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 תנאים כלליים

 

 

 

הקשר וקידום ,  ייעוץשירותי מזמינה בזאת הצעות ל '[הרשות'להלן: ] הנגבהרשות לפיתוח 

וכן ביצוע פעולות מעקב ובקרה אחר  למשרדי הממשלה ויחידות הסמךבין הרשות המקצועי, 
 . הליכים משפטיים , מטעם הרשות

 

 :הוראות ותנאי המכרז

 כללי .1

 ,'[החוק'להלן: ] הנגבשהוקם בחוק הרשות לפיתוח  הרשות הינה תאגיד סטטוטורי
, הנגבכנולוגי של ט-ותפקידיה, בין היתר, קידום פעולות לפיתוחו הכלכלי, החברתי והמדעי

 .זאת בין היתר באמצעות ייזום וקידום פעילות משותפת, עם גורמי ממשל ענפים

 מטרת המכרז .2

, עם משרדי הממשלה ויח' הסמך קבלת שירותי ייעוץ וקידום קשרי ממשל מקצועיים

 הרשויות מול אל הרשות קשרי ניהול וכן הנגביתוח לטובת הרחבת הפעילות לפ

 .בנגב המוניציפליות

 מסמכי המכרז .3

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

 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות. (א)

 אישור בדבר העדר הרשעות קודמות. (ב)

 אישור עריכת ביטוחים (ג)

  (ד)

 המציע.טופס הצעת  .1

 הצעת המחיר .2

 הסכם התקשרות. (ה)

 

 הצהרה/ התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר. (ו)
 

 אישורים/ התחייבויות (ז)



 פרטי ניסיון והשכלת המציע. (ח)

 חוזר חשכ"ל (ט)

 טופס דיווח (י)

 

 .נספחים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז

 מועדים .4
 

 מועד פעולה

  14:00בשעה  2.3.17 בתאריך ה יחמיש יום עד מועד תום שאלות הבהרה

 14:00 בשעה 9.3.17 ה בתאריך חמישי יום עד הגשת הצעות

  

 :מהות השירות .5

. המציע לא יהיה רשאי המציע באופן אישיויבוצע על ידי  שירות אישיהשירות הינו  .5.1
להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח הסכם זה לאחר ולא יהיה רשאי להעמיד 

להוסיף כוח אדם מטעמו לבצע את השירות. על אף האמור לעיל, המציע יהיה רשאי 
 אדם נוסף לשם ביצוע המטלות / הפעילות הנדרשת.

מטעם  של נותן השירותיפרט בהצעתו את שמו למען הסר ספק, מציע שהוא תאגיד 

. לא ניתן יהיה להחליף את תהא בנותן השירות הנ"ל באופן אישיהתאגיד והבחירה 
, כמו כן, הוספת עובדים תהא בהסכמת הרשות נותן השירות אלא בהסכמת הרשות

 .בלבד

 הינם כדלקמן: '[השירותים'להלן: ] הנדרשיםהשירותים  .5.2

 לפיתוח לפעילות המשרדפעילות אל מול משרדי ממשלה שונים הנושקים  .1.2.1
 .או הרשות\ו ]להלן:'המשרד'[ הגלילהנגב ו פריפריה, 

ברחבי הארץ ]מוסדות,  הנגבפועלים לקידום פעילות אל מול גופים נוספים ה .1.2.2

 עמותות , מגזר שלישי[.

 . הרשויות המוניציפליות בנגבמול  לפעילות א .1.2.3

משרדי ניהול מעקב ובקרה בכל הנוגע להליכי ההתקשרות של הרשות עם  .1.2.4
 ממשלה ורשויות מוניציפליות.

 תקופת ההתקשרות והיקף ההתקשרות: .6

 .  31.12.18 -ועד ה ההתקשרות תהא החל ממועד החתימה על החוזה .6.1

. ניתן יהיה לחרוג מהיקף השעות הנ"ל בשנהשעות  1800היקף ההתקשרות יהיה עד  .6.2
 אך ורק אם יינתן לכך אישור מראש ומכתב על ידי נציג הרשות.



, מורה האופציה להאריך את ההתקשרות לפרק זמן של שנה אחת בכל פעםשלרשות  .6.3

ימים לפני תום  41 -שנים, ובלבד שההודעה ניתנה לא יאוחר מ 4 ,ארבע שנים סה"כ
 תקופת ההתקשרות או כל תקופת אופציה, בהתאם לנסיבות. 

לרשות הזכות להפסיק את ההתקשרות לפי מכרז זה באופן מידי, במקרה והזוכה לא  .6.4
יעמוד בדרישות מכרז זה על כל ההיבטים שבו, לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, אי 

 עמידה בדרישות, וכיו"ב.

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

ימים  30דעתה הבלעדי, ובכלל זה בשל שיקולי תקציב, בהודעה בכתב שתינתן לזוכה 
 מראש.

 :תנאי סף -ים להשתתפות במכרז תנאים מוקדמ .7

 כנספח )ח'(. יש לפרט השכלה בנוסח המצ"ב    ראשון תואר .7.1

 עדיפות תינתן. הציבורי המגזר מול אל בעבודה שנים לפחות 3 שלמוכח,  ניסון .7.2

 כנספח )ח'(. ש לפרט ניסיון בנוסח המצ"בי. ממשלתי משרד מול אל לעבודה

 ., שפה נוספת תהווה יתרוןדיבור וכתיבה בהקשר ,: עברית ברמה גבוההידיעת שפות .7.3

)אכיפת ניהול חשבונות, תשלום  אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .7.4
המעיד כי  1976 -חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( , התשל"ו
 המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

ותשלום שכר מינימום לפי חוק  בדבר העסקת עובדים זרים כדיןתצהיר בכתב חתום  .7.5

עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום 

בתצהיר  כנספח )ו'(. בנוסח המצ"ב 1976 –והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו 
ות אחרות בכתב יפורטו ההרשעות בדין פלילי של המציע, בעלי שליטה בו וחבר

בבעלות מי מבעלי השליטה, במידה והיו כאלה, וכן כל הקנסות שהושתו על מי 
מאלה על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה, בגין הפרה של חוקי 
העבודה, בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת ההצעה. המציע יצרף 

ההרשעות והקנסות אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר 
 כאמור או העדרם. 

המבקר את המציע כי המציע שילם בקביעות בשנה  הצגת אישור רואה חשבון .7.6
האחרונה לכול עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים 
הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה וחלים עליו, ובכל מקרה לא 

לומים סוציאליים כנדרש בהוראות התכ"ם בנוסח פחות משכר מינימום כחוק ותש

 .ו' כנספח המצ"ב

את התחייבות המציע לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן  מסמך המעגן .7.7
 'זכנספח  הכלל בנוסח המצ"ב

הצגת אישור המציע על התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות  .7.7

 לתנאי הסף. כנספח )ז'( מחשב מורשות, בנוסח המצ"ב

 ועליו לצרף תעודה המעידה על היות מורשה או תאגיד עוסקעל המציע להיות  .7.7
 המציע עוסק מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף.



רישום בכל מרשם ופנקס המתנהל על פי דין, הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן  .7.10

 קיום של הרישיונות הנדרשים על פי דין, בתוקף לכל תקופת ההתקשרות.

