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 :הוראות ותנאי המכרז

" המדבר קסם" -בדואית תיירות פרויקט ניהוללמתן שירותי  בזאת הצעות  זמינהמ"( הרשות)להלן: " הנגבהרשות לפיתוח 
 . הנגב במרחב הרשות שמפעילה

 כללי .1

הרשות הוקמה על מנת לתמוך "(, החוק)להלן: " הנגבשהוקם בחוק הרשות לפיתוח  תאגיד סטטוטוריהרשות הינה 
פיתוח כלכלי ולעסוק בפיתוח הנגב בתחומים השונים בין תפקידיה ליזום ולעודד הכנת תוכנית לפיתוח הנגב, לעודד 

והגופים העוסקים בפיתוח הנגב, לספק מידע וליזום מחקרים בנושאים  ין משרדי הממשלה, הרשויותבנגב, לתאם ב
 , הכל כקבוע בחוק.הנגבטכנולוגי של -קידום פעולות לפיתוחו החברתי והמדעי ,כלכליים וחברתיים בנגב

 .ביניהם בתחום התיירותים, כחלק מפעילותה, יוזמת ומקדמת הרשות פרויקטים במגוון תחומ

במטרה לשלב את החברה "קסם המדבר"  -רשות לפיתוח הנגב את המוצר התיירותי הבדואיהבשנים האחרונות פיתחה 

הנות מהחוויה הרב תרבותית ילעודד את הקהל הרחב לבקר בישובים הבדואים ולוכדי  הבדואית בפיתוח התיירות בנגב
ברהט  אירועים שונים כדוגמת לילות רמדאןו  התקיימ פעילותבמסגרת ה הייחודית שיש לחברה הבדואית להציע. 

כיום,  ."( הפרויקט)להלן: " מיזמים תיירותיים במרחב הנגבבמטרה להקים  שונים מיזמים כלכליים מקודמיםו
 ת במרחב הנגב בכלל ובחברה הבדואית בפרט. לפרויקט זה השפעות חברתיות וכלכליות רבו

קסם  -ובעמוד הפייסבוק  hamidbar.co.il/-https://kesemזה טקשם באתר ייעודי שהוקם לטובת פרויניתן להתר
 המדבר 

 מטרת המכרז .2

"קסם  -ניהול פרויקט תיירות בדואית מתן שירותי  לצורך יחידים, שותפויות רשומות או תאגידים לבחור גוף מפעיל, 
  "(המציען: ")להל .המדבר" החוויה הבדואית בנגב

אשר מרכיבים וההיבטים תחומים לויהיה אחראי  הנגבעבור הרשות לפיתוח  אלו  שירותים המציע יפעל לטובת מתן 

 , כמפורט במסמכי המכרז.פרויקטהפעילויות במסגרת האת 

"( מנהל הפרויקטהמפעיל אשר יספק בפועל את השירותים )להלן: "באמצעות אדם ספציפי בגוף  והשירותים יינתנ

  .החלפת מנהל הפרויקט טעונה אישור מראש ובכתב מהרשות וכפופה לשיקול דעתה הבלעדי

שעות בחודש כאשר היקפי הפעילות בפועל יהיו  100הצעת התמורה של המציעים תתייחס להיקף פעילות של 
  הלן:לכד

 .כפי שינחה חשב הרשות בתחילת כל רבעון מקסימאלי בהיקף המציע יפעל לטובת הפרויקט 

 שעות חודשיות בלבד.  25חודשי ההתקשרות הראשונים היקף ההתקשרות הצפוי הינו כ  6מובהר כי במהלך  

 יגייס עובדים נוספים מטעמו ככל הנדרש לשם אספקת השירותים.המציע 

 תפגע לא כאמור נוספת שעבודה ובלבד הפרויקט לניהול בנוסף נוספת בעבודה לעבוד רשאי יהא הפרויקט מנהל

 .הרשות דעת לשיקול והכל הפרויקט במסגרת דובתפקו
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 מסמכי המכרז .3

 .לרבות מסמך זה מהווים את "המכרז"המסמכים הבאים, 

 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות. (א)

 הרשעות.העדר בדבר  הצהרה (ב)

 טופס הצעת המציע. (ג)

 הסכם התקשרות. (ד)

 נוסח ערבויות. (ה)

 רים כדין ותשלום שכר.ים זעובדהצהרה/התחייבות בדבר העסקת  (ו)

 אישורים/התחייבויות. (ז)

 ניסיון המציע. (ח)

 .ביטוחים קיוםאישור  (ט)

 נספחים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

 מועדים .4

 מועד פעולה

 15:00בשעה  26.11.2019 שאלות הבהרה שליחת

 13:00בשעה  02.12.2019 פרסום תשובות לשאלות

 0013:בשעה  09.12.2019 הגשת הצעות

 :הגדרת השירות  .5

 "( הינם כדלקמן:השירותיםהשירותים אשר יכללו בהצעה )להלן: " .5.1

 .לקידום התיירות הבדואיתקיימים ופרויקטים ות כניוניהול ותכלול ת .5.1.1

 יישום מדיניות המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב. .5.1.2

 .שות לפיתוח הנגבי הרבפנ הבדואיות צרכי הרשויות המקומיות מיפוי והצגה של .5.1.3

 .התוכניות ליישום רלוונטיים וארגונים גופים מול עבודה .5.1.4

 .הבדואילקידום המוצר התיירותי  חדשותאחריות על פיתוח תוכניות  .5.1.5

 .פרויקטשמשתתפים ב ובעלי העסקים פיתוח תהליכי עבודה עם נציגי הרשויות .5.1.6

 .וליווי פורום מקצועי ימי עיון והכשרותתכנון ופיתוח מערך  .5.1.7

 .של הפרויקט מעקב ובקרה אחר יישום תוכנית העבודה    .5.1.8
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    ותהליכי המדידה והערכה המתבצעים  ,מעקב ובקרה אחר יישום תהליכי ניהול המידע והידע    .5.1.9
 .פרויקטב   

 הפרויקט.ניהול כספי של תקציב וניהול דו"חות,  ,התוכניותיוס ואיגום משאבים להפעלת ג .5.1.10

           וכתיבת  מדיה ,אינטרנט, רשתות חברתיות כולל: פרויקטהילות אחריות על נראות חיצונית של פע .5.1.11
 .תכנים בהתאם לדרישה

 .הן ברמה הפרטנית והן ברמה האזורית ,ליווי יזמים תיירותיים בחברה הבדואית .5.1.12

 הבדואי.פיתוח והטמעת כלים ייעודים לקידום המוצר התיירות  .5.1.13

ומיזמי תיירות קיימים מרחב חלות על הבתבעו"ת התיירותיות  אפשרויותלמידה מעמיקה של  .5.1.14
 .הבדואים ובנגב למטרת קידום המוצר "תיירות בדואית" ואופציונליים בישובים

  שיחזקו את המוצר והמותג התיירותי הרשות לפיתוח הנגב עבור תיירות  אירועישל  ותכלולהפקה  .5.1.15

 ."קסם המדבר"

החלטות  ם לפרויקט תוך תיאום וקידו לרבות הממשקים עם השותפים הפרויקטניהול אינטגרטיבי של  .5.1.16

 .עדת היגויוו

, כמפורט בהסכם ובמפרט המכרז על נספחיו את השירותים לרשותיספק ( "הזוכה"הזוכה )להלן: המציע  .5.2
 בתמורה ובתנאים הקבועים בהצעה. 

 הרשות.לזוכה אחריות כוללת מקצועית ומנהלית לאספקת השירותים באופן סדיר על פי הנחיות  .5.3

 תקשרות:תקופת הה .6

  .31.12.20ם עד ליו תקופת ההתקשרות הינה .6.1

הודעה בדבר מימוש בכפוף לחודשים(,  12) בשנהאופציות להארכת ההתקשרות, כל פעם  2לרשות תהיינה  .6.2

 לפני תום תקופת ההתקשרות או כל תקופת אופציה, בהתאם לנסיבות. האופציה 

 
תוספת של הפרשי ללא הציע הזוכה במכרז זה, ההתקשרות בכל תקופת אופציה תהיה בהתאם למחירי ההצעה ש .6.3

 .כלשהוהצמדה למדד 

לרשות הזכות להפסיק את ההתקשרות לפי מכרז זה באופן מידי, במקרה והזוכה לא יעמוד בדרישות מכרז זה  .6.4
ככל ולדעת הרשות הפר  לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, אי עמידה בדרישות, וכיו"ב.שבו, על כל ההיבטים 

 ימים מראש ובכתב. 14דעה בת את ההסכם הפרה יסודית ובכפוף להו המציע הזוכה

מבלי לפגוע באמור לעיל, תהא לרשות הזכות להפסיק את ההתקשרות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה  .6.5

 ימים מראש. 60בשל שיקולי תקציב, בהודעה בכתב שתינתן לזוכה 

 קבועה בהסכם בגין שירותים שביצע בפועל בלבדהפסיקה הרשות את ההתקשרות יהא הזוכה זכאי לתמורה ה .6.6
תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם  ולשלם ל או הזוכהלא תהיה על הרשות חובה לפצות את ו

 לביטול ההסכם. עד נתן שהזוכהעבור שירותים 
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 :תנאי סף -להשתתפות במכרז  תנאים מוקדמים .7
 המציע:

בין השנים בניהול, בקרה ותפעול של תוכניות ו/או פרויקטים חברתיים  חותלפ שנתיים רצופותשל  ניסיוןלמציע  .7.1
לפחות עבור רשויות מקומיות ו/או משרדי ממשלה ₪ מיליון  2בהיקף פרויקטים תקציבי מצטבר של  2014-2019

 (ב"המצ' ח בנספח ולמלא  אסמכתאות לצרף יש)תאגידים ממשלתיים ו/או עירוניים ו/או סטטוטוריים ו/או 

ממניות המציע,  50%ל והמציע הינו חברה או שותפות רשומה, ניתן להציג ניסיון כאמור של מי שמחזיק ב ככ

 כניסיון של המציע.

ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום  אכיפתאישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ) .7.2
המעיד כי המציע  1976 -(, התשל"ויהול תקיןספרים ונ, ניהול , אישור ניהול חשבוןוהעסקת עובדים זרים כדין

 מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

תצהיר בכתב חתום בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .7.3
בנוסח  1976 –ן( התשל"ו זרים כדיעובדים  )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת

בתצהיר בכתב יפורטו ההרשעות בדין פלילי של המציע, בעלי שליטה בו וחברות אחרות  )עפ"י נספח ו' הרצ"ב(
בבעלות מי מבעלי השליטה, במידה והיו כאלה, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה על ידי מנהל ההסדרה 

ה, בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת קי העבודרה של חווהאכיפה במשרד הכלכלה, בגין הפ
בדבר ההרשעות והקנסות כאמור  הכלכלהההצעה. המציע יצרף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד 

 או העדרם. 

המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה ככל ולמציע עובדים, הצגת אישור רואה חשבון המבקר את המציע כי  .7.4

ציים וההסכמים האישיים החלים עליו, תחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבולכול עובדיו כמ
במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש בהוראות התכ"ם 

 )עפ"י נספח ז' הרצ"ב( בנוסח

)עפ"י נספח ז' א יוצא מן הכלל בנוסח התחייבות המציע לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללאת  מסמך המעגן .7.5
 למכרז. הרצ"ב(

)עפ"י הצגת אישור המציע על התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, בנוסח  .7.6
 לתנאי הסף.נספח ז' הרצ"ב( 

הנדרשים  ריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיום של הרישיונותרישום בכל מרשם ופנקס המתנהל על פי דין, הצ .7.7

 , בתוקף לכל תקופת ההתקשרות.על פי דין

 .)עפ"י נספח א' הרצ"ב( חתימה על התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על הסודיות, בנוסח .7.8

 .עפ"י נספח ב' הרצ"ב() ידי המציע בדבר העדר הרשעות קודמות בנוסח המפורט-תצהיר חתום על .7.9

, עפ"י הנהלים הקבועים בתנאי למכרז זה נספח ג' הרצ"ב("י )עפטופס הצעת המציע, בנוסח המופיע הגשת  .7.10

 המכרז.

