיה סופית וכי אי התקיימות של איזו  16.4

ו מציפיותיו, תחזיותיו או תוכניותיו, מהערכות המציע ו/או אי התממשות של איז

לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי אחר בתנאים 

 ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.

נקודות, ויתר   20.קבל את הציון המקסימאלי של ת הצעת המחיר הזולה ביותר 16.5

 י הנוסחה הבאה:פ-ההצעות תקבלנה ציון יחסי על

 ה הזולה ביותר מחיר ההצע    

 X                      20%                                                 ציון המחיר  = 
 מחיר ההצעה הנבחנת 

 חישוב הציון הכולל של ההצעה )איכות + מחיר( .17

 די שקלול ציון האיכות וציון המחיר באופן הבא:י-הציון הכולל של ההצעה יחושב על

  80%+ ציון האיכות  20% ציון המחירהציון הכולל = 

 הגשת ההצעה .18

ירושלים עד  ,43ז'בוטינסקי ברחוב , המועצהההצעה תוגש לתיבת המכרזים של  18.1

. הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד לתאריך לעיל 7.1למועד הנקוב בסעיף 

 ולשעה הנקובים לעיל, לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים ותיפסלנה על הסף.

הר, כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל תוחזר למגיש ההצעה, יוב 18.2

 ותיפתח, במידת הצורך, רק לצורך זיהוי פרטי המציע הרלוונטי במטרה להחזירה.

 בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס. 18.3

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז, וכי הייתה לו  18.4

קבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על הזדמנות ל

בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. מציע שהגיש הצעה 
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במכרז יהיה מנוע מלטעון טענות כנגד תנאי המכרז, או כי לא היה מודע לפרט 

 כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו.

פן עצמאי את מסמכי המכרז, את היקף ומאפייני על המציע לבדוק בעצמו ובאו 18.5

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

פי -המציע, להליך המכרז, למתן השירות ולכלל התחייבויותיו של המציע על

 מסמכי המכרז.

הקשור כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו  18.6

 די המציע.י-במתן השירותים מושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או  18.7

הנובעות מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת ספק, 

 מור.המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כא

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד וללא כל  18.8

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

ובשמו  ידי מציע אחד-אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על 18.9

בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים 

מגישים הצעות למכרז זה. גופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל ה

אחד מהם מספר ח.פ נפרד(, היוצר ו/או עלול ליצור ניגוד עניינים ו/או לפגוע 

בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא 

לפסול הצעות של  תשאיהמועצה תהא ריגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה. 

מציעים אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין ו/או חברת בת ו/או חברה מסונפת 

 . 1968 –ו/או חברה קשורה, כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 הגשת ההצעהאופן  .19

את ההצעה, על כל חלקיה )לרבות הצעת המחיר( ובצירוף כל המסמכים הדרושים  19.1

חד, במעטפה סגורה, שלא אמקור והעתק  -ותקים הנלווים אליה, יש להגיש בשני ע

מכרז פומבי תישא עליה סימני זיהוי כלשהם של המציע. על המעטפה יש לציין: "

 ". גרפיקה למתן שירותי  05/2019דו שלבי מספר 

 כמפורט להלן: שתי מעטפות פנימיותבמעטפת המכרז יהיו  19.2

ו יגיש טופס הצעה, מסמכים ואישורים: במעטפה ז - 1מעטפה מס'  19.2.1

המציע את הצעתו החתומה, ויצרף אליה את המסמכים והאישורים 

כנדרש במכרז זה, לרבות את התוכניות והמפרט חתומים, בשני 

 עותקים כאמור, למעט הצעת המחיר. 

הצעת המחיר: במעטפה זו יגיש המציע את הצעת  - 2מעטפה מס'  19.2.2

רז, למסמכי המכ נספח ו'המחיר, במעטפה סגורה ונפרדת, על גבי 

בשני עותקים כאמור. למעטפה זו לא יצורף כל מסמך אחר. נדרש, כי 

 פרטי הצעת המחיר לא יצוינו באף מקום נוסף בהצעה. 

ועדת המכרזים תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול על הסף הצעה,  19.3

אשר הצעת המחיר שתוגש במסגרתה לא תוגש במעטפה סגורה ונפרדת ו/או אשר 

 ו/או כולה יהיו גלויים כחלק מההצעה. חלק/ים ממנה
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 תוקף ההצעה .20

( חודשים ממועד הגשת ההצעות למכרז, שישה) 6ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  20.1

אף אם נבחר זוכה במכרז קודם למועד זה. זאת, בין היתר, למקרה שהזוכה לא 

יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז, או הציג מצג מטעה, או יפר את ההסכם 

, או בכל מקרה אחר שזכיית הזוכה במכרז תבוטל. במקרה ועצההמשיחתם עם 

כאמור, או במקרה שבו לא תצא ההתקשרות עם הזוכה אל הפועל, מכל סיבה 

לי , ובת, אך לא חייבתהיה המועצה רשאיתשהיא במסגרת תקופה זו כאמור, 

לפי דין, להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה  הלגרוע מכל זכות אחרת שקיימת ל

 הבא. במקום

לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם  תהא רשאית המועצה 20.2

( חודשים נוספים, שישה) 6-לתקופה נוספת, אחת או יותר, ובסך הכל לא יותר מ

 והמציעים מתחייבים להאריכה בהתאם.

 

 הצעה מסויגת או מותנית .21

חד עם מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה א 21.1

לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון  תהא רשאיהמועצה תדרישות המכרז. 

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

 "(.הסתייגות)להלן: "

והמועצה תהא , המועצהלהסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי  21.2

ך התעלמות ממנה, או לחילופין לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות, תו תרשאי

לקבל הצעה כאמור, ה המועצה הבלעדי. בחר הלפסול את ההצעה, לפי שיקול דעת

 תודיע על כך למציע בכתב.

המציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות שכלל  21.3

 במסמכי המכרז או בהצעתו למכרז.

ניה או להסתייגות, רשאי להעלות מציע הסבור, כי דרישות המכרז ראויות להת 21.4

 לעיל. 9את השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, כמפורט בסעיף 

 

 דרישה למידע נוסף או להבהרות .22

ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז, הבהרות בכתב או  22.1

בעל פה ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע שאליו תפנה 

מור לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על פני מציעים אחרים. כא

 ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר, המלצות או  22.2

אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של 

אי הסף, וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה המציע בתנאי המכרז, לרבות בתנ

 לבחינת ההצעה.

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם  22.3

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

 המכרז ואת תכליתו של מכרז זה. כתכעור המועצהבאופן המרבי את טובת 
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, כל מידע ו/או אישור ו/או ה, מיד עם דרישתלמועצהציע מתחייב להמציא המ 22.4

 הבהרה כאמור לעיל.

 

 

 חתימה על הסכם התקשרות .23

לא יהא  המועצהדי י-למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת ההסכם בפועל על 23.1

 תוקף בין הצדדים.-קיים הסכם בר

 

 עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה .24

)ה( לתקנות חובת 21התאם ובכפוף לקבוע בתקנה עיון במסמכים יעשה ב 24.1

 המכרזים.

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים  24.2

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

, למסמכי המכרז, מהם החלקים הסודיים ח ג'נספיציין במפורש בהצעתו, על גבי 

 וכן, יצרף עותק נוסף של הצעתו, שבו החלקים הסודיים מושחרים.