 מה על התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על הסודיות, בנוסח המצ"בחתי .7.11
 א'כנספח 

 ידי המציע בדבר העדר הרשעות קודמות בנוסח המפורט המצ"ב-תצהיר חתום על .7.12

 .ב' כנספח

( והגשת הצעת מחיר, בנוסח 1) 'דכנספח הגשת טופס הצעת המציע, בנוסח המופיע  .7.13
 עפ"י הנהלים הקבועים בתנאי המכרז. למכרז זה, (2' )ד כנספחהמופיע 

תנאי הסף הרשומים לעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הם מצטברים ויש 
לראותם כמשלימים זה את זה. אי עמידה באחד מהסעיפים הללו תגרום לכך שההצעה 

 .תיפסל ולא תיבחן כלל

 

 תנאים נוספים .7

ייצוגיות וכושר ניהול מו"מ ברמה בעל/ת מהימנות אישית, יכולת  -כישורים אישיים .7.1
 גבוהה.

 ויצריך נסיעות בירושלים ותל אביב.  ברחבי הנגב השירותים יינתנו .7.2

 

 הצעת המחיר והתמורה .7

למכרז, את שיעור ההנחה  (2) ד נספחעל המציע לרשום בטופס הצעת המחיר,  .7.1
"(. ההנחה חוזר חשכ"ל)באחוזים( המוצעת על ידו, מתעריף החשב הכללי )להלן: "

לאחוזים המנוכים מן התעריף המלא בגין העסקה  תתווסףשהמציע ירשום בהצעתו 
 מתמשכת.

 למסמכי המכרז.  'ט כנספחחוזר החשכ"ל מצורף 

. כל הצעת המחיר תוגש במקור והעתק זהה, במעטפה סגורה ונפרדת מיתר ההצעה .7.2
עמוד בעותק המקור יהיה חתום בידי המורשים לחייב את המציע, כאמור באישור 

 שצורף למכרז זה ויוחתם בחותמת המציע.  

תעריפי ותנאי התשלום יהיו כמפורט בחוזר חשכ"ל, בהעסקה מתמשכת, ובהתאם  .7.3
למכרז. המחירים יתעדכנו בהתאם  'ה כנספחלתנאי הסכם ההתקשרות המצורף 

ידי הזוכה ונקבע בהסכם -ההנחה שהוצע על החשכ"ל ובכפוף לשיעורלעדכון חוזר 
 ההתקשרות. 

 על התעריף שייקבע במסגרת מכרז זה, יתווסף מע"מ כחוק.  .7.4

יעשה על סמך הגשת חשבוניות בהתאם יו ,עבור שעות עבודה בלבד יהיההתשלום  .7.5
 .להלןובהתאם לאמור בסעיף  לעבודה בפועל

במקרה של מתן ייעוץ בחלק מן . עבודה בפועל דקות 60 לפי הוא עבודה שעת חישוב  .7.6
יובהר כי לא ישולם תשלום עבור שעות השעה ישולם שיעור יחסי מן התעריף לשעה. 

נסיעה מלבד החזר הוצאות נסיעה בתפקיד בהתאם לקבוע בהוראת חשב כללי 
  .13.9.2)תכ"ם( מס' 



עקיפות הנדרשות יצוין כי, התעריף לשעת עבודה כולל את העלויות הישירות וה  .7.7
 נסיעות,  ל,"אש לרבות ,כלשהם נוספים תשלומים ישולמו לאלעבודת היועץ. 

 כלליות הוצאות , צילומים, טלפונים, פקסים, ביטול זמן נסיעה,משרדיות הוצאות
כי המזמין לא . יובהר, 13.9.2, כמפורט בהוראת חשב כללי )תכ"ם( מס' ואחרות

 . יספק שירותים משרדיים ולוגיסטיים

 כמצורף התמורה תשולם לספק כנגד הגשת חשבונית מס וכן מילוי טופס דיווח .7.7
תוך  ברשותהתשלום יעשה לאחר אישור הגורם המקצועי  למסמכי המכרז. 'יבנספח 

 יום עפ"י הנחיות החשכ"ל לביצוע תשלומים. 60

 התמורה תהיה סופית ומוחלטת. .7.7

ועל פי תעריף חשכ"ל לק"מ. כאמור, החזרי נסיעות ישולמו בהתאם להוראת חשכ"ל  .7.10
וון. יש לדווח בעת הדרישה יאת הזכות להגביל כמות ק"מ לכת לעצמה שומר הרשות

 המצורף.  'יבנספח על כמות ק"מ 

 

 הגשת ההצעות .10

ויחתום עליו בשני  (1) 'דהמציע ימלא את מסמך ההצעה המצורף בזה כנספח  .10.1
יחתום מי שהוסמך לכך  –עותקים בחתימה מקורית מלאה. אם המציע הינו תאגיד 

ובתוספת חותמת התאגיד ויצורף אשור עו"ד/רו"ח שהחתימה מחייבת את המציע. 
 עותק אחד יוגדר "מקור".

מלאים וחתומים לרבות  כולל (' י) א' עד  להצעה יש לצרף את הנספחים המצ"ב .10.2
 שר מצויות בגוף הנספחים.הדרישות א

הגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאי הסף, הבין את  .10.3

מהות השירותים, הסכים לכל תנאי המכרז על נספחיו וכי בטרם הגיש את הצעתו, 
קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך 

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

גב'  ונייש להפנות את כל שאלות ההבהרה בהקשר למכרז זה ה והרשות, אלי נציג .10.4
 . כל הפניות תעשנה בכתב בלבד ותענינהriant@negev.co.ilבמייל  אורלי גבאי 

 בכתב בלבד. באחריות המציע לוודא כי  השאלות התקבלו על ידי נציג הרשות. 

לגב' רינת במייל בלבד:  2.3.17ה  בתאריך רביעיליום ניתן יהיה לפנות בשאלות עד  .10.5
riant@negev.co.il באופן הרשות תפורסמנה באתר הרשות  תשובות 14:00שעה ב

 . 6.3.17שוטף ולא יאוחר מיום  בתאריך 

תוגש הצעה ע"י יותר מגורם אחד. לצורך זה שותפות נחשבת כגורם אחד אך ורק לא  .10.6

 אם מדובר בשותפות רשומה כחוק.

 כל מציע  יציע הצעה אחת בלבד. .10.7

אין לבצע שינוי כלשהו במסמכי המכרז. כל שינוי או תוספת או השמטה שיעשו ע"י  .10.7
ו תוספת בגוף המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י שינוי א

יקנו לרשות זכות  ,'[השינוי'להלן: ]ו בכל דרך אחרת המסמכים ובין במכתב לוואי א
לפסול את ההצעה על הסף, או לחילופין, להתעלם  מהשינוי, וזאת עפ"י שיקול דעתה 

 הבלעדי והמוחלט של הרשות.



הגשת הצעות במענה למכרז זה מהווה הסכמה של המציע לתנאי הסכם ההתקשרות  .10.7

 והתחייבות לחתום עליו, ללא שינויים, אם יוכרז כזוכה במכרז.' הפח נס

בית , הנגבבמשרדי הרשות לפיתוח  ת המעטפה יש למסור במסירה אישיתא .10.10
בשעה  9.3.17בתאריך ה  חמישימיום  . לא יאוחר22שדרות רגר בכתובת הנשיאים 

14:00. 

להגשת הצעות לא הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים של הרשות במועד האחרון  .10.11

 תידון כלל.

הרשות  שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, לפי  .10.12
שיקולה הבלעדי. במידה שאכן תתקבל החלטה כזו, היא תפורסם כפי שפורסמה 

 הודעה אודות מכרז זה.