  הפרויקטמנהל 

 כדלהלן: תואר ראשוןמגורם מאושר על ידי המל"ג מטעם המציע הינו בעל השכלה מינימאלית  הפרויקטמנהל  .7.11
 יש לצרף קורות חיים) מנהל עסקים/ מדעי הרוח והחברהתיירות ומלונאות/ ל/ באחד התחומים: ניהו

 (.סמכתאותאו

עסקים קטנים ישיר או עקיף ל של שנתיים לפחות בליווי עסקי/כלכליניסיון מוכח למנהל הפרויקט מטעם המציע  .7.12

 למלא בנספח ח' הרצ"ב(לצרף אסמכתאות ו)יש  2014-2019בין השנים  בחברה הבדואית ובינוניים
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תיירותיות  תכניותובפיתוח  קטיםפרוילפחות בריכוז נתיים שמטעם המציע ניסיון מוכח של  הפרויקטלמנהל  .7.13

תאגידים ממשלתיים ו/או עירוניים ו/או ו/או משרדי ממשלה ו/או עבור רשויות מקומיות  2014-2019בין השנים 
 .סטטוטוריים

הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה.  .מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרזתנאי הסף הרשומים לעיל 
 על הסף שההצעה תיפסל)בהתאם לשיקול דעת וועדת המכרזים( תגרום לכך יכול ויפים הללו אי עמידה באחד מהסע

 .ולא תיבחן כלל

המשתתפים או מחלקם פרטים ו/או המכרזים של הרשות רשאית לדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל אחד מ וועדת

ו/או אישורים דקלרטיביים, לרבות בכל  מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות
תתף, ו/או חוסנו הכלכלי, ו/או ניסיונו המקצועי, הקשור לניסיונו ויכולתו של המשתתף, וזאת על מנת לבחון את המש

 וליה, כאמור, לרבות עמידתו בתנאי הסף להשתתפות במכרז שפורטו  לעיל.ו/או והצעתו במסגרת שיק
 

,לא לעיל( 7.1)לרבות כמפורט בסע'  הסף בעצמו נאי הסף על המציע לעמוד בתנאימובהר בזאת כי לצורך עמידה בת

ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו לרבות חברת אם, חברת בת 

לחוק החברות  23סעיף  או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע על פי

 ז זה., טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכר1999התשנ"ט 

 :אולם ישמשו לצורך קביעת ציון האיכות של המציע סףה תנאימהוות  שאינן הפרויקטממנהל  נוספות דרישות .7.14

 .סיון בעבודה מול יזמיםיחברתית ונ-רקע ביזמות עסקית •

 .ית יצירתית, פיתוח עסקייכולת הובלת תהליכים ארגוניים, חשיבה עסק •

 .עבודה עם כלי שיווק דיגיטלייםניסיון בשיטות שיווק ומכירה, לרבות  •

 . והחברתי  הפרטי, הציבורי מהמגזר מקומיים ושותפים משאבים לגיוס יכולת •

 יתרון לניסיון בעבודה מול רשויות בדואיות  -ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות •

 2014-2019עבודות או שירותים שסיפק מנהל הפרויקט בשנים מעידות על המלצות לפחות ה 2יש לצרף  

 :צוות המציע .8

אשר יאושר  ,)עפ"י נספח ג' הרצ"ב( יהיה אחראי על ביצוע הפרויקט מטעמואשר מנהל פרויקט הזוכה ימנה  .8.1
 "(.מנהל הפרויקט" -יעמוד בקשר עם נציג הרשות )להלן וע"י הרשות, 

 טיפול בתקלות דחופות, למתן השירותים בכל הנוגע  ,בשם הזוכה ,ות להחליטיהיה בעל הסמכ מנהל הפרויקט .8.2

ובתאום מראש עם נציג הרשות  המכרזו וכדומה, הכול בכפוף להוראות החוזהככל ויהיו ביצוע עבודות חריגות 
 .הנגבלפיתוח 

 בודהע יכולת לעביהיה יבקר את התהליך ואת העמידה בתנאי המכרז והחוזה ובמימוש מטרתו.  מנהל הפרויקט .8.3
 .ניידות ויכולת נהיגה רישיון, עצמאית

יהיה בקשר עם נציג הרשות וכל גורם רלוונטי אחר ברשות ויהיה זמין ע"י אמצעי קשר ותחבורה  מנהל הפרויקט .8.4
 מתאימים באופן מידי ורציף, כל אימת שיידרש.

, פעילות מנהל הפרויקט ידרשל שיוככ בלבד, צורך מתן השירותים לרשותיוקצה על ידי הזוכה ל מנהל הפרויקט .8.5

  תבוצע מתוך משרדי הרשות. הרשות תקצה למנהל הפרויקט עמדת עבודה במשרדיה.
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כל משימה אשר עלולה לפגוע ביכולתו לספק  מנהל הפרויקטלא יטיל על הזוכה  ,במהלך כל תקופת ההתקשרות .8.6

 את השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה. 

ולא יוחלף עד  ובתקופות האופציות ככל שימומשו ההתקשרות במהלך כל תקופתיפעל ברציפות  מנהל הפרויקט .8.7
החליף . אם וככל שייאלץ הזוכה לעמובהתאם למכרז זה ולהסכם שייחתם  הזוכהתום ביצוע כל השירותים של 

במהלך מתן השירותים הוא יעשה זאת לאחר שינמק את סיבת ההחלפה להנחת דעתה של הרשות,  ואת נציג
לת אישור נציג הרשות בכתב ומראש. במקרה מעין זה יהיה על הזוכה להעמיד נציג חלופי אשר יאושר ולאחר קב

 על ידי נציג הרשות.

הזוכה מטעם  מנהל הפרויקטוש מהזוכה להחליף את מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נציג הרשות יהא רשאי לדר .8.8

חלופי אשר  מנהל פרויקטלהעמיד הזוכה במקרה זה יהיה על  .ה הבלעדי של הרשותבכל עת על פי שיקול דעת
 יאושר על ידי נציג הרשות.

 :התמורההצעת  .9

 .)נספח ג' הרצ"ב( - טופס הצעת המציעלעל המציע למלא את טופס הצעת המחיר בהתאם  .9.1

 יובהר בזאת כי הרשות מתייחסת להצעות המחיר לשם השוואה ואינה מתחייבת לרכוש את השירות המוצע .9.2

 .הזכות לבחור מציע אחד או יותר ולפצל את השירותים בין מספר מציעיםשמורה לרשות כולו או חלקו, 

 . בין אם חל על המציע ובין אם לא מע"מ כוללתכתוצג הצעת המחיר  .9.3

. התשלום לנדרש במסמכי המכרזבהתאם  השירותהתשלום למציע שיזכה במכרז יינתן תמורת ביצוע מלא ושלם של 
לכל המאוחר  30ים המקובלים ברשות )שוטף + נדרשים נוספים ובהתאם לנהל כנגד הגשת חשבונית ומסמכים יבוצע

חוק מוסר תשלומים לספקים, ובהתאם להוראות  ר החשבונית על ידי נציג הרשותמיום הגשת החשבונית( בכפוף לאישו
 .2017-תשע"ז

 :הגשת ההצעות .10

 , הסכים לכל תנאיהשירותיםות הוא עומד בתנאי הסף, הבין את מהש הגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר .10.1
בדק את כל הנתונים, הפרטים ווכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי  המכרז על נספחיו

יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל יע . המצוהעובדות
 פרטיו וחלקיו.

 במעטפה סגורה ונפרדת. יש להגיש את הצעת המחיר .10.2

 hilaכתובת דוא"ל  הילה מלולגב' א יהבהקשר למכרז זה ההבהרה יש להפנות את כל שאלות  ונציג הרשות, אלי .10.3

@negev.co.il על  נתקבלוהשאלות  כל הפניות ייעשו בכתב בלבד וייענו בכתב בלבד. באחריות המציע לוודא כי
  .08-6705112בטלפון  נציג הרשות ידי

 .15:00בשעה  26.11.2019שלישי  ליום ניתן יהיה לפנות בשאלות עד .10.4

  13:00בשעה  02.12.2019שני  תשובות ההבהרה, אשר ירוכזו במסמך כתוב, תתפרסמנה באתר הרשות עד ליום .10.5

אתר הרשות מפעם לפעם מובהר כי באחריות המציע לעקוב אחר פרסומים הנוגעים למכרז אשר יפורסמו ב .10.6

 .ו/או כל הוראה או תוספת למסמכי המכרז והוראותיו ארכות להגשהלרבות תשובות לשאלות מציעים 

לחלק תשובות הרשות לשאלות המציעים ו/או כל הוראה שתפורסם על ידי הרשות באתר הרשות תיחשבנה  .10.7
בחותמת המציע ועל ידי מורשי  בלתי נפרד ממסמכי המכרז ותצורפנה על ידי המציע להצעתו כשהן חתומות

 החתימה מטעמו.

mailto:rinat@negev.co.il
mailto:rinat@negev.co.il
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ויחתום עליו בשני עותקים בחתימה מקורית מלאה. אם  )נספח ג'(המציע ימלא את מסמך ההצעה המצורף  .10.8

שהחתימה מחייבת  שור עו"דיהתאגיד ויצורף איחתום מי שהוסמך לכך ובתוספת חותמת  –המציע הינו תאגיד 
 ."את המציע. עותק אחד יוגדר "מקור

 ."הצעת מחירבמעטפה סגורה אשר תוכנס לתוך מעטפת ההצעה, אשר עליה תרשם " תוגשהצעת המחיר  .10.9

לצורך זה שותפות נחשבת כגורם אחד אך ורק אם מדובר בשותפות רשומה לא תוגש הצעה ע"י יותר מגורם אחד.  .10.10

 .כחוק

 יציע הצעה אחת בלבד. כל מציע .10.11

יעשו ע"י המציע במסמכי המכרז , אשר ספת או השמטהי או תוכל שינואין לבצע שינוי כלשהו במסמכי המכרז.  .10.12
)להלן:  המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ףאו כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י שינוי או תוספת בגו

מהשינוי, וזאת עפ"י שיקול  "(, יקנו לרשות זכות לפסול את ההצעה על הסף, או לחילופין, להתעלםהשינוי"
 די והמוחלט של הרשות.דעתה הבלע

 )נספח ד' הרצ"ב(מענה למכרז זה מהווה הסכמה של המציע לתנאי הסכם ההתקשרות כ ההצעההגשת  .10.13

 , ללא שינויים, אם יוכרז כזוכה במכרז.לחתום עליו התחייבותו

רגר  שדרות בכתובת, הנגבבמשרדי הרשות לפיתוח לתיבת המכרזים  במסירה אישית למסוראת המעטפה יש  .10.14
  13:00בשעה  09.12.2019 שני מיוםלא יאוחר  באר שבע, 3אים קומה ין בית הנשיבני 22

 (. 08-6705103)טלפון להכוונה 

 הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים של הרשות במועד האחרון להגשת הצעות לא תידון כלל. .10.15

לעדי. במידה בה דעתה הרשות שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, לפי שיקול .10.16
 .באתר הרשותשאכן תתקבל החלטה כזו, היא תפורסם 

 :אמות מידה לבחירת הזוכה .11

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.אינה מתחייבת  הרשות .11.1

רשאית לערוך את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת ההצעות ושקלולן, לרבות שיחות עם ממליצים וקיום  הרשות .11.2
. אם תחליט הרשות לערוך ראיונות כאמור, יתחייב המציע כי העובדים הפרויקט הלמנראיונות עם המציע או 

 בהתראה של יומיים מראש.המוצעים מטעמו יתייצבו לראיון 

 כמפורט להלן: אשר תעמודנה בתנאי הסף, תבחנה ע"י ועדת המכרזים,ההצעות  .11.3

 .60% לאיכות ההצעה יינתן משקל של .11.3.1

 .40% להצעת המחיר יינתן משקל של .11.3.2

 :יקת ההצעות תעשה בהתאם למפורט להלןדב .12

 בתנאי הסף המפורטים לעיל  תיפסל על הסף. לא תעמוד אשר הצעה  – בדיקת התנאים המוקדמים .12.1

 . גלויים אומדן ממחירי הנחות מכרז הינו המכרז - אומדן .12.2

איכות למרכיב ה. של ההצעות, על פי הפרמטרים להלןוטיב ההמלצות, ייבדקו מרכיבי האיכות  בשלב ראשון .12.3
 60%יב ההמלצות יינתן משקל של וט

 :הקריטריונים הבאיםאיכות ההצעה תיבדק על פי  .12.4
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 נק'. 40  והמלצותלעיל,  .147, עמידה בדרישות הנוספות בסע' מטעמו מנהל הפרויקט המוצע המציע, ניסיון •

 .נק' 20  - מטעמו מנהל הפרויקט המוצעהמציע ו עםריאיון  •

 יזומנו לריאיון.והמלצות  המציעאיכות עבור  ומעלה נק' 30רק הצעות שקיבלו  .12.5

  . והריאיון איכותהעברו את שלב בדיקת אשר הצעת המחיר של מציעים  מעטפתתפתח  ינהשבשלב  .12.6

 .40%להצעת המחיר יינתן משקל של  .12.7

ההצעה הזולה ביותר תקבל את מלוא הניקוד בסעיף זה, שאר ההצעות תדורגנה יחסית  אליה עפ"י החישוב 
 הבא:

שהתקבל עבור המחיר והאיכות של כל הצעה שקלול של מחיר ההצעה ואיכותה על ידי חיבור הניקוד צע יבו .12.8
)להלן: "הניקוד הכולל"(. ההצעה שתקבל את הניקוד הכולל הגבוה ביותר תיבחר כהצעה הזוכה ככל שיתקבלו 

קול הדעת לדרוש הצעות בעלות ניקוד זהה או קרוב לזהה )לשיקול דעת וועדת המכרזים( יהא לרשות שי
 הצעות הרלוונטיות וזאת מבלי לגרוע מזכותה לפיצול המכרז.מהמציעים לבצע הליך תחרותי נוסף בין ה

