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 בחברה הבדואית לקבלת שירותי הפקת אירועי תיירות ותרבות פומבי  מסגרתמכרז 

 

 רקע כללי  .1

ופועלת כזרוע ביצועית של המשרד לפיתוח הנגב  1993הינה רשות ממשלתית שהוקמה עפ"י חוק בשנת  ,הרשות

 והפריפריה.  גלילוה

 תפקידיה העיקריים של הרשות הינם:

o הנגבטכנולוגי של -קידום פעולות לפיתוחו הכלכלי, החברתי והמדעי . 

o  ,הנגבהרשויות והגופים העושים לפיתוחו של תיאום בין משרדי הממשלה . 

o  הנגבייזום פעולות ליישובו וקידומו של . 

התיישבות, תעסוקה, תשתיות, חינוך,  -פעילותה של הרשות מתאפיינת בכך שיש לה נגיעה במגוון רחב של תחומים 

 מערכתית וכוללת.  מתוך ראיה הנגבתיירות,כלכלה ועוד. לפיכך יש לרשות את היכולת לקדם מהלכים לפיתוח 

הרשות עושה את פעילותה בשילוב עם משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופים אחרים הפועלים לפיתוחו של 

 .הנגב

, נציגי בנגבנציגי הממשלה, ראשי כל הרשויות   -ובכללם  הנגבהכוללת קשת רחבה ומייצגת של אנשי רשות לרשות, 

ים, התאחדות המלאכה והתעשייה, נציגי ההסתדרות החדשה, מוסדות להשכלה גבוהה, התאחדות התעשיינ

הסתדרות הפועלים החקלאיים, ארגוני העצמאים,הסוכנות היהודית, הקרן הקיימת לישראל, חברי כנסת, תושבי 

 .בניין "בית הנשיאים" קומה ג' באר שבע 22רגר ברחוב משרדי הרשות ממוקמים   .ונציגי ציבור הנגב
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  עותזמנה להציע הצה
 

תיירות ותרבות בחברה  ילמתן שירותי הפקת אירועבזאת הצעות "( מזמינה הרשותהרשות לפיתוח הנגב  )להלן: "

 ."(העבודות)להלן: "עבור הרשות  הבדואית

 המכרז הינו מכרז מסגרת. הזוכים במכרז ייכללו ברשימת ספקי מכרז המסגרת.

 

 ג'(, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז וממפרט זה.יודגש כי כל התנאים והתניות שבנוסח ההסכם )נספח 

ם עפ"י מסוי אליהם לקבלת הצעת מחיר להפקת אירוע ההתקשרות עם הזוכים תיעשה לאחר פניה פרטנית 

 מפרט שיצורף לפנייה.

 

 :המכרזמהות ומטרת  .1

 כללי .א

 מכרז מסגרת. –שלב ראשון 

מכרז ויקבלו את הניקוד בו' להלן  –א  2ף בסעי מפורטיםהמציעים אשר יעמדו בתנאי הסף  3עד בחירת 

 יבחרו כספקי מכרז המסגרת. ז' 2כאמור בנספח  רתהגבוה ביו

 פניה פרטנית –שלב שני 

לקבלת  במכרזתיעשה באמצעות פניה פרטנית כמפורט הראשון  נבחרוהמסגרת אשר פניה לספקי מכרז 

הזולה ביותר להפקת האירוע יבחר ליתן  הצעת מחיר לאירוע מתוכנן  וספק מכרז המסגרת שיציע את ההצעה

 את שרותי ההפקה לאותו אירוע.

 

כפי  הבדואיתוהתרבות בחברה תיירות בור מערך העעבור הרשות ת אירועים הפקעיקר השירות הנדרש 

 .תקופת מכרז זהשתחליט הרשות מעת לעת ב

 

 שלב א'

 תנאי סף להיבחר כספקי המכרז  .2

 כללי .א

 .זה בפרק המפורטים התנאים כל על ההצעה הגשת במועד עוניםה מציעים במכרז להשתתף רשאים (1

 .תיפסל הסף תנאי בכל עומדת שאינה הצעה

 .עצמו במציע להתקיים הסף תנאי על (2

 .גופים למספר משותפת הצעה להגיש ניתן לא (3

 אם אלא, אחר גורם כל או אחר תאגיד של נתונים הצעתו במסגרת לעצמו לייחס רשאי אינו מציע (4

 .מפורשב הותר הדבר
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 המציע של המשפטי עמדומ .ב

 : הבאים התנאים בכל לעמוד המציע על במכרז להשתתפות מוקדם תנאיכ

 (.שותפות רשומה, )חברה בע"מ יחיד או תאגיד רשום כחוקהמציע הינו  (1

  רכאמו רישום לפני התראה בעל או חוק מפרת כחברה רישום בעל אינו הוא, חברה הוא המציע אם (2

 .יום ממועד קבלת ההתראה 21ש ממנו תוך לא תיקן את הנדראשר 

 .העמותות מרשם תקין ניהול אישור בעל הוא, עמותה הוא המציע אם (3

 

 :הגשת מסמכים  .ג

 :, במדויק ועל פי הנוסח שנדרשללא יוצא מהכללעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים, 

כל בדיו שמולאו בהם  ולאחר , על גבי הטפסים המקורייםעיל, כפי שהם מפורטים לכל מסמכי המכרז (1

 . שנחתמו בחתימה מוסמכת כנדרשו ,ללא יוצא מהכלל ,הפרטים הנדרשים

"( צמודה למדד המחירים ערבות להבטחת ההצעה)להלן: "₪ 25,000ע"ס  ערבות בנקאית אוטונומית (2

 לפקודת "הרשות ,15.02.2016הידוע ביום  2016 ינוארמדד חודש לצרכן, כאשר המדד הבסיסי יהיה 

נוסח ערבות יהא לפי  01.07.2016עד ליום  ,אשר תעמוד בתוקפה, עפ"י הקבוע בהלפיתוח הנגב", 

 ".ערבות להבטחת ההצעה" למפרט המכרז 1הנוסח המצורף למסמך זה והמסומן כנספח 

 רואה חשבון, תקף למועד הגשת ההצעה.ממפקיד שומה או  ניהול ספרי חשבונות כחוקבדבר אישור  (3

 , תקף למועד הגשת ההצעה.ס ערך מוסףעוסק מורשה מטעם מהמציע על היות אישור  (4

 ,)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( פי חוק עסקאות גופים ציבוריים-אישור בתוקף על (5

 .למפרט המכרז 6נספח  1976-התשל"ו

 לצרף:תאגיד על משתתף במכרז שהוא  (6

 .האגודות השיתופיותאו השותפויות או  רשם החברותמאת  עותק מתעודת ההתאגדות (1

הכולל החלטה בדבר השתתפות במכרז, מאושר ע"י  תאגידעותק מפרוטוקול הנהלת ה (2

 .למפרט המכרז 5נספח התאגיד "ד של העו

, לרבות צירופי החתימות הנדרשים, מאושר התאגידמורשי החתימה של עדכני של פירוט  (3

 "ח שלה.האו רו תאגיד"ד של ההע"י עו

, המפרטת את בעלי המניות בתאגיד ואת היותו של החברות תמצית מידע עדכנית מרשם (4

 המציע תאגיד פעיל.

הכולל היבט של מיתוג, ₪,  200,000 -למגזר הבדואי בתקציב של כלאירוע  קונספטהצעה להגשת  (7

 חשיפה, מספר משתתפים, איכות התוכן ועלות הפקה. 
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 :ניסיון  .ד

אירועי תרבות ותיירות  הפקות 5של לפחות על המציע להיות בעל ניסיון קודם ומוכח  (1

האחרונות בדגש על תהליכי עבודה עם קהילות/ עסקים/ רשויות מקומיות בשלוש שנים 

 משתתפים לפחות לאירוע,  300עד למועד האחרון להגשת הצעות בסדר גודל מינימלי של 

בחברה אחד לפחות /אירועי תרבות הניסיון קודם ומוכח בהפקת אירוע/כנס/ועיד (2

   איש  . 200שלוש שנים האחרונות בהם נכחו לפחות הבדואית ב

 על המציע להיות בעל ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה.  (3

 בהפקת אירועים במרחב הכפרי  ןעל המציע להיות בעל ניסיו (4

 על המציע  להיות בעל הכרות עם החברה הבדואית בנגב וקהילת יזמי התיירות והתרבות (5

לצורך מכרז זה בכל הנוגע לדרישת ניסיון יילקחו בחשבון אך ורק אירועים שהופקו על לשם הסרת ספק 

ידי המציע באופן ישיר, דהיינו: אירועים בהם המציע הוזמן להפיק את האירוע עבור המזמין ונחתם 

הסכם בינו לבין מזמין האירוע. כמו כן אירוע בו השתתפו מספר רשויות מקומיות/תאגידים 

 ייחשב כאירוע אחד בלבד. סטטוטוריים,

כאמור  -.לעיל   5-1כאמור בסעיפים  התקשרויות דומותביצוע טופס ניסיון המציע בדבר  (6

 למפרט המכרז - 3בנספח 

השנים  3-ב נשוא המכרזעבודות ל דומותאישורים המוכיחים ביצוע התקשרויות  (7

 האחרונות, לרבות הסכמי התקשרות .

לעבודות שבוצעו ע"י המציע כמפורט במכרז זה ב מלקוחות המציע והמתייחסות  המלצות (8

 שנים  שקדמו למועד הגשת ההצעה.   3 –

 :חברי הצוות  .ה

על המציע לקיים את דרישות הניסיון הנדרש ויתר הוראות המכרז באמצעות מגיש ההצעה בלבד, או  (1

 באמצעות מי שהוא בעל השליטה והמנהל בפועל של מגיש ההצעה. לא תותר הסתמכות על גופים

 אחרים לצורך הוכחת העמידה בתנאי המכרז. 

אשר ישמש כנציג המציע כלפי  המציע יעמיד לטובת מתן השירותים, מנהל פרויקט ראשי מטעמו (2

הרשות באופן קבוע, ינהל ויתפעל את פעילות המציע בקשר עם מתן השירותים אל מול הרשות ובכלל 

בקשר רציף עם הרשות בכלל תחומי הביצוע  זה, ישתתף בישיבות עם נציגי הרשות לפי הצורך ויעמוד

 ". מנהל הפרויקטלהלן: "  הן הכמותי והן האיכותיהרלוונטיים: 

 יעמוד בתנאים הבאים מנהל הפרויקט
 .המציע של עובד הוא .א

 ועריכת אירועים. בניהול שנים 3 של ניסיון בעל הוא .ב
 

)יש לצרף  לעיל לנדרש בהתאם עהמוצ מנהל הפרויקט של ניסיונו את הניסיון  בטופס לפרט המציע על

 רשימת עבודות, היקף העבודות מבחינת שעות ותקציב, זהות הגוף מזמין העבודות(, מכתבי המלצה.
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 דרישות נוספות   .ו

 2שלא יפחת מסך של  2015, 2014 -ו 2013אישור רואה חשבון בדבר המחזור הכספי של המציע לשנים  (1

 רט המכרז.למפ 7כנספח לשנה, בנוסח המצ"ב ₪  מיליון

למפרט  4כנספח תצהיר חתום על ידי המציע בדבר העדר הרשעות קודמות בנוסח המפורט ומצ"ב  (2

 המכרז.