 :אמות מידה לבחירת הזוכה .11

, תיפסל על 7בסעיף הצעה אשר אינה עומדת בתנאי הסף המהותיים המפורטים  .11.1

 הסף.

 ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף, יבחנו לאור המרכיבים והמשקלים כדלהלן: .11.2

 {נקודות 40} השכלהניסיון ו .11.2.1

 נקודות 10 זכה בי - תואר שני ומעלה. 

   ורשויותמשרדי ממשלהבעבודה מול גופים ציבוריים, ניסיון פרקטי , - 
 .נקודות 30עד  יקבל

o 3-1  : נקודות 10שנים 

o 6-8  :נקודות 20שנים 

o 9  :נקודות 30שנים ומעלה 

 {נקודות 40}להצעת המחיר יינתן משקל של  12.2.2

, ההצעה הזולה ביותר תקבל את מלוא הניקוד בסעיף זה, שאר ההצעות ידורגו יחסית אליה 12.3

 עפ"י החישוב הבא:

   Bההצעה הנוספת =      Aההצעה הנמוכה אשר זוכה בניקוד הגבוה = 

40BxA: 40  A = 

 

 ומעלה עד שלב זה יזומנו לריאיון.   נקודות  50מועמדים אשר צברו   -זימון לריאיון   

          

 {נקודות 20}ריאיון          12.5

  הניקוד יינתן מתוך וביחס לרמת ההתרשמות הכללית והמקיפה של

אודות התאמת המועמד מנכ"ל הרשות  \ועדת המכרזיםנציגות 
 לתפקיד.



 יודגש, כי הרשות  אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.     12.6          

                                                                   הרשות רשאית לערוך את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת ההצעות, לרבות שיחות                                                             12.7          
רלוונטי של עם ממליצים ואנשי קשר אשר ביכולתם להעיד על טיב כישוריו וניסיונו ה

 המציע. 

 :בדיקת ההצעות תעשה בהתאם למפורט להלן   12.7

, כאשר אי עמידה בתנאי הסף המפורטים לעיל  בדיקת התנאים המוקדמים - בשלב ראשון
 תוביל לפסילת ההצעה על הסף.

תקיימו ראיונות, למציעים, אשר צברו במידה ותהיה יותר מהצעה אחת י – שניבשלב 
 \נקודות, עד שלב זה, וישוקלל ציון הצעתם המצטבר והסופי. 10לפחות 

ובנספח ח'  12עפ"י המוגדר בסעיף  ייבדקו ההצעות ישוקללו וידורגו,  - בשלב שלישי

 הרצ"ב.

 .ובא לאישור ועדת המכרזים המלצת המראיינים, ת – בשלב הרביעי

 מעביד-העדר יחסי עובד .12

בסיס קבלני, ללא השירותים הנדרשים על ידי הרשות כמפורט במסמכי המכרז יוגשו על 

 מעביד בין הרשות לבין הזוכה.-תחולת יחסי עובד

 העסקת עובדי הזוכה .13

כל הוצאה הקשורה להעסקת עובדי הזוכה, שכר עבודתם, תשלום עבור שעות נוספות, 

פות, תשלום עבור כלכלתם, מדי תשלומים סוציאליים, ביטוחים, תשלום עבור שעות נוס
עבודה, תקורות, הוצאות נסיעה, זמני נסיעה, הוצאות חניה, הוצאות לינה, הוצאות ניהול, 

כל אלה יבואו על חשבון המציע, מגולמות בהצעת המחיר שתוגש על  –הטבות וכן הלאה 
 ידה. 

 אחריות .14

באחריות להגשת שירות מקצועי ואיכותי. הזוכה אחראי מבחינת  יישאהזוכה  .14.1
הרשות לכל נזק, תקלה או חריגה שייגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלו או של 

 כל אדם הפועל מטעמו. 

 פיקוח הרשות .15

המציע יתחייב לאפשר לרשות ולכל מי שיבוא מטעמה בכל עת לבקר פעולותיו, לפקח  .15.1

ות ההסכם שייחתם בעקבותיו, לרבות פיקוח כספי על ביצוע מכרז זה ועל הורא
 ומקצועי על השירותים שהרשות מממנת.

המציע יתחייב להישמע להוראות הרשות בכל העניינים הקשורים באספקת  .15.2
 השירותים כמפורט במפרט המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו.

 :החתימה על ההסכם .16

תום על הסכם המצורף  המציע אשר הצעתו תיקבע כהצעה הזוכה במכרז יידרש לח .16.1

 ' למכרז זה.הכנספח 



אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו ולהפרת תנאי המכרז, על כל המשתמע מכך,  .16.2

 לרבות אפשרות הרשות לחילוט ערבות המשתמש של המציע אשר הוכרז כזוכה. 

במקרה של אי התייצבות הזוכה לחתום על החוזה או במקרה של הפרה אחרת של  .16.3
ס ולבחור במציע אחר חתימתו, רשאית ועדת המכרזים להתכנ החוזה בסמוך לאחר

במידה ולא נבחר זוכה חלופי קודם לכן.  ,'[הזוכה החלופי'להלן: ]כזוכה במכרז 
במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מפרט זה על נספחיו על הזוכה 

 החלופי.

המכרזים לבחור במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על החוזה רשאית ועדת  .16.4

 במציע הבא בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל.

 היררכיה בין המכרז להסכם .17

ההסכם המצורף למפרט מכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  .17.1
המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד 

 משלים זה את זה.

ח המכרז לבין נוסח הסכם יעשה מאמץ ליישב בין שני בכל מקרה של סתירה בין נוס .17.2

הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר 
נוסח ההסכם על נספחיו, ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים וכנוסח הכתוב 

 במכרז.

 התחייבויות ופעולות הנדרשות מאת הזוכה במכרז: .17

ימים מיום שנמסרה לו  1' תוך ההזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות נספח  .17.1

 ההודעה בדבר הזכייה, או בכל מועד נדחה שייקבע על ידי הרשות בכתב.

מובהר בזאת כי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות על הסכם  .17.2

 .ההתקשרות, ועדת המכרזים רשאית לבטל או לשנות את החלטתה לפי שיקול דעתה

זוכה אשר חזר בו מהצעתו או לא פעל בהתאם לאמור בסעיף א לעיל, רשאית  ועדת  .17.3
המכרזים לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, ולבטל את ההתקשרות עם הזוכה 
תוך מתן הודעה לזוכה, וזאת מבלי לפגוע בזכות כלשהי העומדת לרשות עפ"י דין, 

 לרבות תביעה לפיצוי כספי בגין נזקיה.

ההודעה כאמור תהיה הרשות רשאית לנקוט בכל פעולה שתמצא לנכון מיום משלוח  .17.4
לקבלת השירותים בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה כנגדה ולנקוט בכל צעד 

 אחר הנראה לו לנכון, לרבות תביעת כל סעד ו/או פיצוי על פי דין.

 :שונות .17

ות שתתבצע סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע למכרז זה וכן להתקשר .17.1
 ולו בלבד. בבאר שבע עם הזוכה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך 

ההצעה הזוכה תהיה פתוחה לעיון בהתאם להוראות הדין. מציע הסבור שחלקים  .17.2
מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי יציין זאת בהצעתו למכרז. מציע 

של מציעים אחרים כאמור ייחשב כמי שהסכים לכך שסעיפים מקבילים בהצעות 
הינם חסויים. על אף האמור, ההחלטה הסופית בעניין מסורה לוועדת המכרזים 

 שתהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות כל דין.



מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על צרופותיהם הינם רכוש הרשות וכל הזכויות בהם  .17.3

העתיקם או לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, בין שמורות לרשות. אין המציע רשאי ל
 אם יגיש הצעה ובין אם לאו.

במידה והמציע מאוגד כתאגיד עליו להציג תעודה המעידה על רישום התאגיד כדין  .17.4
 ולצרף אישור רו"ח/עו"ד בדבר בעלי זכות חתימה בתאגיד.

ל מחירי ההצעה של המציע ייכללו את כל העבודה, החומרים וחומרי העזר ואת כ .17.5

הדרוש לביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז ו/או החוזה למילוי כל התחייבויותיו 
 של המציע ע"פ כל מסמכי המכרז ו/או החוזה )פרט אם צוין אחרת במסמכי המכרז(.

מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הזוכה ע"פ החוזה, מובהר בזאת כי באחריות  .17.6
היתרים כדין בכל הקשור למתן הזוכה לדאוג, על חשבונו, לקבלת רישיונות ו

 השירות, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בתנאי המכרז ובתנאי ההסכם 

הרשות אינה מתחייבת להזמין את ביצועם של כל השירותים והיא תהא רשאית  .17.7
לבצע רק חלק מהפרויקט, או לא לבצעו כלל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר 

 משיקולים תקציביים.

הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו  הרשות שומרת .17.7

מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי. אם תחליט המועצה כאמור 
שלא לבצע את העבודה ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו לא תהיה 
למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט 

 אות בגין ערבות בנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה בלבד.ההוצ

הרשות תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שהיה לה אתו בעבר שיתוף פעולה אשר  .17.7

 לטעמה לא היה מוצלח.

הרשות תהא רשאית לקזז מהסכומים אותם תהא חייבת לזוכה ע"פ מכרזה זה את  .17.10
 מלוא הסכומים שהזוכה חייב לרשות.

הזוכה לא יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו מכוח המכרז ו/או החוזה,  .17.11

 כולן או חלקן, לצד ג' כלשהו.



 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות  -נספח א' 

 לכבוד
 הנגבהרשות לפיתוח 

 ג. א. נ.,

 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות הנדון: 

 הצעות למתן"( יצא במכרז פומבי לקבלת הרשות)להלן: " הנגבוהרשות לפיתוח   ל:הואי
 למשרדי הממשלה ויח' הסמךהקשר שבין הרשות , וקידום )פרויקטור( ייעוץשירותי 

את  והואיל: ובכוונתי להגיש במקביל לביצוע ליווי ומעקב אחר מכרזי הרשות.
 המכרז;הצעתי במכרז, בהתאם לתנאים ולדרישות 

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

 לפיכך, הריני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לא אמסור  ידיעה או מידע או מסמך הקשור למתן השירותים וכל מידע/נתון מתוכו ללא  .20
הרשאה מהרשות מראש ובכתב ולא ארשה לשום גורם אחר למסור ידיעה או מידע או 

 מסמך או נתון כאמור. 

ברור לי כי חובת הסודיות המפורטת במסמך זה חלה על כל מידע, מסמך או ידיעה  ללא  .21
פיכך, לא אפתח, אעיין, אוציא או אצלם חומר ולא אעביר חומר כאמור לכל קשר למקורו. ל

 אדם או גוף ולא ארשה לשום גורם אחר לעשות כאמור. 

אחזיר לרשות כל חומר שאקבל בכל עת שאדרש ובתום ההתקשרות, במועדים ובאופן  .22
 ידי הרשות.-שיקבעו על

במהלך תקופת ההתקשרות,  לא אעשה כל שימוש במידע, ידיעה או מסמך אשר יגיעו אלי .23
 למעט לצורך מילוי תפקידי.

לא אייצג ולא אפעל, במהלך תקופת ההתקשרות, מטעם כל גורם אשר עבודתי עם הרשות  .24
 עשויה להיות רלוונטית לגביו.

לרשות ואפעל לפי  מידיתאודיע על כך  –בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים  .25
 הוראותיו. 

 יבות זאת, אפעל לפי הוראות הרשות, כפי שיהיו מזמן לזמן.בכל נושא הקשור להתחי .26

התחייבויות אלו יעמדו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההתקשרות מכוח המכרז או עם  .27
 סיום ההתקשרות ביני לבין הרשות, מכל סיבה שהיא.

 

      __________________          __________________ 

 תאריך                   חתימה

 

 

 

 

 



 

 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות –נספח ב' 
 )במידה והמציע הוא תאגיד, יש למלא על ידי כל בעלי השליטה(

אני הח"מ _____________ ת.ז. ______________לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת 

 וכי אהיה צפוי לכל העונשים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר זאת בכתב כדלקמן:

היר בזאת כי לא הורשעתי בעבירה ביטחונית ו/או בעבירות לפי החוק מס קניה )סחורה הריני מצ
-; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף; התשל"ו1912-ושירותים(, התשי"ב

 438עד  414-ו 393עד  297,383עד  290; סעיפים 1978-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1971
, למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז

 .1981-התשמ"א

 או

 הנני מצהיר כי הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות: 

____________________________________________________________________ 

 את העבירות(. _____________________________________)יש לפרט__________
 

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

הואיל וכך אני נותן/נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים 
ק המרשם הפלילי ותקנת השבים אודותיי במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו להלן, על פי חו

. כמו כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים 1981 –תשמ"א 
 של מסירת מידע כאמור לעיל.

הסכמה זו תהא תקפה, במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת למכרז זה, ובמידה ואזכה 
 .הרשותבמכרז, במשך כל תקופת ההתקשרות עם 

 איה באתי על החתום:ולר

 ______________ תאריך:

 ______________ שם:

 ______________ חתימה:

 אישור

אני הח"מ________ עו"ד מאשר כי ביום ________הופיע בפניי ה"ה__________, אשר זיהה 
עצמו באמצעות ת.ז.__________ / המוכר לי ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי 

 צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, חתם בפניי על הצהרה זו.יהיה 

 .  חתימה: ________________                

 

 

 

 
 



 אישור עריכת ביטוחים –' גנספח 
 

 לכבוד 
 

 הרשות לפיתוח הנגב
 

 א.ג.נ.,
  

 אישור עריכת ביטוחים:  הנדון                              
 

 "( החברה" :בזה כי ערכנו למבוטחנו __________________________)להלןהננו מאשרים 
 
לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר למתן שירותי  

 ייעוץ תקשורתי
 
 

 ביטוח חבות המעבידים
 
 . כלפי עובדיה בכל תחומי מדינת ישראל . 1
    
 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת  הביטוח )שנה(. 1,000,000  של. גבולות האחריות לא יפחתו מסך 2

                                                   
. הביטוח יורחב לשפות את הרשות לפיתוח הנגב  היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת 3

 כלפי מי מעובדי החברה. מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם
 
                                                                

 כללי
 בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

 הרשות לפיתוח הנגב..   לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: 1 
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם  .1

 יום לפחות במכתב רשום לחשב הרשות לפיתוח הנגב. 60הודעה מוקדמת של  ניתנה על  ידינו 
אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי הרשות לפיתוח הנגב  .2

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. רשהוויתוועובדיהם, ובלבד 
 הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל  החברה תהיה אחראית בלעדי כלפינו לתשלום דמי  .3

 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.        
 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על החברה. .4
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  .5

יופעל כלפי הרשות לפיתוח הנגב, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני קיים ביטוח אחר לא 
 המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

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

 
 

 בכבוד רב,                                                                                       
                    

                                                                    
                                                                    ___________________________ 

 ימת מורשה המבטח וחותמת המבטחתאריך______________                        חת
 

          *                                                           *                                                         * 
 
 
 
 
 
 



 טופס להצעת המציע - 1 'דנספח 

 : ועדת המכרזיםלכבוד

 הנגבהרשות לפיתוח 

הקשר שבין הרשות , וקידום )פרויקטור( ייעוץמתן שירותי   02/17 - מס'הנדון: מכרז פומבי 

קשר עם הרשויות המוניציפליות  ,הנגבלמשרדי ממשלה שונים, גופים הפועלים לקידום 

 ומעקב אחר הפעילות מול גופים אלו

אליו, מגיש בזאת את  אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים 
(, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז "השירותים": בנושא שבנדון, )להלן 02/17 הצעתי למכרז

 שבנדון על צרופותיו. 