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה  24.3

 כולה לעיון מציעים אחרים.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים  24.4

שהמציע מוותר מראש על זכות גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן 

 העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

יודגש: שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים  24.5

בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות 

 רשות מינהלית.

 

 הוראות כלליות .25

, ואין לעשות בהם שימוש אלא המועצההבלעדי של  המסמכי המכרז הם רכוש 25.1

 לצורך הגשת ההצעות.

ף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק ההסכם המצור - היררכיה בין המכרז להסכם 25.2

בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על 

 נספחיו( כמסמך אחד, שחלקיו משלימים זה את זה. 

לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם, יגבר הנוסח בנסיבות שבהן  25.3

 . מובהר לעניין זה, כי חסר לא ייחשב כסתירה.המועצההמטיב עם 

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים  25.4

 המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.

דו למטרות נוחות בלבד, והן לא ישמשו כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נוע 25.5

 לצרכי פרשנות.

את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם  הלעצמ תשומר המועצה 25.6

המלא והסופי.  המכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעת
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כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם, לא  המועצהחליט תאם 

ים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא, בקשר תהיה למשתתפ

לכך, והם לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק 

  כל חובה לתשלום כאמור. המועצהבגין הביטול כאמור, ולא תחול על 

ניינים/ בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה בניגוד ע - ניגוד עניינים 25.7

 בחשש לניגוד עניינים/ מראית עין של חשש לניגוד עניינים. הוראות נוספות לעניין

  ניגוד עניינים מצויות בהסכם ההתקשרות.

סמכות השיפוט הבלעדית, המקומית והייחודית לדון בתובענה   - סמכות שיפוט 25.8

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

 .ם בעיר ירושליםהמוסמכי
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 פח א': טופס פרטי המציענס 25.9

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

 mechrazim@che.org.il: ל"בדוא

למתן שירותי  05/2019מספר   מכרז פומבימסמכי מצויים בידינו כי  ,מצהירים מי הח"/אנו

האמור  המכרז בדברומבקשים לשלוח לנו כל הודעה , עבור המועצה להשכלה גבוהה גרפיקה

 הבאה: דואר אלקטרוני ובתלכת

  __________________ __ מספר תאגיד: _______המציע: ______________________ שם

  ________________________________________  שם ותפקיד איש הקשר לצורך מכרז זה:

  __________________________ :  ניידטל.  __________,______________:  טלפון מספר

  ______________________________________________________  : פקסימיליה מספר

  _______________________________________________________________ כתובת: 

  ___________________________________________________ : אלקטרוני דוארכתובת 

, מכרזהבדבר  ועדכוניםמלשלוח לנו הודעות  פטורה ועצההמ  - אם טופס זה לא נשלחכי  ,לנו ברור

שהמועצה  ,והבהרות נוספיםעלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים  אז נהיהו

, ככל שתפרסם, או שעלולים להיפגע סיכויינו לזכות המכרזעריכת לאחר  מזמן לזמן תפרסם

 ידי המתמודדים האחרים.אותה עת בבאשר ימצא  ,בהליך, בהעדר מידע מספיק

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

 "אישור קריאה".

 ,בברכה

  ___________________ ; חתימה:  ____________________________ שם מלא ותפקיד: 

  ___________________ ; תאריך:  ___________________________ חותמת של המציע: 
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 פח ב': טופס הגשת ההצעהנס

 05/2019 מספרלמכרז פומבי עתי הצבזה גיש מאני ______________________, החתום מטה, 

 , שפורסם ע"י המועצה להשכלה גבוהה.למתן שירותי גרפיקה

  ____________________________________________________________ המציע:  שם

  _____________________  :התאגיד רישום תאריך ,___________________ :תאגיד פרמס

 )ככל שהמציע אינו תאגיד, יש לרשום תעודת זהות במקום מספר תאגיד(.

  ___________________________________________________ ובת המשרד הראשי: כת

  _________________________ : פקסימיליה מספר ,_______מספר טלפון: ____________

  ___________________________________________________ אלקטרוני: -בת דוארכתו

  ________________________________________________________  :מספר טלפון נייד

 איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו:

  ____________________________________________________________ שם: 

  ____________________________ _, מס..פקס: ______מס. טלפון: ___________

  ____________________________________________ כתובת של דואר אלקטרוני:

ז את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי המכר נווהב נובעיון, בח נולאחר שקראהצעתנו זו ניתנת  .1

זמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר  נו, ולאחר שניתן לפיםם המצורמיוההסכ

כי אנו מקבלים  ,אנו מצהירים .לשם הגשת הצעה נושהיו נחוצים ל ,את כל הפרטים נושקיבל

 , ללא סייג.ומתחייבים לכל הנדרש את כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז

עד לשישה חודשים מיום תעמוד בתוקפה  ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .2

ו, עד להכרזה בדבר נאת תוקף הצעת נו נאריךא -היה והמועצה תבקש זאת  פרסום המכרז.

 המציע הזוכה בהליך זה.

, לרבות לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרזאנו מצרפים  .3

מסמכי המכרז  החתימה שלו, וקובץ ידי המציע באמצעות מורשי-ההסכם כשהוא חתום על

 ידי הנ"ל בראשי תיבות.-כשכל אחד מעמודיו חתום על

ת א לאחר להעביר כי לא נהיה רשאים ,אנו מצהירים בזה, כי ידוע לנו ואנו מסכימים .4

 קצתן.ו מא כולן שייחתם עמנו, באם נבחר כמציע זוכה, ההסכם על פי זכויותינו או חובותינו

בלי שערכנו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או אנו מגישים הצעה זו מ .5

חלקי, עם המשתתפים האחרים או משתתפים פוטנציאליים או מי מטעמם במכרז זה לגבי 

 דינו.י-איזה מן הפרטים המפורטים בו ואשר מוצעים על



  31.12.2019מסמכי מכרז מעודכנים 

 

14 

שמוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל  נעשה, כי אנו מצהירים בזאת .6

 .רותים לפי מכרז זההשי

 אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי כל האמור לעיל נכון לפי מיטב ידיעתנו.

 ___________   _______________________   ________________________  

 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 

 ___________   _______________________   ________________________  

 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 
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 1976-, תשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ':גנספח 

 לומר עלי כי, כחוק שהוזהרתי לאחר'  ____________ מס ז.ת נושא______ ______ מ"הח, אני

 זאת הצהרתי ת/נותן, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת את

למכרז,  12.1.2 בסעיף המפורט בתנאי"( המציע: "להלן_________________ ) עמידת להוכחת

 כדלקמן:

 .________ במציעהנני 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  .3

 עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.     

 חוקלב 2הצהרה סעיף  -הצהרה קיום דיני עבודה 

לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר משתי עד למועד האחרון להגשת הצעות,  .4

-עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

רשעו ביותר משתי עבירות כאמור , ואם הו1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991

הרשעה האחרונה צעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההעד למועד האחרון להגשת  -

 בעבירה.