 למפרט המכרז. 2כנספח הצהרת משתתף בנוסח המפורט ומצ"ב  (3

 למפרט המכרז. 8כנספח חתימת הסכם למתן שירותים, המצ"ב בנוסח המופיע  (4

 האיכות כפי שנקבעו במכרז. יש לצרף את כל האישורים הדרושים לצורך מדיי (5

 

ללא , ו' –א'  4מפורטים בסעיף ה ועמידה בכל התנאים  למען הסר ספק מובהר בזה, כי צירוף כל המסמכים

להשתתפות במכרז ולכן השמטת  תנאי מוקדם יסודיבמדויק ועל פי הנוסח שנדרש, מהווה  יוצא מהכלל,

ו הגשת מסמך שיש בו סטייה מהנוסח שפורטו או/או אי עמידה באחד התנאים מסמך מהמסמכים 

 .משמעה אי עמידה תנאי המכרז ויכולים להוות פסילה של ההצעהומהתוכן שנדרשו, 

 

 מסגרת   זספקי מכר 3עד  בחירת .ז

 הינם: הספקים ואמות מידה לפיהם ייבחר

יקבל את מירב ( 1)ד() 4עים ויותר כאמור בסעיף אירו 10מציע אשר ביצע  –ניסיון  %20 .א

קבל ניקוד באופן יחסי אירועים י 10 -ע אשר ביצע פחות מבסעיף זה, ומציהנקודות 

 2ף לכמות האירועים אשר בוצעו על ידו, אין באמור בכדי לגרוע מתנאי הסף כאמור בסעי

 .)ד(

הכי הרבה אירועים/כנסים/ועידות/אירועי מציע אשר  –אירועים בחברה הבדואית  %10 .ב

איש בכל אירוע  200חרונות בהם נכחו לפחות תרבות בחברה הבדואית בשלוש שנים הא

יקבל את מירב הנקודות בסעיף זה, ויתר המציעים יקבלו ניקוד באופן יחסי לכמות 

 האירועים אשר בוצעו על ידו.

המציע ביחד עם  ישיוגש על יד מוצע יינתן לאחר בחינת קונספט -בחינת קונספט:40% .ג

הבחינה תבוצע בהיבט ₪,  200,000 -כ בתקציב שלמסמכי המכרז לאירוע למגזר הבדואי 

 .של מיתוג, חשיפה, מספר משתתפים, איכות התוכן ועלות הפקה

יינתן לאחר ראיון בו יציג המציע אירועים אשר בוצעו על  ראיון והתרשמות הועדה %30  .ד

ידו וזאת בהתאם לכישוריו ויכולתו של המציע להפיק אירועים מורכבים על פי התרשמות 

 הוועדה.  
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 פניה פרטנית – 'בשלב 

 פירוט התהליך והשירותים והציוד הנדרשים: א. .3

 :יעשה באופן כדלקמןאירוע  לביצועהפניה הפרטנית תהליך   

 .והמפרט הנדרש על ידה האירועפרטי את ספקי המכרז הרשות תציג בפני האירוע לקראת ביצוע  .1

  

אותה ויעביר   ,הצעה מפורטתיבנה  , המציעספקי המכרזלבהתאם לנתונים שיועברו על ידי הרשות  .2

רשות, כאשר הצעה זו תכלול מפרט מדויק של פרטי האירוע המתוכנן לרבות המחירים הנדרשים לכל ל

פריט ופריט על ידי המציע ו/או ספקים שונים אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע השירותים 

 יעלהלא שכר ההפקה בכל מקרה .בגין ביצוע האירוע  שכר ההפקהוכן את  "(האירוע התוכנית)להלן:"

 מתקציב האירוע. אחוזים  15על 

שכר ההפקה יגלם בתוכו ניהול כולל של האירוע לרבות תיאום בין הגורמים השונים, למען הסר ספק:  2.1

ובהתאם להוראות המשטרה,  לפי כל דין האירועוהאישורים הנדרשים לביצוע אחריות להשגת ההיתרים  

 האירוע, ות המקומית וכד' וזאת לפי הצורך שיעלה לפני ובמהלך זרועות הביטחון, הרש

 . , על כל סעיפיוהאירועהכנה, ניהול ועמידה בתקציב של 

 האירוע ובימי ההקמות והפרוק, ליווי וניהול ההפקה בפועל לאורך כל יום 

, שרדמהוצאות , מנות, קשר ותשלום לקבלני המשנההזניהול משא ומתן, אחריות מלאה על ביצוע, 

נסיעות וכל הוצאה הקשורה להעסקת עובדי החברה, שכרם, תשלום עבור שעות נוספות, מזכירות אירוע, 

תשלומים סוציאליים, ביטוחים, תשלום עבור כלכלתם, מדי עבודה, תקורות, הוצאות נסיעה, הוצאות 

 כר ההפקה. שויגולמו ב המפיקכל אלה יבואו על חשבון  –חניה, הוצאות ניהול, הטבות וכן הלאה 

 

עלות האירוע לצורכי מכרז זה משמעו סה"כ ההוצאות להם התחייב המציע כלפי נותני שירותים  .3

בתוספת עמלת שונים ו/או צדדים שלישים אחרים וזאת על פי תוכנית האירוע שאושרה על ידי הרשות, 

 המציע כאמור לעיל, 

 

ו האסמכתאות שהוציא המציע הרשות תהיה רשאית לדרוש ולקבל לידיה את כל החשבוניות ו/א .4

לצורך ביצוע האירוע על פי הצעתו, כתנאי לתשלום שכרו של המציע, היה ויתברר כי ההוצאות אשר 

שולמו בפועל הינם נמוכות מההצעות אשר הציג לרשות טרם ההתקשרות עמו יופחת התשלום לו זכאי 

לתשלום הגבוה מהצעתו  המציע מהרשות בהתאם, יובהר כי בכל מקרה לא יהיה ספק המכרז זכאי

 .הכוללת  

 

עם  ,א' לחוזהבנספח הפניה הפרטנית המצ"ב טופס הפניה הפרטנית תוכל להיעשות בהתאם לנוסח  .5

של הרשות לערוך פניות פרטניות  הזאת, יובהר כי פניה פרטנית זו אינה מחליפה את שיקול דעת

היא יצירת א' לחוזה בנספח צ"ב ספציפיות/מכרזים ייעודיים על פי צרכיה, מטרת נוסח הפנייה המ

אופן פניה אחיד בהתאם לצרכי הרשות ואינה באה להחליף שיקול דעת ספציפי ומתאים לצורך ביצוע 

 השירות.
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 הפנייה תישלח לכל ספקי מכרז המסגרת.מובהר כי  .6

 

 .בהתאם למועד אשר ייקבע על ידי הרשותלרשות הצעות הספקים יוגשו  .7

 

 .לפניית הרשות את הצעותיהםמחויבים להגיש  גרתשיוכרזו כספי המסהספקים כל  .8

 

תתקשר עימו הרשות לביצוע לכל פרטי מפרט האירוע ביותר  ספק המכרז אשר יציע את ההצעה הזולה .9

 .לביצוע השירות השירות נשוא האירוע

 

הבלעדי, להגדיר במסגרת פניה  האת הזכות, בהתאם לשיקול דעת הלעצמ תשומרהרשות יודגש כי 

, לבחירת ההצעה הזוכהות מידה נוספות ו/או אחרות ו/או לשנות את חלוקת המשקלות פרטנית אמ

 .רשותוהכל בהתאם לצרכי ה

 

 :כללי .4

, יוקם צוות היגוי אשר יסייע לחברת ההפקה בבניית קונספט, גיבוש תוכנית האירועיםלצורך גיבוש  .1

 רעיונות והוצאתם אל הפועל. 

משלב הרעיון דרך בניית הקונספט, תכנון, גיוס שותפים  להוביל וללוות את התהליך החל המציעעל  .2

 , ליווי, יח"צ ותאום מול גופים רלוונטיים.ככל ויידרש על ידי הרשות לאותו אירוע)חסויות( 

הרשות אינה מתחייבת לבצע אירועים במהלך כל תקופת המכרז ו/או לבצעם באמצעות המציע ולא  .3

 תהינה לו כל טענות כלפי הרשות בגין כך.

הרשות תהיה רשאית במידה ומחיר בפריט מסוים יראה לה בלתי סביר ו/או גבוהה לדרוש את החלפת  .4

 הספק הרלוונטי בספק אחר שהמחיר הנדרש בגין אותו פריט נמוך יותר.

המציע יהיה אחראי באופן בלעדי כלפי הרשות לצורך ביצוע התוכנית ו/או מתן השירותים ו/או הפקת  .5

עם הספקים ו/או עובדים ייעשו על ידי המציע בלבד אשר יהיה אחראי  האירוע וכל ההתקשרויות

 למילוי כל התחייבויות אותו ספק.

תני השירותים ו/או ומובהר בזאת כי הרשות לא תחויב בתשלום כל שהוא בו התחייב המציע כלפי נ .6

ו/או  עובדים אחרים מעבר לסכומים להם התחייבה הרשות במפורש כלפי המציע על פי תנאי המכרז

 ההסכם. 

 

 :ההסכםתקופת  .5

 .הרשותהחלטת  מיד עם גמר הליכי המכרז או עפ"י הינה  רות על ידי הזוכהישהתחילת מתן  .ב

 האופציה, כאשר לרשות לשנהתקופת ההתקשרות במסגרת ההסכם שייחתם עם הזוכה הינה  .ג

 .)כל פעם בשנה אחת בלבד( לשנתיים נוספותלהאריך תקופת ההתקשרות 
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 שותהרפיקוח  .6

או מי שבא מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע מכרז זה  הרשותהמציע יתחייב לאפשר לבא כוח  .א

 ממן. ת שהרשותועל הוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו, לרבות פיקוח על השירותים 

כמפורט למתן השירותים בכל העניינים הקשורים  הרשותהמציע יתחייב להישמע להוראות ב"כ  .ב

 הסכם שייחתם בעקבותיו. המכרז וב במפרט

לרשות שמורה הזכות לקבוע פגישה עם הזוכה  לצורך ביצועו של ההסכם על פי תנאיו והרשות תהיה  .ג

יבו הוראות הסכם אלה והנחיות אלו יחי מילוירשאית להנחות את הזוכה ככל שהדבר יידרש לצורך 

  את הזוכה לכל דבר ועניין.

 

 תשלום .7

 רות כמפורט במכרז זה על נספחיו עבור מתן השי שלם לזוכהת הרשות

לרבות  הרשותהזוכה,בכפוף לביצוע בפועל, ולהחלטת -ידי המציע-בהתאם להצעת המחיר שהוצעה על

 . רשותהחלטת ועדת המכרזים ב

 

 החתימה על ההסכם .8

 -8בנוסח המצורף כנספח  הרשותבין הזוכה לבין  -מציע שיזכה במכרז יידרש לחתום על הסכם ה .א

בהתאם להוראות מפרט  ספק את השירותים" על נספחיו למפרט זה. הזוכה יותים"הסכם למתן שיר

 על נספחיו.  הוראות ההסכם שייחתם עימורבות בהתאם לזה ל

במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על החוזה או במקרה של הפרה אחרת של החוזה  .ב

אחר כזוכה במכרז. במקרה כזה  בסמוך לאחר חתימתו רשאית ועדת המכרזים להתכנס ולבחור במציע

 יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מפרט זה על נספחיו על הזוכה החלופי. 

מקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על החוזה רשאית ועדת המכרזים לבחור במציע הבא בתור ב .ג

 אחריו, בתנאים המפורטים לעיל. 

 

 היררכיה בין המכרז להסכם .9

 רז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם המצורף למפרט מכ .א

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

 משלים זה את זה. 

 בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ ליישב בין  .ב

 שני הנוסחים. 

