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 כן הענייניםתו

 הינם כדלקמן:פרקי המכרז 

 ;הזמנה להציע הצעות –פרק א' 

 ;מנהלה –פרק ב' 

 ;תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז –פרק ג' 

 ;הנחיות להגשת ההצעה –פרק ד' 

 ;תהליך בחירת הזוכים –' הפרק 

 ;המל"גזכויות  –' ופרק 

 עיון בהצעות מציעים אחרים; –' זפרק 

 שיידרשו מהזוכה במכרז;התחייבויות, אישורים ופעילויות  –' חפרק 

 כללי. –' טפרק 

 הנספחים למכרז זה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו הם:

 טופס המציע. –' אנספח 

 טופס הגשת ההצעה. –' בנספח 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 'נספח ג

 .המציעהיועץ המוצע מטעם תצהיר להוכחת ניסיון  –נספח ד' 

 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור –' הנספח 

 ידי המציע[-ניסיון היועץ המוצע ]יצורף על –' ונספח 

 ידי המציע[-מענה לסימולציה ]יצורף על –נספח ז' 

 ידי המציע[-מכרז לדוגמה ]יצורף על –נספח ח' 

 חיר הצעת המ –נספח ט' 

  ותהסכם התקשר –' ינספח 
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ת .א ו ע צ ה ע  י צ ה ל ה  נ מ ז  ה

 כללי .1

)להלן: 1.1 גבוהה  או "המועצה" המועצה להשכלה  ת המל"ג"  ינ י נ "( מעו

ומערכות למתן  בהצעות בתחומי מחשוב  י שונים  ו ו ולי ץ  ייעו רותי  שי

: "מידע  )להלן .השירותיםלפי צרכי המועצה  )" 

1.2 : ן היתר בי  , יכללו  השירותים 

1.2.1 : ומערכות מידע בנושאי מחשוב  עוץ  יי ו י  ו ו לי  שירותי 

1.2.1 י הפעילות השוטפת של  1. ו ו  המועצה.לי

1.2.1 ן  2. ו וצרכי המועצה לרבות אפי ניתוח דרישות 

 פרויקט או מערכת.

1.2.1 ת  3. נו וי המועצה בהליך בחירת הפתרו ו לי

וי המועצה  ו לי ו והמוצרים המתאימים לה, 

ן  וי של הפתרו ו והלי , הפיתוח  ן ו בשלבי האפי

והיישום.  שנבחר לרבות שלב הביצוע 

1.2.1 וניהול של  4. , תמיכה  י ו ו לי עוץ,  יי שירותי 

ערכות תוכנה, מידע מערכות מחשוב, מ

 .ותקשורת

1.2.1 ב  5. על פרויקטים בתחומי המחשו ופיקוח  ניהול 

ועד לשלב היישום. צוב   משלב העי

1.2.1 .6 .  נהלי מחשוב ואבטחת מידע

1.2.1 ב  7. למועצה בתחום המחשו כל שירות שיידרש 

 ומערכות המידע.

ב  1.2.2 ובקשות להצעות מחיר בתחומי המחשו כתיבת מכרזים 

ון הצורך, כתיב ת ומערכות המידע החל משלב אפי

י  ו ו ולי ועד הליך בחירת הספק הזוכה  מסמכי המכרז 

 ופיקוח שלבי הביצוע.

לייעוץ,  1.2.3 נם  כי השירותים המבוקשים הי ויודגש  יובהר 
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ליישום והטמעה ולא  ופיקוח  ניהול   , י ו ו   .לי

)אך לא רק( בתחומים הבאים: 1.3 ן היתר  בי ו  יהי  השירותים הנדרשים 

1.3.1 ( ב  )שרתים תקשורת,ITתשתיות מחשו י  (   DRגיבו

.ומהוכד ) 

סייבר 1.3.2 והגנת  דע   .אבטחת מי

נתונים מערכות מידע 1.3.3 ן תחומים לדוגמ ובסיסי  ו : ה)במגו

ן  ו נות, מערכת לתכנ ו ניהול מערכת להגשת בקשות מקו

יהול תקציב(  .ונ

  .הגנת הפרטיות 1.3.4

ן 1.3.5 ענ  .מחשוב 

ציע לשם עמידתו בתנאי  1.4 יועץ שיציג המ יינתנו באמצעות  השירותים 

ועצים י ובהתאם לצורך באמצעות  ומומחים מטעם הספק,  הסף, 

ובהתאם לתחומי המומחיות. צורך   לפי 

ר  1.5 ן להלן תיאו נכו עבודת המל"ג והמערכות המשמשות אותה, 

 לפרסום המכרז: 

 VmWareמבוססת במל"ג סביבת העבודה  1.5.1

ובשרת . ומיקרוסופט קבצים מנוהלים בשרת קבצים 

ובענן. נט מקומי   שרפוי

בנושאים שונים  1.5.2 מידע  : ה)לדוגמשרפוינט \ישנם מאגרי 

ד, לימו זים  מאגר תכניות  מערכת מעקב אחר חו

. עוד( ו  והתקשרויות 

 .Exchangeדואר מנוהל בשרתי  1.5.3

ניהול תקציב ב 1.5.4 ו ן  ו   Cognus Tm1. מערכת לתכנ

וכספים במערכת חשבשבת.נ 1.5.5 נות   יהול חשבו

ן  מערכות 1.5.6 ו נ ,סי וירוס  )אנטי  מידע   ושרתי דואראבטחת 

 (אש חומת

ז 1.6 י  ר עד שנ שיקבל בכוונת המועצה לבחו הזוכה במכרז   . וכים במכרז

כמפורט בסעיף  ביותר,  הגבוה  ון המשוקלל  יתן  22את הצי  , להלן
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 את השירותים שיידרשו למועצה, למעט במקרים הבאים: 

י הזוכים בבקשה  1.6.1 ות לשנ לפנ  בכתבהמועצה תחליט 

 . לדוגמה כתיבת מכרז להציע הצעה לפרויקט ספציפי 

ייה לספקיםה היתר,תפרט פנ ן  בי השירותים את  , 

זמנים לוחות  נת ההצעות , הנדרשים,  אמות מידה לבחי

ו/או הצעת מחיר(  כות  נוסף )מדדי אי ן רלבנטי  נתו וכל 

ל דעת שיקו המועצה. הזוכה שייתן של ה המקצועי לפי 

כי  יובהר  יבצע את הפרויקט.  ותר  בי את ההצעה הטובה 

יות לקבלת הצעות  פנ המועצה אינה חייבת לערוך 

והיא תעשה זאת בהתאם ל  כאמור,  ושיקו לצרכיה 

או  דרישה  טענה או  יהיה למי מהזוכים  ולא  דעתה, 

 תביעה בקשר לכך.

או  1.6.2 י  הפרויקט הוא בתחום המומחיות של הזוכה השנ

זה או שראש  יותר בתחום  רב  ן  ו ניסי בעל  י  שהזוכה השנ

יותר לביצוע הפרויקט.  הצוות מטעם הזוכה מתאים 

ת  1.6.3 יועץ בעל מומחיו צליח להעמיד  ן לא ה הספק הראשו

הנדרש למועצה.  בתחום 

של פרויקט  1.6.4 ן לא עומד בלוחות הזמנים  אם הזוכה הראשו

קיימים מספר פרויקטים במקביל.  או אם  לו  שבטיפו

, המועצה ר שירותים שנמסרו  תרשאי היהת וכן למסו

ן לביצוע הזוכה השני במקרה שבו  לביצוע הזוכה הראשו

ן לא עומד בלוחות הזמנים של שירותים  הזוכה הראשו

 דרישותלעמוד בבמקרה שבו לא הצליח  אלו או

 הפרויקט.המקצועיות של 

ליתן את השירותים  1.6.5 יוכל  ן לא  אם הזוכה הראשו

 , ן י לספק הראשו יהפוך הזוכה השנ היועץ  באמצעות 

. ות הספק השני יהפוך להי פי   והזוכה החלו

 

, אם בכלל.  1.7 שירותים בהיקף כלשהו המועצה לא מתחייבת למתן 

על ו  ינתנ י ועלפי צר-השירותים  .-כיה  ל דעתה הבלעדי שיקו  פי 

כדי למנוע מהמועצה  1.8  , זו צה בעקבות הזמנה  אין בהתקשרות המוע
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זהים. או  דומים  נוספים לקבלת שירותים   להתקשר בהסכמים 

שעות העבודה  המועצה תשלם לספק/ים הזוכה/ים 1.9 בגין  מידי חודש 

בהודעת תכ"ם ה.את התעריף הק בפועלשבוצעו  13.9.0בוע  .2 .1 

פי " יים"תערי נותני שירותים חיצונ " התקשרות עם   : תעריפי )להלן

שיציע המציע"(חשכ"ל י ההנחה  כו בני ג, בהתאם ,  ו ו ועץ  לסי הי

על שיתן את כפי שייקבע במועד תחילת ההתקשרות  -השירותים, 

" המועצהידי   :  . "(חשכ"ל הוראת)להלן

 תקופת ההתקשרות .2

צה  12תהא למשך תקופת ההתקשרות  2.1 חודשים ממועד חתימת המוע

" על ההסכם עם הזוכה/ים  : .הראשונה תקופת ההתקשרות)להלן )" 

ת , שמורה הראשונהבתום תקופת ההתקשרות  2.2  למועצה הזכו

בעד  , את תקופת ההתקשרות  פי שיקול דעתה הבלעדי על   להאריך, 

עד  6 ות  בנ נוספות,  " 12תקופות   : )להלן ת חודשים כל אחת  תקופו

את ההסכם למשך  להאריך תהא רשאית המועצה. "()ה(הארכה

דעת תקופת הארכה לפי שיקול   , יותר, במלואן או בחלקן או   האחת 

 .הבלעדי

ן הזוכה  2.3 ך ערוך לתחילת מתן השירותים הא יהראשו ימים,  14תו

על  חתימתממועד  או ההסכםהמועצה  יותר עלבמועד ,  י -מאוחר  פ

הזוכה השנ-מתן השירותים עלהחלטת המועצה.  י בהתאם ידי 

 להודעת המועצה.
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ה .ב ל ה נ  מ

ז תאריכים .3 ריכו  טבלת 

 לוח הזמנים לעריכת המכרז: להלן 3.1

 התאריכים הפעילויות

   2021בינואר  22 -יום שישי ה מועד פרסום המכרז

  12:00עד השעה  2021בפברואר  8 -יום שני ה שאלות הבהרה להגשתהמועד האחרון 

  2021בפברואר  22 -יום שני ה אחרון לפרסום תשובות הבהרההמועד ה

  14:00עד השעה  2021במרץ  9יום שלישי  המועד האחרון להגשת הצעות

 חודשים מיום פרסום המכרז 6 מועד תוקף ההצעה

ן תאריכים אלה לבין תאריכים  אחרים  אי התאמהבמקרה של  3.2 בי

 , בגוף המכרז פיעים  בלבד. ייקבעוהמו זו  בטבלה   התאריכים 

מן  לעצמה את שיקול הדעתהמועצה שומרת  3.3 לשנות כל אחד 

זה לדחות  המנוייםהמועדים  ובכלל  ן לעיל,  את המועד האחרו

או  עוד לפרסום תשובות שאלות הבהרה  כל  את להגשת ההצעות, 

הודעה בדבר דחיה כאמור  זה.   באתר תפורסםלא חלף מועד 

:  של האינטרנט .www.che.orgהמועצה שכתובתו i l  : אתר ")להלן

ע להתעדכן מעת לעת . "(האינטרנט של המועצה באחריות המצי

בי, המועצהבאתר האינטרנט של   עדכוניםאו /ו מועדים דחיות לג

וייםאו /ו נ ך במסגרת שיחולו הבהרותאו /ו הודעותאו /ו שי  ההלי

י בתנאי הסף ו נ וגעת טענה בכל יישמעו לא מציעים. לרבות שי  הנ

דיעה -לאי נים, במועדים דחיות שלי יים, עדכו ו נ לרבות בתנאי  שי

  .כאמור האינטרנט באתר שפורסמו והודעות הסף

 קבלת מסמכי המכרז .4

ריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנטלה ,ל מציעע 4.1 ח  ,ו לשלו

.Mechrazim@che.org הדוא"ללכתובת  i l  ם את פרטיו המלאי

.  א'כנספח המצורף ומסומן  ,בטופס פרטי המציע למסמכי המכרז

ב ,הטפסים ני,המתקבלים  פול  דואר האלקטרו ידי -עלמועברים לטי

שיעדכנו את המציעים הפוטנציאליים בדבר  ,הגורמים הרלבנטיים

 , י המכרז נ י י צורך.  אםענ ציאליים המציעיםיש בכך   הפוטנ

 לוודא אלא הטופס קבלת לאישור בקשות לשלוח שלא תבקשיםמ

צעות הדוא"ל קבלת .קריאה אישור" באמ " 

http://www.che.org.il/
mailto:Mechrazim@che.org.il
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נים  ,שלא ישלח את הפרטים כאמור ,מציע 4.2 ועדכו יקבל הודעות  לא 

 , ד ובדבר המכרז כנג כל טענה  יוכל להעלות  זה.המועצה לא  ן  י י  בענ

ן  .5 זכר או בלשו ן  כי בכל המכרז כל האמור בלשו אף מובהר בזאת  נקבה 

י במשמע.  המין השנ
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) .ג ז  ר כ מ ב ת  ו פ ת ת ש ה ל ם  י מ ד ק ו מ ם  י א נ "ת  : ן ל ה י ל א נ ת

ף ס  ( "ה

נים .6 צמם, רשאים להשתתף במכרז מציעים העו  ,במועד הגשת ההצעה בע

תנאי הסף  כל  להלןעל  במפורשת אחרתהמפורטים  ן  י צו צעה. , למעט אם   ה

ב תיףתנאי הסשלא תעמוד  ן להגשת הצעות,  ן למועד האחרו נכו על פסל , 

ן כלל דו ולא תי כי . הסף  ל מציעיובהר,  לייחס  רשאי  נו  עצמו במסגרת אי

נים של אחר. נתו  הצעתו 

זה  .7 ן  י י לענ יותר מהצעה אחת.  יוכל להגיש  בהן למציע מציע לא  גם חברות 

צעות  , לא תוכלנה להגיש ה ן ן בעקיפי בי ו ן  ן במישרי בי  , כלשהי יש אחזקה 

 נוספות על הצעת המציע. 

זה,  .8 מניות בכלל  תנאי הסף בתאגיד קשור, באורגן של המציע, בבעל  קיום 

יחשב לצורך  , לא  וכד' ציע  ניתן . עמידה בתנאי הסףבמציע, מנהל במ לא 

המשפטית הקובעת  האישיות .גורמים פרלהגיש הצעה המשותפת למס

ין ב י , הינה לענ ועמידתה בתנאי הסף המוגדרים במכרז נת ההצעה  חי

 המשפטית החתומה על מסמכי ההצעה. האישיות

, הינם, במצטבר: .9  תנאי הסף להשתתפות במכרז

ן בישראל או עוסק מורשה  9.1 כדי המציע הוא תאגיד ישראלי רשום 

 בישראל.

ציבוריים, בעל כל המציע ה 9.2 גופים  פי חוק עסקאות  על  אישורים 

 .1976 -התשל"ו

יעניק את השירותים  9.3 או המציע  יועץ מטעמובעצמו   באמצעות 

")ל  : עץ  ."(היועץ המוצעהלן בכל התנאים הבאים, המוצע היו עומד 

 במצטבר:

ידי המציע -א המציע או מועסק עלוהיועץ המוצע ה 9.3.1

ע בהסכם  עובד מעסיק או קשור עם המצי ביחסי 

שותף במציע. בעל החזקות או  ו  נ או שהי  התקשרות 

ועץ המוצע  יועץ ה 9.3.2 י לפי הוראת חשכ"ל  2הוא  לפחות 

נה על אחת משתי  :העו  החלופות הבאות

9.3.2 על שני התנאים  –חלופה אחת  1. העונה  ועץ  י

 הבאים, במצטבר: 
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9.3.2 .1 תואר  1. בעל  או  תואר  מהנדס  בעל 

י או שלישי  ;שנ

9.3.2 .1 צועי מעל  2. ון מק ניסי שנים  7בעל 

בנושאי מחשוב  ייעוץ  ו י  ו ו בלי

ללפחות  מידע   5ומערכות 

הינם  3לקוחות, מתוכם לפחות 

ציבוריים.   גופים 

9.3.2 יה  2. י העונה –חלופה שנ ועץ  על שני התנאים  י

:  הבאים, במצטבר

9.3.2 .2 ן 1.  ;בעל תואר אקדמאי ראשו

9.3.2 .2 צועי מעל  2. ון מק ניסי  10בעל 

בנושאי שנים  ץ  ייעו ו י  ו ו בלי

ומערכות מידע ללפחות  מחשוב 

לפחות  5  3לקוחות, מתוכם 

ריים. ציבו גופים   הינם 

ן בכתיבת  9.3.2.3 ו ניסי זה  ג בתנאי  ן להצי אי

 מכרזים.  