ם: כמשמעותם בחוק הבנקאות "שליטה" משמע-המונחים "אמצעי שליטה", "החזקה" ו .5

 .1981-)רישוי(, תשמ"א

ב לחוק עסקאות 2עיף כמשמעותם בס -לענין תצהיר זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה"  .6

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

 לחוק 1ב2יף הצהרה סע –וגבלות ייצוג הולם לאנשים עם מ

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

 שוויון זכויות"( אינן חלות על המציע, או שהן חלות עליו והוא מקיים אותן.

עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות  100אם המציע יזכה במכרז שבכותרת והוא מעסיק  .8

כללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום למנהל ה

חיות בקשר לשם קבלת הנ -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן.

 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 

המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' בפני מר/גב' ________________, 

_______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה 

ונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, צפוי/ה לע

 וחתם/ה עליה בפני.

______________ 

 תאריך                              

__________________ 

 חתימה וחותמת
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 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור': דנספח 

 

רישום:  _________, מס'_________ מ מורשי החתימה מטעםהח" ו/אני

 בזאת, כדלקמן: ים/"( מצהירהמציע)להלן: "____________________

 

 בחלופה הרלוונטית: Xנא לסמן 

 

  י גרפיקהלמתן שירות 05/2019מספר שלבי -דופומבי ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז , 

 אינה כוללת פרטים סודיים.

 במקרה של מילוי  ם ו/או מקצועיים הינם כדלקמןהפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריי[

 :[שבו החלקים הסודיים מושחרים ה,צעהעותק נוסף של החלק זה, יש לצרף 

 

 

 

 

 

 

 

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

, 1993-ם, התשנ"ג)ה( לתקנות חובת המכרזי21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  ,עיון במסמכים

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

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

 אבחר כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך. אםאחרים, 

הצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם ציון חלקים ו/או פרטים ב .3

בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של 

 הצעות המציעים האחרים.

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

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

 דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

 

 

 

 

____________________                                          ______________________ 

     + חותמת )אם נדרש( תימהח                        תאריך                                                                 
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 צהרה   לשם הוכחת עמידה בתנאי סף  וניקוד האיכות ה   -נספח ה'   

 הצהרה לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף – 1נספח ה' 

 

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

 , כדלקמן:"(המציעלהוכחת עמידת _________________ )להלן: "
 
 עמידה בתנאי סף: .1
 

)לא כולל ₪  50,000, בהיקף של 1.1.2015החל מיום  גרפיקהע בעל ניסיון במתן שירותי המצי
 .2019-ו 2018, 2017, 2016, 2015מע"מ(, בכל אחת מהשנים 

 
 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2
 

 חתימה: ______________
 

 תאריך: ___________
 

 שם המצהיר: ____________
 

 
 אישור עו"ד

 
אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב 

המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' _______, בפני מר/גב' _________
_______________, 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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  הצהרה לשם בדיקת שלב האיכות  – 2ה' נספח 

 
 לעונשים הקבועים בחוק אם ה/כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויכחוק, ____________ לאחר שהוזהרתי  מס'  ת.זנושא הח"מ ____________  ,אני .1

 , כדלקמן:"(המציעזאת להוכחת עמידת _________________ )להלן: "נותן /ת הצהרתי לא אעשה כן, 
 

 מדדי איכות:
 החל  מחודש _____ שנת ______, ובסה"כ ______ שנים. גרפיקהבמתן שירותי : למציע ניסיון גרפיקהניסיון במתן שירותי  .2

 
 . להלן פירוט העבודות:וני תקציב לגופים שוניםדוחות ופרסומים שונים, עריכת גרפים ונתחוברות, של ועיצוב גרפי ניסיון בעריכה  .3
 

מועד ביצוע  מספר עמודים תיאור העבודה  שם הלקוח מס"ד
 העבודה

פרטי איש קשר מטעם 
 הלקוח

 הצגת העבודה

   שם הלקוח .1
 

תחילת 
 ההתקשרות: 

___________ 
סיום 

 ההתקשרות: 
____________ 

 

 שם: 
______________ 

 תפקיד:
______________ 

 טל' נייד:
______________ 

 דוא"ל:
______________ 

  העבודה מצורפת
בהחסן נייד )דיסק און 

 קיי(.
 :להלן קישור לעבודה 

_______________ 
_______________ 

   שם הלקוח .2
 

תחילת 
 ההתקשרות: 

___________ 
סיום 

 ההתקשרות: 
____________ 

 

 שם: 
______________ 

 תפקיד:
______________ 

 טל' נייד:
______________ 

 דוא"ל:
______________ 

  העבודה מצורפת
בהחסן נייד )דיסק און 

 קיי(.
 :להלן קישור לעבודה 

_______________ 
_______________ 

   שם הלקוח .3
 

תחילת 
 ההתקשרות: 

___________ 
סיום 

 שם: 
______________ 

 תפקיד:
______________ 

  העבודה מצורפת
בהחסן נייד )דיסק און 

 קיי(.
 :להלן קישור לעבודה 
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מועד ביצוע  מספר עמודים תיאור העבודה  שם הלקוח מס"ד
 העבודה

פרטי איש קשר מטעם 
 הלקוח

 הצגת העבודה

 ההתקשרות: 
____________ 

 

 טל' נייד:
______________ 

 דוא"ל:
______________ 

_______________ 
_______________ 

   שם הלקוח .4
 

תחילת 
 ההתקשרות: 

___________ 
סיום 

 ההתקשרות: 
____________ 

 

 שם: 
______________ 

 תפקיד:
______________ 

 טל' נייד:
______________ 

 דוא"ל:
______________ 

  העבודה מצורפת
בהחסן נייד )דיסק און 

 קיי(.
 :להלן קישור לעבודה 

_______________ 
_______________ 

   שם הלקוח .5
 

תחילת 
 ההתקשרות: 

___________ 
סיום 

 ההתקשרות: 
____________ 

 

 שם: 
______________ 

 תפקיד:
______________ 

 טל' נייד:
______________ 

 דוא"ל:
______________ 

  העבודה מצורפת
בהחסן נייד )דיסק און 

 קיי(.
 :להלן קישור לעבודה 

_______________ 
_______________ 

 
 

 להלן פירוט האירועים או הכנסים של גופים להם ביצע המציע עיצוב ומיתוג: .4
 
האלמנטים שבהם נעשה  תיאור האירוע או הכנס  שם הלקוח מס"ד

 שימוש
מועד ביצוע 

 העבודה
פרטי איש קשר מטעם 

 הלקוח
   שם הלקוח .1

 .לוגו 
 .רולאפ 
 .שמשונית 
 .באנרים 
 .עיצוב מסכים 

תחילת 
 ההתקשרות: 

___________ 
סיום 

 ההתקשרות: 
____________ 

 שם: 
______________ 

 תפקיד:
______________ 

 ' נייד:טל
______________ 
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האלמנטים שבהם נעשה  תיאור האירוע או הכנס  שם הלקוח מס"ד
 שימוש

מועד ביצוע 
 העבודה

פרטי איש קשר מטעם 
 הלקוח

 .הזמנות לאירועים 
 _____ :אחר 

 דוא"ל: 
______________ 

   שם הלקוח .2
 .לוגו 
 .רולאפ 
 .שמשונית 
 .באנרים 
 .עיצוב מסכים 
 .הזמנות לאירועים 

 אחר: _____

תחילת 
 ההתקשרות: 

___________ 
סיום 

 ההתקשרות: 
____________ 

 