 

 פרטי המציע .1

 

  שם  המציע .א

 

  המס' המזהה )ת.ז., מספר חברה, מס' שותפות( .ב

 

  סוג התארגנות )עצמאי, חברה, שותפות(   .ג

 

  תאריך התארגנות .ד

 

 שמות הבעלים )במקרה של חברה, שותפות( : .ה

 

 

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: .ו

 

 

  שם המנהל הכללי .ז

 

  שם איש הקשר למכרז זה .ח

 



  מען המציע )כולל מיקוד( .ט

 

  טלפונים .י

 

  פקסימיליה .יא

 

  כתובת דואר אלקטרוני .יב

 
 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין המציעשם מלא של החותם בשם  תאריך

 מבנה ארגוני .2

 :תיאור כללי .2.1

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

אני מצהיר בזאת כי הנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כוח האדם והאמצעים הדרושים  .3
 ם במכרז על צרופותיו.לביצוע השירותים נשוא מכרז זה בהתאם לכל התנאים המפורטי

בכתב,  הרשותימים מיום קבלת הודעת  7אם הצעתי תיבחר, הנני מתחייב כי בתוך  .4
כשהוא חתום, בצירוף  הרשותאחתום על ההסכם המצורף למכרז זה ואשיב אותו לידי 

 , הכל כנדרש בהתאם לתנאי ההסכם, על נספחיו. אישור בדבר קיום ביטוחים

לעיל, כולן או  4שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף אני מצהיר בזאת כי ידוע לי  .5
תהא  והרשותמקצתן, במועד, אני עשוי לאבד את זכותי לקבל את ביצוע השירותים 

 הבלעדי להתקשר עם מציע אחר לביצוע השירותים. ה עפ"י שיקול דעתת רשאי

ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. כמו כן,  .6
ידוע לי כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי 

ידוע לי כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות  .ושל המציע הרשותמורשי החתימה של 
 לזוכה.  הרשותבין 

: להלן מפורטים כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והאישיים עם ענייניםהעדר ניגוד  .7
גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים בהתאם להצעה זו 

 )לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים(:

7.1. _________________________________________________________ 

7.2. _________________________________________________________ 

7.3. _________________________________________________________ 

וכן הנימוק למניעת , לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועילהלן העמודים בהצעתי העלולים  .8
החשיפה:________________________________________________________

______________________________________________________________



______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

__________________________________ 

ידוע לי כי נתונים בהצעתי הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם 

חסויים. הכל בכפוף לאמור במסמכי המכרז בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם 

אשר תפעל בעניין זה  רשותמסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של ה

 עדי והמוחלט.עפ"י שיקול דעתה הבל

יום מהיום  90אני מסכים כי הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .9
יום נוספים אם תימסר לי הודעה על כך  60האחרון שנקבע להגשת הצעות, ולתקופה של 

 הטרם הודיע הרשות. אני מסכים כי לא אוכל לבטל הצעה זו תוך זמן זה, גם אם מהרשות
 עמי בהסכם. להתקשר הלי כי החליט

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי  .11
 הוראות מכרז זה, כולן או חלקן.

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה במסמכי מכרז זה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק  .11
 זה, מחייבת את הצדדים.

לשינוי ולתיקון, והיא עומדת בתוקפה הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול,  .12
 ומחייבת אותי כאמור לעיל.

 

 בכבוד רב ,

     

 תפקיד  חתימה  שם

 

 

    

 תפקיד  חתימה  שם

     

 תאריך    חותמת תאגיד

 
  אישור חתימה

 )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, שותפות וכיו"ב(

 

________________  עו"ד מאשר בזאת כי ה"ה , אני הח"מ 
 ז_________________________________ת.

 , ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.  מוסמכים לחתום בשם ;



  

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של עו"ד תאריך

 
  



 

 הצעת המחיר – 2 'דנספח 

את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור או באופן מודפס. מחיקות יעשו בצורה ברורה ובהירה. 
 .וברור ולפיכך לא ניתן להעריכ וכרזים רשאית לפסול הצעות שהמחיר בהן אינועדת המ

בכפוף לפרטים ולתנאים המופיעים במכרז  רותים, הכליעבור ביצוע השעל ידי התמורה המוצעת 

 זה, הנה כמפורט להלן:

 

   התמורה הנקובה לעיל כוללת את כל המיסים, אגרות והיטלים החלים על ההתקשרות, למעט 

 כדין.מע"מ. לכל תשלום יתווסף מע"מ 

 

            _________________   _____________________         

  __________________ 

 שם                                                חתימה                                         תפקיד                    

 חותמת תאגיד _______________        תאריך _________________________  

 במקרה של תאגיד או שותפות רשומה{  רק}

 

 אישור )במקרה של תאגיד(

מצהיר בזה כי ה"ה _______ מרח' _________________אני הח"מ עו"ד/רו"ח ________

___________ ייצג את המציע ____________________________ מוסמכים ל

 וחתימותיהם מחייבות את המציע.

 

 תאריך _______________ חתימה _______________חותמת __________________

                                                 

1
למסמכי המכרז. יובהר כי קביעת  ט'חוזר סגן החשב הכללי בדבר העסקת יועצים לניהול, המצורף כנספח  –החוזר לעניין זה  

הדרגה לפיה תשולם התמורה בפועל טעונה אישור הרשות. אישור הרשות יינתן בהתבסס על קורות חיים ותעודות ואישורים 

בדבר השכלה וניסיון שיוגשו לרשות. ניסיון מקצועי בעבודה ייחשב מיום סיום תואר ראשון או תואר מקצועי מוכר אחר. ניתן 

בניסיון לפני התואר רק אם הוא בתחום התפקיד אותו ממלא המציע. הניסיון יוכר רק על סמך אישורים ממקומות  יהיה להכיר

 העבודה.