9.3.2 רי" 4. ציבו ,  "גןף  משמעו: משרד ממשלתי

, רשות  , תאגיד סטטוטורי יחידת סמן

ף  גוף אחר הכפו כל   , י נ רו עי מקומית, תאגיד 

חובת המכרזים,  2להוראת סעיף  לחוק 

 .1992-תשנ"ב

ן  9.4 ו ניסי בעל  צע  מכרזים לפחות שכללו את  5בכתיבת היועץ המו

: הפעולות  הבאים

או  9.4.1 ון מערכת   .ניתוח מערכתאפי

ך  האפיוןמכרז על בסיס התיבת כ 9.4.2 לסיום ההלי י עד  ו ו ולי

.  המכרזי

לפחות  2-ב 9.4.3 וי –מכרזים  ו עד ופיקוח  לי במכרז  הזוכה 

 . נושא המכרז יישום הפרויקט   לסיום 
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 צירוף מסמכים: .10

 ו:על המציע לצרף להצעת

ב' – טופס הגשת ההצעה 10.1 . נספח   למסמכי המכרז

בתנאי  10.2 ציע את  9.1הקבוע בסעיףסף הלשם הוכחת עמידתו  יצרף המ

:  האישורים והמסמכים המפורטים להלן

רישום  10.2.1 תעודת  עוסק  של המציעהעתק  או העתק אישור 

 .מורשה

י  10.2.2 נסח עדכנ ג  להצי יש  מאת הרשם עבור חברה או שותפות 

ונטי  כי הרלו ן אגרה  לתאגידהמראה  בגי בות  ן חו אי

כי  ו ו  ז צעה  בה מוגשת ה ן שנים שקדמו לשנה  בגי שנתית 

רישום  י  לפנ או בהתראה  נרשם כתאגיד מפר חוק  לא 

 .כתאגיד מפר חוק

יצרף המציע את  9.2הקבוע בסעיף בתנאי סף  תולהוכחת עמיד 10.3

:  האישורים והמסמכים המפורטים לעיל

ורשומות 10.3.1 ל פנקסי חשבונות  ניהו על  לפי  אישור תקף 

ערך מוסף,  וחוק מס  נוסח חדש[  [ פקודת מס הכנסה 

 .1975-תשל"ו

ניכוי מס. 10.3.2  אישור 

ר  10.3.3 צ לפיתצהי גופים  -יבוריים, התשל"וחוק עסקאות 

על-, חתום על1976 מורשה/י החתימה ומאומת  די  ידי -י

על ן  די ' פי הנוסח -עורך  ג .נספח   למסמכי המכרז

בתנאי הסף הקבוע בסעי 10.4 ל 9.4-ו 9.3פים לשם הוכחת עמידתו   לעי

בנוסח על המציע  ר  ד' לצרף תצהי .נספח    למסמכי המכרז

רף  10.5 בנוסח המצו יתור  ו וכתב  הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים 

. 'הכנספח   למסמכי המכרז

ט' 10.6 סגורה. נספח  נפרדת  במעטפה   הצעת מחיר 

ו  10.7 ונספחי עלמסמכי המכרז  כל -כשהם חתומים  די המציע בתחתית  י

( על טיוטת ההסכם  בעצמו  יחתום  בנוסף, המציע   'ינספח עמוד. 
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ובחתימה מלאה מסמכי הל עמוד,  כל  ( בראשי תיבות בתחתית  מכרז

של ההסכם.  במקום המיועד לכך בעמוד האחרון 

לגבי המכרז שיוצא בכתב  10.8 ן  ו/או עדכו ו/או תוספת  כל מסמך הבהרה 

די -על ויפורסם באתר המועצהי  .האינטרנט של המועצה, 

ע הוא עסק בשליטת אישהאם עס –עסק בשליטת אישה  .11  קו של המצי

ב' לחוק חובת המכרזים, רשאי המציע לצרף 2כמשמעות הדבר בסעיף 

זה כנדרש בחוק  ן  די עורך  ר  ן ותצהי ר רואה חשבו  מודגש. להצעתו אישו

 והתצהיר אישורה את לצרף יש, האמור החוק להוראות בהתאם כי, בזאת

 .למכרז ההצעה הגשת בעת, כאמור

כי מספר  .12 לוודא  זהה בכל המסמכים  שלוהמזהה  התאגידעל המציע  יהיה 

יות המס  )לרבות תעודת ההתאגדות, אישורי רשו המוגשים מטעמו 

וככל שאין התאמה במספר המזהה, על המציע לצרף אישור ומהוכד . אם  )

ות המוסמכות לכך בדבר אי או י  שיהא מבליההתאמה, -הסבר מטעם הרשו

ל, כזה במקרה המועצה של הדעת משיקול לגרוע כדי בכך  את לפסו

 .ההצעה

יותיה הכלליות של בלי  .13 ועדת המכרזים רשאית לדרוש לגרוע מסמכו

לעיל, אם סברה  על אלה המפורטים  פיים  נוספים או חלו מהמציע מסמכים 

 .ההצעה בחינתלשם כי הדבר דרוש לה 
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ה .ד ע צ ה ה ת  ש ג ה ל ת  ו י ח נ  ה

ובירורים .14  נוהל העברת שאלות 

ת  14.1 יש להפנו , בכל הנושאים,  געות לפרטי המכרז הנו שאלות הבהרה 

דואר אלקטרוני .Mechrazim@che.org באמצעות  i l   ת )שאלו

 , ) ו יענ י ו בדרכים אחרות לא  עד לתאריך המופיע בטבלת שיופנ

ל  3.1ריכוז התאריכים בסעיף  לוודא קבלת לעי נה  באחריות הפו

ייה באמצעות קבלת מענה חוזר  .הפנ

להגיש שאלות באמצעות קובץ  14.2 נים מתבקשים  , בשפה Wordהפו

ן שאלות המתייחסות למסמכי  בי תוך הפרדה  העברית בלבד, 

, לבין שאלות  ו נספחי על   , נספחיו המכרז על  המתייחסות להסכם, 

 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

גבי  14.3 ין "שאלות הבהרהעל  יש לצי ייה  פומבי" – הפנ  דו שלבי מכרז 

ב   02/2021מספר  י שונים בתחומי מחשו ו ו ולי ץ  ייעו למתן שירותי 

ציע, שם איש הקשר . "ומערכות מידע ין את שם המ יש לצי  , וכן

ייד(  נ ו י  ו קו ( מטעמו לצורך קבלת תשובה, מספרי הטלפון שלו 

 . י נ דואר אלקטרו  וכתובת 

 ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה 14.4

דעת מענה המועצההבלעדי של  הבשיקול  כי רק  יובהר,  ובכל מקרה   ,

יחייב את    .המועצהבכתב 

יב האינועצה המ 14.5 ו אלי תמתחי על שאלות שיופנ א יוה הלענות 

לענות באופן חלקי על שאלות  תרשאי על חלק מהשאלות או  ות  לענ

יותר מקובץ הבהרות אחד, אם ספציפיות.  המועצה רשאית לפרסם 

mailto:Mechrazim@che.org.il
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בכך   צורך.יהיה 

להשיב לשאלות או לבקשות  המועצהחליט תבכל מקרה שבו  14.6

ביוזמת ן  בי  , ן כלשהו מסמכי המכרז או לבצע תיקו ן  ההבהרה  בי ו

ר , הבתגובה לשאלה יידרשו לצרף את המסמך האמו ציעים  מ

נפרד -להצעתם, כשהוא חתום על ומהווה חלק בלתי  ידיהם 

ותיקונים כאמור לת . בכל מקרה תשובות  נאי ממסמכי המכרז

נפרד  בלתי  יהוו חלק  ו כל המציעים  יהיו תקפים כלפי   , המכרז

ין. י וענ דבר  , לכל   ממסמכי המכרז

ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה  14.7 באחריות המציעים לבדוק 

ן הודעה  י בג כל טענה  על  והם מוותרים מראש  זה,  ועדכונים למכרז 

ן למכרז שפורסמו באתר האינטרנט של  ואשר  המועצהו/או עדכו

להגשת ל ן  , אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרו ו עלי ידעו  א 

 הצעות.

ו  14.8 נספחי או  בין מסמכי המכרז  כי בכל מקרה של סתירה  מובהר, 

זה על תת נים, כאמור בסעיף  או תיקו קובץ הבהרות  ן  , -לבי ו פי סעי

פורסם  . אם  ן י י לפי הענ נים  או התיקו יגבר האמור בקובץ ההבהרות 

נים יגבר  יותר מקובץ הבהרות או תיקו ביניהם סתירה,  ויש  אחד 

בין  ותר. בכל מקרה של סתירה  י הקובץ, שפורסם במועד המאוחר 

ליישב  יעשה מאמץ  נוסח ההסכם,  ן  לבי  , ו נספחי על   , נוסח המכרז

נוסח המכרז  ן  בי ליישב  ניתן  בנסיבות, שבהן לא  הנוסחים.  י  ן שנ בי

כי  יובהר,  יגבר הנוסח שהוא לטובת המועצה.  נוסח ההסכם,  ן  לבי

ייחשב כסתירה.  חסר לא 

 חובה, מסמכיוב או במכרז חסר או פגם של מקרה בכל כי מובהר 14.9

צה  תןיל המציע על ילויה עם מיד האמור בדבר בכתב הודעהלמוע  ג

די-על  כל מלטעון מושתק יהא כן לא שאם, לעיל המפורט פי ועל וי

 .זה בהקשר טענה

 ביטוח .15

כי  15.1 יב  הצעתו תתקבל  אםהמציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחי

ימציא ל  ) כזוכה במכרז ג)יבחר  '  קיום ואישור הפוליסות את מל'

י כל ללא במכרז הנדרש כפי ביטוחים ו נ  אושר אם אלא בתוכנם שי

 .המכרז הגשת בטרם אחר הליך או הבהרה שאלות בהליך

זה על המציע חלה  15.2 י הגשת הצעה למכרז  לפנ כי  מובהר בזאת 
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ו  נ ועל חשבו לוודא בעצמו  ביטוח האם תסכים  אצלהאחריות  חברת 

כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת  לבטחו 

 .במכרז הביטוחהכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות 

כל שמאחר  –לב המציע  לתשומת 15.3 להוציא לפועל את  ן אפשרות  אי

על  יהיה  דרישות הביטוח באמצעות "אישור קיום ביטוחים", 

ל ג המציע הזוכה למסור  ' פוליסות מל' פוליסות או תמצית  העתקי 

ירשמו כל הסדרי הביטוח  ובהן  ידי חברת הביטוח  על  חתומות 

 הנדרשים מהמציע הזוכה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: 15.4

ביכולתו  מציע שהצעתו תתקבל 15.4.1 ן  אי כי  ן  יוכל לטעו לא 

כיסוי הביטוח שלו  ביטוח מסרבת להתאים את  או חברת 

עלויות התאמת במכרז  לנדרש כי  כיסוי הביטוח שלו או 

. הביטוחלדרישות  בהצעתו ן  בחשבו נלקחו   במכרז לא 

כיסוי הביטוח  15.4.2 ולא יתאים את  מציע שהצעתו תתקבל 

'גשמורה למ ,במכרז הביטוחשלו לדרישות  הזכות,  ל'

שיקול דעת דרך חוקית תהבלעדי הלפי  נגדו בכל  לנקוט   ,

הנזקים שיגרמו  ההעומדת לרשות על  י  פיצו ו  לדרוש ממנ

ו כלפיאי עמידת המציע  מעצם הל ז בות   .הבהתחיי

גלמ כי בזאת מובהר 15.5 ' ל יהיה ל' יים להסכים בלעדי דעת שיקו ו נ  לשי

ר בנוסח שיתבקשו רף  ביטוחים קיום אישו   .להסכם 6כנספח  המצו

כי למ גמובהר,  ' יים  ל' ו נ שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשי

לנוסח ב  כזה הזוכה מחוי ובמקרה  בנוסח האישור הנ"ל   כלשהם 

לידי  ואי המצאתו חתום  גההמדויק שצורף למסמכי המכרז  '  מל'

 .זכייתו לביטול תביא

 אופן הגשת ההצעה .16

זהים 16.1 תוגש בשלושה עותקים  ושני העתקים – ההצעה   :מקור 

בעותק המקורי של טופס  16.1.1 כל עמוד  על  יחתום  ע  המצי

של המציע  תיבות מורשי החתימה  ההצעה בראשי 

 ובחותמת המציע.

ן של  16.1.2 יוחתם בחותמת העמוד הראשו כל אחד מהעותקים 

)לא  ובחתימה מקורית  של המציע  צילום(  )לא  מקורית 



 

מכרז פומבי  למתן שירותי ייעוץ וליווי שונים בתחומי מחשוב ומערכות מידע - 02.2021מכרז פומבי דו שלבי מס מכרז למתן שירותי 

 עמודים 68, מתוך 16עמוד  למתן שירותי ייעוץ וליווי שונים בתחומי מחשוב ומערכות מידע - 02.2021דו שלבי מס 

     חתימת המציע: _______________

 

.  צילום( של המציע

בין העותקים  16.1.3 האמור בעותק  –במקרה של סתירה 

ייקבע.   המקורי 

רי של מסמכי המכרז  16.1.4 ן העותק המקו ד על סימו יש להקפי

ן שני העתקי מסמכי המכרז  וסימו במילה "מקור" 

 במילה "העתק".

במעטפה על 16.2 ע להגיש את הצעתו  סגורה, שלא תישא עליה  אחת המצי

ייכתב " כלשהם, שעליה  י  זיהו י  פומביסימנ מספר  דו שלבי מכרז 

ב  02/2021 י שונים בתחומי מחשו ו ו ולי ץ  ייעו ותי  למתן שיר

. ."ומערכות מידע : "מעטפת ההצעה"(  )להלן

ל  16.3 : 2מעטפת ההצעה תכלו ורות  סג פנימיות    מעטפות 

ואישורים - 1מס'  מעטפה 16.3.1 : טופס הצעה, מסמכים 

ויצרף  ציע את הצעתו החתומה,  גיש המ י זו  במעטפה 

זה,  במכרז  כנדרש  אליה את המסמכים והאישורים 

י עותקים  והמפרט חתומים, בשנ יות  לרבות את התוכנ

 כאמור, למעט הצעת המחיר. 

ע  הצעת המחיר: - 2מעטפה מס'  16.3.2 גיש המצי י זו  במעטפה 

ונפרדת סגורה  ייכתב  את הצעת המחיר, במעטפה  שעליה 

נספח  ,"הצעת מחיר" בי  ג י ט' על  , בשנ למסמכי המכרז

יצורף כל מסמך אחר.  ו לא  ז עותקים כאמור. למעטפה 

נוסף  ו באף מקום  נ י צו י כי פרטי הצעת המחיר לא  נדרש, 

 בהצעה. 

בוטינסקי ברחוב , המועצהההצעה תוגש לתיבת המכרזים של  16.4 , 43ז'

ל 3.1עד למועד הנקוב בסעיף ירושלים ינה לעי . הצעות שלא תהי

תובאנה  לעיל, לא  ולשעה הנקובים  בתיבת המכרזים עד לתאריך 

על הסף. ותיפסלנה  ועדת המכרזים  י  בפנ ן  ו  לדי

תוחזר למגיש  16.5 ב לעיל  כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקו יובהר, 

ותיפתח,  ציע ההצעה,  י פרטי המ זיהו במידת הצורך, רק לצורך 

ונטי במטרה להחזירה.  הרלו

בפקס. 16.6 י או  נ להגיש את ההצעה בדואר אלקטרו ן  אי  בשום מקרה 

והנחיות למגיש ההצעה .17  דרישות 

כי  17.1 ו  , לכל תנאי המכרז הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו 
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או הסבר לצורך הגשת הצעתו  כל הבהרה  לו הזדמנות לקבל  הייתה 

הנוגע  לו טענות בכל  ו  יהי ולא  זה  על בסיס  וכי הגיש את הצעתו 

ע  יהיה מנו . מציע שהגיש הצעה במכרז  ו ותנאי לנוסח המכרז 

כי ל או   , כנגד תנאי המכרז ות  טענ ן  א היה מודע לפרט כלשהו מלטעו

. ו/או לתנאיו  הקשור למכרז 

את  17.2  , פן עצמאי את מסמכי המכרז ובאו צמו  ציע לבדוק בע על המ

עסקי   , , כלכלי ופרט משפטי ן  נתו כל  וכן  ני השירות,  י היקף ומאפי

, למתן  להליך המכרז של המציע,  , לדעתו  או אחר, הרלוונטי

של המציע על בויותיו  ולכלל התחיי . פי מסמכי-השירות   המכרז

ידיעת תנאי  17.3 ו/או אי  אי הבנת מסמכי המכרז  כל טענה בדבר טעות, 

, לא תתקבל לאחר  כלשהו הקשור במתן השירותים מושא המכרז

די המציע.-הגשת ההצעה על  י

, לרבות ההוצאות  17.4 כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז

על  והגשתה, תחולנה  ו/או הנובעות מהכנת ההצעה  הכרוכות 

זכאים לכל השבה  המציעים בלבד. ו  יהי למניעת ספק, המציעים לא 

הוצאותיהם כאמור. ן  י בג י  פיצו  ו/או 

ע  17.5 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המצי

גופים אחרים המגישים  וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם  בלבד 

 הצעות למכרז.