 יגבר  ,המכרז לבין נוסח החוזהרט מפבנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח  .ג

 , ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים וכנוסח הכתוב במכרז. החוזהנוסח 
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 כלליות  הוראות .10

 את הזכות להחליט שלא לבחור זוכה כלשהו למכרז.  הלעצמ תשומר הרשות .א

 לסיים את הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת. תלא מתחייב הרשות .ב

שות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. כמו כן, הרשות שומרת לעצמה אין הר .ג

 את הזכות להגדיל או להקטין את היקף העבודות ו/או לפצל את העבודות בין מספר קבלנים.

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי  תרשאי הרשות .ד

 מונע הערכת ההצעה כדבעי. שותהרהמכרז שלדעת 

בכדי לקבל  או חלקם כולםהמציעים נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל  לרשות .ה

  .הבהרות להצעתם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות

 כי אף מציע לא מתאים. רשותאם נראה ל לא לקבוע זוכהת רשאי הרשות .ו

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות. תההצעה כעומדת בתוקפה היא שנה קלנדאריהתקופה בה תחשב  .ז

, ההצעות המפסידות תעמודנה בתוקפן לרשותלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית במ .ח

יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז, וזאת למקרה שבו המציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר  30

הזוכה. בנסיבות מעין אלה תהיה -ו בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עם המציעאת ההתקשרות עימו א

פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על בעל ההצעה -רשאית )אך לא חייבת( על ברשותועדת המכרזים 

 השנייה בטיבה כזוכה במכרז.

  על פי כל דין. הרשותאין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות  .ט

 

 נוסח הגשת ההצעה: .11

וחתימתו על  להלן לצד ציון הפרטים הרלבנטיים ע להגיש את הצעתו על פי מבנה שיפורטעל המצי .א

הנספחים למפרט זה. בעת הצורך ניתן להוסיף לאחר הפירוט הנדרש נושאים אותם מעוניין המציע 

 לפרט והכלולים בהצעתו.

 תוגשנה במתכונת שלהלן. את הזכות לפסול על הסף הצעות שלא הלעצמ תשומר הרשות .ב

לתנאי לוי וחתימה כנדרש ע"ג הנספחים   פי תנאי הסף לרבות מי-ירוף כל המסמכים הנדרשים עלצ .ג

 הסף.

 

 שאלות והבהרות .12

 אל 12:00 שעה 16.03.16עד לתאריך   rinat@negev.co.il  למייל בכתב בלבדשאלות והבהרות יש להפנות 

 המייל.ש לוודא אישור קבלת י הגב' רינת הררי, 

 

 

 

mailto:rinat@negev.co.il
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 הנחיות להגשת הצעות .13

אתר האינטרנט של הרשות לפיתוח הנגב, ומציע שיבקש להשתתף בניתנים לצפייה  המכרז מסמכי .א

"הרשות לפיתוח הנגב", כולל מע"מ )שלא יוחזרו(, בשיק לפקודת ₪   500במכרז יידרש לשלם סך של 

או  ,בניין "בית הנשיאים" קומה ג' באר שבע 22ר רגברחוב את השיק ניתן לשלוח למשרדי הרשות 

עבור: מכרז מסגרת לקבלת שירותי הפקת   668סניף  6554מס' חשבון  הפועליםבהעברה בנקאית לבנק 

 אירועים. 

 עותקים במעטפות סגורות ללא סימני זיהוי של המציע  ניבשאת ההצעות יש להגיש  .ב

 .הנגבהרשות לפיתוח לתיבת המכרזים של 

משרדי הרשות יהיו  ,12:00בשעה  30.3.16 23.03.16האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא המועד  .ג

, בניין בית 22במשרדי הרשות לפיתוח הנגב שדרות רגר  24.03.16סגורים ביום חמישי 

 באר שבע. 3הנשיאים קומה 

למכרז כשכל  על המציע להגיש את הצעתו .(1/16) את מספר המכרז בלבדעל המעטפות יש לרשום:  .ד

כולל הצעת המחיר במעטפה  הפרטים המבוקשיםמסמכי המכרז חתומים על ידו  וכוללים את כל 

 .נפרדת וסגורה

 על המציע להגיש את הצעתו חתומה כנדרש, למלא הפרטים הנדרשים ולצרף את  .ה

 המסמכים והאישורים כנדרש במפרט מכרז זה. 

המכרז והחוזה  חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי הגשת ההצעה .ו

 את הסכמתו הבלתי מסויגת. פחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכךהמצורף לו על נס

 

  עיון במסמכים –החלטות ועדת המכרזים  .14

עיון במסמכים   –המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים  ועדת .א

ק חופש בהתאם לחו, 1993-ות חובת המכרזים, התשנ"ג)ה( לתקנ21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

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

חלקים  –הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן  מציע .ב

 סודיים(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים. .א

 משמעי.-אופן ברור וחדיסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו ב .ב

 יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית. .ג

מציעים כולה לעיון מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה  .ג

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

בחלקים אלה של  שהמציע מוותר מראש על זכות העיוןבהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן 

 הצעות המציעים האחרים.

יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים  .ד

 נהלית.המחייבות רשות מבלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה 
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אפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם החליטה ועדת המכרזים ל .ה

על כך    בפניה בתוך פרק  זמן  כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג

 ההולם את נסיבות העניין.

 החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת המכרזים  .ו

 ירת החומר לעיונו של המבקש.למציע  בטרם מס

  – 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21יודגש בזאת בהתאם להוראות תקנה  .ז

כי עיון במסמכי המכרז, החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה, ההצעה הזוכה וכל    מסמך אחר 

, ייעשה תמורת תברשוככל שיותר העיון בו, בכפוף להחלטת ועדת המכרזים  –בהתייחס למכרז זה 

)ה( לתקנות 21תשלום לכיסוי העלות, העלות הכרוכה, לדעת ועדת המכרזים, בקיום הוראות תקנה 

 .1993-חובת המכרז, התשנ"ג

 

 נספחים .15

 "ערבות להבטחת הצעה"  -למפרט המכרז 1נספח 

 "הצהרת משתתף"  -למפרט המכרז 2נספח 

 "ניסיון המציע" –למפרט המכרז  3נספח 

 תצהיר חתום על ידי המציע בדבר העדר הרשעות. - המכרז למפרט 4נספח 

 "פרוטוקול ישיבת דירקטוריון"  -למפרט המכרז 5נספח 

 "תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים"  -למפרט המכרז 6נספח 

 "אישור רו"ח"  -למפרט המכרז 7נספח 

 "הסכם למתן שירותים"  -למפרט המכרז 8נספח 
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___________ 

 חתימת המציע

 

 

 זלמפרט המכר – 1נספח 

 "ערבות להבטחת ההצעה" 

  בנק : 

 סניף : 

 כתובת הסניף : 

 תאריך : 

 לכבוד

 הרשות לפיתוח הנגב
 

 ערבות בנקאית מס'____________הנדון: 

( אלף שקלים חדשים עשרים וחמש ) ₪  25,000 עד לסכום כולל של ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום .1
. 01/2016"(, בקשר למכרז פומבי מספר הנערב" את __________________ )להלן:"(, שתדרשו מסכום הערבות)להלן:"

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

 .15.02.2016הידוע  ביום  2016ינואר חודש ערבות זו יהא המדד בגין לעניין  "המדד היסודי"

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

 לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: "הפרשי ההצמדה"
 הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד ,שי ההצמדהאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפר

 החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.
הפרשי  אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל

 הצמדה.

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

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את הסכום הנקוב  ימים 15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .3
 ה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.בדרישה ובלבד שלא יעל

. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא ועד בכלל 01.07.2016 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .4

 יאוחר מהתאריך הנ"ל.

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

 שיידרש על ידן.

 בכבוד רב,   

  ______________________ בנק 

 
 טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.
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___________ 

 חתימת המציע

 

 

  למפרט המכרז - 2 נספח

 "הצהרת משתתף במכרז"

לתנאי המכרז והמהווים, או  15קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז כמפורט בסעיף מאשר/ת כי אני, הח"מ,  .1

עתידים להוות, כולם יחד, את החוזה לביצוע העבודות האמורות, ביקרתי במקומות המיועדים לביצוע 

י גישה, התשתיות הקיימות וכל מקום או מתקן אחרים העבודות לרבות המקומות הסמוכים להם, דרכ

 העשויים להשפיע על ביצוע העבודות.

הנני מצהיר/ה בזה כי הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקום ביצוע העבודות, תנאי הגישה וכן  .2

ות כל הגורמים האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע על מהלך ביצוע העבודות ו/או על היקף הוצא

 העבודות, ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

הנני מתחייב/ת לבצע את העבודות האמורות בהתאם לתנאים המפורטים בכל מסמכי המכרז, כולם יחד,  .3

והנני מקבל/ת בכפוף לאמור במסמכי המכרז,  ,לפי המחירים שהצעתי בלוח המחירים המופיע בנספח לחוזה

 עבודות האמורות לשביעות רצונה הגמור של המועצה. על עצמי לבצע את ה

ערבות בנקאית לביצוע החוזה, בנוסח רשות אם הצעתי למכרז תתקבל, הנני מתחייב/ת, להפקיד בידי ה .4

 כל מסמך ו/או תעודה אחרת, כנדרש בתנאי החוזה.רשות ובשיעור הנקובים בחוזה וכן למסור לידי ה

ת לעיל, במלואה או בחלקה ובתוך הזמן הנקוב בה ולרבות אם לא במידה ולא אמלא את התחייבותי המפורט .5

אמלא אחר כל התנאים המופיעים במסמכי המכרז ללא יוצא מהכלל, ולרבות אם יתברר כי אינני עומד/ת 

פטורה מכל אחריות ו/או התחייבות כלפי ותהיה זכאית למסור את רשות בתנאי הסף למכרז, תהיה ה

 העבודות לכל מציע אחר.

פיצוי מוסכם ומוערך מראש, מבלי כל צורך בהוכחת נזק  לרשותכן, במקרה כזה, אני מתחייב/ת לשלם  כמו .6

להבטחת רשות או גובה נזק מצד המועצה, וזאת בסך השווה לסכום הנקוב בערבות הבנקאית שהפקדתי ב

לוט הערבות תהיה זכאית לגבות את הפיצוי המוסכם ע"י חרשות "(, וההפיצוי המוסכםהצעתי זו )להלן: "

 מראש על כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. /תהבנקאית ו/או בדרך אחרת ואני מוותר

רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתקופה שלא תעלה רשות ידוע לי, בין היתר, כי ה .7

לדרוש שאית ררשות מתום המועד האחרון המקורי להגשת ההצעות וכן ידוע לי, בין היתר, כי היום  45על 

ובשים לב להצהרתי זו, ומבלי את קיום ביצוע העבודות משך כל תקופת הסכם המסגרת המצ"ב למכרז זה 

לגרוע מכלליותה, אני מוסיף/פה ומצהיר/ה כי הצעתי זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ו/או שינוי 

 ו/או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותי לתקופה כנקוב במכרז.