 בכתב יד באמצעות עט. נספח ג' הרצ"בעל המציע למלא כנדרש את "טופס הצעת המחיר"  על גבי  .12.9

 :מעביד -העדר יחסי עובד  .13

מעביד  -בד המכרז יוגשו על בסיס קבלני, ללא תחולת יחסי עוהשירותים הנדרשים על ידי הרשות כמפורט במסמכי 
 .הזוכהבין הרשות לבין 

 :העסקת עובדי הזוכה

, שכר עבודתם, תשלום עבור שעות נוספות, תשלומים לרבות מנהל הפרויקט כל הוצאה הקשורה להעסקת עובדי הזוכה
, מדי עבודה, תקורות, הוצאות נסיעה, הוצאות ם, תשלום עבור שעות נוספות, תשלום עבור כלכלתםסוציאליים, ביטוחי

בהצעת המחיר שתוגש  ויראו אותן כגלומות, המציעעל חשבון יהיו  וכיו"ביה, הוצאות לינה, הוצאות ניהול, הטבות חנ
 . ועל יד

 :אחריות .14

 באחריות להגשת שירות מקצועי ואיכותי על פי לוח זמנים שנקבע מראש.  איישהזוכה  .14.1

הרשות לכל נזק, תקלה או חריגה שייגרמו כתוצאה מעבודת עובדיו ו/או קבלני המשנה  כלפיהזוכה אחראי  .14.2
מטעמו. הרשות רשאית להורות לזוכה על הפסקת העסקתו של עובד ו/או קבלן משנה מטעמו אם לדעת הרשות 

 פעל בהתאםיבלן המשנה אינו עומד בדרישות מקצועיות/מנהליות/ביטחוניות וכן הלאה. הזוכה העובד/ ק

 הרשות ללא עוררין. להנחיות 

ולאשר בחתימתו כי ככל והצעתו תוכרז כהצעה  )ט(נספח לחתום על גבי כחלק ממסמכי המכרז על כל מציע  .14.3
הזוכה ירכוש את הפוליסות כאמור בנספח, בחתימתו מאשר המציע כי בדק את דרישות הנספח עם חברת ביטוח 

 .שות ימולאו כלשונן על ידי חברת ביטוח מטעמומטעמו וכי הדרי

 :יקוח הרשותפ .15
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מטעמה בכל עת לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע מכרז זה ועל  ולכל מי שיבוא רשותלהמציע יתחייב לאפשר  .15.1

 .נשוא מכרז זההוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו, לרבות פיקוח כספי ומקצועי על השירותים 

ים באספקת השירותים כמפורט במפרט המכרז ת הרשות בכל העניינים הקשורהמציע יתחייב להישמע להוראו .15.2
 .רשות כל מסמך ו/או דיווח שיידרש בהתאם לדרישות הרשותויגיש ל ובהסכם שייחתם בעקבותיו

 :החתימה על ההסכם .16

 למכרז זה.כנספח ד'    חתום על הסכם המצורףידרש לבמכרז יהצעתו תיקבע כהצעה הזוכה המציע אשר  .16.1

 . ולהפרת תנאי המכרז, על כל המשתמע מכך ל ההסכם שקולה להפרתוימה עאי חת .16.2

או במקרה של הפרה אחרת של החוזה בסמוך  הסכם ההתקשרותבמקרה של אי התייצבות הזוכה לחתום על  .16.3

"(, הזוכה החלופי)להלן: " לאחר חתימתו, רשאית ועדת המכרזים להתכנס ולבחור במציע אחר כזוכה במכרז
זה על נספחיו  כרזקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מ. במלכן ר זוכה חלופי קודםבמידה ולא נבח

 על הזוכה החלופי.

רשאית ועדת המכרזים לבחור במציע הבא  ההסכם ההתקשרותבמקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על  .16.4
 בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל.

 :היררכיה בין המכרז להסכם .17

מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת מכרז זה, על נספחיו, ל ורףההסכם המצ .17.1

 ההסכם המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד משלים זה את זה.

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח הסכם יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן  .17.2
סח ההסכם על נספחיו, ויראו נוסח זה כנוסח המחייב ז לבין נוסח ההסכם יגבר נולא ניתן ליישב בין נוסח המכר

 את המציעים וכנוסח הכתוב במכרז.

 :לות הנדרשות מאת הזוכה במכרזוות ופעויהתחייב .18

ימים מיום שנמסרה לו ההודעה בדבר  7תוך  נספח ד' הרצ"ב הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות .18.1

 .הנגבעל ידי הרשות לפיתוח  ר אשר ייקבע בכתב, או בכל מועד אחהזכייה

בעלת רישיון של מדינת חתום על ידי חברת ביטוח  נספח ט' הרצ"בכמו כן יציג הזוכה במכרז אישור ביטוח  .18.2
מובהר  ימי עבודה לפני החתימה על ההסכם עמו וכתנאי לכך. 14עד  ישראל לעסוק בביטוח כפי הרשום באישור 

מטעם הרשות על הסכם ההתקשרות, ועדת המכרזים רשאית לבטל או  שי החתימהחתימת מורבטרם  כי ,בזאת
 לשנות את החלטתה לפי שיקול דעתה.

ועדת המכרזים לראות את ההצעה  לעיל, רשאיתא זוכה אשר חזר בו מהצעתו או לא פעל בהתאם לאמור בסעיף  .18.3
בלי לפגוע בזכות כלשהי ת מוזא ,וך מתן הודעה לזוכהכבטלה מעיקרה, ולבטל את ההתקשרות עם הזוכה ת

 .העומדת לרשות עפ"י דין, לרבות תביעה לפיצוי כספי בגין נזקיה וחילוט הערבות שבידיה

מיום משלוח ההודעה כאמור תהיה הרשות רשאית לנקוט בכל פעולה שתמצא לנכון לקבלת השירותים בלא  .18.4

סעד ו/או  ו לנכון, לרבות תביעת כלקוט בכל צעד אחר הנראה לשתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה כנגדה ולנ
 פיצוי על פי דין.
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 יטוחב .19

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא לרשות אישור  19.1

 מחברת ביטוח על עמידתו בדרישות הרשות לכיסויי הביטוח הנדרשים במכרז זה.

 חברת אצל חשבונו ועל בעצמו לוודא האחריות חלה המציע על זה למכרז הצעה הגשת לפני כי בזאת ובהרמ 19.2

 העומד הביטוחי הכיסוי התאמת של הכספיות המשמעויות ואת במכרז כנדרש לבטחו תסכים האם ביטוח

 .כאלה שיש ככל, הרשות לדרישות לרשותו

 :בזאת מובהר ספק הסר למען 19.3

 שלו הביטוח כיסוי  להתאים מסרבת  הביטוח תחבר או/ו ביכולתו אין כי לטעון יוכל לא תתקבל שהצעתו מציע 19.4

 .בהצעתו בחשבון נלקחו לא הרשות  לדרישות שלו הביטוח כיסוי התאמת עלויות כי או/ו במכרז לנדרש

במועד הנקוב במכרז ו/או בהסכם  מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות הרשות 19.5

הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי  הדעתשמורה לרשות הזכות, לפי שיקול ,

ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו 

 כלפיה.לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו 

 . הביטוח תנאי את לשנות הזכות שמורה לרשות 19.6

 :שונות .20

ית הייחודית בכל הנוגע למכרז זה וכן להתקשרות שתתבצע עם הזוכה תהיה נתונה לבית פוט המקומסמכות השי .20.1

 ולו בלבד. באר שבעבעיר המשפט המוסמך 

 
 פגמים במכרז

 

וכתוצאה מפגם   קבע בית משפט כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים .20.1.1

, עקב אי זכייתו, אך מהרשות  לקבל יהא זכאי המציע מציע אחר,זה לא זכה המציע במכרז ובמקומו זכה 

שהוציא בפועל בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז ובלבד  ורק פיצויים עבור הוצאות מוכחות

פיצוי אחר, בגין הוצאות,  אלה לא יהיה זכאי המציע לכל פרט לפיצויים₪.  2000שאלו לא יעלו על 

מוותר ומוחל באופן  ר נגרמו לו לטענתו, כתוצאה מפגם בהליכי המכרז והואהפסדים או אבדן רווח, אש

 תביעה ו/או טענה בגין הוצאות, הפסדים או אבדן רווח כאמור. סופי ומוחלט על כל

מכרז האחרים וכתוצאה קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי ה .20.1.2

, לפעול הרשותמיד עם הודעת  חר שהיה זכאי לכך, מתחייב המציע,מפגם זה זכה המציע ולא מציע א

לרבות להפסיק את עבודתו עפ"י החוזה שנחתם עמו עפ"י המכרז ולאפשר  הרשותבהתאם להוראות 

יעת בית המשפט למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות במכרז עפ"י קב לרשות

יע דבר זולת התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד מצל הרשותהמוסמך. במקרה כזה, לא תשלם 

סוג  הפסקת העבודה, בכפוף לתנאי החוזה, ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות או דרישות מכל

יו"ב, וכן בקשר עם ו/או מי מטעמה, בכל הקשור למכרז, אופן ניהולו, הזכייה בו וכ הרשותשהוא כלפי 

          בקשר עם מכרז זה. הרשותעם כל חוזה אחר שיחתם ע"י  החוזה שנכרת בעקבותיו ו/או בקשר

ההצעה הזוכה תהיה פתוחה לעיון בהתאם להוראות הדין. מציע הסבור שחלקים מסוימים בהצעתו מהווים סוד  .20.2
ייחשב כמי שהסכים לכך שסעיפים מקבילים מציע כאמור  מסחרי או מקצועי יציין זאת בהצעתו למכרז.

עדת המכרזים וסורה לואחרים הינם חסויים. על אף האמור, ההחלטה הסופית בעניין מבהצעות של מציעים 
 שתהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות כל דין.
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ל הזכויות בהם שמורות לרשות. אין המציע הינם רכוש הרשות וכ צורפותיהםמובהר בזאת כי מסמכי המכרז על  .20.3

 ו.לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, בין אם יגיש הצעה ובין אם לארשאי להעתיקם או 

אישור עו"ד בדבר רישום התאגיד כדין ולצרף תעודה המעידה על במידה והמציע מאוגד כתאגיד עליו להציג  .20.4
 .בתאגידבעלי זכות חתימה 

על פי  העבודהאת כל העבודה, החומרים וחומרי העזר ואת כל הדרוש לביצוע מחירי ההצעה של המציע ייכללו  .20.5

כל מסמכי המכרז ו/או החוזה )פרט אם צוין  לפימסמכי המכרז ו/או החוזה למילוי כל התחייבויותיו של המציע 
 אחרת במסמכי המכרז(.

על חשבונו,  ,הזוכה לדאוג באחריותובהר בזאת כי ממכל התחייבויותיו של הזוכה ע"פ החוזה,  ,מבלי לגרוע .20.6
ש אחרת בתנאי המכרז מתן השירות, אלא אם כן נקבע במפורל הקשור לשיונות והיתרים כדין בכילקבלת ר

 ובתנאי ההסכם.

והיא תהא רשאית לבצע רק חלק או בכלל הרשות אינה מתחייבת להזמין את ביצועם של כל השירותים  .20.7

ולמציע הזוכה לא  הבלעדי, ובין היתר משיקולים תקציבייםמהפרויקט, או לא לבצעו כלל עפ"י שיקול דעתה 
 .הוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תמורהא כל טענה בגין כך ותה

ימים  60הרשות רשאית להפסיק את ההתקשרות על פי המכרז וההסכם בהודעה מראש ובכתב לזוכה בת  .20.8

ובמקרה כאמור הזוכה לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר לתשלום לו הוא זכאי בגין שירותים שנתן בפועל 
 ות.עד למועד הפסקת ההתקשר

שומרת הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא בהתאם  רשותה .20.9
אמור שלא לבצע את העבודה ו/או לא לחתום על החוזה לשיקול דעתה המלא והסופי. אם תחליט המועצה כ

שהוא למעט ההוצאות  ו/או לא לבצעו לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג
 בגין ערבות בנקאית שתוחזרנה לזוכה בלבד.