2
להנחות  ויתווספו התעריף המלאהמציעים יציעו הנחה על התעריף הנ"ל. ההנחה תהיה נקובה באחוזים שיחושבו מתוך  

 בגין העסקה מתמשכת.  13.9.2הקבועות בהוראת תכ"ם 

 התעריף המגיע ליועץ  יועץ

  1על פי החוזר 

מחיר שעת עבודה  2אחוז הנחה מוצע

בש"ח )לאחר 

 הנחה(



 הסכם התקשרות -' הנספח 

 הסכם

 2017שנערך  ביום ____  לחודש ____ 

 
  הנגבהרשות לפיתוח  בין:

 מצד אחד ("הרשות")להלן: 
 
 

 _______________ מס' ____________,  לבין:
 מרחוב __________________________
 _______________________________ 

 מצד שני "(היועץ)להלן: "

, )פרויקטור( ייעוץשירותי ל  __________מכרז מס'  -והרשות פרסמה מכרז  הואיל:
במקביל והרשויות המוניציפליות בנגב  משרדי הממשלה להקשר שבין וקידום 

 "(;המכרז)להלן: " .פעילות הנושקת לגופים אלולביצוע ליווי ומעקב 

 והצעת היועץ נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;  והואיל: 

והצדדים מעוניינים כי היועץ יעניק לרשות את השירותים המפורטים במכרז,  והואיל:
בהצעה ובהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים, הכל כמפורט בהסכם זה לרבות 

 "(; השירותיםבמכרז ובהצעה )להלן: "

והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד  והואיל:
שות לבין היועץ ואו מי מהפועלים מטעמו, וזאת בהתחשב בתנאי מעביד בין הר

 ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד.
 

 :לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 מבוא נספחים ופרשנות .1

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

הסעיפים הינן לנוחות הקורא בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות הוראות כותרות  .1.2

 החוזה.

 תקופת ההתקשרות והיקף ההתקשרות .2

  . 31.12.18ההתקשרות תהא מיום ______ ועד ליום  .2.1

ניתן יהיה לחרוג מהיקף השעות הנ"ל שעות בשנה.  1800היקף ההתקשרות יהיה עד  .2.2

 הרשות.נציג  אך רק אם ייתן לכך אישור מראש ובכתב על ידי

 ארבע , סה"כ בשנתיים נוספותלהארכת ההתקשרות,  אופציה אחתלרשות תהיינה 9 .2.3
ימים לפני תום  60 -שנים, ובלבד שהודעה בדבר מימוש האופציה ניתנה לא יאוחר מ

 תקופת ההתקשרות או כל תקופת אופציה, בהתאם לנסיבות. 



שהציע המציע ההתקשרות בכל תקופת אופציה תהיה בהתאם למחירי ההצעה  .2.4

 . הזוכה במכרז זה

 אופציה תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.המימוש  בענייןההחלטה  .2.5

הרשות תהיה רשאית לבטל את ההסכם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהודעה שתינתן  .2.6

 ימים מראש, מבלי שהדבר יהווה הפרה של הוראות ההסכם. 30ליועץ 

ל הרשות חובה לפצות את היועץ או               ידי הרשות, לא תהיה ע-בוטל ההסכם על .2.7
לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור שירותים 

 שהיועץ נתן עד  לביטול ההסכם.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הרשות תהיה רשאית לבטל את ההסכם בכל אחד  .2.7
 מהמקרים הבאים:

לא תיקן את ההפרה בתוך המועד היועץ הפר הוראה מהוראות ההסכם, ו .2.7.1
נקבע לכך בהודעת הרשות. לא נקבע מועד בהודעת הרשות יהא המועד לתיקון 

 ימים ממועד קבלת ההודעה. 7ההפרה 

 היועץ הפר את ההסכם הפרה יסודית. .2.7.2

ובכלל זה פשיטת רגל והקפאת  פירעוןהיועץ נקלע להליכים של חדלות  .2.7.3
 הליכים.

 ל הרשות.הוטל עיקול על זכויות היועץ אצ .2.7.4

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

בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, היועץ מחויב להעביר לרשות את  .2.10
 כל החומר שברשותו שהופק ונערך לצורך הפעילות  או את כל העבודה שעשתה עבור

הרשות עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי היועץ אינו 
רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו. 
עוד מובהר כי כל חומר שהופק ו/או נערך ו/או בוצע על ידי היועץ לצורך הפעלת 

 התכנית  הינו קניינה של הרשות בלבד.

למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם  .2.11

 הפסקת הסכם זה. לאחר 

 הצהרות הצדדים .3

הרשות מצהירה כי ההוצאה נשוא הסכם זה כלולה בתקציב הרשות, כי יש בידיה  .3.1
הרשאה תקציבית להוצאה זו וכי ההחלטה בדבר התקשרות עם היועץ התקבלה על 

 להוראות הדין.ידה בהתאם 

היועץ מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים, כי מתן השירותים על  .3.2

ידו לרשות בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור 
 לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

האמצעים היועץ מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות  .3.3
הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון 

 והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.  



היועץ מצהיר ומתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע  .3.4
ו, השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשה

 המוסמך.  רשותידי נציג ה-אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על

היועץ מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן  .3.5
 השירותים נשוא הסכם זה. 

 ידי היועץ -השירותים שיינתנו על .4

. המציע לא יהיה רשאי המציע באופן אישיויבוצע על ידי  שירות אישיהשירות הינו  .4.1
ר את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח הסכם זה לאחר ולא יהיה רשאי להעמיד להעבי

להוסיף כ"א אדם מטעמו לבצע את השירות. על אף האמור לעיל, המציע יהיה רשאי 
אדם נוסף במידה ויידרש זאת לאחר קבלת אישור בכתב מנציג הרשות ובכפוף לכל 

 כללי מכרז זה. 

מטעם  בהצעתו את שמו של נותן השירות יפרטלמען הסר ספק, מציע שהוא תאגיד 
. לא ניתן יהיה להחליף את תהא בנותן השירות הנ"ל באופן אישיהתאגיד והבחירה 

 נותן השירות אלא בהסכמת הרשות.

 "( הינם כדלקמן:השירותיםהשירותים שיכללו בהצעה )להלן: " .4.2

 "( הינם כדלקמן:השירותים)להלן: " הנדרשיםהשירותים 

 או הרשות\משרדי ממשלה שונים הנושקים לפעילות המשרד ופעילות אל מול  .4.2.1

ברחבי הארץ )מוסדות,  הנגבפעילות אל מול גופים נוספים הפועלים לקידום  .4.2.2

 .עמותות , מגזר שלישי (

 לקידום פרויקטים. והגליל הנגב  הפרירפיה פעילות את מול המשרד לפיתוח .4.2.3

ליווי ומעקב, ניהול ובקרה של ו נגביות המוניציפליות בהרשופעילות אל מול  .4.2.4
 מולם.התקשרויות ה

יספק את השירותים לרשות  כמפורט בהסכם ובמפרט המכרז על נספחיו,  היועץ,  .4.3

 בתמורה ובתנאים הקבועים בהצעה. 

אחריות כוללת מקצועית ומנהלית לאספקת השירותים באופן סדיר על פי יועץ, ל .4.4
 הנחיות הרשות.

 ידי היועץ -אי מילוי חיוב על  .5

היה ולא מילא היועץ חיוב מחיוביו, רשאית הרשות, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת  .5.1

הקיימת לה בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות הבאות 
 או כולן ביחד: 

לבצע במקום היועץ את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, ולקזז את  .5.1.1
 ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים ליועץ לפי הסכם זה. 