בזה  מצורפתחון לקיום הצעתי על כל פרטיה, תנאיה וההתחייבויות הכלולות בה, על פי תנאי המכרז, כבט .8

"הערבות : לעיל ולהלן, בסכום הנקוב בתנאי המכרז )הרשותערבות בנקאית אוטונומית, כערובה לפקודת 

הפקדת על  ואני מתחייבתשיב לי את הערבות הבנקאית רשות (. במידה והצעתי זו תתקבל, ההבנקאית"

 ערבות בנקאית לביצוע החוזה בנוסח ובשיעור הנקובים בחוזה. ה
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___________ 

 חתימת המציע

 

 

 כל מסמכי המכרז, ללא יוצא מהכלל, מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי. .9

אני מוותר/ת על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או הפרת  .10

הנקוב בהצעה או עצם אי מילוי או הפרת ההוראה כאמור,  הוראה מהוראות הצעתי זו ועצם חלוף המועד

 ישמשו במקום התראה כנ"ל לכל דבר ועניין.

 במידה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד, אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן: .11

כי הצעה זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר התאגיד ובתקנותיו ו/או בהסכם  .11.1

 השותפות.

 ההתקשרות בחוזה המכרז, על פי תנאי המכרז, אושרה בהנהלת התאגיד כחוק. כי .11.2

כי אנו החתומים מטה מוסמכים לחתום בשם התאגיד אשר בשמו אנו חותמים, על ההתקשרות  .11.3

לביצוע חוזה המכרז ועל פי תנאי המכרז וכי אין כל הגבלות או סייגים במסמכי התאגיד או 

ם על הצעה זו ועל חוזה המכרז, וכי לשון היחיד הנקוטה במסמכי המכרז המונעים מאתנו לחתו

 בהצעה, בכפוף לנכונות הצהרותינו, מתייחסת לתאגיד.

כי ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי במקרה בו יוכח כי הצהרותינו והתחייבויותינו בסעיף זה כולו,  .11.4

מה למטה פגומה מכל על סעיפי המשנה שבו, או חלק מהן, אינן נכונות או במקרה ויוכח כי החתי

לראות אותנו מחויבים באופן אישי כלפיה, ביחד  -אך לא חייבת  -רשות טעם אחר, רשאית ה

 ולחוד, לקיום ההתחייבויות הכלולות בהצעה.

 

 

 ולראיה, באתי על החתום:

 שם המציע: __________________________ ח.פ/ת.ז. _________________

 תאריך _______________ חתימת המציע_________________,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

___________ 

 חתימת המציע

 

 למפרט המכרז - 3נספח 

 ניסיון המציע
וכן לצרף העתק ההסכמים שנחתמו בינו  שירותים בשנים האחרונות במתןלציין פרטים בדבר ניסיונו  המציע על

ן מכל לבין מזמין האירוע לגבי הכנס ו/או האירוע המפורט בפרטי הניסיון )די לצרף עמוד ראשון ועמוד אחרו

  הסכם כאמור(.

מספר 
משתתפים 

 באירוע

רשויות 
מקומיות 
ומשרדי 

ממשלה אשר 
היו שותפים 

 באירוע 

בדבר אנשי  פרטים
 קשר

לציין שם,  יש
כתובת ומס' 
 טלפון ונייד

 שנות -פתותק
 אספקת
 השירות

לציין  יש
משנה ועד 

 שנה

בדבר  פרטים
השירות שניתן 

 ידי המציע -על

 שם שם האירוע
 המוסד/הגוף

לו ניתן 
 השירות

 

       1 

       2 

       3 

       4 

       5 

       6 

       7 

       8 

לשם הסרת ספק לצורך מכרז זה בכל הנוגע לדרישת ניסיון יילקחו בחשבון אך ורק אירועים שהופקו על 
עבור המזמין ונחתם  ידי המציע באופן ישיר, דהיינו: אירועים בהם המציע הוזמן להפיק את האירוע

הסכם בינו לבין מזמין האירוע. כמו כן אירוע בו השתתפו מספר רשויות מקומיות/תאגידים 
 סטטוטוריים, ייחשב כאירוע אחד בלבד.

  המתבקשות לצורך ניקוד ההצעה.  מינימוםהדרישות המפורטות בטבלה הינן דרישות 
 בר לדרישות המינימום.המציע רשאי לספק פרטים רבים יותר ודוגמאות נוספות מע 

 .הטופס נועד ליצירת אופן דיווח אחיד 

 מהווה תחליף למסמכים השונים אותן המציע נתבקש לצרף במסגרת הצעתו.  הטבלה אינה 
 

 ניסיון מנהל הפרויקט

)ד( תוך מתן דגש על  4יש לצרף פירוט בדבר ניסיון מנהל הפרויקט בעריכת אירועים כהגדרתם בסעיף 

)יש לצרף רשימת עבודות, היקף העבודות משתתפים(.  300 -פים )שאינם פחותים מאירועם רבי משתת

 מבחינת שעות ותקציב, זהות הגוף מזמין העבודות(, מכתבי המלצה.
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___________ 

 חתימת המציע

 

 למפרט המכרז - 4נספח 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות

 

 אני הח"מ __________ ת.ז. __________ מצהיר בזאת כדלקמן:

 

נחקרתי בעבירה ביטחונית או בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, לא הורשעתי ו/או  .1
; חוק הפיקוח על 1975-; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1952-התשי"ב

, 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978-המטבע, התשל"ח
 .1981-שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"אלמעט הרשעות 

 (מחק את המיותר)   או     

נחקרתי ו/או הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות _______________________________ 
 )יש לפרט את העבירות מתוך המנויות לעיל(.

  

 לי לעבור בדיקות ביטחוניות.ידוע לי כי לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז שבנדון ע .2

הואיל וכך אני נותן בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי 
 .1981 -במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ"א 

עה במקרים של מסירת מידע כאמור כמו כן למען הסר כל ספק אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הוד
 לעיל.

 עם הזוכה במכרז שבנדון. רשותהסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של ה 

 ולראיה באתי על החתום

________ __________   _________     _____________     _________ 

 תעודת זהות         שם פרטי ומשפחה       שם האב          שנת לידה        תאריך   

________________________       ___________ ______________ 

 חותמת וחתימה                תפקיד                               כתובת   

 
  אישור חתימה

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

_, מאשר/ת כי ביום ___ _________________(, מרחוב ______אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר._
מר/גב' ברחוב__________ בישוב _________  בחודש ____ שנת ____ הופיע בפני במשרדי 

לאחר בפני ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה -_____________ שזיהה עצמו על
 .את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כןשהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר 

 
   

 עו"דחתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד תאריך
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 למפרט המכרז - 5נספח 
 

   דירקטוריוןפרוטוקול ישיבת 

 

 חברת ________________ח.פ. _______________ )להלן:"החברה"(

 

 נוכחים:_______________.

 :___________________.יו"ר האסיפה

 

 על סדר היום:

 מכרז מסגרת לקבלת שירותי הפקת אירועים 01/2016השתתפות והגשת הצעת החברה לעניין מכרז מס' 

 "(המכרז" )להלן:

  

 החלטה:

 להשתתף ולהגיש הצעה של החברה למכרז דנן.

 

 

            
 _________________          
 חתימה  

 

 אישור  

"ד _______________, מאשר כי החלטת החברה התקבלה כדין ובהתאם לתנאים הקבועים בתקנון אני הח"מ עו

 החברה.

     עו"ד _________________

 חותמת_________________
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 למפרט המכרז - 6נספח 
 

  )להלן:"החוק"(" 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2"תצהיר לפי סע'  

 

___________ מרח' ___________________ ת.ז. ___________________ לאחר אני הח"מ ________
 שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כדלקמן:

 

"(, אני מכהן כ______________________ המציעאני נציג של ________________________ )להלן:" .1

 ני מוסמך להצהיר מטעם המציע במסגרת המכרז שפרטיו בנדון כפי שיפורט להלן.במציע, וא

ב)א( לחוק( לא הורשעו 2עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף  .2
ם( בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגני

)להלן:"חוק שכר  1987 –)להלן:"חוק עובדים זרים"( או לפי שכר מינימום, התשמ"ז  1991 –התשנ"א 
 מינימום"(.

ב)א( לחוק הורשעו בפסק 2עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המשתתף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף  .3

כר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חור ש
 ממועד ההרשעה האחרונה.  

         _________________   
 חתימה         

 אישור  

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ו בפני, עו"ד _______________ במשרדי ברח' ______________ 
ה"ה  -___________/המוכר/ת לי אישית   וה"ה _______________ אשר זיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. _

_____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. ____________/המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה/ם 
כי עליו/ה/ם להצהיר את האמת וכי יהיה/ו צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן, אישר/ה/ו נכונות 

 .הצהרתו/ה/ם הנ"ל וחתם/ה עליה

 

 חותמת_________________    עו"ד _________________
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 למפרט המכרז - 7נספח 
 רו"ח בדבר ניהול ספרי חשבונות כחוק אישור 

 לכבוד 

 הרשות לפיתוח הנגב

 אישור בדבר ניהול ספרי חשבונות כחוק: הנדון

 

__________ אני הח"מ ______________________, רו"ח/פקיד שומה  של חברת  ___________

 "(, ומדווח כי למיטב ידיעתי המציע פועל כדלקמן:המציע)להלן:"

מנהל פנקסי חשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף,  .1

 .1975 –התשל"ו 

נוהג לדווח לפקיד השומה של הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס  .2
 ערך מוסף.

 הינו כדלקמן: 2015 -ו 2014, 2013מחזור העסקי של המציע בשנים ה .3

 ₪ .סך של ___________  2013שנת  .א

 ₪. סך של ____________  2014שנת  .ב

 ₪   סך של ______________  2015שנת  .ג

 אישור זה נכון עד למועד האחרון להגשת המכרז.   .4

 

    ________  ___________  _____________ ___________ 

 חותמת  חתימה    תפקיד  שם
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 למפרט המכרז - 8ספח נ 

 הסכם למתן שירותים

 2016בשנת  שנערך ונחתם ביום _____

 

 בין:

 הנגבהרשות לפיתוח 

 "(הרשות"להלן: )

 מצד אחד

 

 לבין:

 שם : _______________________

 ________________ כתובת:

  __________נושא ת.ז. 

 תים"("נותן השירולהלן: )

 מצד שני

 

 מבוא

 .מכרז מסגרת לקבלת שירותי הפקת אירועים –  _______מס' –מכרז  פרסמה והרשות הואיל

 

 העתק של המכרז מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 

 

מיום  הרשותזכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של  נותן השירותיםו הואיל

לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז, הצעתו על כל נספחיה  והתחייב__________ 

 . והצהרותיו

 

את השירותים המפורטים במכרז, בהצעה   הרשותיבצע עבור  נותן השירותיםוהואיל והצדדים מעוניינים כי 

 ;הלן: "השירותים"()ל במכרז ובהצעה לרבות  זהבהסכם באופן, במועדים ובתנאים הכל כמפורט  זה בהסכם

 

לבין  הרשותוהואיל והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין 

 , וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד;נותן השירותים

 

 :על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 וא והסכם זה המב .2

 א להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.המבו .א
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     הסכםזה ניתנות לשם התמצאות והן לא תשמשנה לפרשנות  הסכםכותרות הסעיפים ל .ב

 .הז

 ויקרא כיחידה אחת עימו. המכרז מהווה חלק בלתי נפרד מ הז הסכם .ג

 . במכרזיהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם  הז הסכםב .ד

כדי לגרוע מהוראות סכם זה , אין בהוראות ההמכרזעל הוראות להוסיף באות  ם זהסכהוראות ה .ה

כהקלה או כויתור על  הסכם זהולא ייחשב האמור במכרז על פי הת הרשות ומכל סעד לו זכאימכרז ה

 . מכרזהוראה מהוראות ה

ן ישימות על המחויבים וככל שה יחולו בשינויים הז הסכםשלא צוטטו או שלא יושמו ב מכרזהוראות ה .ו

 . הז הסכםהוראות 

סכם יחולו הוראות ה הסכם זהלבין הוראות  המכרז במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות .ז

 , אלא אם נאמר במפורש אחרת. זה

 זה. ההמסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוז .ח

 לחוזה א'כנספח מסומן  – ה פרטנית טופס הצע .1

 .לחוזה ב' נספחכמסומן  - יטוחאישור עריכת בנספח  .2

 לחוזה. ג'נספח מסומן כ –נוסח ערבות ביצוע החוזה  .3

 .לחוזה ד'כנספח מסומן  – התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים .4

 מסומן כנספח ה' לחוזה –הצהרה בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום  .5

 

 הצהרות הצדדים .3

 פעילות זו במסגרת פעילות הרשות השנתית. התקצבכי בזאת  המצהיר הרשות .א

 רשותמצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים; וכי מתן השירותים על ידו ל נותן השירותים .ב

ין רוחני של צד ג' יבהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקנ

 כלשהו.