 שם: 
______________ 

 תפקיד:
______________ 

 טל' נייד:
______________ 

 דוא"ל:
______________ 

 
 להלן תיאור תיק העבודות: .5

 
מועד ביצוע  תיאור העבודה  שם הלקוח מס"ד

 העבודה
פרטי איש קשר מטעם 

 הלקוח
 הצגת העבודה

תחילת   שם הלקוח .1
 ההתקשרות: 

___________ 
סיום 

 ההתקשרות: 
____________ 

 

 שם: 
______________ 

 תפקיד:
______________ 

 טל' נייד:
______________ 

 דוא"ל:
______________ 

  העבודה מצורפת
בהחסן נייד )דיסק און 

 קיי(.
 :להלן קישור לעבודה 

_______________ 
_______________ 

תחילת   שם הלקוח .2
 ההתקשרות: 

___________ 
סיום 

 ההתקשרות: 
____________ 

 

 שם: 
______________ 

 תפקיד:
______________ 

 טל' נייד:
______________ 

 דוא"ל:
______________ 

  העבודה מצורפת
בהחסן נייד )דיסק און 

 קיי(.
 :להלן קישור לעבודה 

_______________ 
_______________ 

העבודה מצורפת   שם: תחילת   שם הלקוח .3



  31.12.2019מסמכי מכרז מעודכנים 

 

21 

מועד ביצוע  תיאור העבודה  שם הלקוח מס"ד
 העבודה

פרטי איש קשר מטעם 
 הלקוח

 הצגת העבודה

 ההתקשרות: 
___________ 

סיום 
 ההתקשרות: 

____________ 
 

______________ 
 תפקיד:

______________ 
 טל' נייד:

______________ 
 דוא"ל:

______________ 

בהחסן נייד )דיסק און 
 קיי(.

 :להלן קישור לעבודה 
_______________ 

_______________ 

תחילת   שם הלקוח .4
 ההתקשרות: 

___________ 
סיום 

 ההתקשרות: 
____________ 

 

 שם: 
______________ 

 תפקיד:
______________ 

 טל' נייד:
______________ 
 דוא"ל:

______________ 

  העבודה מצורפת
בהחסן נייד )דיסק און 

 קיי(.
 :להלן קישור לעבודה 

_______________ 
_______________ 

תחילת   שם הלקוח .5
 ההתקשרות: 

___________ 
סיום 

 ההתקשרות: 
____________ 

 

 שם: 
______________ 

 תפקיד:
______________ 

 טל' נייד:
______________ 

 דוא"ל:
______________ 

  העבודה מצורפת
בהחסן נייד )דיסק און 

 קיי(.
 :להלן קישור לעבודה 

_______________ 
_______________ 

 
 נוספים. , לפנות ללקוחות לאימות הנתונים ולקבלת פרטים ת, אך לא חייבתרשאיהמועצה תהיה ידוע לי ואני מסכים כי  .3
 רטים שמילאתי בטבלאות להלן  נכונים ומדויקים.הריני  מצהיר/ה בזה כי כל הפ .4
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 
 חתימה: ______________

 
 תאריך: ___________

 
 שם המצהיר: ____________
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 אישור עו"ד
 

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

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.
 

______________ 
 תאריך                              

__________________ 
 חתימה וחותמת
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 הצעת המחיר :ו'נספח 

 
 הצעת המחיר תצורף במעטפה סגורה ונפרדת

, ________________, מס' רישום , באמצעות מורשי החתימהאני הח"מ

 ת המחיר למכרז, כדלקמן:"(, מגיש בזה את הצעהמציע____________________ )להלן: "

 

 

)במילים: ₪ דה הוא: _________ ידי לשעת עבו-המחיר המבוקש על

_____________________________________________________________(, לא כולל 

 מע"מ.

 

 

 

 

___________________                                                      ________________ 

 חתימה +ריך                                                                        שם המציע תא

 

 

 אישור

 

מוסמכים לחייב את הידי הגורמים -הנני לאשר כי המסמך דלעיל וכל מסמכי ההצעה נחתמו על

סכם המציע בחתימתם לצורך התחייבויותיו, הצהרותיו ומצגיו של המציע במסמכי המכרז ובה

 הכלול בהם.

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

 

 _______________________ 

 עו"ד                                                                                                                               
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 נספח ז' 

 גרפיקההסכם למתן שירותי 

 

 ___________ לחודש ________ שנת ____שנערך ונחתם ביום ___

 

 המועצה להשכלה גבוהה בין

 , ירושלים43רחוב ז'בוטינסקי  

                                                                            "( המל"ג" "  אוהמועצה" -)להלן  

  

 מצד אחד;    

 ______________________________________________ בין 

 מספר רישום ____________________________________

 מרחוב ________________________________________

                                                                                                       "(הספק" -)להלן 

      

מצד  

 שני;

עבור  גרפיקהלמתן שירותי  5/20190מס' שלבי -מכרז פומבי דו מהפרס והמועצה הואיל
 "(;המכרז" -" והשירותים)להלן בהתאמה: " גבוהה המועצה להשכלה

לתת את השירותים,  עצהוהמ דיי-והספק אשר הגיש הצעה במכרז, נבחר על והואיל
ה, בתמורה ובהתאם ובכפיפות לתנאי והוראות מסמכי המכרז, והכל לתקופ

 לרבות תנאי והוראות הסכם זה להלן.

כי יש לו את הידע, המומחיות, האמצעים וכוח  המועצהוהספק הצהיר והתחייב בפני  והואיל
 האדם הדרושים למתן שירותים נושא הסכם זה;

כם זה להלן פי הוראות הס-יהם עלוהצדדים מבקשים לקבוע את תנאי ההתקשרות בינ והואיל
 ובכפוף להן.

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא, כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם .1

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

לבד. למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא אותה משמעות שהוקנתה להם במסמכי ב
 המכרז, אלא אם כן משתמעת להם מהדברים ו/או מהקשרם משמעות אחרת.

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

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם: 1.3

סמכי המכרז על כל נספחיו, לרבות המענה לשאלות הבהרה ו/או כל מ - 1נספח 
 ;ועצההמידי -על מסמך אחר ו/או שינוי ו/או עדכון שפורסם ו/או יפורסם

 ; התחייבות למניעת ניגוד עניינים - 2נספח 
 התחייבויות לשמירה על סודיות. - 3נספח 

 הצהרות והתחייבויות הספק .2

 הספק מתחייב ומצהיר כדלקמן:

וראות המכרז י הפ-בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על המועצהלשתף פעולה עם  2.1
באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת  המועצהוהסכם זה ויעמוד לרשות 

 , ככל שיידרש.הבהתאם לצרכי

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

 לשם מתן השירותים.הניסיון והמומחיות הנדרשים 

לתת את השירותים במקצועיות מיטבית, ברמה מעולה, ולהשתמש במיטב  2.3
כישוריו, ניסיונו, ידיעותיו ואמצעיו, ולפעול במיומנות, בשקידה, במסירות 

רז כאמור. הספק יהא פי מסמכי המכ-ובנאמנות לביצוע כל יתר התחייבויותיו על
 תנו על ידיו.יינאחראי לטיב השירותים, ש

בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד  מועצההידיו עבור -מתן השירותים עלב 2.4
 ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

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

 התאגדותו ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה. 