תוגש על 17.6 גופים. ההצעה  ן להגיש הצעה משותפת למספר  די -אי י

גופים מציע א ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או קשר עם  חד 

גופים אשר  זה.  למכרז  אנשים אחרים המגישים הצעות  או  אחרים 

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

י  ן שנ בי לפגוע בתחרות  /או  ו נים  י י ענ וד  ג י נ ר  ליצו עלול  ו/או  היוצר 

פעו לגבי שיתוף  לה או היעדר תחרות, לא הגופים, לרבות הסכם 

זה.  נפרדות למכרז  צעות  ריגישו שתי ה לפסול  תשאיהמועצה תהא 

ו/או  ן  י י ענ בעל  ביניהם קשר של  ציעים אשר קיים  הצעות של מ

/או חברה קשורה, כהגדרתם בחוק  ו ו/או חברה מסונפת  חברת בת 

 . 1968 –ניירות ערך, התשכ"ח 

כל טעות חישובית שתתגלה  מוסכם בזאת 17.7 ובלבד  תתוקן בהצעהכי 

, שניתן לתקנה ללא קבלת הבהרה מקדימה מהמציע יתוקן כן   .

 בהתאם, הסכום הכללי של ההצעה.
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כוז תאריכים בסעיף  תוקף ההצעה 17.8 רי  3.1יהיה כמפורט בטבלת 

 .בהתאםיאריך המציע את תוקף ההצעה  המועצהלבקשת לעיל, 

יים  .18 ו  ותוהסתייגוישינ

תוספת שיעשו  18.1 ו/או  ו/או השמטה  י  ו נ  ידי-עלבכל מקרה של שי

וצורה  לגביהם, בכל דרך  יגות  כל הסתי ו/או  המציע במסמכי המכרז 

" : )להלן יגויותשהיא  , אשר לא הותרו במפורש הסתי די-על"(  י

, רשאי המועצה יתר הוראות המכרז ל ת המועצה במסגרת  לפי שיקו

יות שלהלן הדעת לפי אחת מהאפשרו  :הבלעדי לפעול 

18.1.1 .  לפסול את הצעת המציע למכרז

ולהתעלם  18.1.2 נכתבו כלל  יות כאילו לא  גו י לראות בהסתי

.  מהן

18.1.3 . י בלבד הן פגם טכנ כאילו מהוות  ויות  ג י  לראות בהסתי

 

 

 

ם .ה י כ ו ז ה ת  ר י ח ב ך  י ל ה  ת

יתנהל  .19 הזוכה  : בארבעההליך בחירת ההצעה   שלבים, כמפורט להלן

ן 19.1 ת שלב ראשו עמידתן של ההצעו ועדת המכרזים תבחן את   :

ותפסול הצעות שלא   , )והמציעים( בתנאי הסף להשתתפות במכרז

בתנאי הסף.  יעמדו 

 (: 60%) ההצעות איכות בדיקת – שני שלב 19.2

עומדות בתנאי הסף,  ההצעות את ותנקד תבחן המועצה 19.3 אשר 

" 20איכות המפורטים בסעיף ה למדדי בהתאם  : להלן ( ןלהלן  ו  צי

. האיכות )" 

הצעות  בדיקת(: 40%) ההצעות של המחיר בדיקת – שלישי שלב 19.4

ר לכל אחת ון המחי צי של  חישוב  ע  וביצו ר של המציעים,   המחי

" להלן 21.4מההצעות, בהתאם לסעיף   : להלן ן המחיר) ו .  צי )" 

ן ת המועצה: רביעישלב  19.5 ו צי פי  על  ן משוקלל,  ו צי עניק להצעות 
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( ן המחיר60%האיכות  ו וצי  ) (40% . יבחר בעד ת המועצה(  שנ

ביותר,  הגבוה  ון המשוקלל  יקבלו את הצי מציעים, שהצעותיהם 

שני וכספק  ן  מיוחדות כספק ראשו נסיבות  ימו  יתקי כן  , אלא אם 

מי   מהמציעים.שלא לבחור בהצעת 

ידי  ת לעצמהשומר המועצה 19.6 על  את הזכות לפסול הצעה שתוגש 

ואשר לא עמד בסטנדרטים של המועצה מציע, אשר עבד בעבר עם 

 . על טיב עבודתו חוות דעת שלילית  ו  לגבי השירות, או שקיימת 

כזה,  זכות במקרה  לפני קבלת החלטה.  ן  זכות טיעו נתן למציע  תי

ועדת  דעת  בכתב או בעל פה, בהתאם לשיקול  כול שתמומש  י ן  עו הטי

 המכרזים.  

צה –בדיקת הצעות  19.7 לפי שיקול דעתתהיה רשאית המוע המוחלט,  ה, 

ועצים  בי ו/או להיעזר לצורך בדיקת ההצעות  ועדת משנה  למנות 

 . ן לנכו כפי שימצא  וע כאמור, יוח אםובמומחים  סי י או  ו נ על מי לט 

ועדת המכרזים לקבלת החלטה. י  בפנ  יובאו ההמלצות האמורות 

זהות  19.8 ב. לחוק חובת המכרזים, 2בכפוף להוראות סעיף  –הצעות 

, האמור בדבר מתן עדיפות לעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בחוק

ן  ו ו הצי נ זהה, שהי ון משוקלל  צי ינה מספר הצעות בעלות  אם תהי

ביותר,  ן  ההצעה את תבחר המועצההגבוה  ו  הגבוהשקיבלה את הצי

ן  ביותר ו . במכר הזוכה כהצעהבראי גם ז ן  ו י ו במקרה שיהיה שו

ון האיכות של ההצעות האמורות,  בשתי  תבחר המועצהבצי

 .ההצעות הזהות

פי  19.9 זוכה  לבחור את הזכות, הלעצמ תשומר המועצה –זוכה חלו

פי ר לאחר  תדורג שהצעתו המציע, שיהיה במכרז חלו שני הבאה בתו

ייחתם חוזה ההתקשרות . הזוכים במכרז אם מכל סיבה שהיא, לא 

די  י על   תקופת ההתקשרות לאורךו/או  המועצהעם מי מהזוכים 

מילא  ,  יםהזוכמ יעמוד  ו ותי בוי במכרז בהתחייבות כלשהי מהתחיי

יחליף את  בוטל ההסכם עמויוכתוצאה מכך  או עם אחד מהספקים 

חייב תהא רשאית, ועץ המוצעהי עם להתקשר  המועצה( ת)אך לא 

פי המכרז על  , בכפוף לאישור הזוכה החלופי לצרכי מתן השירותים 

זה,  ועדת מכרזים. במכרז  כל הכללים והתנאים המפורטים 

פי" אם  גם את ה"זוכה החלו בו  יחיי  המועצההמחייבים את הזוכה, 

לעיל.ת  תקשר עמו כאמור 
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עד איכות בדיקת – שני שלב .20  (נקודות 100 )ניקוד מרבי של 

20.1 : זה  הנחיות לשלב 

ת  20.1.1 י האיכו נ ו זה של ההצעות צי ייקבעו בהתאם בשלב 

 . להלןרכיבי האיכות המפורטים ל

ם  20.1.2 נו המציעי שיכי בחינת האיכות תהא על בסיס מסמכים 

כמפורט בהמשך, שיוגשו , ביחס לכל אחד מהרכיבים

. לא תתאפשר השלמת מסמ כים במסגרת המענה למכרז

לניקוד מדדי האיכות לאחר הגשת ההצעות. געים   הנו

והחומרים שישמשו את  20.1.3 כי המסמכים  יודגש  ו יובהר 

ולנקד את רכיבי האיכות ן  ו לא  ועדת המכרזים לבחו יהי

ולא יחשבו יים  ד עסקי חסו או סו  .סוד מסחרי 

פירוט רכיבי האיכות:  20.2  להלן 

א'  20.3 ן היועץ המוצעהתרשמות  –רכיב  ו עד  מניסי  20)ניקוד מרבי 

 :נקודות(

זה מבקש 20.3.1 ב  ן  מועצהה תבמסגרת רכי ו יסי נ לבחון את 

ומערכות  היועץ המוצע בנושאי מחשוב  עוץ  יי ו י  ו ו בלי

נושא  מידע היועץ המוצע בשירותים  ן  ו ניסי ובפרט את 

היתר, בהתייחס  המכרז. ן  בי זה,  ב  רכי המועצה תנקד 

ון הפרויקטים והמערכות, מור , מגו ן ו הניסי כבות להיקף 

 הפרויקטים.

יפרט במסמך 20.3.2 צורף המציע  וי ', שיסומן  ו שלא  ,כנספח 

ן  עמודים 5יעלה על  בי ועץ המוצע שיכלול  ן הי ו ניסי את 

 :היתר

20.3.2 בנושאי  1. ייעוץ  ו י  ו ו לי נתן שירותי  להם  הגופים 

ומערכות מידע. המציע יתאר את  מחשוב 

בגוף, תחום התמחותו  ואופי היקף העובדים 

 הגוף.

20.3.2 ווה  2. ע פרויקטים שלי היועץ המוצע. המצי

להיקף הפרויקט, מורכבות , יתייחס 

על ו   ידי היועץ.-השירותים שניתנ
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20.3.2 .3 . היועץ המוצע וניתח  ן  י ון המערכות שאפי  מגו

20.3.2 .4 . וה היועץ המוצע ו  תיאור המכרזים שלי

20.3.2 גוף שהוצג  5. ביחס לכל פרויקט או  בנוסף, 

ציע את פרטי איש הקשר.  יפרט המ

ב'  20.4 )ניקוד מרבי  –רכיב  לקוח  ות דעת   :נקודות( 10עד חו

ביחס  20.4.1 ין המציע  שיצי המועצה תפנה לאחד מאנשי הקשר 

ועץ המוצע. צע הי  לפרויקטים שבי

י 20.4.2 ניהנ ינתן על סמך התרשמות משיחה טלפו י ת קוד 

 איש הקשר.הוועדה עם  שתערוך

20.5  ' ג ניקוד מרבי עד ה סימולצי –רכיב  דות( 25)  : נקו

י אנשי מערכות המידע  20.5.1 בפנ אחד האתגרים העומדים 

לניהול במועצה  הוא תהליך הקמה והטמעה של מערכת 

יצירת מאגר מרכזי לאגירה  , שתפקידה  ן מסמכים בארגו

ן למבוסס ו והפיכת הארג ר של מסמכים שונים   ואחזו

.  ידע

צים במקביל  מנוהלים המסמכים במספר ערו כיום, 

וקיים  דואר(  ב  צה/ארכי ות רשת/פורטל המוע )תיקי

בניהול המסמכים  .צורך בשיפור האחידות 

יציגה בות   מציע  יתייחס לחשי כך  . בתוך  ן וידגים פתרו ציע  י סימולציה בה 

כיצד  המערכת המוצעת למל"ג, עבודה בהקמת המערכת,  ני המערכת, שלבי  י מאפי

. )ערך מוסף( ישפר את עבודת המל"ג   הפתרון המוצע 

צורף  20.5.2 וי יסומן  צע לסימולציה  היועץ המו 'מענה  ז  .כנספח 

יציג המציע את המענה לסימולציה,  20.5.3 ן  ו במסגרת הראי

את היועץ המוצע על לשאול  המועצה תהא רשאיתו

. ון  הסימולציה במעמד הראי

ב  20.5.4 על סמך המענה הכתו יתן  זה  ן רכיב  י בג הניקוד 

. ן ו  והראי

)עד  –ד'רכיב  20.6 וה היועץ המוצע  ו ולי  20התרשמות ממכרז שכתב 

 (:נקודות
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דו 20.6.1 פומבי  יצרף מכרז  ע  החל משנת  שכתב שלבי-המצי

רי הכפו 2018 ציבו גוף  ר  חובת המכרזים, עבו ף לחוק 

ן להגשת 1993-תשנ"ב ים עד המועד האחרו , והסתי

ויצורף  יסומן  ח'הצעות. המכרז   .כנספח 

ו תנקד המועצה את הפרמטרים  20.6.2 ז במסגרת אמת מידה 

:  הבאים

20.6.2 .1 . למכרז ומדדי האיכות   התאמת תנאי הסף 

20.6.2 .2 .  בהירות המסמך

20.6.2 של  3. יישום  ו חובת הבנה  חוק  הוראות 

 .1993-המכרזים, תשנ"ב

20.6.2  התרשמות כללית. 4.

20.6.2 ות לעורך המכרז  5. לפנ המועצה תהא רשאית 

דעתלשם קבלת  .חוות   ו

ן 20.7 ו ועם  ראי    :(נקודות 25 עד מרבי ניקוד) היועץ המוצעהמציע 

ת  20.7.1 חובה. היועץ המוצע השתתפו ן הינה  ו אי בראי

נוספת.  השתתפות משמעה פסילת ההצעה ללא הודעה 

ו המוצע היועץ אם 20.7.2 נ  במציע החזקות בעל או המציע אי

ציע שותף או ן ישתתף במ ו  .במציע בכיר מנהל גם בראי

י  20.7.3 בפנ ג  יצי כל מידע אחר שיקבע במועד  המועצההמציע 

ון שומר על  המועצה תזימון המציעים. במסגרת הריאי

 הפי שיקול דעת-לפנות למי מהמציעים על הזכות

הבלעדי בבקשה לקבלת הבהרות או לביצוע השלמת 

וסוג שהוא  ן  מסמכים או פרטים או מידע מכל מי

בהצעה.  הקשורים 

כל מסמך כתוב שהוצג או שנערך  20.7.4 הצגת המציע לרבות 

ל או בשאלות הבהרה  או בקשר או בפרוטוקו במסגרת 

נפרד מהצעת המציע.  ו חלק בלתי  יהו ן  ו בקשר עם הריאי

כי המציע לגרוע בשום  מובהר בזאת  יהיה רשאי  לא 

יותי בו ו והתחיי בותי ואופן מחו ו  וצורה  כפי שהוצג

 . בהצעתו  במסמכי המכרז או 
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ן  20.7.5 ו  דקות. 45 עד –משך הריאי

ן יתבסס על הרכיבים  20.7.6 ו ון האיכות בשלב הריאי צי

 הבאים: 

20.7.6 א' 1. ג היועץ  פרזנטציה – רכיב  יצי במסגרתה 

והמוצע את  ן המציע  ו יסי נ ציע,  ונוהמ  ניסי

עד  שלו ד מרבי  ניקו וכן את  נקודות( 10)

 15 –כמשך הפרזנטציה  .המענה לסימולציה

 דקות.