 הנדרש קצועיבזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים וכן את הידע המ נותן השירותיםעוד מצהיר  .ג

 לשם אספקת השירותים.  

מצהיר ומתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע השירותים, בין  נותן השירותים .ד

דבר בכתב מראש במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא אם הותר ה

 המוסמך.  הרשותידי נציג -על

נותן השירותים מצהיר בזאת, כי קיבל לידיו מן הרשות את כל המסמכים של החוזה על כל נספחיו, כי קרא  .ה

אותם והבין את תוכנם וכי קיבל מן הרשות את כל ההסברים והמידע הנדרש לצורך ביצוע העבודות 

והרשות רואה את נותן השירותים, כאילו בדק, לפני הגשת הצעתו, ומילוי כלל התחייבויותיו על פי החוזה. 

את מקום מתן הביצוע העבודות, את טיב התשתיות והציוד, את כמויותיהם וטיבם של העבודות 
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והחומרים הדרושים לשם מילוי התחייבויותיו, את דרכי הגישה וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי 

 להשפיע על ביצוע העבודות.הסיכויים והאפשרויות העלולות 

מיומן, בעל הידע, הניסיון, והציוד הדרוש לשם ביצוע ונותן השירותים מצהיר, כי ברשותו כח אדם מקצועי  .ו

זה והוא  חוזההעבודות במלואם וכי הוא מסוגל ובעל כושר וכישורים לבצע את התחייבויותיו על פי 

 מתחייב לבצעם כאמור לשביעות רצונה המלא של הרשות.

ה בהיר לו, וכי הוא מתחייב לפי חוזה זלביצוע ממנו  ותהנדרשן מצהיר נותן השירותים, כי היקף העבודות כ .ז

 מרב הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון הרשות.בלבצעם 

נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת, כי בידיו כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים,  .ח

, לביצוע ו/או בהתאם לתנאי הסף של המכרז התאם לדרישות חברת הביטוחעל פי כל דין ו/או ב

חוזה זה ובמשך שלושה חודשים ישארו בתוקף במשך כל תקופת י, וכי הם זה חוזהפי  התחייבויותיו על

 לאחר מכן.

נותן השירותים מצהיר בזאת כי ידוע לו ומוסכם עליו שהאחריות לטיבם ואיכותם של העבודות וכל יתר  .ט

 יבויותיו על פי חוזה זה חלות עליו בלבד.התחי

נותן השירותים מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי  .י

לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל אגרה, 

 לו עליו, על פי כל דין בקשר עם ביצוע העבודות בחוזה זה.תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליו, או שיוט

 

 תחייבויות נותן השירותים ה .4

יפעל  על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים במסגרת מתן נותן השירותים  .א

 ביצוע העבודות.

ביעילות,  מתחייב לבצע את העבודות במרב הקפדנות, ברמה מקצועית גבוהה,נותן השירותים  .ב

 נות ובמומחיות.קבנאמנות, בדיי

בסעיף אשר הוצעו  על ידו בהתאם לאמור נותן השירותים מתחייב כי העבודות יבוצעו על ידי עובדיו  .ג

 "(מבצעי העבודות)עובדים אלו יקראו להלן: " , ה' בהזמנה להציע הצעות 4

בלבד ובפיקוחו האישי וכי נותן השירותים מתחייב, כי העבודות יבוצעו על ידי מבצעי העבודות  .ד

מבצעי העבודות ימלאו אחר כל התחייבויותיו של נותן השירותים על פי חוזה זה, בין שנכללו 

במפורש ובין מכללא ובין שנהוגים ומקובלים במקצוע, בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת מרב 

 המאמצים, הכישורים והכישרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצוען.

ת לשתף פעולה עם הרשות או מי מטעמה ולהשתתף בכל ישיבות אמתחייב בזהשירותים נותן  .ה

 , לפי דרישת הרשות ובמידת הצורך.רשותה

מתחייב לדווח לרשות ו/או מי מטעמה על ההתקדמות בביצוע העבודות וכן לדווח נותן השירותים  .ו

י מטעמה על כל התפתחות צפויה או שאירעה בפועל בנושא ביצוע העבודות מייד עם מלרשות ו/או 

 היוודע לו עליה.
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מתחייב, כי בכל עת בו יבוא חוזה זה לידי סיום, מכל סיבה שהיא, יבצע חפיפה נותן השירותים  .ז

 .רשותמסודרת, וככל שיידרש, לשביעות רצון ה

 וין לבצע את השירותים; וכי מתן השירותים על ידכשיר על פי כל דוא מצהיר כי הנותן השירותים  .ח

 .בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהורשות ל

את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים  ובזאת כי יש לנותן השירותים עוד מצהיר  .ט

ים וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשו הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשות

 פקת השירותים.העברה ואסלשם 

ולא להעביר או באמצעות מבצעי העבודות  ומצהיר ומתחייב לבצע את השירות בעצמ נותן השירותים .י

למסור את ביצוע השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי 

 המוסמך.  הרשות די נציגי-, אלא אם הותר הדבר בכתב מראש עלו/או לעובדים אחרים כלשהו

נותן השירותים מתחייב כי לא יקבל כל תשלום ו/או הטבה ו/או טובת הנאה הן במישרין והן  .יא

בעקיפין מכל ספק ו/או נותן שירותים הקשור בביצוע האירוע, היה ונותן השירותים יפר הוראה 

מבלי לגרוע בכל ייחשב הדבר הפרה יסודית של ההסכם, המזכה את הרשות לחלט את הערבות וזאת 

 זכות ו/או סעד אחר העומד לרשות הרשות בגין הפרה זו. 

הרשות כל חשבונית/קבלה/מסמך אישור וכו' של קבלני ו/או  להציג בפנימתחייב נותן השירותים  .יב

  ספקי המשנה עמם יעבוד לצורך מתן השירותים נשוא ההסכם ככל שיתבקש על ידי הרשות 

 
 
 

 תקופת ההסכם .5

 -------------ויסתיימו ביום  ----------מיום תקופה לנחתם  הסכם זה .א

 . כל אחת חודשים נוספים 12תקופות נוספות של  2-לרשות תינתן האופציה להאריך הסכם זה ב .ב

להביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת ההסכם בהתראה  תרשאי אהת הרשות .ג

 ימים מראש.  14של 

היה ת –ע על ידו שההסכם מצד נותן השירותים או במקרה של ביצוע פ של יסודיתבמקרה של הפרה  .ד

  לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת. ת, רשאיהרשות

חובה לפצות את נותן השירותים או  הרשות, לא תהיה על הרשותידי -בכל מקרה של ביטול ההסכם על .ה

ים שסיפק עד  לביטול לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירות

 ההסכם. 

 למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות יחולו גם לאחר הפסקת הסכם זה. .ו

 

 העבודות: .6
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ובפרט באופן שנקבע  בהסכם, במכרז ובהצעה המפורטיםהשירותים נותן השירותים מתחייב לבצע את  .א

הסכם זה על נספחיו ולהוראות  , להוראותרשות, בהתאם לדרישות הלהזמנה להציע הצעות 1בסעיף 

 .כל דין

מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה, בהתאם לדרישות  נותן השירותים .ב

 ., להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דיןרשותה

 .ולבעלי התפקידים שבו רשותשום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות ל .ג

בשום אופן לפנות לנותן השירותים  תמתחייב האינ רשותסר כל ספק, מובהר ומודגש בזאת כי הה למען .ד

באיזה זמן מן הזמנים במסגרת הזמנת עבודה למתן השירותים נשוא הסכם זה. פנייה במסגרת הזמנת 

לרבות לשיקול דעתו  רשותעבודה לקבלת שירותים מנותן השירותים תיעשה בהתאם לצרכי ה

   .רשותההמקצועי של 

 נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר. .ה

קרה מתמדת על יבצע את העבודה במקצועיות, באיכות גבוהה, באמינות, תוך בנותן השירותים  .ו

 .התהליך ועל התוצרים

ייפגש עם נציג הרשות עפ"י בקשתו בין אם במשרדו של הזוכה או במשרדו של נציג נותן השירותים  .ז

 ות )בבאר שבע(, הכל עפ"י שיקול דעת הרשות.הרש

 

 הרשותפיקוח  .7

או מי שבא מטעמו לפקח על ביצוע המכרז, ההצעה  רשותנותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג ה  .א

 השירותים.  וההסכם, לרבות פיקוח על 

 
 בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.  רשותנותן השירותים מתחייב להישמע להוראות ה .ב

 לפקח, להדריך  רשותם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למוסכ .ג

 או להורות לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

 

 הוצאות .8

אלא אם הוסכם אחרת  , נותן השירותיםחולו על ספקת השירותים, יא, הדרושים לשם הוצאותכל ה .א

 מראש ובכתב.

, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' ו/או זכויות יוצרים וש בכלים, חומרים או תוכנותמובהר כי עשיית שימ .ב

 הסכם זה. ה יסודית של כהפר – לכל דבר ועניין –תחשב 

 

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים  .9

, ובלבד שלא יהיה בכך משום רשותנותן השירותים רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת ה .א

 לפי הסכם זה.פגיעה בחובותיו ש

 - רשותלדעת ה –על אף האמור, נותן השירותים אינו רשאי לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו  .ב

 .ספקת השירותים לפי הסכם זהאמשום פגיעה ב
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נותן השירותים מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או בין  .ג

ם, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת יסקיו העותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריהתחייבוי

סקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר ה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עטובות הנא

כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן 

"ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד  "(.ניגוד עניינים" )להלן:השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה 

 עניינים כאמור.

 היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד    -לא יימצא נותן השירותים בניגוד עניינים  .ד

 המוסמך בכתב וימלא  רשותעניינים, ידווח נותן השירותים על כך מייד לנציג ה

 בנדון. רשותאחר כל הנחיות ה

 

 התמורה  .10

ה לביצוע העבודות בשלמותן ולקיום כל התחייבויותיו על פי חוזה זה יהא נותן השירותים זכאי בתמור .א

ומהווים חלק בלתי נפרד  א'כנספחים לחוזה  ן ומסומף המצור הצעה פרטנית טופס אמור בלתשלום, כ

 "(. התמורהממנו )להלן: "

ת הכרוכות והנובעות מביצוע מוצהר ומוסכם, כי התמורה הינה מלאה וסופית ומתייחסת לכל ההוצאו .ב

העבודות וכל יתר התחייבויותיו של נותן השירותים על פי חוזה זה וכי נותן השירותים לא יהיה זכאי לכל 

 תשלום ו/או גמול נוספים.