 בחתימת הסכם ההתקשרות.למען הסר ספק לא נדרשת ערבות בנקאית בשלב ההצעה , הערבות תוגש לרשות  .20.10

 לרשות שמורה הזכות להפחית מדרישות הביטוח בהסכם על פי שיקול דעתה הבלעדי. .20.11

 .אשר לטעמה לא היה מוצלחשיתוף פעולה בעבר  אתולה  הרשות תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שהיה .20.12

 אשר הזוכהכומים את מלוא הס ,ה זהמכרזע"פ  זוכהתהא רשאית לקזז מהסכומים אותם תהא חייבת ל רשותה .20.13
 רשות.חייב ל

 הזוכה לא יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו מכוח המכרז ו/או החוזה, כולן או חלקן, לצד ג' כלשהו.  .20.14

 

  עו"ד משה מור יוסף , מנכ"ל                
 הנגב לפיתוח הרשות             
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 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות -נספח א' 

 

 לכבוד
 הנגבהרשות לפיתוח 

 

 ג. א. נ.,

 

 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיותהנדון: 

 

להתקשרות עם מנהל פרויקט במכרז פומבי לקבלת הצעות  ה( יצא"הרשות" :ן)להל הנגבוהרשות לפיתוח  :הואיל
 ;במרחב הנגב "קסם המדבר" שמפעילה הרשות -בדואיתתיירות 

 ;ובכוונתי להגיש את הצעתי במכרז, בהתאם לתנאים ולדרישות המכרז :והואיל

 ולשמירה על סודיות;נדרשתי לאשר ולהתחייב להימנעות מניגוד עניינים כחלק מתנאי המכרז ו והואיל

 

 לפיכך, הריני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לא אמסור ידיעה או מידע או מסמך הקשור למתן השירותים וכל מידע/נתון מתוכו ללא הרשאה מהרשות מראש  .1
 ובכתב ולא ארשה לשום גורם אחר למסור ידיעה או מידע או מסמך או נתון כאמור. 

לא אפתח, כך, לפיללא קשר למקורו.  או ידיעה ך זה חלה על כל מידע, מסמךחובת הסודיות המפורטת במסמברור לי כי  .2
 אעיין, אוציא או אצלם חומר ולא אעביר חומר כאמור לכל אדם או גוף ולא ארשה לשום גורם אחר לעשות כאמור. 

 ידי הרשות.-אחזיר לרשות כל חומר שאקבל בכל עת שאדרש ובתום ההתקשרות, במועדים ובאופן שיקבעו על .3

 מהלך תקופת ההתקשרות, למעט לצורך מילוי תפקידי.לא אעשה כל שימוש במידע, ידיעה או מסמך אשר יגיעו אלי ב .4

לא אייצג ולא אפעל, במהלך תקופת ההתקשרות, מטעם כל גורם אשר עבודתי עם הרשות עשויה להיות רלוונטית  .5
 לגביו.

 לרשות ואפעל לפי הוראותיו.  דיתימאודיע על כך  -בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים  .6

 ות זאת, אפעל לפי הוראות הרשות, כפי שיהיו מזמן לזמן.בכל נושא הקשור להתחייב .7

התחייבויות אלו יעמדו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההתקשרות מכוח המכרז או עם סיום ההתקשרות ביני לבין  .8
 הרשות, מכל סיבה שהיא.

 

 

 

__________________    __________________ 

 תאריך             חתימה
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 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות -נספח ב' 
 )במידה והמציע הוא תאגיד, יש למלא על ידי כל מורשי החתימה (

 

אני הח"מ _____________ ת.ז. ______________לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים 
 עשה כן, מצהיר זאת בכתב כדלקמן:בחוק אם לא א

; 1952-התשי"ב מצהיר בזאת כי לא הורשעתי בעבירה ביטחונית ו/או בעבירות לפי החוק מס קניה )סחורה ושירותים(,הריני 
 290; סעיפים 1978-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975-חוק מס ערך מוסף; התשל"ו ; פקודת המכס;הכנסהפקודת מס 

, למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414-ו 393עד  297,383עד 
 .1981-השבים, התשמ"א

                                

 או      

 

 הנני מצהיר כי הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות: 

____________________________________________________________________ 

 _____________________________________)יש לפרט את העבירות(.__________
 

 לעבור בדיקות ביטחוניות. יתכן ואדרשוביצוע השירותים נשוא המכרז  הנגבידוע לי כי לצורך ההתקשרות עם הרשות לפיתוח 

קיים ו/או שיהיה קיים אודותיי במרשם הפלילי ביחס הואיל וכך אני נותן/נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע ה
כמו כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת  .1981 –פורטו להלן, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ"א לעבירות ש

 עה במקרים של מסירת מידע כאמור לעיל.בזאת מראש על קבלת הוד

כל תקופת עה המוגשת למכרז זה, ובמידה ואזכה במכרז, במשך הסכמה זו תהא תקפה, במשך כל תקופת תוקפה של ההצ
 .רשותההתקשרות עם ה

 

 

 :ולראיה באתי על החתום

 ______________ תאריך:

 ______________ שם:

 ______________ חתימה:

 

 אישור

הח"מ________ עו"ד מאשר כי ביום ________הופיע בפניי ה"ה______, אשר זיהה עצמו באמצעות אני 
ם הקבועים בחוק אם לא .ז.__________ / המוכר לי ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשית

 יעשה כן, חתם בפניי על הצהרה זו.

 

 ________________ חתימה
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 יש להגיש במעטפה סגורה  -טופס להצעת המציע -נספח ג' 

 

 לכבוד 
 הנגבות לפיתוח רשה

  08/2019מס'  פומבימכרז הנדון: 

 

 – במרחב הנגב שמפעילה הרשות"קסם המדבר" החוויה הבדואית בנגב  -ניהול פרויקט תיירות בדואית 
 [או "התוכניות" "הפרויקט]להלן " 

 .במכרז שבנדוןאני ________________ החתום מטה מגיש בזאת את הצעתי למתן שירותים 

 פרטי המציע .א

 

  שם המציע 

  פות שות/חברהזהות /מספר 

  התאגדותסוג ה

  תאריך התאגדות

 ____________________________________ .1 שמות הבעלים

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

 ____________________________________ .1 שם ות.ז. של מורשה חתימה

2. ____________________________________ 

  הרכב חתימות מחייב

  שם המנהל

  כתובת המציע

  מספרי טלפון

  מספר פקס

  דוא"ל
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 :התחייבויות המציעהצהרות ו .ב

אחד אך ורק אם מדובר  ידוע כי לא תתקבל הצעה שהוגשה על ידי יותר מגורם אחד. לצורך זה שותפות נחשבת כגורם .1
 בשותפות רשומה כחוק.

 מקבלם במלואם ללא סייג. חוברת המכרז ובהצעה זו ידועים לי ואניל הפרטים המופיעים באני מצהיר בזאת כי כ .2

עת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאתי אותם מתאימים וראויים, ואני הצעה זו מוצ .3
 מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.

 ולא יהיו לי ללוחות הזמנים וליתר האילוצים הכרוכים בביצוע השירותים,התשלום, אי לתנמודע  הנני מצהיר כי אני .4
   בגין קשיים או אילוצים כאמור.כל טענות 

הנני מצהיר כי אם הצעתי תזכה, אבצע את השירותים הנדרשים ברמה ובטיב הגבוהים ביותר על פי כל הוראות המכרז,  .5
 .גבנהלשביעות רצונה המלאה של הרשות לפיתוח 

ואמצעים כנדרש לביצוע  עומומחיות בביצוע השירותים הנדרשים וכי ברשותי יד הנני מצהיר כי הנני בעל ניסיון, ידע .6
 העבודות ברמה גבוהה ובהתאם לכל דרישות המכרז.

 הגשת ממועד ימים 150הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבני החל ממועד מסירתה ועד  .7
 .תיהצע

הצעתי לפי העותק בו נקוב הסכום ידוע לי כי שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים וכי במקרה של אי התאמה תתוקן  .8
 הנמוך ביותר.

 ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא .9
 רשות.והכול במטרה להבטיח את מירב היתרונות ל

זה כולן או חלקן.  י הוראות מכרזידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פ .10
 המפורטים במסמכי מכרז זה בלבד. כן רשאית הועדה להחליט על בחירת חלק מהשירותים 

נמסרה לי הודעה בדבר החלטה  לא ידוע לי כי ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים וכי כל עוד .11
 כאמור לא מוטלת על הרשות כל מחויבות כלפי. 

, כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין הרשות לבין המציע הזוכה. ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת יובהר .12
יצוע. ידוע לי ההסכם המצורף ע"י מורשי חתימה של הרשות ושל המציע והגשת אישור בדבר קיום ביטוחים וערבות ב

 כי החתימה על ההסכם במועד הקצוב לכך מהווה תנאי לתחילת ההתקשרות.

לעיל, כולן או מקצתן, במועד הקצוב לעיל, אאבד את זכותי  אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את האמור .13
 .השירותים נשוא המכרז לביצוע

 

 התמורה:

 התמורה:

 הסכומים כוללים מע"מ ככל וחל על המציע(.)ר מתן השירותים נשוא המכרז: להלן פירוט הצעתי הכספית כתמורה עבו

 

 כולל מע"ממוצע לחודש מחיר  מחיר מינימאלי מחיר מקסימאלי נושא

ביצוע כלל השירותים בהתאם 
להוראות המכרז ונספחיו בהיקף 

  שעות חודשיות 100שלא יפחת מ 

11,000  ₪ 

 כולל מע"מ

כולל ₪  8,000

 מע"מ
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 מחיר המוצע לשירות אליו הגיש המציע את הצעתו .א את היש למל

 ם כנגד חשבונית אשר תוגש לרשות לפיתוח הנגב בכל חודש בצירוף פירוט השעות כדלקמן:התמורה תשול

 הקבועה לתמורה זכאי המציע יהא בחודש שעות 100 של מינימאלי בהיקף הפרויקט מנהל ידי על שירותים אספקת כנגד
  .בהצעתו

לא יזכו את המציע הזוכה לעיל  הקבועהממסגרת השעות  חריגות, ות יזכה את המציע הזוכה בתמורה יחסיתעות פחהיקף ש
  .בכל תוספת תשלום

חודשיות בלבד והכל שעות  25החודשים הראשונים להתקשרות היקף השירותים הצפוי יעמוד על  6מובהר כי, במשך 
 לא תשולם כל תוספת בגין פעילות העולה על השעות הקבועות בהזמנת בהתאם להזמנת עבודה חתומה על ידי חשב הרשות.

 העבודה.

לרשות שמורה הזכות להגדיל או להקטין את היקפי הפעילות  של המציע ומנהל הפרויקט ובמקרה כאמור התמורה שתשלם 
מנת העבודה הנמוך *שעות ביצוע בפועל או בהתאם להז100של הצעת המציע )הצעת המציע/ הרשות תהווה את החלק היחסי

 מבין השנים(

ככל והרשות תדרוש אספקת שירותים בהיקף העולה על סך השעות הנקוב לעיל הרי כי במקרה כאמור תתומחר כל שעת 
מחלוקת המחיר החודשי המוצע  עבודה נוספת אשר תאושר על ידי הרשות מראש ובכתב בהתאם לשכר השעתי הנגזר

 ורט לעיל.בהצעת המציע בהיקף השעות הנדרש כמפ

 מובהר כי שירותים כאמור כפופים לדרישה בכתב ובהתאם להצעת מחיר שתאושר מראש ובכתב על ידי חשב הרשות.

 הצעה העולה על המחיר המקסימלי או הנופלת מהמחיר המינימאלי תיפסל.  •

 .תוספת יוקר ו/או כל תוספת שהיא למעט האמור במפורש במסמכי המכרזלא תשולם כל הצמדה למדד או  •

בין  5 יףלסעמכל סוג ומין שהוא והיא כוללת את מלא השירותים הנדרשים בהתאם  יבהצעתי זו כלולים כל הוצאותי •
אהיה זכאי אם הוזכרו כסעיף בהצעה ובין אם לא, לרבות נסיעות, ישיבות, הוצאות משרד ו/או כל הוצאה שהיא, לא 

 ואלו יחשבו כשירותים נלווים הכלולים בהצעה. לכל תשלום נוסף בגין שירותים שאינם כלולים בסעיפי ההצעה

התשלום יבוצע בהתאם לכמות השירותים שתצרוך הרשות בפועל, הרשות אינה מתחייבת לכל כמות שהיא או בכלל,  •
 הרשות רשאית לפצל את השירותים בין מספר מציעים.

 

 __ .תאריך: _______________.    חתימה: _____________   :אתי על החתוםלראיה ב
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 הסכם התקשרות -נספח ד' 

 

 הסכם

 2019לחודש ____  ביום ____ שנערך

 
  הנגבהרשות לפיתוח  :בין

 מצד אחד ("הרשות")להלן: 
 
 

 ____________, מס'  _______________ :לבין
 __________________________ מרחוב

_______________________________  
 ימצד שנ "(נותן השירותים)להלן: "

במרחב  שמפעילה הרשות למנהל פרויקט תיירות בדואית "קסם המדבר" 08/2019 מס' -והרשות פרסמה מכרז  :הואיל

 ;"(המכרז)להלן: " הנגב

  ;במכרזנבחרה כהצעה הזוכה  נותן השירותיםהצעת ו  :והואיל

רז, בהצעה ובהסכם זה את השירותים המפורטים במכלרשות  יעניק נותן השירותיםוהצדדים מעוניינים כי  :והואיל

 "(; השירותים": ן, במועדים ובתנאים, הכל כמפורט בהסכם זה לרבות במכרז ובהצעה )להלןבאופ

נותן והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין הרשות לבין  :והואיל
מים התקשרות במסגרת ההתקשרות שאינם הול , וזאת בהתחשב בתנאיואו מי מהפועלים מטעמו השירותים

 מעביד.ועובד  חסיי
 

 :לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 נותפרשמבוא נספחים ו .1

 חלק בלתי נפרד ממנו. זה ומסמכי המכרז, לרבות הצעת המציע, מהווים המבוא להסכם .1.1

 ת החוזה.כותרות הסעיפים הינן לנוחות הקורא בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות הוראו .1.2

 תקופת ההתקשרות .2

  31.12.2020 ועד ליום ______מיום  בתוקפהההתקשרות תהא  .2.1

להודעה בדבר מימוש  בכפוף(, חודשים 12) בשנהאופציות להארכת ההתקשרות, כל פעם  2לרשות תהיינה  .2.2

 האופציה לפני תום תקופת ההתקשרות או כל תקופת אופציה, בהתאם לנסיבות. 