 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב. .5.1.2



מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היועץ מתחייב להחזיר לרשות את כל ההוצאות הישירות  .5.2

ידי היועץ, ולשפות -ילוי הוראות הסכם זה על נספחיו עלוהעקיפות שהיו לו בגין אי מ
 את הרשות בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של הרשות לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על  .5.3
פי כל -נספחיו ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית לרשות על

 ו הסכם. דין א

 

 פיקוח הרשות .6

היועץ מתחייב לאפשר לנציג הרשות או מי שבא מטעמה לבקר פעולותיו, לפקח על  .6.1
התחייבויותיו עפ"י המכרז, ההצעה וההסכם, לרבות פיקוח על כל השירותים  ביצוע 

 הניתנים על ידו. 

 היועץ מתחייב להישמע להוראות הרשות בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.  .6.2

מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה לרשות לפקח, להדריך או  .6.3
 להורות ליועץ, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

 העדר זכות ייצוג .7

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי היועץ איננו סוכן, שלוח או נציג של הרשות  .7.1

רשות בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את ה
 במהות השירותים נשוא הסכם זה. 

היועץ מתחייב שלא להציג עצמו כמי שיש בידו רשות לשמש כנציג ו/או סוכן ו/או  .7.2
שלוח של הרשות, אלא אם כן קיבל הסכמה מפורשת בכתב מהרשות לצורך ענין 

שלישי, הנובע מסויים, והוא וישא באחריות הבלעדית לכל נזק לרשות ו/או לצד 
 ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. 

 העסקת עובדים וקבלני משנה .7

היועץ מתחייב להעסיק כוח אדם בהיקף, בכישורים ובניסיון הנדרשים לצורך  .7.1

 אספקת השירותים. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי הרשות תהיה רשאית לקזז מהתמורה  .7.2
השירותים, סכומים יחסיים, אם יתברר  שהיא תהיה חייבת להעביר ליועץ עבור מתן

כי היועץ אינו מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות הרשות והוראות 

 הסכם זה על נספחיו.  

-היועץ לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט .7.3
נו לו לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כיועץ משנה, אלא אם כן נית 1919

האישורים המתאימים לכך, ובכל מקרה הוא מתחייב לקיום מלא ושלם של כל חוקי 
 . 1987-העבודה החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז

היועץ מתחייב כי אם יעסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות חוק עבודת הנוער,  .7.4

ף לאמור, יהיה היועץ אחראי לקיום "(. בנוסחוק עבודת נוער)להלן: " 1912 -התשי"ג
 שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים.



 

היועץ ישלם לעובדים המועסקים על ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או  .7.5
זכות המגיעים 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 

 .המידי

יר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים היועץ מתחייב, במידת הצורך, להסד .7.6
המועסקים על ידו לצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה. 

 הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי.

 24היועץ ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס'  .7.7
. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו, 1918 –השכר, תשי"ח  חוק הגנת ל

ישלח לו אותו היועץ בדואר. היועץ יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את נוכחות 

 העובד במקום העבודה.

רכו מטעם יחידת היועץ מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייע .7.7
ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה במשרד  מנהלהביקורת באגף החשב הכללי, 

, משרדי הממשלה  וכל גורם מקצועי אשר ימונה על והגלילהנגב הפריפריה, לפיתוח 
 ידי החשב הכללי או המשרדים לעניין שמירת זכויות עובדים.

ועברו כל הממצאים במקרים שבהם נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, י .7.7
ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה  30בכתב ליועץ והיועץ יתחייב להמציא בתוך 

חשבון המפרט תיקון מלא של הליקויים, כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים 
 שזכויותיהם הופרו. התשלום הבא ליועץ יושהה עד למילוי תנאי זה. 

ונה שתועבר אליו מהרשות בדבר ימים על כל תל 30היועץ יתחייב להשיב בכתב בתוך  .7.10

פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו. בתשובתו יפרט היועץ את הליך בדיקת 
 התלונה ואת האופן שבו טופלה. 

היועץ מתחייב לחתום על תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר  .7.11
 מינימום בנוסח המצורף כנספח  ו' למכרז. 

כהפרה  –לכל דבר ועניין  –חוקים וצווי הרחבה, תחשב מובהר כי הפרת הוראות  .7.12

 יסודית של  הסכם זה.

 שימוש בכלים ובחומרים .7

כל הכלים והחומרים, הדרושים לשם מתן השירותים, יירכשו על ידי היועץ ועל  .7.1
 חשבונו.

כל הכלים והחומרים בהם היועץ יעשה שימוש לצורך מתן השירותים, יהיו מסוג  .7.2

 השירותים בהתאם להסכם זה.  המתאים ללא סייג למתן

מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג'  .7.3
 כהפרת הסכם זה. -לכל דבר ועניין  -תחשב 

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים .10

היועץ יהיה רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת הרשות, ובלבד שלא יהיה  .10.1

בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה. על אף האמור, היועץ אינו רשאי לספק 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7875


משום פגיעה בהפעלת השירותים  – לדעת הרשות –שירותים לאחר, באופן שיש בו 

 לרשות לפי הסכם זה.

היועץ מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא יתקיים כל ניגוד עניינים בינו או  .10.2
בין התחייבויותיה עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, 

תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או  בין בשכר או 
כלשהו בינו לבין כל גורם אחר  התחייבות שיש בה חשש לניגוד עניינים, ואין קשר

הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך 
   )להלן: "ניגוד עניינים"(.ביצוע הסכם זה 

היה ובכל זאת  –לא ימצא היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או הפועלים טעמו בניגוד עניינים  .10.3

היועץ על כך מיד לנציג הרשות המוסמך נוצר מצב של חשש לניגוד עניינים, ידווח 
 בנדון. רשותבכתב ותמלא אחר כל הנחיות ה

 התמורה, תנאי ומועדי תשלום   .11

תמורת מתן כלל השירותים ומילוי יתר התחייבויות היועץ על פי הסכם זה, תשלם  .11.1
הרשות ליועץ תמורה בהתאם להצעת היועץ כמפורט בהצעת המחיר, המצורפת 

 להסכם זה. ( 2)' דכנספח 

התשלום יהיה אך ורק לשירותים שסופקו לרשות על פי דרישתה, לפי התעריף לכל  .11.2

שירות ושירות שהציע היועץ בהצעה האמורה ובהתאם לכמויות שהוזמנו וסופקו 
 בפועל.

בסכומים אותם הציע היועץ  כלוללא מס ערך מוסף בגין התמורה עבור השירותים  .11.3
תים כנדרש יגיש היועץ חשבונית לתשלום בגין בכתב הכמויות. לאחר ביצוע השירו

השירות שסיפק. אל החשבונית יצורף דו"ח, מאושר על ידי נציג הרשות, המרכז את 

פירוט השירותים והתשלום המבוקש בגינם בהתאם להצעת היועץ, ויצרף לו את 
האסמכתאות המתאימות, כולל העתקי החשבוניות שהוצאו. ככל שהשירות, שסיפק 

 צע באמצעות יועץ משנה, יעביר היועץ הוכחת תשלום ליועץ המשנה.היועץ בו

התשלום ליועץ יינתן תמורת ביצוע מלא ושלם של הפעילות בהתאם למפרט  .11.4
השירותים למסמכי המכרז ועל בסיס כמויות השירותים שהוזמנו בפועל, כנגד הגשת 

 60טף + חשבונית ומסמכים נדרשים נוספים ובהתאם לנהלים המקובלים ברשות )שו
 מיום הגשת החשבונית( בכפוף לאישור החשבונית על ידי נציג הרשות.  

 הרשות לא תשלם תמורה עבור שירותים להם לא צורפה חשבונית כנדרש. 