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

דית של או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין כל מועד אחר ייחשבו כהפרה יסו
 הסכם זה מצד הספק, על כל המשתמע מכך.

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

יהם, חוקי עזר עירוניים, פ-החוק, לרבות חוקי המדינה והתקנות שהותקנו על
-נות בטיחות, תקנות עבודה ממלכתיות ומקומיות, צווים ודרישות שנקבעו עלתק

 ידי רשויות מוסמכות, הרלוונטיים בקשר עם השירותים.

לתת את השירותים תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות בעבודה, לשם כך  2.8
מתחייב הספק לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בקשר עם מתן השירותים, 

מנע מכל מעשה או מחדל העלולים להוות סכנה לנפש או לרכוש. הספק וכן להי
מתחייב ליתן הוראות מדויקות לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, בקשר 

 עם מתן השירותים, תוך שמירה על כללי הבטיחות, ולדאוג לביצוע הוראות אלו.
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שרות עם ספק ידוע לספק כי ההסכם אינו הסכם לטובת צד ג'. מובהר, כי ההתק 2.9
בלבד ואין בה או באמור בהסכם זה כדי ליצור כל קשר חוזי או  מועצההיא של ה

 התחייבות כלשהי בין הספק לבין כל גורם אחר. 

במתן  כלשהי בלעדיות לו להעניק כדי הספק עם בהתקשרות אין ידוע לספק כי 2.10
, לנכון מצאתש ספק כל עם להתקשר, עת בכל, תרשאי האהמועצה ת. השירותים

מתן שירותים זהים או דומים או לבצע את  לצורך, הבלעדי הדעת שיקול לפי
קבע על ישי אחרפעולה באופן מלא עם כל גורם  ישתף הספק השירותים בעצמה.

  .המועצהידי 

 השירותים .3

 שירותי הגרפיקה כוללים, בין היתר: 3.1

  ;עריכת גרפים 3.1.1

 ;עיצוב מצגות 3.1.2

 ;אריזה גרפית לכנסים 3.1.3

 ;ות, דוחות ופרסומים שונים של המל"געיצוב והפקה של חובר 3.1.4

  ;עיצוב של מודעות פרסום 3.1.5

 ;מל"גהדיה של מ-עיצוב מודעות לאתר ולערוצי הניו 3.1.6

עיצוב דיגיטלי לאתרי אינטרנט ולרשתות חברתיות )באנרים,  3.1.7

 ;אינפוגרפיקה וכו'(

 .שירותים נוספים בתחום הגרפיקה  3.1.8

ל לספק במידת הצורך, השירות יכלול  הדפסת המוצר )הספק יוכ 3.1.9

 .שירות זה באמצעות  קבלני משנה(

איש קשר מטעם המציע לכל דבר ועניין הקשור  יעמיד נציג מטעמו שישמשהספק  3.2

 בשירותים נושא המכרז.

 יידרש לזמינות מלאה. והספקהשירותים יידרשו בלוח זמנים צפוף  3.3

 חלוקת העבודה בין הזוכים במכרז: .4

 בפועל תפוקה לפי היתר בין תהא החלוקה במכרז עד שלושה ספקיםככל שייבחרו  4.1

, הכל לפי , איכות התוצרים, עמידת בלוחות זמניםיהםהצעות מחיר, ספק כל של

 מוותר מראש על כל טענה לעניין זה.  , הספקשיקול דעת המועצה

בבקשה  לספקיםהמועצה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לפנות  4.2

שיידרש לה או מחיר לשירותים, בכתב להציע רעיון לעיצוב או לשירות אחר 

שיציע את ההצעה הטובה ביותר )איכות, מחיר או שקלול איכות ומחיר(  הספקו

הפנייה תפרט, בין היתר, את השירותים הנדרשים, יתן את השירותים בפועל. 

וכל נתון  לוחות זמנים, אמות מידה לבחינת ההצעות )מדדי איכות או הצעת מחיר(

וכן המועצה תהא רשאית  .המועצההמקצועי של  הדעת רלבנטי נוסף לפי שיקול

  הספקים כלביותר או עם  ההטוב ההצעהמשא ומתן עם הספק שהציע את  לנהל

אין באמור לעיל, משום התחייבות מצד המועצה להיקף שירותים כלשהו, אם  4.3

 י צרכי המועצה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.פ-בכלל, והשירותים יינתנו על
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   תקופת ההתקשרות .5

חודשים החל ממועד חתימת  12ההתקשרות נושא מכרז זה הינה לתקופה של  5.1
תהא מועצה "(. התקופת ההתקשרות הראשונהידי המועצה )להלן: "-ההסכם על

 חודשים נוספים.  48הראשונה  בעד  תקופת ההתקשרות ראשית להאריך  את

לכך בכל עת להביא את ההתקשרות לסיומה, תהא הסיבה  תהיה רשאית המועצה 5.2
ימים שתועבר אליו מראש.  30אשר תהא, וזאת בהודעה מוקדמת לספק בת 

 יובהר, כי לספק לא תעמוד כל דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

חובה לפצות  המועצה, לא תהיה על מועצההידי -בכל מקרה של ביטול ההסכם על 5.3
את הספק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה היחסית עבור מתן 

 שירותים שסיפק עד לביטול ההסכם.ה

 בודההיעדר יחסי ע .6

הספק, לרבות מי משותפיו או מעובדיו, משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה,  6.1
פקח, להדריך או לתת פי הסכם זה ל-על למועצהואין לראות כל זכות שניתנה 

הוראות לספק, או לכל מי שמועסק על ידיו או מטעמו, אלא כאמצעי שנועד 
ת ביצוע הוראות הסכם זה במלואו. בין הספק ו/או כל עובד המועסק על להבטיח א

 עסיק. מ-לא יתקיימו יחסי עובד המועצהידיו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין 

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים  6.2
ובדיו כעובד המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את הספק ו/או ע

, הרי ששכרו של הספק ו/או עובדיו יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם המועצה
שמאפייני העסקתו הם הדומים  המועצהמשולם לעובד  פי השכר שהיה-זה על

את ההפרש בין התמורה  למועצהביותר לאלה של הספק, ועל הספק יהיה להשיב 
, בתוספת כל המועצהבד ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעו

 .בקשר לקביעה זו למועצהההוצאות שהיו 

חויב בתשלומים כלשהם כאמור ת המועצהבנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל, אם  6.3
 .מהמל"גלקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לספק  ת המל"גבסעיף זה, רשאי

, הספק יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל דיני העבודה החלים על העובדים 6.4
יה אחראי לקיום שלם ומלא , וכן יה1987-ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז

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

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים .7

, ובלבד שלא יהיה בכך משום ל"גהמהספק רשאי לתת שירותים לאחרים זולת  7.1
לבין עיסוקיו האחרים או כל פגיעה  למל"גניגוד עניינים בין מתן השירותים 

בחובותיו לפי הסכם זה. ההחלטה האם מתן השירותים לאחר יוצרת או עלולה 
 .המל"גהבלעדי של  הלשיקול דעת נתונה - למל"גליצור פגיעה במתן השירותים 

מועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת ההתקשרות עם הספק מצהיר ומתחייב כי ב 7.2
וד , לא יתקיים )ולא צפוי להתקיים( כל ניגוד עניינים לפי כל דין, לרבות ניגהמל"ג