20.7.6 ב'  2. ומחויבות המציע למתן  – רכיב  הערכות 

יכולת לתת שירותים  השירותים לרבות 

ועץ  ן בתחום מומחיות הי נ בנושאים שאי

עד  המוצע ד מרבי  ניקו (5 .  נקודות(

20.7.6 .3 ' ג מ – רכיב  הידע היועץ המוצע, מהתרשמות 

עד  ווהבקיאות של ניקוד מרבי   .נקודות( 10)

ל  ון תהא רשאית המועצה לשאו במהלך הראי

צע  ועץ המו ג  שאלות מקצועיותאת הי ולהצי

איתן מתמודדת המועצה. בעיות  ו  י  בפנ

ב' 20.8  , א' ו לרכיבים  יתנ נ נים אשר  ו יהיה סכימה של הצי ון האיכות  , צי

ד'  , ' לעיל.ה-ו  ג  ' כמפורט 

 

21.  :    (%04) המחיר ןציושלב שלישי

ע  21.1 נקוב בטופס הצעת המחיר, המצי , 'טנספח י ז הנחה  למכרז באחו

בהוראת חשכ"ל, בכל כמות שתידרש.  אחיד מהתעריפים הקבועים 

נדרש 21.2 ז ההנחה המוצעלמלא את  המציע  ובמילים.  אחו במספרים 

בין  ן  אחוז ההנחהלמען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה  י שצו

יגבר הסכום במילים.  במספרים, לבין הסכום במילים, 

נקוב מציע 21.3  . מראש הודעה ללא הסף על תיפסל הצעתו, בתוספת שי

ן 21.4 ו ביותר המחיר צי יהיה הגבוה  : הצעת המחיר שאחוז ההנחה בה 

ון המקסימאלי של  ויתר ההצעות תקבלנה  נקודות 40תקבל את הצי

ע יחושב  יחסי אשר  ן  ו די חלוקה של -לצי זי צע ההנחה אחו  שהו



 

מכרז פומבי  למתן שירותי ייעוץ וליווי שונים בתחומי מחשוב ומערכות מידע - 02.2021מכרז פומבי דו שלבי מס מכרז למתן שירותי 

 עמודים 68, מתוך 24עמוד  למתן שירותי ייעוץ וליווי שונים בתחומי מחשוב ומערכות מידע - 02.2021דו שלבי מס 

     חתימת המציע: _______________

 

ז הנבחנת בהצעה  .40-, מוכפל בהיותר הגבוה ההנחה באחו

כי  21.5  את יכללו בניכוי אחוז ההנחה המחיר בהצעת המחיריםיובהר 

יות כל  ומלא מושלם לביצוע הנדרשות המציע של וההוצאות העלו

ובמפרט  כל של מכלול השירותים המפורטים במסמכי המכרז 

נות, אישורים השגת)גם אך לא רק(  זה ובכלל השירותים ו , רישי

נסיעה דלק, , ציוד, אדם כח, מיסים, ביטוחים, היתרים הוצאות 

זמן ביטול  יה,  חני וח, , עבודה שעות, משרדיות הוצאות, והוצאות  רו

י כל או אחרת עלות וכל מחירים עליות ו נ ג מכל עתידי שי  שהוא סו

ע כדי בו שיש( דין מכוח לרבות)  מי על או/ו המציע על להשפי

ו נקבע מפורשות אחרת. מעובדי  , למעט אם 

צעת המחיר תהיה סופית 21.6 כי ה ותחייב את  מודגש בזאת במפורש, 

 , )לרבות תקופת האופציה( המציע לאורך כל תקופת ההתקשרות 

ע  בכל כמות שתידרש, צי זו מהערכות המ כי אי התקיימות של אי ו

, תחזיותי ו זו מציפיותי אי של  , לא או אי התממשות  ו כניותי ו או תו

וי אחר  נ וי של הצעתו או לכל שי נ עילה לשי ו בשום מקרה  יהו

ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.   בתנאים 

ומחיר –שלב רביעי  .22 )איכות  ן הכולל של ההצעה  ו ן הכולל של : (הצי ו הצי

ון המחיר. וצי ן  ו ן הריאי ו צי ון האיכות,  צי ידי סכימת  על  יחושב   ההצעה 

 המל"גזכויות  .ו

-ולבדוק את הפרטים שנמסרו על לאמת הזכות שמורה מכרזיםהת לוועד .23

ציע  צעתו במסגרתידי המ דעתה. ה  לפי שיקול 

ות למציעים לצורך קבלת הבהרות  הלעצמ תשומר המועצה .24 לפנ את הזכות 

נפרד מההצעה. על הצעתם. יהיו חלק בלתי   ההבהרות 

לעיל, לאחר קבלת ההצעות .25 ע בכלליות האמור  לגרו היה ת המועצה ,בלי 

ו/או /ולדרוש הסברים ( ת)אך לא חייב תרשאי ו/או השלמות  או הבהרות 

או אחדים מהם כולם  מן המציעים  עמידתו מסמכים  בחינת  צורך  לרבות ל  ,

לפנות אל הממליצים הרשומים בהצעתם  של המציע בתנאי הסף, וכן 

דעת מקצועית נם רשומים בה, לקבלת חוות   .לרבות ממליצים שאי

על ועדת המכרזים רשא .26 ג  או להבלי צעה  פגם שנפל בה ן  ית להורות על תיקו

כי  ציעים, או  בין המ ן  י ו ו וע בשי לפג כדי  ן בכך  אי כי  הפגם אם מצאה 

טובת  זו משרתת באופן המרבי את  ואת  המועצההחלטה  כעורך המכרז 
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זה.  תכליתו של מכרז 

להמציא  .27 ו/או אישור ה, מיד עם דרישתלמועצההמציע מתחייב  כל מידע   ,

לעיל.ו/או הבהר כאמור   ה 

28. : לגרוע מכל האמור לעיל  בלי 

ע  הפי שיקול דעת-, עלתהא רשאית המועצה 28.1 , לדרוש ממצי הבלעדי

ן  , מבנה ההו ו , עסקי זהותו ומדויקים בדבר  לגלות פרטים מלאים 

, שיטת  בו ן  י י ענ בעל  או של  , מקורות המימון שלו  שלו

כל  וכן   , לפיהם תמחר את הצעתו ר/ניתוח המחירים אשר  התמחו

ע  המועצהמידע אחר שלדעת  נמנ . מציע אשר  ו י לו בגי ן  י י ענ יש 

צהלכך  הועד שקבעמלמסור את המידע הדרוש במ ת רשאי – המוע

. המועצה  לפסול את הצעתו

ציע לעדכן  28.2 , מתחייב המ ות המציע בהצעתו בוי לגרוע מהתחיי בלי 

יחול, במידע המועצהאת  יחול, אם  וי אשר  נ כל שי לגבי   , י דיחו , ללא 

ף ממועד הגשת הצעתו למועצהשמסר  יחלו , בפרק הזמן אשר 

ועדת המכרזים בדבר ההצעה  ועד למועד פרסום החלטת  למכרז 

נקבע, כבעל ההצעה הזוכה  ואם   , על  –הזוכה במכרז עד לחתימה 

. ההסכם  עמו

זהלבטל  תרשאי המועצה .29 שיקול  מכרז  פי  על  וזאת  עו  ביצו או לדחות את 

 , ציעים אוהבלעדי צורך במתן הסבר למ לרבות , לפצותםאו  לשפותם ללא 

להגשת הצעות.  ן   לאחר המועד האחרו

ב האינ המועצה .30 ביותרלקבל את ההצעה  תמתחיי כל  ביותר  הזולה  או 

, הצעה שהיא,  ן לדי כל  תרשאי היהת המועצהבכפוף  על  להתקשר בהסכם 

כל מי  ו עם  ונספחי ו  לפי שיקול דעתת שהמועצהחלקי  .הבלעדי החליט 

בלתי  הלעצמ תשומר המועצה .31 בהצעה שהיא  את הזכות שלא להתחשב כלל 

חוסר התייחסות  ר לעומת מהות ההצעה, תנאיה,  סבירה מבחינת המחי

פי המכרז, שלדעת  מונע הערכת ההצעה  המועצהמפורטת לסעיף מסעי

 . לגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור כדבעי היה ת המועצה, למועצהבלי 

בהצעה ש תרשאי ו/או  אחוז ההנחהשלא לבחור  נו סביר  בה אי הנקוב 

, תואם  מדי נמוך  גבוה מדי או  בין אם המחיר  והכל   , את דרישות המכרז

צהלדעת  כדי להטיל ספק המוע בו  ביכולתו של המציע לבצע  באופן שיש 

 את השירותים.
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יות  .32 לגרוע מזכו ל בכדי  לעי צהאין באמור  לוועדת  המוע ו/או  ן  די כל  פי  על 

חובת מכרזים, חוק  פי  על  . 1993-התשנ"ג מכרזים  ו פי על   או התקנות 

 יון בהצעות מציעים אחריםע .ז

ות חובת המכרזים התשנ"ג .33 פי תקנ לו  שעל  דוע  י כי   1993-המציע מצהיר 

: ות של מציעים "תקנות חובות המכרזים" )להלן פני ינה  יתכן שתהי  )

, מצהיר  כן זכה. כמו  , לראות את הצעתו אם  זכו במכרז אחרים שלא 

לו  ן  כי אי להראות את המציע  ו רשות  צורך לבקש ממנ ן  ואי גדות לכך  התנ

חובת המכרזים ותקנותיו לחוק  , בכפוף    .הצעתו

ין מראש מציע .34 נפרד, רשאי לצי נספח  גבי  להצעתו  ומנומק על  אלו , שיצרף 

.  מציע שלא  או סוד מקצועי סוד מסחרי  בהם לדעתו  יש  צעתו  חלקים בה

כמי שמסכ יראוהו  בהצעתו כסודיים  ים למסירת ההצעה סימן חלקים 

ן מציעים אחרים.  ו לעי גבי כולה  על  ן  י צי י לתשומת לב המציע, מציע שלא 

נימוקים מפורטים לעיל,  ר  נפרד כאמו מדוע מדובר בסוד מסחרי  נספח 

ו/או שוועדת המכרזים תסבור שהנימוקים אותם  עי כאמור  ו/או מקצו

כדי להע ן בהם  ניים שאי נימוקים לאקו ן המציע בהודעתו הינם  י על צי יד 

יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה  צעת המציע,  ות החלק/ים בה סודי

ציעים אחרים ון מ לעי  .כולה 

וה הודעה בכך לתשומת לב המציע .35 , סימון חלקים בהצעה כסודיים מהו

גם בהצעותיהם של המציעים האחרים.  צעה סודיים  אלו בה שחלקים 

זכות ו על  ע מוותר מראש  ן בחלקים אלה שלמכאן שהמצי ו צעות  העי ה

ועדת המכרזים בשאלה  המציעים האחרים וזאת ללא קשר לעמדתה של 

סודיים. בחלקים   האם מדובר 

ועדת  .36 נו של  הי ן של המציעים  ו זכות העי כי שיקול הדעת בדבר היקף  יודגש 

י  נ לדי זה בהתאם  בנושא  ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל  ושל  המכרזים 

יבו ולאמות המידה המחי ן  ו י העי נ לדי נהלית.המכרזים,  מי  ת רשות 

 במכרז הזוכהידרשו מישופעילויות אישורים  ,התחייבויות .ח

 חתימה על הסכם ההתקשרות .37

יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף  37.1 . ל 'יכנספח הזוכה   מכרז

יות  המועצהחתימת  37.2 בו י כל ההתחיי לו על ההסכם מותנית במי

כל הדרישות  ימלא את  לא  ות הנדרשות מהזוכה. אם הזוכה  השונ

כנדרש,  יחתום על הסכם התקשרות  או לא   תשומר המועצההנ"ל 
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לחתום על הסכם התקשרות עם הזוכה. הלעצמ  את הזכות לא 

זה  ספקלמען הסר  37.3 במכרז  זוכה  על מציע  ן בהודעה  כי אי מובהר, 

ן  בי זיים  יחסים חו ליצור  כדי  כי הבחירה או  בכדי לסיים את הלי

מורשי החתימה מטעם  המועצה וכי בטרם חתימת  ציע הזוכה  והמ

ה המועצה המועצה , )לא בראשי תיבות( בין הצדדים הסכםעל 

ות את החלטתרשאית  או לשנ פי שיקול דעת הלבטל  עדי הבל העל 

 .והמוחלט

 כללי .ט

בו .38  בעלות על המכרז והשימוש 

יינה 38.1 קנ י של   המכרז הוא  צההרוחנ ציע לצורך המוע , אשר מועבר למ

ו לצורך הכנת  נ בו שימוש שאי ן לעשות  אי בלבד.  הגשת הצעה 

 ההצעה. 

בין המכרז .39 נהלי  םההסכ ,היררכיה    :המועצהו

נפרד  ההסכם 39.1 , מהווה חלק בלתי  ו נספחי על  זה,  למכרז  המצורף 

לראות את המכרז ואת  יש   . לו  ההסכםממסמכי המכרז המצורף 

זה. זה את  ( כמסמך אחד המשלים  ו נספחי  )על 

נוסח  39.2 ן  לבי נוסח המכרז  ן  בי ליישב  ניתן   ההסכםבנסיבות שבהן לא 

 המועצה. עם המיטיבנוסח היגבר 

 .כסתירה ייחשב לא חסר כי מובהר 39.3

זה  הייחודיתסמכות השיפוט המקומית  .40 לו  וההסכםלגבי מכרז  המצורף 

נת כיםהמשפט המוסמ יהינה לבת ין מבחי י  ירושלים בלבד. עירב הענ
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' א ח  פ ס ע: נ י צ מ ה י  ט ר פ ס  פ ו  ט

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

 mechrazim@che.org.ilבדוא"ל: 

למתן שירותי  02/2021שלבי מספר -מכרז פומבי דואנו/י הח"מ מצהירים, כי מצויים בידינו מסמכי 

, ומבקשים לשלוח לנו כל הודעה בדבר המכרז ייעוץ וליווי שונים בתחומי מחשוב ומערכות מידע

 האמור לכתובת דואר אלקטרוני הבאה:

 __________________ שם המציע: _______________________________ מספר תאגיד: 

 ________________________________________ שם ותפקיד איש הקשר לצורך מכרז זה: 

 __________________________ ר טלפון : ________________________, טל. נייד : מספ

 ______________________________________________________ מספר פקסימיליה : 

 _______________________________________________________________ כתובת: 

 ___________________________________________________ כתובת דואר אלקטרוני: 

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

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

תפרסם מזמן לזמן לאחר עריכת המכרז, ככל שתפרסם, או שעלולים להיפגע סיכויינו לזכות בהליך, 

 בהעדר 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".

 רכה,בב

 ___________________ ; חתימה:  ____________________________ שם מלא ותפקיד: 

 ; תאריך: ___________________ ___________________________ חותמת של המציע: 
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ה ע צ ה ה ת  ש ג ה ס  פ ו ט  : ' ב ח  פ ס  נ

מספר  למכרז פומבי דו שלביהצעתי בזה גיש מאני ______________________, החתום מטה, 

י המועצה יד-לשפורסם עשירותי ייעוץ וליווי שונים בתחומי מחשוב ומערכות מידע  למתן 02/2021

 להשכלה גבוהה.

 ____________________________________________________________ המציע:  שם

 _______________________  :התאגיד רישום תאריך ,___________________ :תאגיד' מס

 במקום מספר תאגיד(. מספר עוסק מורשה /המציע אינו תאגיד, יש לרשום תעודת זהותאם )

 ___________________________________________________ ובת המשרד הראשי: כת

 _________________________ : פקסימיליה מספר ,מספר טלפון: ___________________

 ___________________________________________________ אלקטרוני: -בת דוארכתו

 ________________________________________________________  :מספר טלפון נייד

 איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו:

 ____________________________________________________________ שם: 

 _____________________________ פקס:  מס. _______מס. טלפון: ___________

 ____________________________________________ כתובת של דואר אלקטרוני:

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

זמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר  נון ל, ולאחר שניתפיםם 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

זו, גרת הצעתנו המוגשת במס ,מפורטת בהצעת המחיר ,ידינו-התמורה, המבוקשת על .2

 פי דרישות המכרז.-במעטפה נפרדת, על

עד לשישה חודשים מיום תעמוד בתוקפה  ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .3

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

 המציע הזוכה בהליך זה.

, לרבות בהתאם למפורט במסמכי המכרזלזה את כל המסמכים הנדרשים, אנו מצרפים  .4

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

 ידי הנ"ל בראשי תיבות.-כשכל אחד מעמודיו חתום על
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ת א לאחר להעביר כי לא נהיה רשאים ,אנו מצהירים בזה, כי ידוע לנו ואנו מסכימים .5

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

אנו מגישים הצעה זו מבלי שערכנו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי,  .6

עם המשתתפים האחרים או משתתפים פוטנציאליים או מי מטעמם במכרז זה לגבי איזה מן 

 ידינו.-הפרטים המפורטים בו ואשר מוצעים על

שמוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל  נעשה, כי אנו מצהירים בזאת .7

 .השירותים לפי מכרז זה

 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"ועסקאות גופים ציבוריים תצהיר לפי חוק נספח ג': 

)שם מלא של  נושא ת.ז שמספרה ............, מורשה חתימה מטעם ............  אני הח"מ ...............
, לאחר שהוזהרתי כי עלי "(המציע" -)להלן  המציע( מס' תאגיד / עוסק מורשה............................

מתחייב ומצהיר  ,צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כןלהצהיר את האמת, וכי אהיה 
 בזאת כדלקמן:

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

 .ודרישה שביצעתיומחקירה 

 ב לחוק2הצהרה סעיף  -הצהרה קיום דיני עבודה 

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

ו/או  1991-לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

עד למועד  -הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור , ואם 1987-לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז

 האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה.

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

 .1981-)רישוי(, תשמ"א

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

 )להלן: "החוק"(. 1976-גופים 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

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

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

הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9

 י, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמ .9
__________ 

 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 עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן 

ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים  אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
 בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

             ___________   _________________________              _________ 
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     חתימת המציע: _______________

 

 חתימת עו"ד            חותמת ומספר רישיון עורך דין                 תאריך 
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     חתימת המציע: _______________

 

 המציעהיועץ מטעם ת ניסיון להוכחתצהיר  נספח ד: 

ת"ז ............................, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת,  נושא/תאני הח"מ ............... 
 בזאת כדלקמן: ה/ומצהיר ת/וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייב

הוא הרישום שלו  , שמספר)שם המציע( _________________ תצהירי זה בשם ת/הנני נותן .1

 . ("המציע" :________________ )להלן

 , ומוסמך/ת לעשות תצהיר זה בשמו.במציע בתפקיד ___________________ ת/הנני מכהן .2

: _________________________. היועץ הוא ]יש לסמן את החלופה היועץ המוצע הוא .3

 הנכונה[:

 המציע. 

 ביחסי עובד מעסיקידי המציע -מועסק על. 

 קשור עם המציע בהסכם התקשרות. 

 .בעל החזקות או שותף במציע 

]יש  העונה על אחת משתי החלופות הבאותלפחות לפי הוראת חשכ"ל  2המוצע הוא יועץ  יועץ ה .4

 לסמן את החלופה הנכונה[:

  בעל תואר  מהנדס ( 1)יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר:  –חלופה אחת

בליווי וייעוץ שנים  7בעל ניסיון מקצועי מעל ( 2) ;ל תואר שני או שלישיאו בע

הינם גופים  3לקוחות, מתוכם לפחות  5בנושאי מחשוב ומערכות מידע ללפחות 

  ציבוריים.