העלאות או רשות ולא יהיה רשאי לתבוע או לדרוש מה שלא יתבע או ידרונותן שירותים עוד מוסכם, כי  .ג

שינויים בשערי מטבעות, הטלתם או העלאתם של מסים, ת עלויות שכר עבודה, חמשינויים בתמורה, בין מ

 היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר.

 .של השירותים צעו בפועלילמען הסר ספק מובהר בזאת כי התשלום ישולם רק בגין ב .ד

 וכדלקמן:נותן שירותים עפ"י חוזה זה ישולם לנותן שירותים חייבויות ההתמורה עבור ביצוע כל הת .ה

חשבון מפורט עבור השירותים רשות לנותן שירותים יגיש הכל עבודה שתוזמן על ידי הרשות בתום  .1

יום הגשת ")להלן: אשר יכלול את כל המסמכים והמידע הדרוש לצורך אישור החשבון רשות שנתן ל

 (."החשבון

את התמורה לה הוא זכאי בתנאי תשלום שוטף + נותן שירותים את החשבון, ותשלם לתבדוק רשות ה .2

 את בקשת התשלום.רשות יום מיום אישור ה 60

 שא כל הפרשי הצמדה מיום הגשת החשבון ועד לתשלום בפועל.יהסכום לתשלום לא י .3

 הקן. לא אישרלאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואן או בחל הנגברשות לפיתוח בידי ה .ו

 את דרישת התשלום במלואה, יחול המנגנון ליישוב מחלוקות, כמפורט להלן בהסכם זה.  רשותה

 . רשותידי נציג ה-חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום על רשותעל נותן השירותים להגיש ל .ז

שאת על . נותן השירותים מתחייב למהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין .ח

חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות 

 ם לרשויות המס .תשלומים לביטוח לאומי ותשלומי
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בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק  רשותלנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות ל .ט

 התשלום או משדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.  הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת

 . מהרשותמיד כל סכום עודף שקיבל  רשותנותן השירותים מתחייב להחזיר ל .י

לא יהא אחראי לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם לנותן  רשותלמען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי ה .יא

 השירותים עקב מתן השירותים. 

ניהול כולל של האירוע לרבות תיאום בין הגורמים  התוכגלמת במובהר כי התמורה כאמור בהסכם זה מ .יב

ובהתאם להוראות  לפי כל דין האירועוהאישורים הנדרשים לביצוע השונים, אחריות להשגת ההיתרים  

הכנה, המשטרה, זרועות הביטחון, הרשות המקומית וכד' וזאת לפי הצורך שיעלה לפני ובמהלך האירוע, 

האירוע ובימי ליווי וניהול ההפקה בפועל לאורך כל יום  . האירוע, על כל סעיפיו ניהול ועמידה בתקציב של

, הזמנות, קשר ותשלום לקבלני המשנהניהול משא ומתן, אחריות מלאה על ביצוע, ההקמות והפרוק, 

, מזכירות אירוע, נסיעות וכל הוצאה הקשורה להעסקת עובדי החברה, שכרם, תשלום משרדהוצאות 

וספות, תשלומים סוציאליים, ביטוחים, תשלום עבור כלכלתם, מדי עבודה, תקורות, הוצאות עבור שעות נ

שכר ויגולמו ב המפיקכל אלה יבואו על חשבון  –נסיעה, הוצאות חניה, הוצאות ניהול, הטבות וכן הלאה 

 ההפקה. 

 

 

 הינה סופית  התמורה  .11

ספקת אתשולם לנותן השירותים עבור מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה ש 

לא במהלך  רשותהשירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי ה

תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לנותן 

 השירותים ולא לאדם אחר.

 

 קיזוז .12

לשלם לנותן  רשותהא רשאי לקזז מהתמורה שעל הת רשותומצהיר בזאת כי ה נותן השירותים מסכים

מנותן השירותים  רשותכל סכום המגיע ל -ומכוח כל הסכם אחר פי הסכם זה על נספחיו -השירותים על

 פי כל הסכם אחר. -פי הסכם זה או על-על

 

 נזיקין  .13

נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או שא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או ינותן השירותים י .א

או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו  רשותרכושו שלו או לרכוש ה

 של הסכם זה.

בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו  שאיתלא  רשותמוסכם בין הצדדים כי ה .ב

 .או רכושו של נותן השירותים 

על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא  רשותרותים מתחייב לשפות את הנותן השי .ג

 . עשיו או מחדליו של נותן השירותיםהנובעים ממ
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 חובת ביטוח .14

לערוך באחריות נותן השירותים  דין, על פי הסכם זה או על פינותן השירותים לגרוע מאחריות  מבלי .א

את  ,למשך תוקפו של הסכם זה חשבון נותן השירותים, על ,אצל חברת ביטוח מורשית ולקיים

והמהווה חלק בלתי " ב"כנספח באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה הביטוחים המפורטים 

, לא הרשות על ידי נותן השירותיםלידי , אשר יומצא (ים"ביטוחהאישור עריכת ")להלן נפרד ממנו 

 חתום בידי המבטח. מועד ההתקשרות, מיאוחר 

רשות ההביטוחים המפורטים בסעיף זה לעיל הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי  .ב

 ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות".רשות לטובת הו/או 

בתשלום פרמיות הביטוח ותשלומי ההשתתפות העצמית בגין לשאת בלבד נותן השירותים על  .ג

שלם את פרמיות הבטוח במועדן ולמלא אחר יתר לנותן השירותים באחריות  הביטוחים כאמור לעיל.

 טוח יהיה בתוקף במהלך כל תקופת ההתקשרות.ימנת שהב-הוראות פוליסות הבטוח על

אובדן או נזק שייגרם  אחריות בגין כלמרשות ם הוהבאים מטערשות פוטר בזאת את הנותן השירותים  .ד

במסגרת נותן השירותים ות של או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוח או באחרינותן השירותים לרכוש 

 ההסכם.

 הביטוח, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישור עריכת קבלןלמען הסר  .ה

 .נותן השירותיםהינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על 

 הסכםלפי נותן השירותים אחריות המלאה של הלא יהיה בביצוע הביטוחים לפי סעיף זה כדי לגרוע מ .ו

  .או על פי כל דין זה

אישור עריכת רשות הלהפקיד בידי נותן השירותים באחריות , המבוטחתום מועד תקופת ביטוחי ב .ז

פי -עלנותן השירותים השירותים מבוצעים על ידי ביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכל עוד 

 ההסכם.

  

 ערבות לקיום החוזה: .15

לחוזה זה, ימציא הנותן השירותים לרשות, ערבות  להבטחת מילוי חיובי נותן השירותים בהתאם .א

 15.02.2016אשר פורסם ביום  2016ינואר  חודש של בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן 

חודשים מיום כניסתו לתוקף של  12אשר תהיה בתוקף למשך ₪   40,000רעון עם דרישה, ע"ס יברת פ

 ה.לחוזה ז 'גכנספח חוזה זה בנוסח המצורף 

שלושה חודשים לאחר סיום החוזה ובמידה והנותן שירותים קיים חיוביו, תחזיר הרשות את הערבות  .ב

 הבנקאית לנותן השירותים.

 

 נותן השירותיםאחריות  .16

בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק  ,יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוףנותן השירותים  .א

בין אם נגרם  –נותן השירותים בד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד רשות ו/או לכל עולאחר, שייגרם 

בין במישרין ובין בעקיפין,  –בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו  ,על ידו
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וכן הוא מתחייב, לפצות את הרשות על כל סכום  הנובע או הקשור לבצוע העבודה נשוא חוזה זה,

 מפורטים לעיל.ה שר לנזקיםשתחויב הרשות לשלם בק

נותן למען הסר ספק, אין בכל דבר האמור בחוזה זה, או בהוראה או הנחיה שתינתן על פיהם ל .ב

, כדי להטיל על הרשות אחריות, לכל אבדן ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או נזק רשותעל ידי ההשירותים 

נותן צאה ממעשה או מחדל של ו/או לכל צד שלישי שהוא כתורשות ו/או הוצאות, כאמור, שייגרמו ל

 , של עובד מעובדיו או מי מטעמו, או בקשר עם ביצוע העבודות המפורטות בחוזה זה.השירותים

ו/או למי מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו נזק, הפסד, אבדן ו/או תאלץ הרשות ו/או רשות אם ייגרמו ל .ג

לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד  מי מטעמה לשלם פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות האמורות

והוצאות נוספות בקשר עם הליכים כלשהם, מתחייב בזאת נותן השירותים לשפות את הרשות ו/או מי 

מטעמה ו/או אדם אחר כלשהו אשר נגרם להם נזק או הוצאה כאמור, במלוא הסכום, מייד עם קבלת 

מן רשות יראוהו כחוב המגיע להודעה, בעד כל סכום או תשלום שתידרש הרשות לשלמו, ואותו סכום 

נותן השירותים על פי חוזה זה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של הרשות או מי מטעמה על 

 פי כל דין ו/או על פי חוזה זה לכל תרופה ו/או סעד אחרים.

 ו/או למי מטעמה, כמפורטרשות נותן השירותים מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או הוצאה שנגרמו ל .ד

. הרשות תהא רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים עקב נזקים שנגרמו רשותלעיל, מייד עם דרישת ה

 7על ידי נותן השירותים ו/או מי מטעמו וזאת במידה שנותן השירותים לא ביצע את התיקונים תוך 

 ימים ממועד קרותם ולחייב את נותן השירותים בתשלום התיקונים.

ו/או רשות ות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי ויפצה את הנותן השירותים אחראי באחרי .ה

את עובדיו ו/או את מבקריו בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מגניבה או חבלה או הפרת אמון שנגרמה 

 .נותן השירותיםע"י אחד מעובדיו של 

 

 רשותנציג ה .17

 אשר הוסמך על ידה. ו/או כל גורם אחרהינם, מנכ"ל הרשות לביצוע הסכם זה  הרשות נציגי .א

 תן על כך הודעה בכתב.ילהחליף את נציגו מעת לעת, ובלבד שי רשותהזכות בידי ה .ב

, לפקח על ביצוע המכרז, הלאפשר לנציג הרשות או מי שבא מטעמו לבקר פעולותי תמתחייב החברה .ג

 ההצעה וההסכם, לרבות פיקוח על השירותים. 

 עניינים הקשורים במתן השירותים. בכל ה להישמע להוראות הרשות  תמתחייב החברה .ד

, חברהלפקח, להדריך או להורות ל רשות מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה ל .ה

 הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

 

 

 שלילת יחסי עובד מעביד .18

סיון כנדרש ח אדם בהיקף ובעל כישורים, ניולשם אספקת השירותים להעסיק כ תמתחייב החברה .א

 בהצעה ובהסכם.  במכרז,



30 

___________ 

 חתימת המציע

 

 תחייב יאלקזז מהתמורה שה תהיה רשאיתמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי הרשות  .ב

את  מתמקיי האינ חברהעקב מתן השירותים, סכומים יחסיים, אם יתברר כי נותן ה לחברהלהעביר 

   זה על נספחיו. הרשות והוראות הסכם מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות

לצורך  1959-להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט תהיה רשאיתלא  החברה .ג

 ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה.

לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים על  תהיה אחראיתא יעובדים, ה החברה ההעסיק .ד

 . 1987-העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 -עסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות חוק עבודת הנוער, התשי"גתכי אם  תמתחייב ברההח .ה

 )להלן: החוק(.  1952

לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים  תאחראיהחברה היה תבנוסף לאמור,  .ו

 על העובדים.