בין קשריו העסקיים, המקצועיים או פי הסכם זה ו-עניינים בין התחייבויותיו על
ם גוד ענייני"(. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניניגוד ענייניםהאישיים )להלן: "

 כאמור. 
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הספק מתחייב כי ככל שתיווצרנה נסיבות ביחס לספק ו/או מי מטעמו, העלולים  7.3
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 

 ות שיקבל.פי ההנחי-ל עלולפעו המל"גמיידי לנציג 

 2כנספח הספק מתחייב לחתום על התחייבות להימנעות מניגוד עניינים המצורף  7.4
 להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 התמורה .8

ביצוע שעת בגין ₪ סך של ____  לספק המל"גשלם תורת מתן השירותים תמ 8.1
 "(.התמורה)להלן: "עבודה בפועל 

ין וכנגד המצאת חשבונית מס כדין לידי התמורה תשולם בתוספת מע"מ כד 8.2
 .המועצה

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לספק  8.3
עבור מתן השירותים כמפורט בהסכם, כאשר כל תשלום אחר ו/או נוסף פרט 

, לא במהלך תקופת ההתקשרות ולא אחריה, מל"גהידי -לתמורה זו לא ישולמו על
ים או בקשר ישיר או עקיף אליהן, לא לספק ולא לאדם אחר, עבור מתן השירות

 אלא אם צוין במפורש שהספק יהיה זכאי לתוספת ספציפית. 

הספק מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל  8.4
דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים בגין העסקת כוח אדם, 

 י ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות.תשלומים לביטוח לאומ

ופירוט חשבון המרכז את כל ההזמנות  למועצהבכל חודש יגיש הספק  5-עד ה 8.5
ידי -שהתקבלו במהלך החודש שחלף. לאחר אישור דרישת התשלום עלהשעות 
להלן, יבוצע התשלום כנגד חשבון כאמור, בתנאי שוטף  8.6כאמור בסעיף  המועצה

ידי -. אישור החשבונית עלהמועצהידי נציג -אישור החשבון עלימים מיום  30+ 
לא ימים מיום הגשתה. מובהר, כי במניין ימים אלה  14יעשה בתוך  המועצהנציג 

 תיקון החשבונית כאמור לעיל.תדרוש המועצה יבואו בחשבון הימים בהם 

 . פירעוןהמועצההמצורף אליו, יועברו לבדיקת נציג  השעות החשבון והפירוט 8.6
יהיה  המועצההתשלום יעשה לאחר ובכפוף לקבלת האישור כנדרש. מובהר כי נציג 

רשאי לדרוש כל הבהרה לצורך מתן אישורו ויהיה מורשה לאשר את החשבון 
בחלקו, בשלמותו או לא לאשרו כלל, הכל לפי עמידת הספק בדרישות ההסכם על 

 נספחיו.

גלל עיכובים בתשלום ב המועצהלספק לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי  8.7
 התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.

 .מהמל"גמיד כל סכום עודף שיקבל  למל"גהספק מתחייב להחזיר  8.8

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים  8.9
, וכן כל 1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 , כפי שיהיו מעת לעת. מועצההפי נהלי -י כל דין ועלפ-אישור שיידרש על

נכה במקור מכל ת המועצהלמען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום סופי,  8.10
פי -תשלום לספק, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על

התשלום, אישור תקף כי הוא כל דין, אלא אם ימציא הספק, זמן סביר לפני ביצוע 
 פטור מניכוי מס או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר.
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, ועל המועצהדי נציג י-יובהר, כי התמורה תשולם לספק בכפוף לביצוע הזמנות על 8.11
לא  - המועצהידיו בלבד. הזמנות שיבוצעו שלא באמצעות ו/או באישור נציג 

 תשולם התמורה בגינן.

  פים,מר יונתן אבן טוב, ממונה תחום מנהל וכס -"ועצההמנציג לעניין סעיף זה, "

 או כל מי שיוסמך על ידיה ו/או יבוא במקומה.ה ו/או נציג

 קיזוז .9

לקזז  תהא רשאית המועצהי כל דין, פ-לכל תרופה ו/או סעד על המועצהבלי לגרוע מזכות 
 למל"גל סכום המגיע כ -י הסכם זה על נספחיו פ-לשלם לספק על המהתמורה שעלי

 פי הסכם זה.-מהספק על

 אחריות הספק .10

הספק יישא באחריות מלאה בגין על פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שהוא חב בו לפי  10.1
הסכם זה ו/או לפי כל דין, שייגרמו מכל סיבה היא לגופו או רכושו שלו או של מי 

או לגופו  המועצהמטעמו או לגוף או רכוש של עובדיו או של מי מטעמו, או לרכוש 
 כל אדם אחר כתוצאה מהפעלתו של הסכם זה.של 

ישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה תלא  המועצהמוסכם בין הצדדים כי  10.2
שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הספק או מי מטעמו או לגוף או רכוש של 

או לגופו או רכושו של כל אדם אחר  המועצהעובדיו או של מי מטעמו או לרכוש 
או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על הספק כתוצאה ישירה 

 בלבד.

על כל נזק, תשלום או הוצאה מכל סוג,  המועצההספק מתחייב לשפות את  10.3
שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספק כתוצאה 
ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת 

ודיע לספק ת שהמועצה. במקרה של תביעה יחול האמור בסעיף זה, ובלבד צההמוע
, בסמוך ככל הניתן לאחר קבלתה, ולספק תינתן העל קבלת תביעה כאמור אצל

 פניה.מאפשרות להתגונן 

לעבודה בכללותה על יד הספק בהתאם להסכם זה, לא יהיה בו  המועצהאישור  10.4
מלאה, ואין באישור האמור כדי כדי לשחרר את הספק מאחריותו המקצועית ה

המועצה , למעט אחריות אחריות כלשהי לטיב השירותים המועצהלהטיל על 
 .תמונות המסופקים על ידה/לטקסטים

 ביטוח  .11

הספק יסדיר ביטוחים בכדי למנוע הפסד או אבדן לו , למועצה , לנציגי המועצה , חברי 
 לשהו.הנהלת המועצה , הבאים מטעמה של המועצה וצד שלישי כ

 בביטוחי הספק ירשמו הסעיפים להלן :

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי המועצה , הנהלת המועצה והבאים מטעמה של  .1
 המועצה.

המבטח מוותר על זכות הטענה לביטוח כפל כפי חוק חוזה הביטוח כנגד המועצה  .2
 והמבטחים של המועצה.
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ם מטעמה בגין מעשה או מחדל בביטוחי הספק ירשמו הרחבי שיפוי לטובת המועצה והבאי
 או טעות של הספק  ובכפוף לסעיף 'אחריות צולבת'.