  בעל תואר ( 1) יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: –חלופה שנייה

בליווי וייעוץ בנושאי מחשוב שנים  10על ניסיון מקצועי מעל ב( 2) ;אקדמאי ראשון

 הינם גופים ציבוריים. 3לקוחות, מתוכם לפחות  5ומערכות מידע ללפחות 

 .מצורפים קורות חיים 

 להלן פירוט הניסיון המקצועי של היועץ המוצע בליווי וייעוץ בנושאי מחשוב ומערכות מידע: .5

 :1לקוח  .5.1

 שם הלקוח

 

 _______________ 

 גוף ציבורי 

 תקופת מתן השירותים

 מועד תחילת מתן השירותים: )__/___/___(

 מועד סיום מתן השירותים: )__/___/___(.

 התקשרות פעילה 
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     חתימת המציע: _______________

 

 פירוט השירותים שניתנו

 

 

 

 

 פרטי איש קשר

 שם פרטי ומשפחה: _________________

 תפקיד: _________________________

 נייד: ______________________טלפון 

 דוא"ל: _________________________

 :2לקוח  .5.2

 שם הלקוח

 

 _______________ 

 גוף ציבורי 

 תקופת מתן השירותים

 מועד תחילת מתן השירותים: )__/___/___(

 מועד סיום מתן השירותים: )__/___/___(.

 התקשרות פעילה 

 פירוט השירותים שניתנו

 

 

 

 

 קשרפרטי איש 

 שם פרטי ומשפחה: _________________

 תפקיד: _________________________

 טלפון נייד: ______________________

 דוא"ל: _________________________

 :3לקוח  .5.3

 שם הלקוח

 

 _______________ 

 גוף ציבורי 
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     חתימת המציע: _______________

 

 תקופת מתן השירותים

 מועד תחילת מתן השירותים: )__/___/___(

 מתן השירותים: )__/___/___(.מועד סיום 

 התקשרות פעילה 

 פירוט השירותים שניתנו

 

 

 

 

 פרטי איש קשר

 שם פרטי ומשפחה: _________________

 תפקיד: _________________________

 טלפון נייד: ______________________

 דוא"ל: _________________________

 :4לקוח  .5.4

 שם הלקוח

 

 _______________ 

 גוף ציבורי 

 תקופת מתן השירותים

 מועד תחילת מתן השירותים: )__/___/___(

 מועד סיום מתן השירותים: )__/___/___(.

 התקשרות פעילה 

 פירוט השירותים שניתנו

 

 

 

 

 פרטי איש קשר

 שם פרטי ומשפחה: _________________

 תפקיד: _________________________

 ______________________טלפון נייד: 

 דוא"ל: _________________________
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     חתימת המציע: _______________

 

 

 :5לקוח  .5.5

 שם הלקוח

 

 _______________ 

 גוף ציבורי 

 תקופת מתן השירותים

 מועד תחילת מתן השירותים: )__/___/___(

 מועד סיום מתן השירותים: )__/___/___(.

 התקשרות פעילה 

 פירוט השירותים שניתנו

 

 

 

 

 פרטי איש קשר

 שם פרטי ומשפחה: _________________

 תפקיד: _________________________

 טלפון נייד: ______________________

 דוא"ל: _________________________

 

 מכרזים לפחות שכללו את הפעולות הבאים: 5היועץ המוצע בעל ניסיון בכתיבת  .6

 :1מכרז  .6.1

  שם הלקוח

 

תקופת מתן השירותים 

 לצורך המכרז

 מועד תחילת מתן השירותים: )__/___/___(

 מועד סיום מתן השירותים: )__/___/___(.

 

  נושא המכרז/ המערכת

 

 פירוט השירותים שניתנו
  או ון מערכת   .ניתוח מערכתאפי

 על בסיס האפיוןהתיבת כ י  מכרז  ו ו ולי
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     חתימת המציע: _______________

 

.  עד לסיום ההליך המכרזי

 י ו ו במכרז עד לסיום ופיקוח  לי הזוכה 
 . נושא המכרז  יישום הפרויקט 

 ____________ :נוספים  שירותים 

_________________________ 

 שם פרטי ומשפחה: _________________ פרטי איש קשר

 תפקיד: _________________________

 טלפון נייד: ______________________

 דוא"ל: _________________________

 :2מכרז  .6.2

  שם הלקוח

 

תקופת מתן השירותים 

 לצורך המכרז

 מועד תחילת מתן השירותים: )__/___/___(

 מועד סיום מתן השירותים: )__/___/___(.

 

  נושא המכרז/ המערכת

 

 פירוט השירותים שניתנו
  או ון מערכת   .ניתוח מערכתאפי

 על בסיס האפיוןהתיבת כ י  מכרז  ו ו ולי
.  עד לסיום ההליך המכרזי

 י ו ו במכרז עד לסיום ופיקוח  לי הזוכה 
 . נושא המכרז  יישום הפרויקט 

 ____________ :נוספים  שירותים 

_________________________ 

 שם פרטי ומשפחה: _________________ פרטי איש קשר

 תפקיד: _________________________

 טלפון נייד: ______________________

 דוא"ל: _________________________
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     חתימת המציע: _______________

 

 

 

 

 :3מכרז  .6.3

  שם הלקוח

 

תקופת מתן השירותים 

 לצורך המכרז

 מועד תחילת מתן השירותים: )__/___/___(

 מועד סיום מתן השירותים: )__/___/___(.

 

  נושא המכרז/ המערכת

 

 פירוט השירותים שניתנו
  או ון מערכת   .ניתוח מערכתאפי

 על בסיס האפיוןהתיבת כ י  מכרז  ו ו ולי
.  עד לסיום ההליך המכרזי

 י ו ו במכרז עד לסיום ופיקוח  לי הזוכה 
 . נושא המכרז  יישום הפרויקט 

 ____________ :נוספים  שירותים 

_________________________ 

 שם פרטי ומשפחה: _________________ פרטי איש קשר

 תפקיד: _________________________

 ______________________טלפון נייד: 

 דוא"ל: _________________________

 

 :4מכרז  .6.4

  שם הלקוח

 

תקופת מתן השירותים 

 לצורך המכרז

 מועד תחילת מתן השירותים: )__/___/___(

 מועד סיום מתן השירותים: )__/___/___(.

 

  נושא המכרז/ המערכת
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     חתימת המציע: _______________

 

 

 פירוט השירותים שניתנו
  או ון מערכת   .מערכתניתוח אפי

 על בסיס האפיוןהתיבת כ י  מכרז  ו ו ולי
.  עד לסיום ההליך המכרזי

 י ו ו במכרז עד לסיום ופיקוח  לי הזוכה 
 . נושא המכרז  יישום הפרויקט 

 ____________ :נוספים  שירותים 

_________________________ 

 שם פרטי ומשפחה: _________________ פרטי איש קשר

 _________________________תפקיד: 

 טלפון נייד: ______________________

 דוא"ל: _________________________

 :5מכרז  .6.5

  שם הלקוח

 

תקופת מתן השירותים 

 לצורך המכרז

 מועד תחילת מתן השירותים: )__/___/___(

 מועד סיום מתן השירותים: )__/___/___(.

 

  נושא המכרז/ המערכת

 

 השירותים שניתנופירוט 
  או ון מערכת   .ניתוח מערכתאפי

 על בסיס האפיוןהתיבת כ י  מכרז  ו ו ולי
.  עד לסיום ההליך המכרזי

 י ו ו במכרז עד לסיום ופיקוח  לי הזוכה 
 . נושא המכרז  יישום הפרויקט 

 ____________ :נוספים  שירותים 

_________________________ 

 _________________שם פרטי ומשפחה:  פרטי איש קשר

 תפקיד: _________________________
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     חתימת המציע: _______________

 

 טלפון נייד: ______________________

 דוא"ל: _________________________

 

 
 

 המציע נכונות ומדויקות.היועץ מטעם אני מצהיר/ה כי כל הנתונים שמולאו לשם הוכחת ניסיון  .7

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

 
_____________ 

 חתימה
 

 אישור עורך/ת הדין

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ 

אחרי שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ו
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

___________        ______________________        ___________ 

 חתימת עו"ד     חותמת ומספר רישיון עורך דין                 תאריך 
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     חתימת המציע: _______________

 

 ': הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתורהנספח 

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

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

 בחלופה הרלוונטית: Xנא לסמן  .1

  למתן שירותי ייעוץ  02/2021מספר  דו שלבי  מכרז פומביההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת

 אינה כוללת פרטים סודיים. ,  וליווי שונים בתחומי מחשוב ומערכות מידע

 במקרה של מילוי  הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן[

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

 :ןשלהל

 

 

 

 

 

 

 ,המבקש לעיין במסמכים שונים ,ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז .2

, 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם 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  .3

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

ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  .4

עים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות בהצעותיהם של המצי

 המציעים האחרים.

וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות  ,ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים .5

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

 המחייבות רשות מינהלית. דין ולאמות המידה

 

 

____________________                                          ______________________ 

     + חותמת )אם נדרש( תאריך                                                               חתימה                          
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ס ח נ ת : 'טפ ע צ ה ס  פ ו רט י ח מ  ה

 *נספח זה ימולא ויוכנס למעטפה סגורה נפרדת שעליה ייכתב "הצעת מחיר".

 

י    רישום בשם הח"מ, אנ ________________, מס' 

" : )להלן בכל המציע____________________  היטב  , לאחר שעיינתי  )"

: , כדלקמן , מגיש בזה את הצעת המחיר למכרז ו ונספחי  מסמכי המכרז 

 

ז  נו-עלהמוצע הנחה אחו בהודעת תכ"ם מהתעריפים הקבועים  ידי

13.9.0ה. .2 פי התק 1. ניים""תערי חיצו שירותים  נותני  : שרות עם   הוא

  . )במילים: ______________________אחוזים(  _____ % 

יהיה   בכל כמות שתידרש.ואחיד אחוז ההנחה 

 

 

 על החתום:

                                          _____________            ______________________ 

 חתימהשם ו         תאריך                                                                             

 
 אישור

וכל מסמכי ההצעה נחתמו על כי המסמך דלעיל  ני לאשר  ידי הגורמים -הנ

, ו יותי ו  המוסמכים לחייב את המציע בחתימתם לצורך התחייבו י ומצג ו  הצהרותי

ל בהם. ובהסכם הכלו  של המציע במסמכי המכרז 

                                                              _______________________ 

 עו"ד,
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 הסכם ההתקשרות –' ינספח 

וש ביוםנערך   ביום__________ בירושלים נחתם 

 

ן  :בי

גבוהה  המועצה להשכלה 

בוטינסקי רחוב  ירושלים43ז'  , 

  : " "המועצה")להלן  ("המל"גאו 

 מצד אחד

 :לבין

 _________________________________  

 _________________________________ ובמרח

(הספק"  :)להלן " 

י   מצד שנ

יוהמועצה  הואיל: ני במסמכי בקבלת השירותים כמפורט  נתמעו

דו שלבי מספר  פומבי  ץ   02/2021מכרז  ייעו למתן שירותי 

מידע ומערכות  י שונים בתחומי מחשוב  ו ו )להלן   ולי

והמכרז" :בהתאמה  ;"(השירותים"-" 

: ועדת  והואיל ידי  על  ונבחרה  והצעתו של הספק במכרז אושרה 

ביום ___________  , , כ"ספק המכרזים של המל"ג

[  " י כ"ספק שנ יש למחוק את החלופה שאינה ראשון"/ 

ונטית ;רלו ] 

: ביצוע השירותים בהתאם  והואיל על עצמו את  לקבל  והספק הסכים 

כי  והוא מצהיר  זה,  ף לתנאי הסכם  ובכפו להצעה שהגיש 

צע את  ומסוגל לב מוכן  השירותים לשביעות רצונה של הוא 

 .המל"ג

: כדלקמן  ן הצדדים  בי והותנה   אי לכך הוצהר, הוסכם 

ונספחים .1  מבוא 
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כל  1.1 על   , ו ונספחי זה  וה המבוא להסכם  , מהו ו וקביעותי ו  הצהרותי

ויקרא עמו בד בבד זה  נפרד מהסכם  וה בסיס  חלק בלתי  והוא מהו

. ו לפי  להתקשרות הצדדים 

: מצור זה להסכם 1.2 הנספחים הבאים   פים 

 מסמכי המכרז. 1נספח 

 הצעת הספק. 2נספח 

 מסמך/י הבהרות. 3נספח 

 הצעת המחיר. 4נספח 

 ביטוח. 5נספח 

 לשמירת סודיות.התחייבות  7נספח 

ביחס  1.3 בין הצדדים  ד  והיחי ו הוא ההסכם השלם  ונספחי זה  הסכם 

. כל המצגים, המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם   בו לנושאים 

זה. במפורש בהסכם  ומבוטלים למעט המסמכים שאומצו   בטלים 

)לרבות  1.4 ן הוראה כלשהי במסמכי המכרז  בי במקרה של סתירה 

צעה  כלשהי בה הוראה  ן  לבי י  –ההסכם(  תכריע ההוראה שבמסמכ

מוקדם  בין מסמך מאוחר לבין מסמך  המכרז. במקרה של סתירה 

יגבר המסמך המאוחר.   , )לרבות ההסכם( מקרב מסמכי המכרז 

)לרבות ההס בין מסמכי המכרז  של סתירה  , במקרים אחרים  כם(

ו/או הפרשנות שמיטיבה עם  המועצהתכריע ההוראה שמיטיבה עם 

שיקול דעת המועצה לפי  ייחשב המועצה,  כי חסר לא  . מובהר, 

 כסתירה.

ת  1.5 וחות והתמצאו נ ועדה לצורכי  נ ו לסעיפים  ונספחי חלוקת ההסכם 

כל משמעות פרשנית. ן לתת להם  ואי  בלבד 

 השירותים .2

יתן את השירותים באמצעות היועץ 2.1 שהציג במסגרת המענה  הספק 

פן אישי,למכרז  ._________________ , באו

יתן את השירותים שיידרשו 2.2 ן  : הספק הראשו  חלוקת השירותים

 למועצה, למעט במקרים הבאים: 

י  2.2.1 ות לשנ לפנ  בכתבבבקשה  הספקיםהמועצה תחליט 
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 . ייה לספקיםהלהציע הצעה לפרויקט ספציפי , תפרט פנ

ן היתר, זמניםהשירותים את  בי לוחות  , הנדרשים, 

)מדדי איכות אמות מ או הצעת ידה לבחינת ההצעות 

שיקול דעתמחיר(  לפי  נוסף  ן רלבנטי  נתו ה המקצועי וכל 

צה. של  ביותר הספקהמוע יתן את ההצעה הטובה  או  שי

ביותר כי המועצה  הזולה  יובהר  יבצע את הפרויקט. 

והיא  יות לקבלת הצעות כאמור,  פנ לערוך  חייבת  אינה 

יהיה תע ולא  ושיקול דעתה,  לצרכיה  שה זאת בהתאם 

או תביעה בקשר לכך. מהספקיםלמי  או דרישה   טענה 

י או  הספקהפרויקט הוא בתחום המומחיות של  2.2.2 השנ

או ש שהספק זה  בתחום  יותר  רב  ן  ו ניסי בעל  י  היועץ השנ

 יותר לפרויקט. םמתאי הספק השנימטעם 

בעל  2.2.3 יועץ  צליח להעמיד  ן לא ה מומחיות הספק הראשו

הנדרש למועצה.  בתחום 

לא  הספקאם  2.2.4 ן  בלוחות הזמנים של  יעמודהראשו

או אם קיימים מספר פרויקטים  פרויקט שבטיפולו

 . במקביל

ע  תרשאי היהת המועצה 2.2.5 שירותים שנמסרו לביצו למסור 

ע  הספק ן לביצו  הספקהשני במקרה שבו  הספקהראשו

א של שירותים אלו  בלוחות הזמנים  ן לא עומד  ו הראשו

ד בבמקרה שבו לא הצליח  צועיות של  דרישותלעמו המק

 הפרויקט.

פרויקטים במקביל 2.2.6 תהא רשאית  אם קיימים מספר 

ן  בי יבת, לחלק את הפרויקטים  המועצה, אך לא חי

דעתה הבלעדיהספקים ל  שיקו לפי   ,. 