 היה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.אופציה ת מימוש כל ןבענייההחלטה  .2.3

ימים  60 לנותן השירותיםהרשות תהיה רשאית לבטל את ההסכם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהודעה שתינתן  .2.4
 מראש, מבלי שהדבר יהווה הפרה של הוראות ההסכם.

תשלום מכל  ולם לשל או ותיםנותן השירידי הרשות, לא תהיה על הרשות חובה לפצות את -ההסכם על בוטל .2.5
 לביטול ההסכם. עדבפועל  נתן נותן השירותיםשסוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור שירותים 

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הרשות תהיה רשאית לבטל את ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים: .2.6
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עד נקבע לכך בהודעת הפר הוראה מהוראות ההסכם, ולא תיקן את ההפרה בתוך המו נותן השירותים .2.6.1
 ימים ממועד קבלת ההודעה. 7יהא המועד לתיקון ההפרה הרשות. לא נקבע מועד בהודעת הרשות 

 הפר את ההסכם הפרה יסודית. נותן השירותים .2.6.2

 הקפאת הליכים.ובכלל זה פשיטת רגל ו פירעוןנקלע להליכים של חדלות  נותן השירותים .2.6.3

 ות.הרש אצל נותן השירותיםהוטל עיקול על זכויות  .2.6.4

 ו/או אמצעי השליטה בו ללא הסכמת הרשות מראש ובכתב. נותן השירותיםאו יותר ממניות  25%העברת  .2.6.5

בביטול ההסכם לא יהיה כדי לפגוע בזכות כלשהי העומדת לרשות עפ"י כל דין, לרבות תביעה לפיצוי בגין נזקים  .2.7
 שנגרמו לה.

 ומחויב להעביר לרשות את כל החומר שברשות יםנותן השירותכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, ב .2.8
הפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא לאו את כל העבודה שעשתה עבור הרשות עד  שהופק ונערך לצורך הפעילות

הו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל חומר כלש ורשאי לעכב אצל ואינ נותן השירותיםשום פגיעה. מובהר כי 
לצורך הפעלת  נותן השירותיםאו נערך ו/או בוצע על ידי ל חומר שהופק ו/עוד מובהר כי כ .ותשלום המגיע ל

 הינו קניינה של הרשות בלבד. התכנית

בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו לרשות  נותן השירותיםוחבות למען הסר ספק מובהר כי ההוראות  .2.9

 פסקת הסכם זה.הגם לאחר 

 הצהרות הצדדים .3

כי יש בידיה הרשאה תקציבית  ,כלולה בתקציב הרשות 2019לשנת שוא הסכם זה הרשות מצהירה כי ההוצאה נ .3.1
 התקבלה על ידה בהתאם להוראות הדין. נותן השירותיםזו וכי ההחלטה בדבר התקשרות עם להוצאה 

בהתאם  לרשות וכי מתן השירותים על יד ,על פי כל דין לבצע את השירותים הוא כשירמצהיר כי  נותן השירותים .3.2

 ע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.זה אינו פוג להסכם

את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי  ול מצהיר בזאת כי יש נותן השירותים .3.3
  השירותים.ומחיות הנדרשים לשם אספקת והמ וכן את הידע המקצועי, הניסיון והאנוש העומדים לרשות

בין ולא להעביר או למסור את ביצוע השירותים,  ומצהיר ומתחייב לבצע את השירות בעצמ נותן השירותים .3.4
ידי -קיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא אם הותר הדבר בכתב מראש עלבמישרין ובין בע

 נציג הרשות המוסמך. 

ל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם בהתאם להוראות כל דין הח מתחייב לספק את השירותים נותן השירותים .3.5

 זה. 

4.  

 היתרים רישיונות ואישורים 

הנדרשים לצורך מסמכים והאישורים התקפים כל הא מחזיק בומצהיר ומתחייב בזאת כי ה נותן השירותים .4.1

התקפים מאת בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים הפעילות, למשך כל תקופת הפעילות, 
 מתחייב להציגם לרשות בכל עת שידרוש.  נותן השירותיםהרשויות המוסמכות. 

המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בהסכם זה.  נותן השירותיםמובהר כי נכונותן של הצהרות  .4.2
אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית 

 . נותן השירותיםשל הסכם זה מצד 
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 ובות על כל צו שניתן כנגד, לרומיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותימתחייב להודיע לרשות  נותן השירותים .4.3

 את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.  תלת ווהאוסר או מגביל את יכולת

וכן באחריותו כי, כל  על פי המכרז ונספחיומתחייב כי כל השירותים אשר הנו מחויב לבצעם  נותן השירותים .4.4
יינתנו בכפוף ובהתאם  פחיועל פי הוראות המכרז ונסנגב, מתחייבת לבצע הפעולות אשר הרשות לפיתוח ה

 מפורסמים מעת לעת מטעם משרד החינוך.  אשרלהוראות, הנחיות וחוזרי מנכ"ל העדכניים 

  נותן השירותיםידי -השירותים שיינתנו על .5

המפורטים שירותים האת  נותן השירותים, מזמינה בזה הרשות מאת נותן השירותיםשל  ובהסתמך על הצהרותי .5.1
 "(: השירותיםשהגיש למכרז, )להלן: " י המחיר הנקוב בהצעהועל פבנספחיו ובמכרז, 

הרשות, להוראות הסכם  בהתאם לדרישותברמה הגבוהה ביותר ומתחייב לספק את השירותים  נותן השירותים .5.2
 זה על נספחיו ולהוראות כל דין. 

 נותן השירותים התחייבויותאי מילוי  .6

אחרת  זכות, רשאית הרשות, מבלי לגרוע מכל גדר במכרזאת התחייבויותיו כמו נותן השירותיםהיה ולא מילא  .6.1
 ולן ביחד: בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות הבאות או כ ההקיימת ל

מטעמו, ולקזז את ההוצאות  בין בעצמו ובין באמצעות מי התחייבותואת  נותן השירותיםלבצע במקום  .6.1.1

 לפי הסכם זה.  לנותן השירותיםים שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיע

 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב. .6.1.2

מתחייב להחזיר לרשות את כל ההוצאות הישירות והעקיפות שהיו  נותן השירותיםמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .6.2
, ולשפות את הרשות בגין נזקים שנגרמו נותן השירותיםידי -לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על

 יגרמו עקב ביטול ההסכם. או שי

בכך כדי לגרוע  נספחיו ואיןאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של הרשות לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על  .6.3
 פי כל דין או הסכם. -מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית לרשות על

 פיקוח הרשות .7

התחייבויותיו , לפקח על ביצוע וולותימתחייב לאפשר לנציג הרשות או מי שבא מטעמה לבקר פע נותן השירותים .7.1

 . הניתנים על ידו השירותיםכל המכרז, ההצעה וההסכם, לרבות פיקוח על עפ"י 

 מתחייב להישמע להוראות הרשות בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.  נותן השירותים .7.2

, לנותן השירותים הורותמוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה לרשות לפקח, להדריך או ל .7.3
 יצוע הוראות ההסכם במלואו.הנם אמצעי להבטיח ב

יספק לפי דרישת הרשות כל מסמך, דו"ח או הסבר שיידרש לצורך בדיקת ובחינת השירותים  נותן השירותים .7.4

 המסופקים על ידו.

 העדר זכות ייצוג .8

 ךרשאי או מוסמ ונציג של הרשות ואינ סוכן, שלוח או ואיננ נותן השירותיםמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי  .8.1

 לייצג או לחייב את הרשות בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה. 
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כמי שיש בידו רשות לשמש כנציג ו/או סוכן ו/או שלוח של הרשות,  ומתחייב שלא להציג עצמ נותן השירותים .8.2

באחריות הבלעדית לכל נזק  ויישא , והואמסויםענין מהרשות לצורך  באלא אם כן קיבל הסכמה מפורשת בכת
 או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. ו/לרשות 

 העסקת עובדים וקבלני משנה .9

 . הנדרשים לצורך אספקת השירותים ניסיוןובכישורים ב ,מתחייב להעסיק כוח אדם בהיקף נותן השירותים .9.1

להעביר  תחייבתהיה   יאכי הרשות תהיה רשאית לקזז מהתמורה שהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת  .9.2
נותן , אם יתברר כי על פי שיקול דעתה הבלעדי מתן השירותים, סכומים יחסייםעבור  לנותן השירותים

  והוראות הסכם זה על נספחיו. רשותלדרישות ה את מצבת כוח האדם בהתאם מקיים ואינ השירותים

לצורך ביצוע  1959-אי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"טהיה רשילא  נותן השירותים .9.3
, אלא אם כן ניתנו לו האישורים המתאימים לכך, ובכל מקרה הוא הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה

-חוקי העבודה החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז לקיום מלא ושלם של כל מתחייב

1987 . 

 1952 -עסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות חוק עבודת הנוער, התשי"גימתחייב כי אם  נותן השירותים .9.4

אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה  נותן השירותיםהיה י(. בנוסף לאמור, "עבודת נוער חוק")להלן: 

 להסכמים קיבוציים החלים על העובדים.

בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או זכות המגיעים להם  וסקים על ידשלם לעובדים המועי נותן השירותים .9.5
מהווה זה. הפרת סעיף זה  על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות חוזה

 .המידיהפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו 

לצורך  ידו לבין העובדים המועסקים על ודה בינמתחייב, במידת הצורך, להסדיר את יחסי העבו נותן השירותים .9.6
פרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה החוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה. 

 לביטולו המידי.

חוק הגנת השכר, ל 24מסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס' י השירותים נותן .9.7
נותן  בדואר. נותן השירותיםשלח לו אותו י. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו, 1958 – תשי"ח

 פעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את נוכחות העובד במקום העבודה.י השירותים

עם ביקורות שייערכו מטעם יחידת הביקורת באגף החשב  תחייב לשתף פעולה באופן מלאמ נותן השירותים .9.8

וכל גורם  , משרדי הממשלההנגבלפיתוח הנגב ו הכלכלה במשרד ההסדרה והאכיפה במשרד מנהלהכללי, 
 על ידי החשב הכללי או המשרדים לעניין שמירת זכויות עובדים.מקצועי אשר ימונה 

 לנותן השירותים ם, יועברו כל הממצאים בכתב במקרים שבהם נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדי .9.9
ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה חשבון המפרט תיקון מלא של  30תחייב להמציא בתוך י נותן השירותיםו

יושהה עד  לנותן השירותיםהתשלום הבא  ופרו.ההליקויים, כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם 
 למילוי תנאי זה. 

בדבר פגיעה בזכויות שות רמה וימים על כל תלונה שתועבר אלי 30תחייב להשיב בכתב בתוך י נותן השירותים .9.10

 את הליך בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה.  נותן השירותיםפרט י. בתשובתו והעובדים המועסקים על יד

ום בנוסח מתחייב לחתום על תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימ נותן השירותים .9.11
 למכרז.  ו' המצורף כנספח

 הסכם זה. כהפרה יסודית של -לכל דבר ועניין  -תחשב  ,הוראות חוקים וצווי הרחבהמובהר כי הפרת  .9.12

אין בהסכם זה כדי ליצור בין הצדדים או בין הרשות לבין עובדי הספק או הספק בעצמו, יחסי עובד ומעביד,  .9.13

 שותפות או שליחות.

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7875
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7875
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7875
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מי מטעמו ו/או המועסק על ידו סכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק ו/או הספק מצהיר כי אין בה .9.14

 לבין הרשות יחסי עובד מעביד.

ו/או עוזריו ו/או  האנשים המועסקים על ידי הספק לצורך ביצוע הסכם זה ייחשבו לכל צורך כעובדיו  .9.15

מעביד  -ה הנובעת מיחסי עובדתביע שליחיו של הספק בלבד, והוא יישא באחריות בלעדית לכל טענה או 

ו/או המדינה, והוא יפצה את הרשות וישפה אותה בגין כל תביעה כזו, אם תחויב בה  אשר תופנה כלפי הרשות

  המדינה ו/או הרשות.

הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים לרשות על בסיס קבלני, ולכן הרשות לא תהיה אחראית  .9.16

 י הסכם זה. שיגרמו לו ו/או למי מטעמו בשל מתן השירותים על פ בצורה כלשהי לנזקים

הרשות לא תהיה אחראית בצורה כלשהי לנזקים שיגרמו לספק ו/או למי מטעמו ו/או למי המועסק על ידו בשל  .9.17

מתן השירותים על פי הסכם זה. כדי להבטיח עצמו בפני נזקים כאמור, מתחייב הספק לבטח את מי המועסק 

 פי כל דין.ד לביטוח לאומי ולשאת בכל התשלומים שהוא חב בהם לעל ידו במוס

לא תהיינה למציע ו/או למי מטעמו ו/או למועסקים על ידו בביצוע השירותים על פי הסכם זה זכויות של עובדים  .9.18

אצל הרשות ו/או המדינה והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע השירותים על פי 

 שהיא. זה ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או הפסקתו מכל סיבה הסכם 

הספק מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל הדין בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים, לרבות ביצוע כל  .9.19

 התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד וכל התשלומים שמעביד חייב בניכויים על פי חוק. 

ביטוי בהסכם זה, יש לראות את כי למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי אם ייקבע מסיבה כלשהי,  .9.20

ההתקשרות נשוא הסכם זה כהעסקת עובד וכי חלים עליה הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם 

ומותנה בזה בין הצדדים כי השכר כעובד, בשל ההעסקה בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה 

כול כפי שייקבע על ידי נציב שירות המדינה, ובאין עובדי מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר, ה לגבי

תפקיד זהה או דומה כאמור לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר 

ה מחד גיסא, והחישוב החדש יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים והזיכויים על פי הסכם ז

 קוזזו הדדית.כאמור מאידך גיסא, י

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה ולמרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, תידרש  .9.21

הרשות במועד כלשהו לשלם תשלום שמקורו בטענה כי שררו יחסי עובד מעביד בין הרשות לבין הספק ו/או למי 

ם שתידרש הרשות לשלם כאמור לרבות הוצאות ישפה המציע את הרשות מיד עם דרישה בגין כל סכו מטעמו,

 ושכ"ט עו"ד, ככל שיהיו.

 שימוש בכלים ובחומרים .10

למעט פינת  וועל חשבונ נותן השירותיםהשירותים, יירכשו על ידי  מתןכל הכלים והחומרים, הדרושים לשם  .10.1

 .של נותן השירותים ו/או מי מטעמו בהתאם לתנאי המכרזעבודה במשרדי הרשות שתועמד לשימושו 

השירותים, יהיו מסוג המתאים ללא סייג  מתןשימוש לצורך יעשה  נותן השירותיםכל הכלים והחומרים בהם  .10.2
  השירותים בהתאם להסכם זה. מתןל

 -ל דבר ועניין לכ -תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב  מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או .10.3
 כהפרת הסכם זה.

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים .11
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היה רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת הרשות, ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה י נותן השירותים .11.1

 -רשאי לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו  ואינ השירותיםנותן על אף האמור,  שלפי הסכם זה. ובחובותי
 לפי הסכם זה. רשותמשום פגיעה בהפעלת השירותים ל -שות לדעת הר

 ואו בין התחייבויותי וכי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינ מצהיר נותן השירותים .11.2
אישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין העסקיים, המקצועיים או ה ועפ"י הסכם זה ובין קשרי

לבין כל גורם אחר  וניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינחשש לת כל עסקה או התחייבות שיש בה אם לאו, לרבו
זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה )להלן: הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, 

  "(. ניגוד עניינים"

היה ובכל זאת נוצר מצב של  -גוד עניינים בני הפועלים טעמוו/או  וו/או מי מעובדי נותן השירותיםלא ימצא  .11.3

על כך מיד לנציג הרשות המוסמך בכתב ותמלא אחר כל הנחיות  נותן השירותיםדווח יניגוד עניינים, חשש ל
 הרשות בנדון.

  התמורה, תנאי ומועדי תשלום .12

לנותן ת על פי הסכם זה, תשלם הרשו נותן השירותיםתמורת מתן כלל השירותים ומילוי יתר התחייבויות  .12.1
 להסכם זה. ג' נספח כ תכמפורט בהצעת המחיר, המצורפ נותן השירותיםתמורה בהתאם להצעת  השירותים

 נותן השירותיםהציע אשר , לפי התעריף בכתב התשלום יהיה אך ורק לשירותים שסופקו לרשות על פי דרישתה .12.2

   ובהתאם לכמויות שהוזמנו וסופקו בפועל. ההאמור בהצעה

בכתב הכמויות הם סופיים והרשות לא תשלם  יםהמחירים עבור יחידות תפוקה בודדות הקבוע מובהר בזאת כי .12.3
עבור יחידת תפוקה בודדת המופיעה ו/או כל תוספת שהיא כל תשלום נוסף בגין השירותים ו/או הציוד הקבוע 

 בכתב הכמויות.

לאחר  .בכתב הכמויות שירותיםנותן הבסכומים אותם הציע  כלולמס ערך מוסף בגין התמורה עבור השירותים  .12.4
אל החשבונית יצורף  .חשבונית לתשלום בגין השירות שסיפק נותן השירותיםגיש יכנדרש  השירותים ביצוע

נותן המרכז את פירוט השירותים והתשלום המבוקש בגינם בהתאם להצעת דו"ח, מאושר על ידי נציג הרשות, 

סיפק ככל שהשירות, ש לל העתקי החשבוניות שהוצאו.צרף לו את האסמכתאות המתאימות, כווי, השירותים
 המשנה. לנותן השירותיםהוכחת תשלום  נותן השירותיםעביר יבוצע באמצעות קבלן משנה,  נותן השירותים

 ג'בהתאם למפרט השירותים שבנספח  הפעילותיינתן תמורת ביצוע מלא ושלם של  לנותן השירותיםהתשלום  .12.5

שעות  100על לפחות הפעילות של מנהל הפרויקט מטעם נותן השירות יעמוד  מוסכם כי היקף ,למסמכי המכרז
בחודש בגינן יגיש נותן השירות דוח שעות פעילות בציון הרשות / נושא בגינו בוצעה הפעילות ביצוע חלקי של 

יתן עודפות ולא נ לא תשולם תוספת בגין שעות שעות הפעילות יזכה את נותן השירותים בחלק יחסי של התמורה
. מובהר כי בכל מקרה לא יהא נותן השירותים זכאי לתוספת יהיה ליחס שעות כאמור לחודש בו חסרות שעות

 בגין דוחות ביצוע העולים על כמות השעות שנדרשה במכרז. 

 25החודשים הראשונים להתקשרות היקף השירותים הצפוי יעמוד על  6במשך  על אף האמור,  מובהר כי, .12.6
והכל בהתאם להזמנת עבודה חתומה על ידי חשב הרשות. לא תשולם כל תוספת בגין  שעות חודשיות בלבד

 פעילות העולה על השעות הקבועות בהזמנת העבודה.

המציע ומנהל הפרויקט ובמקרה כאמור לרשות שמורה הזכות להגדיל או להקטין את היקפי הפעילות  של  .12.7
*שעות ביצוע בפועל 100יע )הצעת המציע/התמורה שתשלם הרשות תהווה את החלק היחסי של הצעת המצ

 או בהתאם להזמנת העבודה הנמוך מבין השנים(

גשת חשבונית ומסמכים נדרשים נוספים ובהתאם לנהלים המקובלים ברשות )שוטף + ה , כנגדהתשלום יבוצע  .12.8

תשלומים חוק מוסר ובהתאם להוראות  יום הגשת החשבונית( בכפוף לאישור החשבונית על ידי נציג הרשותמ 30
  .2017-לספקים, תשע"ז
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ו/או נעדרו ממנה אסמכתאות לפי  הרשות לא תשלם תמורה עבור שירותים להם לא צורפה חשבונית כנדרש

 . דרישת הרשות

יגיש לרשות בסוף כל חודש דו"ח הכולל את פעילותו באותו חודש וחשבון לתשלום וחשבונית  נותן השירותים .12.9
 ימים מיום קבלתם.  14. הדו"ח והחשבון ייבדקו על ידי הרשות בתוך בגין אותו חודש ו/או לפי העניין

נותן יזכה את ביצוע חלקי של עבודה אחת או יותר מבין העבודות הנכללות בשירותים הנדרשים במכרז זה, לא  .12.10
בתשלום כלשהו עבור אותה עבודה, אלא אם הוא נובע מסיום ההסכם שלא מחמת הפרתו, או במידה  השירותים

 ע החלקי נבע מהוראה של נציג הרשות ו/או מי מטעמו.והביצו

 ומתחייב לשאת על חשבונ נותן השירותיםכל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין. מהתמורה ינוכו  .12.11

מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים לביטוח  ובכל התשלומים החלים עלי
 בגין זכויות סוציאליות.לאומי ותשלומים נוספים 

מנה, מות למזמין בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק לא תהיינה כל דרישות וטענ לנותן השירותים .12.12
דרישת התשלום כאשר ו/או  אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום ו/או אי מילוי ראוי של דו"ח התשלום

נוספים לדרישת התשלום ו/או נדרשה מכל סיבה  בכל מקרה בו דרשה הרשות פרטים או הדו"ח לא אושרו.
, יחל מנין המועדים לביצוע התשלום מהיום בו בוצעו נותן השירותיםהשלמה של דרישת התשלום על ידי 

 ההשלמות הנדרשות.

רה נאותה והוגנת מוצהר ומוסכם בזאת כי התמורה בהתאם לסעיף זה היא קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמו .12.13
, לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיה םלנותן השירותי

 על פי הסכם זה על נספחיו, ועל פי כל דין. נותן השירותיםשל 

, לא תהרשומוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף זה, לא ישולם על ידי  .12.14
לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם במהלך מתן השירותים ולא 

של לאחר אישור ועדת המכרזים  ולא לכל אדם או גוף אחר, אלא לנותן השירותיםו/או כל הנובע מהם, לא 
 מורשי החתימה של הרשות. , בהתאם להסכם בכתב שייחתם מראש על ידי הרשות

ע מהמזמין העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת שינויים בשער החליפין היה רשאי לתבוילא  תן השירותיםנו .12.15
של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין 

 עקיפים, או מחמת כל סיבה אחרת.

ותים או ביצועם או על העסקת החלים או יחולו בעתיד על השיר כל מס, היטל או תשלום חובה אחר מכל סוג .12.16
וישולמו על ידו באופן בלעדי. המחירים  נותן השירותיםעל פי הסכם זה יחולו על  נותן השירותיםעובדים ע"י 

יתווספו אליהם הפרשי יישארו קבועים במשך כל תקופת ההתקשרות ולא  נותן השירותיםהמפורטים בהצעת 
 לעיל.  מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! , בכפוף לאמור בסעיף הצמדה כלשהם

 ר" ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. למכרז "טופס הצעת מחיג'  העתק של נספח .12.17

לנותן ומצהיר בזאת כי הרשות תהא רשאית לקזז מהתמורה שעל הרשות לשלם  םמסכי נותן השירותים .12.18
פי -על נותן השירותיםאחר כל סכום המגיע לרשות מ פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם-על השירותים

 פי כל הסכם אחר. -הסכם זה או על

 פגיעה, הפסד, אובדן או נזק .13

 ורכושלו א ובאחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופ יישא נותן השירותים .13.1
, או לרכוש הרשות או לגופו או רכושו של וים מטעמאו של העובד ואו לגוף או רכוש עובדי ושלו או של מי מטעמ

 ה.זכל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם 
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 ואו רכוש ומוסכם בין הצדדים כי הרשות לא תשא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופ .13.2

גופו או רכושו של כל אדם אחר שות או לאו לרכוש הר ואו לגוף או רכוש עובדי ואו מי מטעמ נותן השירותיםשל 
 בלבד. נותן השירותיםכתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה; וכי אחריות זו תחול על 

מתחייב לשפות את הרשות על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים  נותן השירותים .13.3
עם קבלת הודעה  ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מידכתוצאה  נותן השירותיםשל  ואו מחדלי וממעשי

 על כך מאת הרשות.

 בעלות וזכויות יוצרים .14

או יעשה בהם  נותן השירותיםכין יכל התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, נתונים, תוכנות וכל חומר אחר ש .14.1

 שייכיםהנובעות ממנו, יהיו  על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצריםהפעלת התכנית לשם  שימוש
 לרשות והיא תהייה רשאית לעשות בהם, כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי. 

 ידרש לכך, דוגמאות של כלימתחייב למסור לרשות בסיום ההתקשרות או במהלכה, באם  נותן השירותים .14.2

במסגרת ביצוע הסכם  נותן השירותיםי פרסומים, תוכנות וכל חומר אחר שיוכן על ידהמסמכים, ערכות הדרכה, 
 זה.

פר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע ימצהיר כי לא הפר או  נותן השירותים .14.3
 על פי חוזה זה. וחיובי

עם ו יוצרים בכל התקשרות חוזית שלמתחייב בזאת לעגן את זכויות הרשות ביחס לזכויות ה נותן השירותים .14.4
על פי הסכם זה באופן שזכויות היוצרים של  ובמסגרת ביצוע התחייבויותי ומטעמ ו/או עם מי שפועל ועובדי

 הרשות תשמרנה.