 

 הפרת ההסכם וביטולו .12

בלי  -, אזי המועצהבמקרה שבו יימנע מתן השירותים בנסיבות שאינן בשליטת  12.1
פי הסכם זה ו/או על פי כל  על למועצהלגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים 

 בטל הסכם זה לאלתר, בהודעה בכתב לספק.ל תזכאי המועצההא תדין, 

על פי ההסכם או  למועצהבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו  12.2
הא ת ד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן,הדין, מוסכם במפורש כי בקרות אח

 לבטל את ההסכם באופן מידי: תזכאי המועצה

)אך לא  איתהמועצה תהא רש. הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית 12.2.1
אפשר לספק לתקן את ההפרה הבלעדי ל הפי שיקול דעת-( עלתחייב

 ;המועצהבפרק הזמן הנקוב בדרישת בכתב מאת 

הספק הפר את ההסכם הפרה שאינה יסודית, ולא תיקן אותה בתוך  12.2.2
 ;המועצהפרק הזמן הנקוב בדרישה בכתב שקיבל מאת 

רת את הספק המחה ו/או הסב ו/או שיעבד ו/או העביר בדרך אח 12.2.3
ההסכם ו/או את זכויותיו על פי ההסכם, במלואן או בחלקן, ללא 

 מראש ובכתב;  המועצהאישור 

הספק בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת  12.2.4
 פירעון;

או לתת שירותים כדוגמת הספק חדל בפועל מלנהל עסקיו ו/ 12.2.5
 ושא הסכם זה; נהשירותים 

ים ו/או צו פירוק ו/או הוכרז הספק הוצא נגד הספק צו כינוס נכס 12.2.6
 )שלושים( ימים; 30פסול דין ואלו לא בוטלו תוך 

 הספק התפרק מרצון, או על פי צו של בית משפט; 12.2.7

הוטל עיקול )או בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי  12.2.8
הספק או על נכסים מהותיים של הספק ו/או נכסים הדרושים לספק 

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

במקרה שיובא ההסכם לידי סיום כאמור, יהא הספק זכאי לתשלום רק בגין  12.3
, כמועד סיום ההסכם המועצההשירותים שניתנו בפועל עד למועד הנקוב בהודעת 

 .בניכוי הוצאות המועצה, אם היו

לעיל,  תחולנה  13.2דים, כמפורט בסעיף במקרה של סיום ההתקשרות בין הצד 12.4
פי -על למועצהההוראות הבאות, וזאת בלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים 

 פי כל דין:-הסכם זה או על

למסור את המשך מתן השירותים לכל מי  תהא רשאית המועצה 12.4.1
 המועצהישא תמצא לנכון, והספק יישא בהפרש הסכומים שבהם תש
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בשל סיום  למועצהים, וכן בכל נזק שיגרם לשם המשך מתן השירות
 ההתקשרות.

 תוצרים .13

 הספקמוסכם מפורשות, כי הבעלות ומלוא זכויות היוצרים בכל התוצרים אשר  13.1
יכין ו/או יצור בקשר עם הסכם זה ו/או בגינו ו/או בזיקה כלשהי אליו בכל שלב 

יפי )להלן ולצורך סעיף זה על סע מועצההידי -הכנתם לרבות שלב קבלתם על
. למועצה"( שייכים בלעדית אך ורק התוצריםהמשנה שבו, יקראו כל הנ"ל להלן: "

להשתמש בתוצרים לפי ראות  תהא רשאיהמועצה תלמען הסר ספק יודגש, כי 
, ללא הגבלות כלשהן, הן במהלך תקופת ההתקשרות והן לאחריה בלי העיני

ו/או פיצוי בגין זדקק לשם כך לאישור הספק, והספק לא יהיה זכאי לתמורה תש
כל פעולה כאמור זולת התמורה לה זכאי הספק ממילא מכוח הסכם זה אשר 
מהווה תמורה מלאה גם בגין מלוא הזכויות בתוצרים. הספק מוותר בזאת על כל 
טענה ו/או תובענה מכל סוג ומין בקשר לזכויות הנוגעות לתוצרים, ולרבות טענה 

 צרים.מכוח זכות קניינית, מוסרית או זכות יו

, כל למועצהבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק בחתימתו על הסכם זה, מעביר בזאת  13.2
פי דין, בתוצרים, ומוותר באופן מלא על כל טענה ו/או -זכות שמוקנית לו על

 תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

הספק יהא זכאי להשתמש בתוצרים, כולן או חלקן, רק באישור בכתב ומראש של  13.3
 .המועצה

ותר בזאת מראש ובמפורש על הזכות לעכב בכל צורה ואופן את מתן הספק מו 13.4
. לספק לא המועצההשירותים בשל כל מחלוקת מכל סוד ובכל עניין בינו לבין 

סכם זה ידיו בקשר לה-תהא כל זכות עכבון על עבודתו ו/או על התוצרים שיוכנו על
טית בין גם במקרה של התדיינות משפ מהמועצהולא יהיה זכאי למנוע אותם 

 הצדדים. 

 זכויות יוצרים .14

הספק מתחייב שלא להפר זכויות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי של צד ג'  14.1
תישא זה. מוסכם, כי בשום מקרה לא בעת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם 

 די הספק או מי מטעמו.י-בכל תשלום שהוא בגין הפרה כאמור עלהמועצה 

ו כצד שלישי בכל תביעה הקשורה ו/או הנוגעת הספק מתחייב בזה להסכים לצירופ 14.2
, אם תוגש, בגין הפרה של זכות המועצהלהסכם ו/או לשירותים לפיו, שתוגש נגד 

חויב לשלם ת שהמועצהעל כל סכום  המועצהיוצרים, והוא מתחייב לשפות את 
 בגין אותה הפרה. 

 שמירת סודיות .15

או להביא לידיעת כל  הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור 15.1
גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, 
נתונים, חפץ, מסמך מכך סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל 

"( שיגיעו לידי הספק, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר מידע סודי)להלן: "
, וזאת במהלך ביצוע המועצהו/או בקשר עם להסכם זה, או בקשר עם ביצועו 

 מראש ובכתב. המועצהלא אישור ל -ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן 

 בלי לגרוע מהאמור, מידע סודי לא יכלול מידע: 15.2
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אשר היה מצוי בחזקתו של מקבל המידע קודם לגילוי ללא חובת  15.2.1
 שמירת סודיות;

ידי צד ג' -עלדי מקבל המידע ו/או נמסר לו י-פותח באופן עצמאי על 15.2.2
 ללא חובת סודיות;

הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של  15.2.3
 הצד המקבל;

פי -שירותים עלדי הספק במסגרת מתן הי-מידע אשר ייווצר על 15.2.4
נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר המכרז ואשר הינו ג

 דין. פי-ש עלילויו נדרגו/או מידע אשר  מועצהידי ה-הועברו על

הספק מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו  15.3
או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם 

 .המועצה

ליתן הוראות לספק בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת  תרשאי המועצה 15.4
חדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה סודיות, לרבות קביעת הסדרי ביטחון מיו

 בנדון. המועצהמיוחדים והספק מתחייב למלא אחר דרישות 

הספק מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם  15.5
 .המועצהזה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג 

, בצורה מלאה המועצהעם סיום הסכם זה, מכל סיבה שהיא, הספק יעמיד לרשות  15.6
מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע 

"(. כל המידעי הסכם זה )להלן: "פ-הסכם זה ו/או במסגרת מתן השירותים על
פי ו/או -, בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, בקבצי מחשב, בעללמועצההמידע יועבר 

וללא כל תמורה נוספת. למען  ,המועצהדי י-כל אופן אחר( בלוח זמנים שייקבע על
 .המועצההבלעדי של  ההסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינ

הספק מתחייב לחתום ולהחתים כל מי מטעמו שעתיד להיות קשור במתן  15.7
השירותים מושא מכרז זה ושעשוי להיחשף למידע כאמור על "התחייבות לשמירת 

 להסכם. 3 כנספחסודיות" בנוסח המצורף 

 ת ההסכםהסב .16

פי הסכם -הספק מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על 16.1
זה כולן או חלקן, ואין הוא רשאי להעביר את להמחות או למסור לאחר כל זכות 

לכך מראש  המועצהת הסכמת א קיבלאלא אם  פי הסכם זה,-מזכויותיו על
ר, מכל סיבה שהיא כאמו הלסרב ליתן את הסכמת תהיה רשאיהמועצה תובכתב. 