ליתן את השירותים  2.2.7 כול  י ן לא  אם הספק הראשו

יהפוך הספק השניעבאמצ היועץ  ,  ות  ן לספק הראשו

. ות הספק השני יהפוך להי פי   והזוכה החלו

כדי למנוע מהמועצה  2.3  , זו צה בעקבות הזמנה  אין בהתקשרות המוע

זהים. או  דומים  נוספים לקבלת שירותים   להתקשר בהסכמים 
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 תקופת ההתקשרות .3

צה  12תהא למשך תקופת ההתקשרות  3.1 חודשים ממועד חתימת המוע

" על ההסכם עם הזוכה/ים  : .הראשונה תקופת ההתקשרות)להלן )" 

ת , שמורה הראשונהבתום תקופת ההתקשרות  3.2  למועצה הזכו

בעד  , את תקופת ההתקשרות  פי שיקול דעתה הבלעדי על  להאריך, 

עד  6 ות  בנ נוספות,  " 12תקופות   : )להלן ת חודשים כל אחת  תקופו

באותו את ההסכם  להאריך תהא רשאית המועצה. "()ה(הארכה

לפי  הארכהלמשך תקופת מועד   , יותר, במלואן או בחלקן אחת או 

דעת  .הבלעדי השיקול 

ן  הספק ידי-לתחילת מתן השירותים ע 3.3 ך הראשו ימים,  30תהא תו

על  חתימתממועד  או ההסכםהמועצה  יותר עלבמועד ,  י -מאוחר  פ

צה.  ידי הספק השני בהתאם -מתן השירותים עלהחלטת המוע

 להודעת המועצה.

יות הספ .4 והתחייבו  קהצהרות 

זה לאחר שבחן  4.1 כי הוא חותם על הסכם  בזה  הספק מצהיר ומאשר 

י  ו, הבינהמפרטהיטב את  ג מנצי וקיבל  כל  המועצההיטב  את 

וההנחיות  לגיבוש הצעתו הנחוצים ההסברים  ידו  על  לו שנדרשו 

פי על  ו  כלפי  ווהתחייבויותי כל טענה  לו  ולא תהא  זה  פי הסכם  ועל 

אי המועצה לוי חסר, טעות או פגם -בקשר עם  גי גילוי מספק או 

כן שירותים בקשר לאספקת ה זה.  מצהיר בזה בהתאם להסכם 

ויעמדו בכל תנאי המכרז השירותים כי הספק  ו  עומדים  נספחי על 

 .השונים

כי ה 4.2 ר  צהי ו בעל יהספק מ ןנ ו יסי לו  נ מקצועי מתאים המאפשר 

פי  שירותיםלספק את ה והוראות הסכם רז הנדרש במסמכי המכעל 

והכישורים  כוח האדם, האמצעים  דיו הכלים, הידע,  בי יש  וכי  זה, 

לו לספק את  זה, המאפשרים  ובהסכם  השירותים כמפורט במפרט 

ברשותו עד מילוי מלא של ואלה  להיות  כו  ו כל ימשי התחייבויותי

פי  זה על  לפיו הסכם   .במשך כל תקופת ההתקשרות 

ו ב 4.3 ינתנ י נושא המכרז  .  התאםהשירותים  הספק למענה הספק למכרז

 שבמסמכי המכרזמתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות 
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ר  ב לפעול בכל הקשו . הספק מתחיי ו נספחי כל  על  זה  ובהסכם 

זה, אם בעצמו ואם  די-עלבביצוע הסכם  , במומחיות  י ו מי מעובדי

ביותר.  עיות הגבוהים   ובמקצו

כי לכל אורך תקופת ההתקשרות 4.4 כל  הספק מצהיר  ו ברשותו  יהי

כל  פי  ועל  זה  פי מסמכי מכרז  על  נות הנדרשים  ו והרישי האישורים 

.  דין

ין קבלני משנה,  4.5 י בענ להוראות ההסכם והמכרז  הספק בכפוף 

 פעילות של קבלני משנה לכלבאחריות מלאה  מתחייב לשאת

 , נושא אחר המצוי באחריות הספק מטעמו וכל  זקים, הפרות  נ

םהשירות למתןבקשר    המכרז וההסכם. פי-על י

לידיעת  4.6 כל מידע בדבר תביעה  המועצההספק מתחייב להביא 

יה  ו/או התלו מי מטעמו בעילת רשלנות מקצועית  ו/או  נגדו  שתוגש 

לפי חוק שכר  ו/או הרשעה בעבירה   נגד מי מטעמו  דו או  נג ועומדת 

נימום התשמ"ז  זרים התשנ"א   1987 –המי עובדים  לפי חוק  ו/או 

וזאת במהלך 1991 זה  ,  פי הסכם  על  כל תקופת ההתקשרות עמו 

לו עליהם.  וודע  הי  מיד עם 

ן כי 4.7 צה עבור יבצע שהוא חוזית או חוקית מניעה כל אי  את המוע

 הקיימות או הקודמות התקשרויותיו מבחינת הן וזאת, שירותיםה

גודי העדר מבחינת והן, כיום י ינים נ י ן ענ ו בי  האחרים עיסוקי

דיים או הקיימים ו לבין העתי יותי בו  להלן כמפורט למועצה התחיי

  .ובמכרז זה בהסכם

לו  4.8 ידוע  צהכי  , על סמך  ההתקשר שהמוע עמו על בסיס הצעתו

ותיו בהצעתו והתחייבוי ו  ל  הסכםוב במכרז הצהרותי לעי זה, 

 , כן על   . וח  מתחייב הספקולהלן י כל על, לאלתר, למועצה לדו ו נ  שי

ל  זה הסכם בתנאי עמידתו על להשפיע כדי בו שיש אצלו שיחו

 .והמכרז

ן וחשבון שוטף על השירות למועצהמסור י כי 4.9 שהוא מעניק,  יםדי

דו"ח המסכם  כל שלב  אותו שלב. מבלי את וכן למסור מיד בתום 

וח ל ידו ע מועצה לגרוע מהאמור, הספק  רו על אי לו  נודע  מיידית אם 

בלוח גור  לפי כל חשש  על  או  ג   הזמנים. ותחרי

דוע כי 4.10 ,  הפי שיקול דעת-, עלתרשאי שהמועצה לו י לקבל הבלעדי

דומים ו/או  זהים  על שירותים  ן  בי ו ן בעצמו  בי די -לשירותי הספק,  י
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ו  , ' ג או  המועצהכלפי  הו/או טענ התביע כלספק לא תהיה  לצד 

ביצע ין האמור.  בג ר ה המועצה כלפי אחרים  את השירותים כאמו

ו/או על ' -בעצמו  ג צד  די   םאמתחייב הספק לשתף עמם פעולה  –י

 יידרש.

יוצרים .5 יות   זכו

, המסמכים, הגלם חומרי, החומרים כל כי הצדדים על מוסכם 5.1

דות, התוכניות רות, ההצעות, העבו  ב"וכיוצ, הסקיצות, העבודה ניי

"זה בסעיף להלן) , התוצרים:  ן"(  אחר גורם כל או/ו הספק שיכי

צורך מטעמו יות כל גם כמו, זה מהסכם כתוצאה או/ו ל , הזכו

ות לרבות ן זכוי י י ין הקנ י י והקנ  לתוצרים בקשר או בתוצרים הרוחנ

ן – ן רשומות שהן בי בי ם ו יות, יוצרים זכות לרבות – לאו א  זכו

ן, מבצעים יות, מוניטי  או מסחריים פיתוחים, אמצאות, שימוש זכו

: זה בסעיף להלן) לתוצרים בקשר אחרת זכות כל או, טכניים

, הזכויות" כן"(  נים המידע כל ו  או/ו הספק ידי על שיאספו והנתו

ו ביצוע במסגרת מטעמו אחר גורם כל יבויותי  על הספק של התחי

, המידע: "זה בסעיף להלן) זה הסכם פי  למועצה בלעדית שייכים"(

נו הספק. הפיס  שימוש כל, לעשות לאחר להתיר או, לעשות רשאי אי

יות או/ו מהתוצרים באיזה  מראש אישור ללא המידע או/ו הזכו

 .המועצה מאת ובכתב

 בזכויות, בתוצרים לעשות והרשות הבלעדית הזכות תהיה למועצה 5.2

 שימוש לרבות, הבלעדי הדעת שיקול לפי, שימוש כל ובמידע

 נגזרת יצירה הפקת או/ו נוספות גרסאות יצירת ולרבות, מסחרי

 של רשותו קבלת ללא גם וזאת, המידע או/ו התוצרים על בהסתמך

 נקי יהיה כאמור שימוש כל. אחר' ג צד או/ו גורם כל או/ו הספק

 המועצה של כלשהי אחרת חובה או/ו תשלום חובת או/ו טענה מכל

 .כלשהו' ג צד כלפי או הספק כלפי

 אשר חוקיים ובתכנים ברכיבים ורק אך להשתמש מתחייב הספק 5.3

ן כי ומתחייב מצהיר הספק. כלשהו' ג צד בזכויות פוגעים אינם  אי

 צד של כלשהן זכויות של הפרה למועצה השירותים במתן יהיה ולא

ן זכויות לרבות, כלשהו שלישי י י י קנ י לפי זכויות או/ו רוחנ נ  די

ות הגנת ן כל לפי פרסום זכויות או/ו מסחרי סוד או/ו הפרטי , די

ן וכי יעה כל אי  .זה בהקשר המפעל על שחלה הגבלה או מנ
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 סעד כל על בזאת מוותרים מטעמו גורם וכל הספק, ספק הסר למען 5.4

ב או/ו  או/ו יוצרים לזכויות ביחס טענה או/ו תביעה או/ו עיכו

יות ן זכות לכל או/ו מוסריות לזכו י י י קנ  או/ו בתוצרים אחרת רוחנ

 .זה הסכם לביצוע בקשר

ן על, משפטית הגנה למועצה יספק הספק 5.5 י, הספק חשבו  כל מפנ

 שהספק( ב"וכיו תמונה, תוכנה) כלשהו רכיב כי נטען בה תביעה

צורך שימוש בו עשה  צד של כלשהן זכויות מפרה השירותים ל

דיע שהמועצה ובלבד, שלישי  תביעה הגשת דבר על לספק ההו

ך כאמור  על ההגנה את לנהל לספק ואפשר הגשתה לאחר בסמו

ו נ ותו ועל חשבו  כל בגין המועצה את ישפה הספק, כן כמו. אחרי

צאה נזק כל ועל המועצה כנגד שתוגש תביעה  למועצה שייגרמו והו

 שעילתה, ד"עו ט"ושכ משפט הוצאות לרבות, המטעמ למי או/ו

יות הפרת , ג צד זכו ד וזאת' ם מי  .המועצה של הראשונה הדרישת ע

ע בלי 5.6 ו לגרו יותי ם בקשר ההסכם פי על הספק של מהתחייבו  ע

 שככל הרי, במידע או/ו בתוצרים שלישיים צדדים של זכויות

 צד של כלשהי זכות המפר רכיב כולל כלשהו תוצר כי שיתברר

, המפר הרכיב: "להלן) שלישי  המפר הרכיב את הספק יחליף"(

ו ברכיב נ  בדרישות והעומד כלשהו שלישי צד של זכות כל מפר שאי

ו על וזאת, המפרט נ  ובכתב מראש אישור לקבל הספק על. חשבו

 ינטבהרל התוצר את למועצה ולספק, החלופי לרכיב מהמועצה

 קבלת אי. המועצה מדרישת ימים 14 תוך האמורה ההחלפה לאחר

 בוצעה שבו התוצר אספקת אי או/ו החלופי לרכיב המועצה אישור

ו, שהוא טעם מכל, כאמור ימים 14 תוך כנדרש ההחלפה  הפרה יהו

 .ההסכם של יסודית

  יחסי הצדדים .6

זה  6.1 לפי הסכם  ביניהם  כי היחסים  בין הצדדים  בזה  ומוסכם  מוצהר 

יחס  יוצרים אלא  ו/או אינם  שירות  ן לספק המספק  שבין מזמי

ל  על הספק תחו וכי רק  וקונה שירותים,  מוכר שירותים  ן  בי עבודה, 

ו   עובדי , לרבות  שייגרם למישהו נזק  האחריות לכל אובדן או 

יד על  או מטעמו לספק שירותים.יהמועסקים   ו או הבאים מכוחו 

הניתנת על 6.2 זכות  ן לראות בכל  כי אי צדדים  בין ה ומוסכם  פי  מוצהר 

זה  ו או  למועצההסכם  או לעובדי או להורות לספק  לפקח, להדריך, 
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זה  ום הוראות הסכם  , אלא אמצעי להבטיח  את קי למי מטעמו

ולמועסקים  ולספק   , זכויות כלשהן של ידי-עלבמלואן ינה  ו לא תהי

יים או הטבות המועצהעובד  פיצו זכאים לכל תשלום,  ו  יהי והם לא   ,

הור זה או  , או בקשר עם אחרות בקשר הסכם  ו פי על  אה שניתנה 

פי הסכם  על  זה, או הפסקת מתן השירותים  או סיום הסכם  ביטול 

 זה, מכל סיבה שהיא.

וכל מי שפועל מטעמו  6.3 ו  עובדי דיעת  לי להביא  הספק מתחייב 

זה. זה את האמור בסעיף   במסגרת הסכם 

ם  6.4 כל המועסקי ר  ועבו רו  בזה לשלם עבו ו ידי-עלהספק מתחייב 

זה ו  בביצוע הסכם  עלי מוטלת  כל התשלומים שחובת תשלומם  את 

הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים  פי  על  , או  ן די כל  פי  על 

או  ונים הכלליים לבין ההסתדרות,  של הארג שבין לשכת התיאום 

כפי שהסכמים  בענף המתאים, או  תוקף  בוצי שהוא בר  כל הסכם קי

פי הסכמים א על  וי הרחבה שיוצאו  צו ו לרבות  יתוקנ ומבלי אלה  לה 

ח  ביטו לעיל, את תשלומי מס הכנסה,  וע בכלליות האמור  לפג

ומנוחה, דמי  חוק שעות עבודה  פי  על  , מע"מ, תשלומים  לאומי

עובדים, תשלומי  נימום, קרנות  מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מי

כיוצ"ב.  ,פנסיה ו  תנאים סוציאליים 

 בסעיףלשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים ה המועצה ויבח 6.5

ן מי מהמועסקים  6.4 י בג זה,  הספק בביצוע הסכם ידי-עללעיל, 

צהישפה הספק את  כל סכום,  קבלת עם המוע ן  בגי דרישה ראשונה, 

 שחויב לשלם כאמור.

ותנאי תשלום .7  תמורה 

ל תשולם לספקהתמורה  7.1 בפועל בהתאם  שעות העבודה שיבוצעו 

ר של הספק, המצורפת בהתאם לה   כם.להס 4כנספח צעת המחי

כנגד המצאת חשבונית מס  7.2 ו ן  כדי בתוספת מע"מ  התמורה תשולם 

לידי  ן  צהכדי  .המוע

בגין החודש שחלף 5-עד ל 7.3 ן  גיש הספק חשבו י ף  בכל חודש  צירו ב

  .שעות העבודה שבוצעו בחודש שחלף

צע :הצמדה 7.4 יבו יים  נ נותני השירותים החיצו עדכון תעריפי 

יעודכנו תעריפי בהם   .חשכ"ל מעת לעת במועדים 
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ולא תהיה חייבהמועצה לא ת 7.5 פי הסכם ת לשאת  על  ישא בכל תשלום 

לכך במפורש במסגרת  , אלא אם הסכים והתחייב  ו זה או הנובע ממנ

 , למעט הצמדה.המועצההזמנה מפורטת מטעם 

כנגד  לספקאת התמורה המגיעה  המועצה תשלם 7.6 זה  לפי מכרז 

ך  וישולם בכפוף לבדיקה בתו ייבדק  ן  ניות. החשבו ימים  30חשבו

 במועצה.מיום קבלת חשבונית 

כלפי לספ 7.7 וטענות  דרישות  כל  ינה  לא תהי כובים  המועצהק  עי בגלל 

נבעו מחוסר פרטים  הימנה, אשר  כולה או חלק  בתשלום התמורה 

 בדרישת התשלום.