תשלום או זכות המגיעים החברה תשלם לעובדים המועסקים על ידה בקשר לביצועו של חוזה זה כל  .ז

להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות חוזה זה. הפרת 

 סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי.

החברה מתחייבת, במידת הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינה לבין העובדים המועסקים על ידה  .ח

זה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית לצורך חו

 של החוזה ועילה לביטולו המיידי.

חוק הגנת השכר, ל 24החברה תמסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס'  .ט

 אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו, תשלח לו אותו החברה בדואר. .1958-שי"חת

 החברה תפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את נוכחות העובד במקום העבודה. .י

החברה תתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם יחידת הביקורת באגף החשב  .יא

רד לפיתוח הנגב והגליל, משרדי הממשלה  וכל גורם מקצועי הכללי, מינהל ההסדרה והאכיפה במש

 אשר ימונה על ידי החשב הכללי או הרשות לעניין שמירת זכויות עובדים.

במסגרת הביקורת תידרש החברה להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה, למוסד  .יב

נוכחות של העובדים המועסקים לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה ולקופות גמל, תלושי שכר, דוחות 

 במשרדי הממשלה וכן כל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת. 

במקרים שבהם נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב לחברה  .יג

והעתקים למשרד שבו התבצעה העבודה, למינהל הרכש הממשלתי ולמינהל ההסדרה והאכיפה 

ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה חשבון המפרט  30להמציא בתוך במשרד התמ"ת. החברה תתחייב 

תיקון מלא של הליקויים, כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו. התשלום הבא 

לחברה יושהה עד למילוי תנאי זה. מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא יהיה משום ויתור 

כויות הרשות לפיתוח הנגב על פי תנאי ההתקשרות וכל כלשהו על טענה או על תביעה למיצוי מלוא ז

 דין. 

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


31 

___________ 

 חתימת המציע

 

ימים על כל תלונה שתועבר אליה מהרשות המתקשר בדבר  30החברה תתחייב להשיב בכתב בתוך  .יד

פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידה במשרד. בתשובתו תפרט החברה את הליך בדיקת 

 התלונה ואת האופן שבו טופלה. 

חתום על תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום בנוסח ל תמתחייב החברה .טו

 . זה להסכם' הכנספח המצורף 

כהפרה יסודית של   –לכל דבר ועניין  –מובהר כי הפרת הוראות חוקים וצווי הרחבה אלה, תחשב  .טז

 הסכם זה.

ידי המציע לפי  מוסכם בזאת כי הרשות תהיה רשאית לדרוש החלפת ספק מספקי המשנה שהוצעו על .יז

 שיקול דעתה הבלעדי כל עוד אין בהחלפה בכדי לייקר את השירות הניתן על ידי אותו ספק.

 

 ישוב חילוקי דעות .19

אם יתעוררו בין הצדדים חילוקי דעות הקשורים לחוזה, מסכימים הצדדים לנסות וליישב את הסכסוך  .א

 סכמת שני הצדדים. בדרך של משא ומתן ישיר, או בסיועו של מגשר, שזהותו תקבע בה

היה והצדדים לא יישבו את הסכסוך במשא ומתן ישיר, רשאי כל צד לזמן ישיבת היוועדות עם המגשר  .ב

בתוך שלושים ימים; המגשר יבחן עם הצדדים, בישיבה משותפת או בישיבה נפרדת, את האפשרות 

 ליישב את חילוקי הדעות ביניהם בגישור.

 שאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט.לא הסכימו הצדדים לפנות לגישור, ר .ג

פנו הצדדים לגישור, והגישור לא הסתיים בתוך שלושה חודשים מיום הפניה הראשונה למגשר, רשאי  .ד

כל צד להגיש תובענה לבית המשפט, אלא אם כן הסכימו הצדדים להמשיך את הגישור לתקופה נוספת 

 שקבעו.

יש לבית המשפט תובענה, לרבות בקשה לסעד זמני, אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותם של הצדדים להג .ה

 כדי למנוע נזק ממשי לצד לחוזה או לצד שלישי.

 

 שימוש בכלים ובחומרים .20

 ה.ועל חשבוננותן השירותים כל הכלים והחומרים, הדרושים לשם הספקת השירותים, יירכשו על ידי  .א

יהיו מסוג המתאים ללא  שימוש לצורך הספקת השירותים, החברהעשה תכל הכלים והחומרים בהם  .ב

 סיג להספקת השירותים בהתאם להסכם זה.

שיש בה פגיעה בזכויות צד ג'  ו/או זכויות יוצרים שימוש בכלים, חומרים או תוכנותמובהר כי עשיית  .ג

 הסכם זה.ה יסודית של כהפר –לכל דבר ועניין  –תחשב 

 

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים .21

ספק שירותים לאחרים זולת הרשות, ובלבד שלא יהיה בכך משום להמשיך ול תרשאיתהיה  החברה .א

 שלפי הסכם זה. הפגיעה בחובותי
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משום  -לדעת הרשות  –לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו  תרשאי האינ החברהעל אף האמור,  .ב

 .פגיעה בהספקת השירותים למדינה לפי הסכם זה

כל ניגוד עניינים בינה או בין התחייבויותיה החברה מצהירה כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים  .ג

עפ"י הסכם זה ובין קשריה העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה 

כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינה לבין 

ם השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקי

 "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור. )להלן: "ניגוד עניינים"(.ביצוע הסכם זה 

היה ובכל זאת נוצר מצב של  -לא תימצא החברה ו/או מי מעובדיה ו/או קבלני משנה בניגוד עניינים  .ד

מייד לנציג הרשות  המוסמך בכתב ותמלא אחר כל הנחיות הרשות ניגוד עניינים, תדווח החברה על כך 

 לפיתוח הנגב בנדון.

 

 

 העברת זכויות .22

נותן השירותים לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו, הנובעות בין במשתמע 

ת מזכויותיו או ובין במפורשות מחוזה זה, וכן לא יהיה רשאי להעביר, להמחות או לשעבד כל זכו

 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה או בקשר אליו.

 

 תניית שיפוט .23

בבאר הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים  

 .בלבד שבע

 

 כתובות והודעות .24

 כמפורט בראש ההסכם. נן הי הרשותוכתובת נותן השירותים  .א

ת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים, ובלבד שנשלחה בדואר כל הודעה שתימסר לכתוב .ב

 רשום.

, מעת לעת, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן לנציג רשותנותן השירותים רשאי להודיע ל .ג

 .רשותה

 

 ביקורת .25

ין או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, ב הרשות, המבקר הפנימי של הרשותחשב  .א

בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן השירות, או 

 בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן השירותים, לרבות  .ב

שאית לדרוש הוכחות לתשלום ם. בכלל זה תהיה הביקורת רתאלה השמורים במדיה מגנטית והעתק

 שכר כנדרש. 
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נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או  .ג

 מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי 

ון או סיירואה חשבון, ככל שישנם בידו. נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או ח

 .רשותהגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי ה

נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי  .ד

 בידי צד שלישי. 

 

 שינוי בהסכם או בתנאים .26

שה בכתב ונחתם על מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נע .א

ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה 

 זכות.

נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר את הביצוע לצד שלישי כלשהו, אלא  .ב

על פי הסכם זה אינם ניתנים  . זכויותיו וחובותיו של נותן השירותיםרשותבאישור מראש ובכתב  של ה

 .רשותלהמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של ה

כאמור, לא יהיה בהסכמה כשהיא לעצמה, כדי לשחרר את נותן השירותים  רשותניתנה הסכמת ה .ג

, לקיום ההסכם ככתבו רשותמהתחייבויותיו על פי הסכם זה ונותן השירותים יישאר אחראי כלפי ה

 ולכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.וכלשונו 

 הן נותן השירותים והן המוסב, יהיו חייבים ביחד ולחוד, לקיים ההתחייבויות הנובעות מן ההסכם.

 הפרת סעיף זה, תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

 

 שיפוי .27

חדל של הוצאה כלשהי בגין מעשה ו/או מו/או למי מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו רשות ל ככל ויגרמו  .א

ו לרבות כל תשלום שתידרש/ הרשות לשלם לספק ו/או עובד של נותן ו/או מי מטעמנותן השירותים 

, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות נוספות בקשר עם הליכים כלשהם, מתחייב בזאת נותן השירותים

אה השירותים לשפות את הרשות ו/או מי מטעמה ו/או אדם אחר כלשהו אשר נגרם להם נזק או הוצ

כאמור, במלוא הסכום, מייד עם קבלת הודעה, בעד כל סכום או תשלום שתידרש הרשות לשלמו, 

מן נותן השירותים על פי חוזה זה. אין באמור בסעיף זה כדי רשות ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע ל

עד לגרוע מזכותה של הרשות או מי מטעמה על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה לכל תרופה ו/או ס

 אחרים.
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 מיצוי זכויות .28

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מבטלים  

 כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

 

 

 

 

 

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום

 

     ___     _________             _____________      

  

 נותן השירותים                הרשות לפיתוח הנגב
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 א'נספח 

 טופס הצעה פרטנית

 לכבוד

 הרשות לפיתוח הנגב

 פניה פרטנית הנדון: 

 בהמשך לזכייתכם במכרז, אנו מבקשים לקבל הצעה למתן השירותים המפורטים להלן:

 _______________פירוט השירותים הנדרשים: _____________________________________ .1

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 האתר/ים בו/הם נדרש השירות: _________________________________________________ .2

 יצוע העבודה: _________________________________________________לו"ז ואבני דרך לב .3

 תוצרים נדרשים: ____________________________________________________________ .4

בתמורה האמור בהסכם זה לרבות במסמכי המכרז על פי האירוע לתת לרשות שירותי הפקה  םאנו מעונייני .5

וקבלת עמלת הפקה בשיעור של ₪ יעמוד על סך של _________________  אשרלכיסוי כל עלויות האירוע 

 . (מעלות האירוע 15%)שלא יעלה על ___________ )במילים ________ אחוז( %

 

למען הסר ספק מובהר כי עלות האירוע לא תעלה על סכום התקציב שאושר על ידי הרשות בפניה לקבלת  ***

  הצעה.  

 

 הגשת ההצעות: .6

 . גשו לרשות במועד שייקבע על ידי הרשותיוההצעות  .6.1

 ההצעה תכלול את הפרטים הבאים: .6.2

 ביצוע העבודהאופן  .6.2.1

 פרטי הצוות המוצע לביצוע העבודה, כולל קורות חיים. .6.2.2

 לו"ז זמנים למתן השירות .6.2.3

 פרוט עלויות לפי מפרט שיסופק ע"י המזמין. .6.2.4

 

 

 ___שם החברה _______________________ ח.פ. ___________________ .7

 

  תאריך ___________________ חתימה וחותמת החברה _________________
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 ב' נספח

 אישור עריכת ביטוח

 לכבוד
      "(רשות)להלן "ה לפיתוח הנגברשות 

 אישור עריכת ביטוחיםהנדון: 

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
וכן כל ם כאמור בהסכם שירותיהשר עם מתן בק"( נותן השירותים/ הקבלן______ )"_________________

, "השירותים"ו" ההסכם)"נותן השירותים הסכם שנערך ביניכם לבין עם  בקשר , בין היתרהשירותים הנלווים
( "תקופת הביטוח(  וזאת לתקופה המתחילה ביום __________ והמסתיימת ביום_________ )להלן: "בהתאמה

 כמפורט להלן:

פי דין בגין פגיעה או נזק שיגרמו לגופו ו/או -עלנותן השירותים המבטח את חבות  ביטוח חבות כלפי צד שלישי .1
 $ לאירוע ולתקופת1,000,000לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא במסגרת מתן השירותים, בגבול אחריות של 

 ביטוח שנתית. 