 מצא לנכון.ת, או להסכים בתנאים שהומבלי לנמק את החלטת

להסבה כאמור בסעיף זה לעיל כדי לפטור  המועצהלמען הסר ספק, אין באישור  16.2
 את הספק מאחריות ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן.

 סמכות שיפוט .17

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

 כתובות והודעות .18
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 הינן כמפורט בראש ההסכם. והמועצהכתובות הספק  18.1

חשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה פי הסכם זה ת-הודעות על 18.2
שעות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר, ואם נשלחו  48ונמסרו ביד, ותוך 

 אילו הגיעו במועד שליחתן.כ - בפקסימיליה או בדוא"ל

 כללי .19

הספק מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע  19.1
שלום ת-בות בנסיבות של איבקשר עם הסכם זה, לר המועצהידי -שנמסר לו על

 התמורה.

ויתור, ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד להסכם זה למשנהו במקרה מסוים, לא  19.2
ים למקרה אחר, ולא יהיה תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו יהוו תקד

בקשר עם הסכם זה, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הנציגים המוסמכים של 
 הצדדים. 

בכפוף להוראות הדין לעניין התיישנות ו/או פקיעת זכויות כלשהן, עיכוב ו/או  19.3
ו כוויתור מצדו על השהיה במימוש ו/או בהפעלת זכות של צד כלשהו לא יחשב

 זכויותיו, במלואן או בחלקן, על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, והוא יהיה רשאי
 לממשן ו/או להפעילן בכל עת שימצא לנכון. 

עדים על פי הסכם התרופות והס -אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת בהסכם זה  19.4
 ל דין.זה הינם בנוסף, ובלי לגרוע, מכל סעד או תרופה אחרים על פי כ

אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בהסכם זה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת  19.5
חוקיות או העדר יכולת האכיפה יורדים לשורשו של אלא אם אי ה -לאכיפה, אזי 

די לפגוע ביתר הוראות הסכם זה, אשר תמשכנה לעמוד כלא יהא בכך  -הסכם זה 
 בתוקפן.

וקף, אלא אם תלא יהא להם  -סכם זה כל תוספת, שינוי, תיקון ו/או עדכון של ה 19.6
 נעשו בכתב ונחתמו על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים. 

הסכם זה ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים בו, והוא  19.7
מחליף בעניינים הכלולים בו, כל הסכם, מצג, הצהרה, הסכמה, התכתבות, או 

, )ככל שניתנו( או שנערכו )ככל שנערכו( התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שניתנו
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     המועצה                       
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 רז והצעת הספקמסמכי המכ - 1נספח מס' 

 ]יצורף עם חתימת ההסכם[
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 חייבות למניעת ניגוד ענייניםהת - 2נספח מס' 

 ידי הזוכה[-]לחתימה על

  -ספקדי הי-ו וממסמכי ההצעה שהוגשה עלנוסף ובלי לגרוע מהוראות המכרז על נספחיב

 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם 

"( מצהיר ומתחייב ספקה__________________ שמספרו ____________ )להלן: "

עמוד בכל הדרישות למתחייב להמשיך  ואניבזאת, כי מתקיימות כל הדרישות הבאות, 

 כל תקופת ההתקשרות, על הארכותיה )ככל שתהיינה( כדלקמן: הבאות, במשך

 מושא מתן השירותיםבמסגרת  המועצהלרשות אשר יועמדו  הספק ומי מעובדיו .1

המכרז, לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים או חשש 

של מי מהם או של  לפי מכרז זה לבין עניין אחר מתן השירותיםלניגוד עניינים, בין 

 עובדיהם. 

על ניגוד  - מעובדיואו למי  ומצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס לספק בכלל זה ה .2

לבין עניין  מועצהל מתן השירותיםעניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו במסגרת 

 אחר שלו או עניין של קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.  

ף " ייחשבו לרבות עניין שלו או של קרובו או של גועניין אחרנספח זה, בכלל  " לעניין

או קרוב של מי מהם חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו,  מעובדיואו מי  ספקשה

או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק בו, בהון מניות, בזכות 

זכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או ב

שהמציע או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו, או עובד העובד עימו או 

 בפיקוחו, מיצגים/ מייעצים/ מבקרים.

 

 

__________                                                ______________________ 

 שה החתימה+ חתימהשם מור                                 תאריך                                
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 התחייבות לשמירה על סודיות -3נספח מס' 

 ידי הזוכה[-]לחתימה על

הספק, האמצעות לבין  המועצה להשכלה גבוהההוסבר לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין 

לידיעתי מידע או ידע כלשהו  יתכן כי אקבל לאחזקתי או יבוא מורשי החתימה מטעמו הח"מ,

לרבות תכתובת, חוות דעת, חומרים, תכניות, מסמכים, רישומים, שרטוטים, סודות 

מסחריים/עסקיים ו/או ידיעות מסוגים שונים, שאינם מצויים בידיעת כלל הציבור או מידע 

פה ובין שידיעתם תשמש כ"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו, בין בעל 

בכתב, לרבות בתעתיק, באמצי אחסון אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין 

ישיר ובין עקיף, לרבות, אך בלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: 

 "(;המידע"

לכל אדם או  והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא

 מועצההמוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג ה מועצהגוף כלשהם מלבד לנציגי ה

או לצדדים נזק וגם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף  מועצההמוסמך מראש ובכתב עלול לגרום ל

 ;1977-לחוק העונשין, תשל"ז 118

 כדלקמן: המועצה להשכלה גבוההנוכח האמור, אני הח"מ מתחייב כלפי 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה. .1

 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו. .2

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים,  .3

ימוש עצמי אחר שלא ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל ש

שלא  ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר

בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהן, את 

 המידע.

ק או די הספי-ובלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4

לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין 

בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא 

מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל 

 שהוא.

פי כתב -וט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי עללנק .5

התחייבות זה ובין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, 

 ביטחונית, נוהלית או אחרת. 

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

 ות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. לרב
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ל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר פי כל דין לכ-להיות אחראי כלפיכם על .7

ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בים אם אהיה 

 ביחד עם אחרים. אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם  .8

או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף 

. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק מועצהמתן השירותים או חומר שהכנתי עבור ה

 שהוא כל חומר כאמור או של המידע. כל

זכות  מועצה, תהיה למועצהבכל מקרה שאפר התחייבות זו ושאגלה מידע כאמור השייך ל .9

 תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת הסודיות לעיל.

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זו לרבות מסירתו לאחר  .10

 .1981-וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1977-ק עונשין, התשל"זמהווים עבירה לפי חו

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות  .11

 התחייבות זו.

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית  .12

 הסכם.הות פי כל דין או הסכם לרב-על מועצהל

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 שם מלא: _______________ ת.ז: _______________ חתימה: ______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