ר  7.8 להחזי עודף שיקבל  למל"גהספק מתחייב  כל סכום  ד   .מהמל"גמי

ת  7.9 לפי תקנו אישורים תקפים  מותנה בהצגת  תשלום התמורה 

)אכיפת ריים  ציבו גופים  בות  עסקאות  יהול חשבונות ותשלום חו נ

, התשל"ו כל אישור שיידרש על1976-מס( וכן  ועל-,  ן  די כל  פי -פי 

כפי שיהיו מעת לעת. המועצהנהלי   , 

7.10  , הנ"ל הינה סכום סופי נכה ת המועצהלמען הסר ספק, התמורה 

חובה אחר אשר  כל מס, היטל או תשלום  לספק,  במקור מכל תשלום 

לנכותו במקור על די-יש  כל  ר פי  זמן סבי ציא הספק,  ימ , אלא אם  ן

ב  חיי או  ר מניכוי מס  כי הוא פטו אישור תקף  ביצוע התשלום,  י  לפנ

ר אחר. שיעו לפי   בניכוי מס 

ף  7.11 כי התמורה תשולם לספק בכפו . לקיומן של הזמנות עבודהיובהר, 

. - ללא הזמנת עבודההזמנות שיבוצעו  ן נ י בג  לא תשולם התמורה 

ות  .8  אחרי

 .גבוהה מקצועית וברמה בנאמנות העבודה את לבצע מתחייב הספק 8.1

 ובלעדית מלאה אחריות אחראי בלבד הוא כי בזה מצהיר  הספק 8.2

פן לטיב צוע ואו יות בי די-על ההתחייבו מי מטעמו-ועל וי . ידי 

ת לביצוע בקשר ,המועצה של ההוראותי או/ו האישור  התחייבויו

 .להם בלעדית מאחריות הספק את משחררים אינם ,הספק

 שייגרמו ההפסדים או ההוצאות, הנזקים לכל אחראי הספק 8.3

:) כלשהו שלישי לצד או/ו הלעובדי או/ו למועצה יזוק" להלן "( הנ

ע עקב או בקשר ן, זה הסכם לפי השירותים ביצו  או במישרי

ן פי עלבעקי די -,  ן לפי אחראי שהספק מיידי -על או/ו הספקי  הדי
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ו ו או למעשי ות של במקרה לרבות למחדלי  . מחדל או רשלנ

צה ת אם 8.4 זקים בעד כלשהו סכום שלישי לצד לשלם חויבהמוע  נ

ן כלפי -על או/ו זה בהסכם כאמור להם אחראי שהספק  יהיה, די

המועצה  סכום כל על המועצה לטובת מלא בשיפוי הספק חייב

 שיגרמו וההוצאות ההפסדים כל לרבות, כאמור, לשלם תחויב

ן למועצה י י  . זה בענ

 סכום במלוא המועצה את ולשפות לפצות מתחייב הספק, בנוסף 8.5

ר, דיןפי -על הספק אחראי להם הפסד או נזק, פגיעה, האובדן  כאמו

 כלשהו שלישי לצד או/ו המטעמ לבאים או/ו למועצה שנגרמו, לעיל

ינם מהשיל שהמועצה או/ו  הסבירות ההוצאות זה ובכלל, בג

ן לתביעה בקשר בהן הנשא שהמועצה י ו נזק, פגיעה, אבדן בג  א

ינם כאמור הפסד צה ובלבד, לעיל כאמור הספק אחראי בג  שהמוע

דיע תמתחייב  דרישה או/ו תביעה כל אודות לספק בהקדם להו

ן לספק ולאפשר למועצה שנודע לאחר סביר זמן תוך כאמור נ  להתגו

יה  או/ו זה הסכםפי -על המועצה מזכויות לגרוע מבלי והכל, מפנ

ן כלפי -על  .אחרים סעד או/ו תרופה לכל די

זה או כהגדרתה  8.6 לפי הסכם  יסודית  זה הפרה  הפר הספק הסכם 

חוזה( תשל"א  )תרופות בשל הפרת  זים  תנאי  1970 –בחוק החו או 

ניתנה לספק ארכה לקיומו  זו  ולגבי הפרה  זה,  אחר מתנאי הסכם 

זמן סביר לאחר מתן הארכ ה, אזי בכל והתנאי לא קוים תוך פרק 

צה  על קיום ההסכם עם אחד ממקרים אלה, רשאית המוע לעמוד 

ו/או לבצע בעצמ זה  או לבטל הסכם  /או באמצעות אחרים  ההספק   ו

להיעשות  זה אמור היה  לפי הסכם  די-עלכל דבר אשר  וזאת  י הספק, 

לזכויות  וסף  ובנ פי  המועצהעל חשבון הספק  ועל  ן  די כל  פי  על 

 .בהסכם זהההוראות האחרות 

 ביטוח .9

ות הספק  9.1 בוי לגרוע מהתחיי ה בלי  יהי לנזקים להם הוא  ומאחריותו 

ן-אחראי על די כל  זה פי  ביטוחים והסכם  , הספק מתחייב לעשות 

יות העצמיות  וההשתתפו זה. עלות הביטוחים  בהסכם  כמפורט 

זה  כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם  לו על הספק בלבד.  יחו

בין הצדדים. לפני ההתקשרות  בפוליסות הביטוח של הספק    ייושמו 

צוע הספק  יס 9.2 ציוד שישמשו אותו לבי ו ביטוח לרכוש  דיר 
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מי  ובשם  ר בזה בשמו  זה. הספק  מצהי פי הסכם  על  ו  יותי התחייבו

נזק או  כל  ן  בגי ג   ' כלפי המל' יבוא בטענה או דרישה  מטעמו שלא 

בוב  לגבי תביעת שי גם  וכך  אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, 

ביטוח. ג לרבות תביעות תחלוף מחברות   מכל סו

וסכומי הביטוח הרשומים הבי 9.3 גבולות האחריות  טוח הנדרש, 

ביטוחים קיום  ובאישור  :  5 כנספחהמצורף  בפוליסות  להלן (

זה, "אישור קיום ביטוחים" נפרד מהסכם  בלתי  ( אשר מהווה חלק 

ואין בהם משום אישור של  מי מטעמ המל"גהנם מזעריים   האו 

יהיה לקבוע  על הספק  ן העומד לביטוח.  וגודל הסיכו להיקף 

ע  ן על מנת למנו וכפי הסיכו וסכומים לביטוח ככל האפשר  ביטוחים 

 , לו . למל"גהפסד   ולצד שלישי

ע את  9.4 פוליסות הביטוח באופן המפקי הוראות  הפר הספק את 

, יה ג ' זכויות המל' ו/או את  ו  לנזקים  יהזכויותי הספק אחראי 

' כל תביעות שייגרמו למל' לו  נה  ולא תהיי ובלעדי  פן מלא  ג  באו

או אחרות כלפי טענות, כספיות  יהיה מנוע מלהעלות הו/או  והוא   ,

. כל טענה כאמור ג   '  כלפי המל'

ת  9.5 לנזקים בלתי מבוטחים, לרבו ן  די פי  על  יהיה אחראי  הספק לבדו 

בפוליסה. לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה   נזקים שהם מתחת 

לפ 14 9.6 ג ימי עבודה  ' וכתנאי לחתימת המל' זה  י החתימה על הסכם  נ

ואת  ביטוחים  ר קיום  אישו ג את  ' ימציא הספק למל' זה,  על הסכם 

זה  פי הסכם  על  הנדרש  כפי  נכללים הביטוחים  בהן  הפוליסות 

נת ישראל -כשהם חתומים על ון של מדי רישי ביטוח בעלת  ידי חברת 

גי הביטוח הנדרשים  .לעסוק בסו

תו 14 9.7 י  לפנ קיום ימי עבודה  הנקובה באישור  ם תקופת הביטוח 

בפוליסות ו/או  ג  אותם שוב כשהם  ,ביטוחים  ' למל' ימציא  הספק 

ביטוח  נוספת. מתוארכים לתקופת 

ת  9.8 ו/או הפוליסו ביטוחים  צאת אישור קיום  כי בהמ מוסכם בזאת 

זה  פי הסכם  על  לספק  כלשהו  לעיל, אין משום מתן פטור  כאמור 

ן אם חברת בי  , ן די פי  על  נזקים  ו/או  על  יבה לשפות  הביטוח התחי

ן בה  לעיל, אי ג  כאמור  ' לידי המל' והמצאתם   , ובין אם לאו כאמור 

של  וטיבו  לגבי היקפו  כלשהי  ג  אחריות  ' כדי להטיל על המל'

 הביטוח.
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ג   9.9 ' כי המל' צדדים  בין ה ומוסכם  לבדוק את  תהיה רשאיתמוצהר 

ו/או הפוליסות אך לא האישור קיום  חייבתביטוחים  לעשות  תהיה 

. למען הסר  או ספקכך  ג   ' ידי המל' על  אי בדיקתם  או  , בדיקתם 

ן או אחריות  המי מטעמ די פי  על  פוטרת את הספק מאחריות  אינה 

זה. פי הסכם   על 

ג   9.10 ' כי המל' בין הצדדים  ומוסכם  לבקש  תהיה רשאיתמוצהר 

אישור קיום  ו/או את  מהספק לשנות או לתקן את הפוליסות 

פי ההסכם. הבקשה ביטוחים על מנת להת על  אימם להתחייבויות 

ביטוחים  קיום  נות אישור  י לא תהווה אישור לתקי ו נ או שי ן  לתיקו

ג   אחריות כל שהיא. ' כך על המל' ולא תחול עקב   ו/או הפוליסות 

ע  9.11 צו בי עיכוב בתחילת  יחול  כי באם  צדדים,  בין ה ומוסכם  מוצהר 

פי ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת על  ביטוח  ההתחייבויות 

י נזק שיגרם עקב יכנדרש,  הוצאה או  ן בכל  די פי  על  שא הספק 

 העיכוב כאמור.

והפסד שסיבתם  9.12 לנזק, אבדן  ן  די פי  על  יהיה אחראי  הספק לבדו 

או הפרת תנאי הפוליסה או  ביטוח  בפוליסת  סכום לא מתאים 

הוראות הפוליסה   .הפרת 

יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומ 9.13 ה, במידה והספק 

קיום הביטוח  ואישור  ג  את העתקי הפוליסות  ' ימציא הספק למל'

ר  ותהמקורי יחזו זה  ידי המבטח החדש. תהליך  על  כשהם חתומים 

נשוא ההסכם. עוד לא הסתיימו השירותים  כל   על עצמו 

ו/או תביעה  9.14 ו/או דרישה  טענה  כל  לו  כי לא תהיה  הספק מצהיר 

ו/או הבאים מטעמ ג  ' נזק שה הכנגד המל' ן  י ) או בג י  פו זכאי לשי יא 

ו  ו/א הנ"ל  ( עפ"י הביטוחים  הפוליסה  תוכן  זכאי אלמלא  שהייה 

לנזק  פוטר בזאת אותם מכל אחריות  והוא  ביטוח אחר שהסדיר, 

יחול כלפי אדם  כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא 

ן לספק. בזדו נזק   שביצע 

) בכפוף 9.15 ביטוחים  קיום  ובאישור  הפוליסות   שם המבוטח בכל 

. ג ' יכלול את המל'  ) י  להרחבי השפו

צד  9.16 כלפי  ביטוח אחריות    : יכללו ביטוחים  ום  ר קי ואישו הפוליסות 

ביטוח אחריות מקצועית. ביטוח אחריות מעבידים.   .  שלישי
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ות  :כל הפוליסות תכלולנה 9.17 לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפוי סעיף 

זכותו  על  מוותר המבטח  ו  לפי על הספק.  סעיף  יחולו  העצמיות 

והבאים מטעמלתח ג   ' ל הלוף כלפי המל' יחו יתור כאמור לא  ו , הו

יטען  ו המבטח לא  לפי ף  סעי כלפי הספק.  ן  בזדו נזק  כלפי מי שביצע 

ו  נ של הספק הי והביטוח  ג   ' ' ביטוח כפל כלפי מבטחי המל לטענת 

ביטוחי  י  כיסו  . ג  ' ידי המל' על  ביטוח שנערך  וקודם לכל  י  נ ראשו

זיהום פתאומ י  כיסו ן רשלנות.  ו הפוליסות לא בגי לפי סעיף   . י

ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר  תצומצמנה 

ג לכל הפחות  ' לידי המל' בדואר רשום  כך  על  יום  60הודעה כתובה 

ע  לפיו מעשה או מחדל של הספק בתום לב לא תפג מראש. סעיף 

. ג  לקבלת שיפוי ' '  בזכויות המל

יבוטלו ח 9.18 או סייגים בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית  ריגים 

 . זיהום פתאומי  : ן ובגי עובדים. חריגה מסמכות מרמה  יושר של  אי 

פגיעה בפרטיות. בתום לב. ן הרע.  והוצאת לשו  דיבה, השמצה 

ן קבלני משנה.  בגי ות  נזק מכוסה. אחרי עיכוב עקב  ו אובדן השימוש 

מידע ומסמכים.   אובדן 

9.19 : ירשמו  בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית 

מועד תחילת רטרואקטיביתביטוח סעיף "תקופת  9.19.1  ."

ן  בי מיום ההתקשרות  יחול  הכיסוי הרטרואקטיבי 

ג   לבין הספק. '  המל'

גילוי מאורכת" 9.19.2 ו ביטוח  י של  .סעיף "תקופת  גילו תקופת 

למעט עקב  6 ביטול או אי חידוש הביטוח  חודשים לאחר 

ן  ובתנאי שאי ע"י הספק,  אי תשלום  או  מעשה מרמה 

היקף ביטוח אחר המכסה את חבו ת הספק  באותו 

כפי הפוליסה שפקעה.  ביטוח 

ביטוחי  9.20 י  כיסו שלישי תכלול  י צד  נ כו הפוליסה לביטוח אחריות סי

של  בוב  : תביעות שי ד  לאומי לביטוח המוסדבגין כנג למעט תביעה 

ברכב  שימוש   . ו עובדי ביטוח לאומי כלפי  מי שחייב בתשלום דמי 

פי הפקודה לביטו על  ביטוח  ב בהסדרת  חיי ו  נ . שאי ועי מנ כל רכב  ח 

רי  . שימוש במכשי ג ' ' כולל רכוש בבעלות המל פגיעה בכל רכוש 

 הרמה.

ע  9.21 דו נוסח הי פי  על  נה  צועית( תהיי )מלבד אחריות מק הפוליסות 
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. לו בכיסוי הביטוחי נוסח אחר הדומה  ביט' או  '  בשם 

שיפוי: 9.22  הרחבי 

לנה  9.22.1 הפוליסות צד שלישי ואחריות מקצועית, תכלו

י לטובת  פו בגין אחריותהרחבת שי ג  ' למעשה  ההמל'

ף  סעי ותכלולנה  ו/או מחדל של הספק  טעות  ו/או 

לו הוצאה  ו יחשב הביטוח כאי לפי צולבת"  "אחריות 

בנפרד.  הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח 

ן  י בג י  כיסו פוליסות אחריות מקצועית לא תכלול 

. ג ' כלפי המל'  תביעות הספק 

יורחב לשפות א 9.22.2 דים  ג באם ביטוח אחריות מעבי ' ת המל'

עובדי הספק. החשב כמעבידת  של 

ו לתובע  9.23 יהי ביטוחים  ר קיום  ואישו בפוליסות  גבולות האחריות 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי   : וכדלקמן  –ולתקופת הביטוח 

1 . הספק של הפוליסהכפי  ,ביטוח אחריות מעבידים₪.  000,000,

4 -ביטוח אחריות מקצועית  ,000,000 .₪ 

ביטוחי ככל שלדעת הספק  9.24 ב את היקף  להרחי צורך  ו/או  הספקקיים 

יערוך הספק את הביטוח  ו/או משלימים,  נוספים  ביטוחים  לערוך 

ובכפוף לאמור לעיל. ו הוא  נ ו/או המשלים כאמור, על חשבו  הנוסף 

ד  9.25 עו כל  יהיה בתוקף,  לספק  אחריות  קייםביטוח אחריות מקצועית 

. דין כל  פי   על 

ות האמור בכל 9.26 לגרוע מכללי כל  מבלי  ולאורך  זה,  מקום בהסכם 

כל הוראות חוק לביטוח  יב הספק למלא אחר  תקופת ההסכם, מתחי

פי החוק  על  . על הספק חלה החובה  ו ותקנותי ו  י ו צו כל  על  לאומי 

יקפידו אף הם  כל קבלני המשנה מטעמו  כי  לוודא  זה  פי הסכם  ועל 

. ו ותקנותי ו  י ו צו כל  על  הוראות חוק לביטוח לאומי  כל   למלא אחר 

ן באות הו 9.27 נ , אי כל סעיפי המשנה שבו על  )ביטוח(  זה  סעיף  ראות 

ג חבות  ' כדי להטיל על המל' או  זה,  לפי הסכם  לגרוע מחיובי הספק 

ן בעריכת  אי כי  ומובהר בזאת במפורש,  צהר  כל שהיא. לפיכך, מו

ג   ' ' כלפי המל כלשהן  עילות תביעה  ליצור  כדי  ביטוחים כאמור, 

נער , אלמלא  ו ו קיימות כלפי הי כדי שלא  ן בכך  כן אי ו ך הביטוח 

שנגרם  נזק  ן  י בג ( מאחריות  ג  ' )למעט המל' זק  גורם הנ ר את  לפטו
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. דו י  על 

וה הפרה של תנאי מהותי  9.28 , תהו ) ביטוח  סעיף   ( זה  סעיף  הפרה של 

 של ההסכם.