 חובת ביטוח .15
ו/או  הרשויות והגופים העוסקים בפיתוח הנגבו/או  הרשות לפיתוח הנגבבסעיף זה )ביטוח ( תקרא :  רשותה .15.1

 .גופים קשורים ו/או משרדי ממשלה קשורים ו/או  הרשות לפיתוח הנגבממי שמקבל שרותים 
פי -זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי עלפי הסכם -עלנותן השירותים    מבלי לגרוע מהתחייבויות  .15.2

קיום ביטוחים  אישורהינו עריכת ביטוח כמפורט בנספח נותן השירותים    לחתימת ההסכם עם כל דין. תנאי 
)להלן: "אישור קיום ביטוחים"(. עלות הביטוח ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  ט'המצ"ב להסכם זה כנספח 

בלבד. אי המצאת אישור קיום ביטוחים מכל סיבה שהיא נותן השירותים    יחלו על  וההשתתפויות העצמיות
מאחריות על פי דין ו/או הסכם זה נותן השירותים    סיבה שהיא, אינם פוטרים את ו/או שינוי בתוכנו מכל 

 זה. במכרזם באישור קיום ביטוחים ובכל מקום אחר לרבות הסדרי הביטוח הרשומי
 

הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור קיום ביטוחים, הנם מזעריים ואין  הביטוחים .15.3
יהיה נותן השירותים    להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על  םבהם משום אישור של הרשות או מי מטעמ

 ולצד שלישי כלשהו. יטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, לרשות לקבוע ביטוח וסכומים לב

 
סעיף בדבר וויתור  ירשםואשר קשורים לנשוא ההסכם, נותן השירותים    הביטוחים הנוספים  אשר יערוך  בכל .15.4

 כלפי הרשות .נותן השירותים    על זכות התחלוף של מבטח 

 
ואשר קשורים לנשוא ההסכם, יהיה סעיף בדבר וויתור נותן השירותים     הביטוחים הנוספים  אשר יערוך בכל .15.5

 כלפי הרשות .נותן השירותים    על זכות לטענת ביטוח כפל של מבטח 
לרשות את אישור קיום ביטוחים כשהוא נותן השירותים    , ימציא החתימה על הסכם זהימי עבודה לפני  14 .15.6

 וק בסוגי הביטוח הנדרשים בו. של מדינת ישראל לעסידי חברת ביטוח בעלת רישיון -חתום על
 

ומוסכם בין הצדדים כי הרשות תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום ביטוחים אך לא תהיה חייבת  מוצהר .15.7
 לעשות כך.
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ומוסכם בין הצדדים כי בדיקת אישור קיום ביטוחים או אי בדיקת אישור קיום ביטוחים אין בהם  מוצהר .15.8
 ינות האישור. ות או מי מטעמה לתקמשום אישור של הרש

 
נותן ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או כל הארכה שלו, ימציא  14 .15.9

לרשות שוב את האישור קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת השירותים    
 פה, כדלקמן:...". " אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקו

 
נותן השירותים יהיה אחראי להסדרת ביטוחים של נותני השירותים בפרויקט תיירות בדואית בכיסוי  .15.10

ים או מפוקחים או מנוהלים על ידם . בכל הביטוחים של נותני וסכומים המתאימים לאירועים הנערכ
 רותים.השירותים כאמור, ירשמו לכל הפחות הסדרי ביטוח כפי הנדרש מנותן השי

 
 ימשיך ויסדיר ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו חבות על פי דין.נותן השירותים     .15.11

 

על פי הסכם נותן השירותים    האמור בסעיף זה )סעיף ביטוח( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של  .15.12
 .   על פי הסכם זה יםהנדרש יםוחכי הוא הבין ויערוך את הביטנותן השירותים    זה. בחתימתו על ההסכם מאשר 

מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי נותן השירותים    אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את  .15.13
רשות לפיתוח הנגב, על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין הואין לפרש את האמור כוויתור של  הסכםה

 זה. הסכםועל פי  

 שמירת סודיות .16

לא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין מתחייב לשמור בסוד ו תן השירותיםנו .16.1
ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי 

עקב או בקשר  ואו מי מטעמ ו, עובדיתיםנותן השירו"( שיגיעו לידי מידע סודי)להלן: " טיבם אינם נכסי הכלל
להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם הרשות, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר 

 ללא אישור הרשות מראש ובכתב. -מכן 

קב ע ואו שיגיעו אלי ומתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר ל נותן השירותים .16.2
 כם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם הרשות. ביצוע הס

בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הוראות  לנותן השירותיםתת הרשות רשאית ל .16.3
מתחייבת למלא אחר דרישות  נותן השירותיםהסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים ו

  ון.הרשות בנד

מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש  שירותיםנותן ה .16.4
 ובכתב מאת נציג הרשות המוסמך. 

מתחייב למסור לרשות מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה את כל המידע הסודי  נותן השירותים .16.5
או נכס שנמסר לה על ידי הרשות, ולא להשאיר  מידע, מסמך שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל

                   בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידה במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה.

-שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"ז ומצהיר כי ידוע ל נותן השירותים .16.6
עמיד לרשות הרשות בצורה מלאה, מסודרת ועניינית י נותן השירותיםשהיא ה מכל סיבה עם סיום הסכם ז .1977

"(. כל המידע יועבר המידע" -בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה )להלן  ואת כל הידע והמידע הנמצאים ברשות
ל אופן לרשות ו/או לצד שלישי שתמנה הרשות, בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כ

, בלוח זמנים שייקבע ע"י הרשות, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו אחר(
 קניינו הבלעדי של הרשות.

 נספח א'מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור על  נותן השירותים .16.7
ומהווה  למניעת ניגוד עניינים" המצורף כנספח למסמכי המכרזובמסמכי המכרז "התחייבות לשמירת סודיות 

 חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 
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 וחובות זכויות ה ו/או המחאה שלהעבר איסור .17

ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י חוזה זה, אלא אם קיבל את  אינו רשאי להמחות נותן השירותים .17.1
 .הסכמת הרשות לכך בכתב, מראש ובאופן מפורש

אשר בקשת תהיא להתנגד להמחאת זכויות וחובות, ועל כן קרוב לוודאי שלא  הבזאת כי מדיניות ההרשות מודיע
 זכויות או חובות. מחאה שללה נותן השירותים

בכל מקרה אחראי בפני הרשות לכל דבר הקשור  נותן השירותיםשאר יגם במקרה של הסבת זכויות או חובות י
 לביצוע הוראות הסכם זה.

 רשות תהיה רשאית להמחות את זכויותיה עפ"י הסכם זה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. ה .17.2

 ערבות לקיום חוזה .18

 

לרשות, לאחר חתימת חוזה זה, הזוכה  מציעבהתאם לחוזה זה, ימציא ההזוכה  המציעהבטחת מילוי חיובי ל 18.1
 אוקטוברמדד בגין חודש כאשר המדד הבסיסי יהיה ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה למדד המחירים לצרכן, 

 .₪ 0005, :סך על, ", ברת פירעון עם דרישההרשות לפיתוח הנגבלפקודת " .20191115., שפורסם ביום 2019

 ".ערבות ביצוע חוזה, "'כנספח הנוסח הערבות יהא לפי הנוסח המצורף למסמך זה והמסומן                   

ימים  30לפחות  מציע הזוכהה ידי על ותחודשת החוזה. הבנקאית תישאר בתוקפה בכל מהלך תקופ הערבות  18.2
עד למציע הזוכה תשלומים כלשהם  הרשותשלם תבטרם פקיעתה, היה ובשלב כלשהו תפקע הערבות, לא 

 יחשב כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית. המציע הזוכהלהארכתה או חידושה של הערבות הבנקאית ו

נזקים שנגרמו לה ה חד צדדית שתימסר לבנק, לשם כיסוי הרשות תהיה רשאית לחלט את הערבות בהודע 18.3
 בכל הקשור להסכם זה. מציע הזוכהכתוצאה ממעשה ו/או מחדל כלשהו של ה

 הרשות תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לראות בסכום הערבות משום פיצוי מוסכם עבור נזקיה. 18.4
 נציג הרשות .19

 קלר-תיירות ותרבות, גב' שירן עדימנהלת מחלקת הנושא בתפקיד הוא עובד הרשות נציג הרשות לביצוע הסכם זה 
 יתן על כך הודעה בכתב.תמעת לעת, ובלבד ש ההזכות בידי הרשות להחליף את נציג"( נציג הרשותלהלן: ")

 שיפוט מקום .20

 תהיה סמכות בלעדית לדון בכל תובענה הנובעת מהסכם באר שבעלבית המשפט המוסמך בעיר הצדדים מסכימים כי 
 זה.

 כתובות והודעות .21

 כמפורט בראש ההסכם. והרשות הינן נותן השירותיםכתובת  .21.1

 , ובלבד שנשלחה בדואר רשום.לנותן השירותיםכל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה  .21.2

 .רשות. הודעה לפי סעיף זה תינתן לנציג הורשאי להודיע לרשות, מעת לעת, על שינוי בכתובת נותן השירותים .21.3

 ביקורת .22

חשב הרשות, המבקר הפנימי של הרשות או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת  .22.1
בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית  נותן השירותיםההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל 

 נשוא הסכם זה.

, לרבות אלה נותן השירותיםים של ת ובמסמכביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונו .22.2
 השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש. 
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מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך  נותן השירותים .22.3
מוותר בזאת  נותן השירותיםואה חשבון, ככל שישנם בידו. על ידי רכמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים 

 על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי הרשות.

מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד  נותן השירותים .22.4
 שלישי. 

 ם או בתנאיםנוי בהסכשי .23

מורשי מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי 
 . מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.החתימה בצדדים

 

 

 

 לראיה באו הצדדים על החתום:

_______________ 
 הרשות

 אישור
___________, עו"ד מאשר  אני הח"מ

כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי החתימה 
 ברשות. 

 
__________ 

 חתימה

______________ 
 נותן השירותים

 
 אישור

אני הח"מ ___________, עו"ד מאשר כי הסכם זה 
 נחתם על ידי מורשי החתימה בקבלן. 

 
 

__________ 
 חתימה
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 -נספח ה
 חוזהערבות ביצוע 

 

  בנק : 

 סניף : 

 כתובת הסניף : 

 תאריך : 

 לכבוד
 הרשות לפיתוח הנגב

 ערבות בנקאית מס'____________הנדון: 

"(, סכום הערבות" )להלן: ש"ח( אלפיםחמשת ) "חש 5,000עד לסכום כולל של  ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום .1
מדד סכום הערבות יהיה צמוד ל 08/2019כרז מספר "(, בקשר למהנערב" __________________ )להלן:שתדרשו מאת 

כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי  המחירים לצרכן,
  , בתנאי ההצמדה שלהלן:"(המדד)להלן: " אחר

 .15.11.19הידוע ביום  2019 אוקטוברחודש לעניין ערבות זו יהא המדד בגין  "המדד היסודי"

 רונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו. שפורסם לאח זו, יהא המדד לעניין ערבות "החדש המדד"

 לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: "הפרשי ההצמדה"

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד  ,אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את  ד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.החדש למד

 הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה עליכם  ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, .2
 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. או לנמק או להוכיחלבסס 

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את הסכום הנקוב  ימים 7-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .3
 ערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום ה

. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על חודשים ממועד הוצאתה, ועד בכלל 12למשך  שאר בתוקפהערבות זו תי .4
 ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

נות אל  הבנק אנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שהרשות לפיתוח הנגב, תוכל לפי שיקול דעתה המוחלט, לפ .5
ת לעת ואנו מעניקים אף הסכמתנו לכך שהבנק יאריך את תוקף הערבות, ככל ולדרוש את הארכת תוקף הערבות מע

 שיידרש על ידן.

 בכבוד רב,   

______________________ בנק  

 החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף. טופס זה ייחתם בידי מורשי
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 הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים - נספח ו'
 הצהרה/התחייבות -מידה והמציע תאגידב

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם __________________ שמספרו 
 )להלן: נותן השירותים( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:  ____________

 הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:  .1

הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה  ינותן השירותים ובעל .1.1
 למועד חתימת ההצהרה. 

 –אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים  .1.2
 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד חתימת ההצהרה. 