עקב שימוש ברכב מנועי מעל לגבולות האחריות  שלישיקי רכוש לצד לכסות אחריות לנזהביטוח כולל הרחבה 
 . של הרכב שלישיבפוליסות צד 

הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה 
מזיק במאכל או וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, כל דבר 

  משקה, שביתה והשבתה, בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

והבאים מטעם נותן השירותים למעשי ו/או מחדלי רשות בגין אחריות הרשות הביטוח מורחב לשפות את ה
 הקבלן, בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת.

 ול לעניין נזקי גוף.מודגש במפורש כי החריג לאחריות מקצועית לא יח

המועסקים במסגרת מתן נותן השירותים  כלפי עובדינותן השירותים המבטח את חבות  ביטוח חבות מעבידים .2
השירותים בגין פגיעה גופנית או מחלה הנגרמת להם תוך כדי ועקב עבודתם כאמור, בגבול אחריות של 

 . $ לתובע, לאירוע ובמצטבר למשך תקופת ביטוח שנתית5,000,000

, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה או מחלה מקצועית כלשהי כי המועצההביטוח כאמור יורחב לשפות את 
 . הקבלןכלפי מי מעובדי  ןחובות מעביד כלשהחלות רשות על ה

ויתור כאמור לא יחול ו, אולם הם המועצהוהבאים מטערשות הויתור על זכות תחלוף כלפי כולל הביטוח 
 ם למקרה הביטוח בזדון.לטובת אדם שגר

 כללי

לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות חלה האחריות הבלעדית נותן השירותים על  .א
 בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל. 

וכי אנו מוותרים רשות העל ידי ביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח הנערך מודגש במפורש כי ה .ב
 .ם המועצהו/או הבאים מטערשות ה יתוף ביטוחיעל כל דרישה או טענה בדבר ש

הודעה על רשות מבלי שניתנה ל הביטוחמאשרים כי הביטוחים לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת  אנו .ג
  .יום מראש 30כך בדואר רשום, 

לא  מוטלות על המבוטחחובות הבתום לב אי קיום  ,המפורטים לעיל םהננו מאשרים בזאת כי בביטוחי .ד
 לקבלת שיפוי.רשות הויות תפגע בזכ

 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור זה.

 

___________________  ____________________ 
 

        שם ותפקיד החותם   חתימת וחותמת המבטח
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 'גנספח 

 נוסח ערבות קיום חוזה

 בנק : 
 

 סניף : 

ניףכתובת הס :   

 תאריך : 

 לכבוד
 לפיתוח הנגברשות ה

 ערבות בנקאית מס'____________הנדון: 

סכום " )להלן: (אלף שקלים חדשים ארבעים ) ש"ח 40,000 עד לסכום כולל של ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום
. סכום הערבות יהיה ___ספר "(, בקשר למכרז פומבי מהנערב" "(, שתדרשו מאת __________________ )להלן:הערבות
כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי, או ע"י מוסד  מדד המחירים לצרכןצמוד ל

  , בתנאי ההצמדה שלהלן:"(המדד)להלן: " ממשלתי אחר

  .(כך)או סמוך ל 615.02.1פורסם ביום אשר  2016ינואר חודש לעניין ערבות זו יהא המדד בגין  "המדד היסודי"

 שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.  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

 החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי 

 הצמדה.

כם ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה עלי

 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. או לנמק לבסס או להוכיח

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

. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב מיום חתימת החוזה חודשים 12תום ות זו תישאר בתוקפה עד לערב
 לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

תוכל לפי שיקול  דעתה המוחלט, לפנות אל הבנק   לפיתוח הנגברשות אנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שה
ות מעת לעת ואנו מעניקים אף הסכמתנו לכך שהבנק יאריך את תוקף הערבות, ככל שיידרש ולדרוש את הארכת תוקף הערב

 על ידה.

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה.

 בכבוד רב,

______________________ בנק   

 טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.
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 ד'נספח 

 שמירת סודיות ולמניעת ניגוד ענייניםהתחייבות ל

 מבוא 

 

"( רשות)להלן: "ה הרשות לפיתוח הנגבלבין "( נותן השירותים)להלן:"ונחתם בין  ____________  הואיל

לאספקת  )להלן: "ההסכם"( הסכם מספר _________מיום _______בחודש_______ שנת _______ 

  ;(")להלן: "השירותיםהשירותים המפורטים בהסכם 

 

  רשות., כעובד או כקבלן,  בין השאר, לשם אספקת השירותים ל נותן השירותיםידי -ואני מועסק על והואיל

 

להתקשר עם נותן השירותים בתנאי כי נותן השירותים לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל  מההסכי רשותוה והואיל

הוראות התחייבות זו, וכן על סמך אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם ל

  ;כהגדרתו להלן התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע

 

או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי  והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי והואיל

ות  תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, ( כלשהם לרב(Know- How (, או ידעInformation)מידע 

מסוגים שונים, שאינו מצוי  1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 91ידיעה כהגדרתה בסעיף שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או 

"קיצור דרך"  –בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם  או מידע שידיעתו תשמש ל 

לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי דע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לשם הגעה למי

בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות אחר העשוי לאצור מידע 

  ;)להלן: "המידע"(

 

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

המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום  רשותהמוסמכים לעניין ההסכם , ללא קבלת אישור נציג ה רשותמלבד לנציגי ה

   ;1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 118או לצדדים נזק מרובה  ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף   רשותל

 

 כדלקמן: הרשות לפיתוח הנגב מתחייב כלפי  אי לזאת, אני הח"מ

 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .1

 

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

 

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

, וכן לא לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעילאו לנצלו לא להשתמש במידע יל, לע

 לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע. 
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ידי נותן השירותים  או -ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4

שר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לאפלאחר מכן לא 

וציא מחזקתי את המידע או כל להלא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן 

 חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא. 

 

לרבות  דנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זולנקוט אמצעי זהירות קפ .5

מבחינה בטיחותית, שמירת על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים 

 . ביטחונית, נוהלית או אחרת

 

 להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות  .6

 חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.              

 

  להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג,  .7

 אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם              

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

 

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

 או שקיבלתי מכל  מתן השירותים שהגיע לחזקתי או לידי עקב או מכם או השייך לכם               

 . כמו כן, הנני מתחייב הרשות או חומר שהכנתי עבור שירותיםמתן האדם או גוף עקב               

 מידע. הלא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של              

 

 שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי   בכל דרך שהיא בעיסוק או להתקשר שלא לעסוק  .9

 או שבעטיו אני עשוי להימצא,  כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לרשות             

 במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן              

 השירותים לרשות לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, עניינו של קרובי או              

 חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף שלי או לקרוב  של גוף שאני או קרוב שלי             

 שלי חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן                 

 גם ענינו של לקוח, שאני או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עימי או בפיקוחי,                

  )להלן: "עניין אחר"(. מיצגים/מייעצים/מבקרים )מחק את המיותר(              

 

 בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או      .10

 שלי או עניין של קרובי או עניין  עיסוקי במסגרת מתן השירותים לרשות לבין עניין אחר             

 של גוף שאני או קרובי חבר בו.                

 

    אגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או אפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שבכל מקרה ש .11

 הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית              

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

  -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1997 -לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז             

             1981 . 

 

 ראת תכ"ם הנני מצהיר כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט בהו .12

 של חוק דיני העונשין )בטחון  27וכי נהירות לי חובותיי מכוח סעיף  17נספח  3.99.99             

 . 1957 -המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים( , תשי"ז             

 

 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.  .13

 

 ים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל    מוסכם וידוע לי כי על העתק .14

 הוראות כתב התחייבות זה.               

 

   סמכות אחרת סעד או מכל זכות או מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע  .15

 לרבות ההסכם.  פי כל דין או הסכם-על רשותהמוקנית ל             

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום 

 

 היום: __ בחודש: ___ שנת: ____

 

  ת"ז:______________ שם פרטי ומשפחה:__________________ 

 

 חתימה: _____________________
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 ה'נספח 

 הצהרה/התחייבות -והמציע תאגיד במידה

 מינימום שכרהעסקת עובדים זרים כדין ותשלום  בדבר

 

ס' _______, מורשה החתימה מטעם __________________ ______________, נושא ת.ז. מ מהח" אני

 ____________)להלן: נותן השירותים( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:  שמספרו

 

 : מאלהמצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד  הנני  . 1

 

 ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים השירותים נותן )א(

 שקדמה למועד חתימת ההצהרה.  בשנה

 חוקהשירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי  נותן אם )ב(

 תה בשלוש השנים שקדמו למועד חתימת ההצהרה. יההרשעה האחרונה לא הי –עובדים זרים 

  

  –זה סעיף לעניין 

 

השליטה  בעלגם   -רותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדםעל ידי נותן השי שנשלטמי  –זיקה"  בעל"

 השליטה בו.  בעל  שבשליטתבו או חבר בני אדם אחר 

 

 -אעובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ" חוק –עובדים זרים"  חוק"

1991. 

 

 .1968 -חניירות ערך, התשכ" בחוקכמשמעותה  –" שליטה"

 

 כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה: מצהיר ניהנ . 2

 

 השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. נותן )א(

אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד  בעבירההשירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו  נותן )ב(

 . ההרשעהחתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד 

שכר מינימום, אך  חוקרותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי השי נותן )ג(

 . האחרונהבמועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה 

 

 -זה סעיף לעניין 

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

 

 חד מאלה:כל א –" זיקה בעל"
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 בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים. חבר (1) 

 השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: נותן אם (2)

 השליטה בו; בעל )א(  

 הענין, דומה  לפיבני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו,  חבר )ב( 

דומים  האדםחבר בני  של, ותחומי פעילותו  השירותיםלהרכב כאמור של נותן  במהותו

 במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים;

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

 

חבר בני אדם אחר,  –השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  נותן אם (3)

 בידי מי ששולט בנותן השירותים; מהותיתשנשלט שליטה 

  

 גבחשון התשס" הבעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ", חלוטהורשע בפסק דין  –" הורשע"

(31.10.02 .) 

  

 . 1987 -ז, התשמ"מינימוםחוק שכר  –שכר מינימום"  חוק"

 

 רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם. שלושההחזקה של  –מהותית"  שליטה"

 

 הצהרתיהחתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן   כימצהיר כי שמי הוא _____________,  הנני

 אמת. 

 

 

 

________________       ________________________ 

 המצהיר+ חתימה שם                                                                                 תאריך

 

 אישור

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

אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר.___________(, מרחוב _______, מאשר/ת כי ביום ___ בחודש ____ 

ידי ת.ז. מס' _________ -שנת ____ הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על

תי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהר

  העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. 

 , עו"ד ____________                 ________________ 
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 אימות חתימה

 

 

ראל על פי דין וכי ה"ה אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת כי ______________ רשום ביש

 ___________________ אשר חתם על תצהיר זה בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 

 

  

_____________                          _____________                                               ___________ 

 חותמת וחתימה                                   תאריך                שם                                                   

 

 