ז .10 ו  קיז

כל  תהיה רשאית המועצה 10.1 ו לספק  לקזז מכל תשלום המגיע ממנ

בגין הסכמים אחרים  מהספק למועצהסכום אשר מגיע  לרבות 

ניהם. בי  קיימים 

צהעשה תבטרם  10.2 בזכות המוע זה,  השימוש  לפי סעיף  ז  זו עתלקי  ודי

נת המועצה כוו בדבר  ז. הלספק בכתב  זו קי  לערוך 

10.3  , ז זו ועל אף האמור אחרת בכל סעיף המתייחס לקי בשום מקרה, 

יהא  ב הכלול בכל הסכם או חוק שהוא, הספק לא  עיכו ו/או  י  ניכו

לע )אם רשאי  ו לשלם  לנכות סכום כלשהו מאלה שעלי  , כב, לקזז

זה. פי הוראות הסכם  על  ו לשלם(   עלי

ות  .11 י זכו  המחאת 

או  11.1 כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות  בזה  ומוסכם  מוצהר 

בו או  ביצוע האמור  זה או את  פי הסכם  על  ו  זכות מזכויותי להסב 

ובכתב של   ה. אישרהמועצהחלקו לאחרים, ללא אישור מראש 

על  המועצה חובותיו של הספק  או  ו  יותי זכו המחאה או הסבה של 

יהיה באישור  לעיל, לא  זה למרות האמור  לשחרר  המועצהפי הסכם 

כלפי  זה. המועצהאת הספק מאחריותו  הוראות הסכם   בדבר 

ות  .12 עניינים; ואבטחת מידעשמירת סודי ניגוד  ך   איסור פעולה מתו

יבות על לחתום מתחייב הספק 12.1 וסח   לשמירת התחי בנ ות  נספח סודי

7 . ו נפרד ממנ שיהווה חלק בלתי  זה  כל  להסכם  כי  הספק מתחייב 

ועסק מטעמו יחתום על התחייבות לשמירת  גורם שי של הספק 

ינים בהתאם להוראות מפרט השירותים. י ענ גוד  י נ ולמניעת  ות   סודי

מידע 12.2 כי אי פרסום  בזה שידוע להם  ומי מטעמו מצהירים  : הספק 

לו  די-עלמידע שיימסר  פי  המועצה י על  ו  יותי צוע התחייבו בי לשם 

רו  להחזי ו  ועלי  , ן לפרסמו אי זה,  בתום השימוש.  למועצההסכם 

גם לאחר תום תקופת  ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול 
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בין הצדדים.  ההתקשרות 

דיע, שמירת סוד 12.3 להו ולא להעביר,  ר בסוד,  ב לשמו : הספק מתחיי

לידיעת אחר כל מסמך  ר או להביא  יעו למסו ידיעה אשר הג ו/או  

זה. תשומת  פי הסכם  על  ו  יותי יבו ביצוע התחי או בעת  ו בקשר  אלי

, התשל"ז 118-ו 91לב הספק מופנית לסעיפים  ן -לחוק העונשי

ידיעות רשמיות , 1977 ועונש על מסירת  ינם איסור  י בעל  ידי-עלשענ

בחוק מבקר  גוף מבוקר כמשמעותו  , עם  חוזה, לרבות קבלן

 .1958 -תשי"ח  ,המדינה

והוראות המועצה הספק מתחייב לפעול בהתאם  12.4 ן  די להוראות לכל 

וכן  באשר ללאבטחת המידע  -חוק הגנת הפרטיות תשמ"אבהתאם 

)אבטחת מידע( תשע"זהותקנות  1981 , 2017-גנת הפרטיות  ן די כל   ו

הגנת חוק הוראות את מכיר הוא כי ומאשר מצהיר הספק 12.5

ו 1981-א"התשמ הפרטיות, ותי יפעל יעשה והוא ותקנ  כמתחייב ו

גע אחר חוק ומכל זה מחוק  שימצא המידע לשמירתו של הנו

 הספק. ברשות

12.6 : מידע אשר  חובת הסודיות לא תחול על 

ללא חובת  12.6.1 י  לגלו הזוכה קודם  י בחזקת  היה מצו

 .הסודיות

.פותח  12.6.2 סודי פן עצמאי ללא שימוש במידע   באו

לז 12.6.3 עלנמסר  ' ללא חובת סודיות.-וכה  ג צד  די   י

נחלת הכלל ללא הפרת חובת  12.6.4 בגדר  ו או הפך להיות  נ הי

צה.הסודיות של   המוע

וטכניקות הקשורים לפעילות  12.6.5 ידע  תפיסות,  ונות,  רעי

ואשר  המועצההעסקית של הזוכה  הכלולים במידע של 

גישה  בעלי  ו  עובדי הזוכה שהי בזיכרונם של  נשמרו 

זה  .למידע בהתאם למפרט 

לגלותו בהתאם לצו שיפוט 12.6.6  .יעל הזוכה 

ר  הספק 12.6.7 ו  למועצהמתחייב להחזי כל חומר שקיבל ממנ

זה צוע השירותים בהסכם  בי סיום מתן  בעת  עם 

יאוחר מ ולא  סיום תקופת השירותים  מיום  שבועיים 
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 ההסכם.

זולת  12.7 א המועצההספק רשאי לתת שירותים לאחרים  ובלבד של  ,

בין מתן השירותים  נים  י י ענ ד  גו י נ ן  למועצהיהיה בכך משום  לבי

ו  זה. ההחלטה עיסוקי לפי הסכם  ו  בותי פגיעה בחו כל  או  האחרים 

ן  פגיעה במת צור  לי עלולה  או  יוצרת  האם מתן השירותים לאחר 

דעת למועצההשירותים   המועצה.הבלעדי של  הנתונה לשיקול 

ובמהלך תקופת  12.8 כי במועד חתימת ההסכם  ב  הספק מצהיר ומתחיי

צהההתקשרות עם  צפוי להתקיים( המוע ולא  ( יתקיים  ד , לא  גו י נ כל 

ו על יותי בין התחייבו ינים  י ענ גוד  י נ , לרבות  ן די כל  לפי  ינים  י פי -ענ

 : להלן ( ו העסקיים, המקצועיים או האישיים  בין קשרי ו זה  הסכם 

עניינים" נים ניגוד  י י ענ גוד  י לנ יינים" משמעו אף חשש  ענ גוד  י "נ  . )"

 כאמור. 

מי  12.9 ו/או  ביחס לספק  נסיבות  כי ככל שתיווצרנה  הספק מתחייב 

ינים או במצב של מטעמ י ענ גוד  י נ במצד של  , העלולים להעמידו/ם  ו

ר עם  של חשש כאמו עין  נים או במראית  י י ענ גוד  י לנ חשש 

על באופן מיידי  ו להודיע  עלי יהיה  זה,  לפי הסכם  ו  יותי התחייבו

צהלנציג   פי ההנחיות שיקבל.-ולפעול על המוע

 

  הפסקת ההסכם .13

עת,  תרשאי המועצה תהא 13.1 זה בכל   הלפי שיקול דעתלהפסיק הסכם 

כלל, בהודעה בכתב של  סיבה  ואף ללא  סיבה שהיא  , מכל  הבלעדי

ימים מראש. בתקופה שעד לסיום ההתקשרות, על הספק למלא  60

נהלי העבודה,  יבויות,  כל התנאים, ההתחי עי את  באופן מלא ומקצו

תנאי המכרז פי  על  ו  עלי וכל המוטל    . אספקת השירות, 

ף  13.2 ר בסעי ,  13.1למרות האמו להפסיק  תרשאי המועצהא תהלעיל

בהודעת את ההתקשרות עם הספק  או במועד שייקבע  לאלתר 

:   ,המועצה  בהתקיים לפחות אחד  מהתנאים  המוגדרים להלן

יסודיתהספק הפר את ההסכם  13.2.1 הא ת המועצה. הפרה 

הבלעדי  הפי שיקול דעת-( עלת)אך לא חייב תרשאי

לאפשר לספק לתקן את ההפרה בפרק הזמן הנקוב 

 המועצה.בדרישת בכתב מאת 
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הוצאה לפועל אחרת(  13.2.2 כל פעולת  בוצעה  או  ( עיקול  הוטל 

נכסים מהותיים של הספק  על  נכסי הספק או  ב  רו על 

נכסים הדרושים לספק לצורך  מתן השירותים, ו/או 

)שלושים(  30ובלבד שהעיקול האמור לא הוסר תוך 

. מיום הטלתו  ימים 

/ קבוע  מפרק  13.2.3 י  זמנ נכסים  כונס  במקרה שימונה לספק 

זמני  / ע   סופי  לעסקי או רכוש הספק. על הספק להודי

הנכסים/המפרק כאמור  למועצהמיידית  כונס  י  ו נ על מי

 לעיל.

ו/או העביר בדרך  13.2.4 ו/או שיעבד  ו/או הסב  הספק המחה 

פי ההסכם,  על  ו  זכויותי /או את  ו אחרת את ההסכם 

, ללא אישור  בחלקן צהבמלואן או  ובכתב המוע   .מראש 

כללי  13.2.5 חובות  נושיו לשם הסדר  הספק בא בדברים עם 

יכולת פ  .ירעוןמפאת אי 

עימה  13.2.6 שיש  במקרה שהספק הורשע בפלילים בעבירה 

.  קלון

י 13.2.7 י הליכים לספק. על הספק להודיע אם  צו הקפאת  נתן 

כאמור. למועצהמיידית   בדבר מתן הצו 

 אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם.   13.2.8

13.2.9 . הוכרז כתאגיד מפר  אם הספק 

ד  13.2.10 גו י נ גורם אחר מטעמו מצוי במצב של  /או  ו אם הספק 

ינים בקשר עם מתן השירותים. י  ענ

ו או לספק שירותים כדוגמת  13.2.11 עסקי לנהל  אם הספק חדל 

נושא המכרז או  נקלע למצב המונע אם השירותים  הספק 

בפעילות סדירה.  ממנו להמשיך 

ת  13.3 על מנ  , ולנקוט בכל האמצעים שברשותו הספק מתחייב לפעול 

להיגרם  י  כתוצאה מסיום הסכם  למועצהלצמצם את הנזק שעשו

 ההתקשרות.

זכאי  13.4 יהא הספק  ר,  לידי סיום כאמו במקרה שיובא ההסכם 

ב  בפועל עד למועד הנקו ו  שניתנ בגין השירותים  לתשלום רק 
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יהא הספק כמועד סיום ההסכם המועצהבהודעת  ומעבר לכך לא   ,

וסף  נ י  פיצו ו/או    מהמועצה.זכאי לכל תשלום 

סיום,  13.5 לידי  ע  תהא הסיבה לכך אשר תהא, בוטל ההסכם או הגי

ו על מידע או להשתמש בכל מסמך תרשאי ל"גהמהיה ת כנ ידי -שהו

ר  הפועלים מטעמו עבו או  ו  עובדי או   ביצועבמסגרת  המל"ג,הספק 

זה. ביצוע הסכם  ן  י י לענ  השירותים או 

פן  13.6 יעביר הספק באו על הפסקת ההתקשרות עם הספק  אם הוחלט 

ע"י המל"ג  ו/או לספק החדש שייבחר  למל"ג  שנדרש  כל  מסודר את 

מנ .זאת על  ן וביטוחי תקי על רצף שירותי   ת לשמור 

 שונות .14

כי סמכות השיפוט 14.1 יחודי הצדדים מסכימים  ר בכל  תהי הקשו

הנו ינים  י והענ זה לעים או הקשורים גלנושאים  ו או הסכם  ונספחי

זה תהיה  הנובעת מהסכם  לבתי המשפט המוסמכים בכל תביעה 

בעיר  ן  י י ני מדינת ישראל  ירושליםמבחינת הענ די ו  עלי לו  ויחו

 בלבד.

יהיה תוקף  14.2 ולא  בין הצדדים,  זה ממצה את כל אשר הוסכם  הסכם 

זה. של הסכם  עובר לחתימתו  זה או הסדר שנערכו   לכל חו

ייחתם  14.3 ו בכתב  ייעשה  ו  בנספחי ו/או  זה  בהסכם  וי  נ די-עלכל שי  י

י ו נ שי  .הצד או הצדדים המקבלים על עצמם התחייבות מכוח אותו 

זה  במקרה הסכמ 14.4 כל שהוא של הסכם  ת מי מהצדדים לסטות מתנאי 

זירה  ג ו  ילמדו ממנ ולא  מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים 

בעתיד. לכל מקרה אחר   שווה 

ות  14.5 י זכות כל שהיא מהזכו לא אכף מי מהצדדים  או אכף באיחור, 

, במקרה מסוים או  ן או מכוח הדי זה  פי הסכם  על  לו  המוקנות 

זכויות בסדרת מקרים,  או  זכות אמורה  על  ויתור  יראו בכך  לא 

. כל שהן  אחרות 

ן לעשות בהן  הסעיפיםכותרות  14.6 ואי בלבד  וחות  הנ נקבעו לצורכי 

 שימוש לפרשנות ההסכם.

 הודעות .15

צהכתובות הספק  15.1 ן כמפורט בראש ההסכם. והמוע נ  הי
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עו לתעודתן עם -הודעות על 15.2 לו הגי זה תחשבנה כאי פי הסכם 

ונמסרו  במידה   , ותוך מסירתן מיום משלוחן בדואר,  48ביד,  שעות 

כאילו  -אם נשלחו בדואר, ואם נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל 

י בדבר קבלתם נ בכפוף לקבלת אישור טלפו עו במועד שליחתן   הגי

  : ולראייה באנו על החתום 

 

_______________________                  __________________________ 

 הספק                                                                המועצה                       
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ח פ ס ר – 5נ ו ש י ת א כ י ר ם ע י ח ו ט י  ב

 

 להשכלה גבוהה בלבד  המועצהלשימוש 

 

וליווי למתן שירותי ייעוץ אישור קיום ביטוחים בהסכם עם ______________בקשר  02/2021 מכרז מספר

 .לפי צרכי המועצהשונים בתחומי מחשוב ומערכות מידע 

 

 להשכלה גבוהה בלבד  המועצהלשימוש 
 

 

 

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט 

אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה באישור זה 

לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם 

 מבקש האישור.

מבקש האישורמ מבוטחה  רמעמד מבקש האישומ אופי העסקה   

להשכלה  המועצהשם:  

 גבוהה 

 שם: 

 

מתן שירותי ייעוץ וליווי 

שונים בתחומי מחשוב 

לפי צרכי ומערכות מידע 

 המועצה

מזמין שירותים☒  

 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.

 

, 43'בוטינסקי זמען : 

 ירושלים

 מען

 סוג הביטוח

חלוקה לפי 

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות/ 

 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף
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גבולות אחריות 

או סכומי 

 ביטוח

 הפוליסה
יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום

 בהתאם לנספח ד'

אחריות צולבת  – 302 ₪ 1,000,000   ביט  צד ג'  

ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור

כיסוי לתביעות  – 315

''למל  

מבוטח נוסף בגין  – 321

 -מעשי או מחדלי המבוטח 

 מבקש האישור

ראשוניות – 328  

רכוש מבקש האישור  – 329

 ייחשב כצד ג'

אחריות 

 מעבידים

ויתור על תחלוף  - 309 ₪    ביט 

 לטובת מבקש האישור

מבוטח נוסף היה  -319

וייחשב כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח

ראשוניות – 328  

אחריות 

 מקצועית

אובדן מסמכים – 301 ₪ 4,000,000      

אחריות צולבת  – 302  

 השמצה, דיבה -303

הרע לשון והוצאת  

ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור

מבוטח נוסף בגין  – 321

 -מעשי או מחדלי המבוטח 

 מבקש האישור

מרמה ואי יושר  – 325

 עובדים

פגיעה בפרטיות – 326  
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שיהוי עקב \עיכוב – 327

הביטוחמקרה   

ראשוניות – 328  

 6תקופת גילוי  – 332

 חודשים

 

 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי 

 המצוין בנספח ג'(:

 מחשב – 043

 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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 התחייבות לשמירה על סודיות – 6 ספחנ

כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין המועצה להשכלה גבוהה לבין הספק, האמצעות מורשי החתימה  הוסבר לי

מטעמו הח"מ, יתכן כי אקבל לאחזקתי או יבוא לידיעתי מידע או ידע כלשהו לרבות תכתובת, חוות דעת, חומרים, 

ם שונים, שאינם מצויים בידיעת תכניות, מסמכים, רישומים, שרטוטים, סודות מסחריים/עסקיים ו/או ידיעות מסוגי

כלל הציבור או מידע שידיעתם תשמש כ"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו, בין בעל פה 

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

 ליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: "המידע"(;עקיף, לרבות, אך בלי לגרוע מכל

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

לנציגי המועצה המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המועצה המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום 

 ;1977-לחוק העונשין, תשל"ז 118לצדדים נזק וגם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף למועצה או 

 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

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

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

לאפשר לאחרים לנצל,  או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או

 בכל דרך או אופן שהן, את המידע.

ידי הספק או לאחר מכן לא לאפשר -ובלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4

לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, 

הביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או למסור או ל

 דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

פי כתב התחייבות זה ובין -לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על .5

 מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.  השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים

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

 שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 
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וג, אשר ייגרמו לכם או לצד פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל ס-להיות אחראי כלפיכם על .7

שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בים אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה 

 אחראי ביחד עם אחרים.

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

י עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור שהגיע לחזקתי או ליד

 המועצה. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא כל חומר כאמור או של המידע.

בכל מקרה שאפר התחייבות זו ושאגלה מידע כאמור השייך למועצה, תהיה למועצה זכות תביעה נפרדת ועצמאית  .9

 לפי בגין הפרת הסודיות לעיל.כ

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

 .1981-וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1977-חוק עונשין, התשל"ז

 אות התחייבות זו.מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הור .11

פי כל דין -מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למועצה על .12

 או הסכם לרבות ההסכם.

 

 ולראיה באתי על החתום

 

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