  – זה סעיףלעניין 

בעל השליטה בו או חבר  גם -מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם –" בעל זיקה"
 בעל השליטה בו.  בני אדם אחר שבשליטת

 .1991 – חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א –" חוק עובדים זרים"

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –" השליט"

 הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה: .2

 השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. נותן .2.1

חתימת ההצהרה  נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד .2.2
 שנה לפחות ממועד ההרשעה.  חלפה

במועד חתימת ר מינימום, אך נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכ .2.3
 ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 – לעניין סעיף זה

 . 1981 -התשמ"אכמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(,  –" שליטה" -" והחזקה", "אמצעי שליטה"

 כל אחד מאלה: –" בעל זיקה"

 חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים. (א)

 השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:אם נותן  (ב)

 בעל השליטה בו; (.1)

במהותו להרכב כאמור                     חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה (.2)
דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן  של חבר בני האדם חומי פעילותושל נותן השירותים, ות

 השירותים;

 נותן השירותים על תשלום שכר העבודה; מי שאחראי מטעם (.3)

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  –אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית   (ג)
 מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;

 (. 31.10.02הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג ) –" הורשע"

 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –" חוק שכר מינימום"
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 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם. –" שליטה מהותית"

הצהרתי  ____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכןהנני מצהיר כי שמי הוא _ .3
 אמת. 

 

 
_______________ 

 חתימה

 

 אישור

 1971 -לפקודת הראיות )נוסח חדש(, תשל"א 15בהתאם לסעיף 

שנת ____  אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר.___________(, מרחוב _______, מאשר/ת כי ביום ___ בחודש ____
ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית -ו עלהופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיהה עצמ

וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא 
        יה בפני. יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם על

        

 

     
__________________ 

 חתימת מקבל התצהיר
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 אישורים/התחייבויות -נספח ז' 

 הסף לתנאי 7.4 סעיף לעניין אישור .1

 ____________ שמספרו/נושא ת. אני הח"מ רו"ח __________________ מרחוב ______________ המבקר את

שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת  (, מאשר בזאת כי המציע"המציע______________ )להלן: " ז. מס'
_________, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים 

 , ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש. עליו, במידה שחלים עליו
 ______________ 

 םש
____________ 

 תאריך
___________ 

 חתימה + חותמת

 

 לתנאי סף 7.6 אישור לעניין סעיף .2

"(, מתחייב בזאת בכתב, לעמוד המציעאני הח"מ _____________ נושא ת. ז. מס' _____________ )להלן: "

 בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות. 
 

______________ 

 תאריך

________________ 

 חתימה

 אישור

"( המציע____________ נושא ת.ז. מס' __________)להלן: "מאשר כי ה"ה אני הח"מ ____________ עו"ד 
 מאשר/ת בזאת כי המציע חתם על התחייבות זו לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות. 

 

 ______________ 
 שם

____________ 
 תאריך

___________ 
 ימה + חותמתחת

 

 (במידה והמציע תאגידאישור מורשה חתימה ) .3

______________ נושא ת.ז.  -ואני הח"מ ______________ נושא ת. .ז. מס' ______________ 
"( המציעמורשה חתימה מטעם _______________ שמספרו ______________ )להלן: "__________________ 

 ך ורק בתוכנות מחשב מורשות. לעשות שימוש א מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בדרישה
 

______________ 
 תאריך

________________ 
 חתימה

 
 אישור

 -ומאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה __________ , אני הח"מ ____________ עו"ד .4

ות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב לעמוד בדרישה לעש תחייבוהם על התחייבות זו בפניי, אשר חת______________
 מורשות, מוסמך לעשות כן בשמו. 

 ______________ 
 שם

____________ 
 תאריך

___________ 
 חתימה + חותמת
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 לתנאי הסף 7.5 התחייבות לעניין סעיף .5

"(, מתחייב בזאת בכתב, המציע" מס' _____________ )להלן: / תאגיד אני הח"מ _____________ נושא ת. ז.
 לעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן הכלל. 

 

______________ 
 תאריך

________________ 
 חתימה

 

 אישור

את ________ שמספרו / נושא ת.ז. מס' _______ )להלן: "המציע"( מאשר/ת בזאת  אני הח"מ ___________ עו"ד .6

דין וכי ה"ה _______ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בכל הדרישות י כי המציע רשום בישראל על פ
 שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן הכלל, מוסמך לעשות כן בשמו.

 

 ______________ 
 שם

____________ 
 תאריך

___________ 
 חתימה + חותמת

 

 



 

 

34 

 

 ניסיון המציע -' חנספח 

 . המציע1

-2014בין השנים פרויקטים חברתיים או /תיים רצופות לפחות בניהול בקרה ותפעול של תוכניות ושנשל ניסיון . למציע א

עבור רשויות מקומיות ו/או משרדי ממשלה ו/או תאגידים ממשלתיים לפחות ₪ מיליון  2בהיקף תקציבי מצטבר של  2019
 (ב"המצ' ח בנספח ולמלא  אסמכתאות לצרף יש) ו/או עירוניים ו/או סטטוטוריים

  עפ"י הטבלה הנ"ל:על המציע לציין פרטים בדבר ניסיונו 

 שם הארגון

) מקבל 
 השירות (

פירוט אודות 
הפעילות אשר 

בוצעה ע"י 
 המציע

מועדי מתן 
על       השירות

              ידי המציע
)יש לציין עפ"י 

 חודשים(

אנשי קשר 
 בארגון

)יש לציין שם, 
כתובת ומס' 

 טלפון(

רשויות מקומיות 
או משרדי /ו

ממשלה ו/או 
תאגידים 

ממשלתיים ו/או 
עירוניים ו/או 
 סטטוטוריים

 היקף תקציבי

      

      

      

      

      

 "מנהל הפרויקט" .3

 פרטי מנהל הפרוייקט המוצע  .א

שם מלא  מס"ד
 וגיל

 תיאור
 תפקיד

תחום 
 אחריות

 דוא"ל אישי מס' נייד

1      

      

של שנתיים לפחות בליווי עסקי/כלכלי ישיר או עקיף לעסקים קטנים המציע ניסיון מוכח למנהל הפרויקט מטעם ב. 
בעבודה עם עסקים קטנים ובינוניים בחברה הבדואית ומול הרשויות המקומיות בחברה ובינוניים בחברה הבדואית 

 . )יש לצרף אסמכתאות ולמלא בנספח ח' הרצ"ב(2014-2019הבדואית בין השנים 
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 שם הארגון

) מקבל 
 השירות (

פירוט אודות 
הפעילות אשר 

מנהל בוצעה ע"י 
 הפרויקט

      מועדי מתן השירות
מנהל על ידי 
)יש לציין הפרויקט 

 עפ"י חודשים(

אנשי קשר 
 בארגון

)יש לציין שם, 
כתובת ומס' 

 טלפון(

בעלי עסקים 
קטנים ובינוניים 
 בחברה הבדואית

 רשויות מקומיות
 בחברה הבדואית

      

      

      

      

תיירותיות בין השנים  תכניותובפיתוח  פרויקטיםמטעם המציע ניסיון מוכח של שנה לפחות בריכוז  הפרויקטלמנהל  .ג
 עבור רשויות מקומיות ו/או משרדי ממשלה ו/או תאגידים ממשלתיים ו/או עירוניים ו/או סטטוטוריים  2014-2019

 שם הארגון

 () מקבל השירות 

פירוט אודות הפעילות 
מנהל אשר בוצעה ע"י 
 הפרויקט

על ידי       מועדי מתן השירות
)יש לציין עפ"י מנהל הפרויקט 

 חודשים(

 אנשי קשר בארגון

לציין שם, כתובת ומס' )יש 
 טלפון(

    

    

    

    

    

 ממליצים והמלצות:ד. 
 , כדלהלן:מנהל הפרויקט המוצעהמציע וממליצים אודות   שני.יש לציין פרטים של לפחות 1

 הערות פרטי מס' נייד / קווי רמת הקשר שם הממליץ/ה 

1.     

2.     

3.     

4.     

 בתחום הרלוונטי . ומנהל הפרויקט המלצות כתובות אודות פעילות המציע  2 לפחותיש לצרף .2
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 אישור עריכת ביטוחים - 'טנספח 

 ביטוחים קיוםאישור 

 כבוד ל
הרשות לפיתוח מ שרותים שמקבל מי או/ו הנגב בפיתוח העוסקים והגופים הרשויות או/והרשות לפיתוח הנגב 

 . קשורים גופים או/ו קשורים ממשלה משרדי או/והנגב 

  22שד' רגר 

 באר שבע

 להלן לשם הקיצור "הרשות"

 

 
    _____________חברה  מספר_____________קיום ביטוחים של  אישור: הנדון

 "( השירותים)להלן: "נותן 

 לניהול פרויקט תיירות בדואית בתחום הפעילות של הרשותלהסכם  בקשר

 "ההסכם"(. -)להלן 

 

את הפוליסות  השירותים נותןהח"מ, ____________ חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם  אנו
 להלן בקשר עם ההסכם:

 

על פי דין בגין טעות או מעשה או מחדל  השירותים נותן.  הפוליסה מבטחת את חבות מקצועית ותאחרי לביטוח פוליסה
 לאירוע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. ₪   2,000,000מקצועי שלו בגבולות אחריות של 

 אובדן, ועיכוב השימוש אובדן, מסמכות חריגה, עובדים של יושר אי: מ כתוצאה ביטוח מקרי השאר בין מבטחת הפוליסה
 (.מבוטחים אינם עצמם המשנה)קבלני  משנה וקבלני קבלנים של עבודות, ומסמכים מידע

חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה  6הביטוח תוארך לתקופת גילוי של  תקופת
באם תתבע עקב  בפוליסה כמבוטח הרשות את לכלולאת המבוטח באותם תנאים כפי הפוליסה שפקעה. הפוליסה מורחבת 

חריות צולבת לפיה יראו את כל אחד מהמבוטחים . הפוליסה כפופה לסעיף אמעשה או מחדל מקצועי של נותן השירותים 
 .הרשותכלפי  השירותים נותןכאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד. הפוליסה אינה מכסה תביעות 

 .רשותל השירותים נותןלכל הפחות מועד תחילת ההתקשרות בין רשום תאריך רטרואקטיבי שהנו  בפוליסה
 .₪ 100,000 סך על עולה אינה הנה זו בפוליסה העצמית ההשתתפות

 
 מורחב המבוטח שםעל פי דין כלפי עובדיו.  השירותים נותן. הפוליסה מבטחת את חבות  מעבידים אחריות לביטוח פוליסה

 . השירותים נותן מעובדי מי ידי על גדהכנ תביעה שתוגש במקרה  הרשות את לכלול
 הביטוח.למקרה ולתקופת ₪  20,000,000בסך  הנם האחריות גבולות

 

 לרבות שלישי צד כלפיעל פי דין  השירותים נותן. הפוליסה מבטחת את חבות  שלישי צד כלפי אחריות לביטוח פוליסה
משך תקופת הביטוח. ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה לאירוע אחד ובמצטבר ב₪  4,000,000בגבולות אחריות של   הרשות

באם תתבע עקב בפוליסה  תאת הרשות כמבוטח לכלולבדבר תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. הפוליסה מורחבת 
 כאילו מהמבוטחים אחד כל את יראו לפיה צולבת אחריות לסעיף כפופה הפוליסה. מעשה או מחדל של נותן השירותים

 .בלבד שמו על סההפולי הוצאה
   

 בהתייחס לפוליסות לעיל:
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לדווח אודות מקרים העלולים להוות עילת תביעה המכוסה על פי הפוליסות  תאך לא חייב תהיה רשאיתהרשות  .1

 הנ"ל וזו תחשב כהודעה של המבוטח.

פעל כלפי כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יו .2

במלוא  ההנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותפי הפוליסות -הרשות , הביטוח על.  לגבי ההרשות וכלפי מבטחי

הרשות , מבלי שתהיה למבטח זכות תביעה ממבטחי טוחי יהשיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בב

. ולמען הסר ספק אנו מוותרים על 1981-חוק חוזה הביטוח, התשמ"אבלהשתתף בנטל החיוב כאמור  הרשות

 .הפי מבטחיטענה של ביטוח כפל כלפי הרשות וכל

, אלא אם הביטוחיאו יצומצם הקיף הכיסוי /ובפוליסות מופיע תנאי שלפיו לא יבוטל הביטוח ו/או ישונה לרעה  .3

 יום מראש. 60הרשות לפחות הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי  תימסר

 ותשלום פרמיות יחולו על נותן השירותים בלבד.השתתפויות עצמיות  .4

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. םזכות התחלוף כלפי הרשות והבאים מטעמאנו מוותרים על  .5

 מעשה או מחדל של נותן השירותים בתום לב לא יפגע בזכויות הרשות לשיפוי על פי הפוליסות . .6

 עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן  .7

 ,רב בכבוד
 

 
___________      _____   __________________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם    תאריך
 
 

 :הפוליסות רשימת מתאריך תאריך עד 'מס פוליסה

 שלישי צד   

 דמעבי אחריות   

 מקצועית אחריות   

 
 

 :הביטוח סוכן פרטי

 
 _______________ טלפון_______________;   כתובת_________________;   שם

 
 :כדלקמן, לתקופה מוארך זה אישור תוקף כי מאשרים אנו

 

 :הפוליסות רשימת מתאריך תאריך עד 'מס פוליסה

 שלישי צד   

 מעביד אחריות   

 יתמקצוע אחריות   

 ,רב בכבוד
 

      ________________   __________________          ____________ 
 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם    תאריך

 