יום, מיום קבלת הדו"ח, את החלק/ים מן  30הרשות מתחייבת להעביר ליועץ בתוך  .11.5

קיבלה את החלקים  הדו"ח ומדרישת התשלום אשר מקובלים עליה, ולנמק מדוע לא
 שאינם מקובלים עליה.

ביצוע חלקי של עבודה אחת או יותר מבין העבודות הנכללות בשירותים הנדרשים  .11.6
במכרז זה, לא יזכה את היועץ בתשלום כלשהו עבור אותה עבודה, אלא אם הוא נובע 
מסיום ההסכם שלא מחמת הפרתו, או במידה והביצוע החלקי נבע מהוראה של נציג 

 ו/או מי מטעמו.הרשות 

מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין. היועץ מתחייב  .11.7

לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם 



במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין 

 זכויות סוציאליות.

דרישות וטענות למזמין בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה  ליועץ לא תהיינה כל .11.7
או חלק ממנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום ו/או אי מילוי ראוי של 
דו"ח התשלום ו/או כאשר דרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו. בכל מקרה בו 
 דרשה הרשות פרטים נוספים לדרישת התשלום ו/או נדרשה מכל סיבה השלמה של

דרישת התשלום על ידי היועץ, יחל מנין המועדים לביצוע התשלום מהיום בו בוצעו 
 ההשלמות הנדרשות.

מוצהר ומוסכם בזאת כי התמורה בהתאם לסעיף זה היא קבועה ומוחלטת וכי היא  .11.7
כוללת תמורה נאותה והוגנת ליועץ, לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות 

יתר התחייבויותיה של היועץ על פי הסכם זה על והנובעות מביצוע השירותים וכן 
 נספחיו, ועל פי כל דין.

מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף זה, לא  .11.10
ישולם על ידי הרשות, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי 

נובע מהם, לא ליועץ הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל ה
ולא לכל אדם או גוף אחר, אלא לאחר אישור ועדת המכרזים של הרשות, בהתאם 

 להסכם בכתב שייחתם מראש על ידי מורשי החתימה של הרשות.

היועץ לא יהיה רשאי לתבוע מהמזמין העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת  .11.11
ל מיסים, היטלים או שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם ש

תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל סיבה 
 אחרת.

כל מס, היטל או תשלום חובה אחר מכל סוג החלים או יחולו בעתיד על השירותים  .11.12
או ביצועם או על העסקת עובדים ע"י היועץ על פי הסכם זה יחולו על היועץ וישולמו 

בלעדי. המחירים המפורטים בהצעת היועץ יישארו קבועים במשך כל  על ידו באופן
תקופת ההתקשרות ולא יתווספו אליהם הפרשי הצמדה כלשהם, בכפוף לאמור 

 לעיל.  2.4בסעיף 

 העתק של נספח  ג' למכרז "טופס הצעת מחיר" ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  .11.13

קזז מהתמורה שעל הרשות היועץ מסכים ומצהיר בזאת כי הרשות תהא רשאית ל .11.14
פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר כל סכום המגיע -ליועץ על לשלם 

 פי כל הסכם אחר. -פי הסכם זה או על-לרשות מהיועץ על

 פגיעה, הפסד, אובדן או נזק .12

היועץ יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא  .12.1
או לרכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים   לגופו 

מטעמו, או לרכוש הרשות או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או 
 עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

מוסכם בין הצדדים כי הרשות לא תשא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה  .12.2
של היועץ או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו  או  שהיא שייגרמו לגופו או רכושו

לרכוש הרשות או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה 
 מהפעלתו של הסכם זה; וכי אחריות זו תחול על היועץ בלבד.

היועץ מתחייב לשפות את הרשות על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל  .12.3
ממעשיו או מחדליו של היועץ כתוצאה ישירה או עקיפה  הנובעים סיבה שהיא 

 מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת הרשות.



 בעלות וזכויות יוצרים .13

כל התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, נתונים, תוכנות וכל חומר אחר שיכין  .13.1
ת היוצרים היועץ  לשם הפעלת התכנית על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו וזכויו

לרשות והיא תהייה רשאית לעשות בהם, כל שימוש,  שייכיםהנובעות ממנו, יהיו 
 לרבות שימוש מסחרי. 

הוראה זו לא תחול על תכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, נתונים, תוכנות וכד'  .13.2
שהוכנו על ידי היועץ עד לתחילת הפרויקט וזכויות היוצרים הנובעות מהם יישארו 

 לעדית של היועץ.בבעלותו הב

בכפוף לאמור לעיל, היועץ מתחייב למסור לרשות בסיום ההתקשרות או במהלכה,  .13.3
באם יידרש לכך, דוגמאות של כל  המסמכים, ערכות הדרכה, פרסומים, תוכנות וכל 

 חומר אחר שיוכן על ידי היועץ במסגרת ביצוע הסכם זה.

פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו היועץ מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או  .13.4
 במהלך ביצוע חיוביה על פי חוזה זה.

היועץ מתחייב בזאת לעגן את זכויות הרשות ביחס לזכויות היוצרים בכל התקשרות  .13.5
חוזית שלו עם עובדיו ו/או עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי 

 הסכם זה באופן שזכויות היוצרים של הרשות תשמרנה.

 

 

 שמירת סודיות .14

היועץ מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם,  .14.1
במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, 

מידע מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל  )להלן: "
היועץ, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או "( שיגיעו לידי סודי

בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם הרשות, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או 
 ללא אישור הרשות מראש ובכתב. -לאחר מכן 

היועץ מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או  .14.2
 וע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם הרשות. שיגיעו אליו עקב ביצ

הרשות רשאית לתת ליועץ הוראות בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות,  .14.3
לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים 

 והיועץ מתחייבת למלא אחר דרישות הרשות בנדון.  

להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, היועץ מתחייב שלא  .14.4
 אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג הרשות המוסמך. 

היועץ מתחייב למסור לרשות מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה את כל  .14.5
המידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, מסמך או נכס 

ות, ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידה שנמסר לה על ידי הרש
 במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה.                                   

היועץ מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק  .14.6
רשות . עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא היועץ יעמיד ל1977-העונשין, התשל"ז

הרשות בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו 
"(. כל המידע יועבר לרשות ו/או המידע" -בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה )להלן 

לצד שלישי שתמנה הרשות, בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ 
שות, וללא כל תמורה נוספת. למען ו/או כל אופן אחר(, בלוח זמנים שייקבע ע"י הר

 הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של הרשות.

 איסור העברה ו/או המחאה של זכויות וחובות .15



היועץ אינו רשאי להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י חוזה זה,  .15.1
 פורש.אלא אם קיבל את הסכמת הרשות לכך בכתב, מראש ובאופן מ

בכל מקרה אחראי בפני הרשות  גם במקרה של הסבת זכויות או חובות יישאר היועץ
 דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.לכל 

הרשות תהיה רשאית להמחות את זכויותיה עפ"י הסכם זה, עפ"י שיקול דעתה  .15.2
 הבלעדי. 

 נציג הרשות .16

נציג )להלן: " כ"למננציג הרשות לביצוע הסכם זה הוא עובד הרשות הנושא בתפקיד 
"( הזכות בידי הרשות להחליף את נציגה מעת לעת, ובלבד שתיתן על כך הודעה הרשות
 בכתב.

 מקום שיפוט .17

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

 כתובות והודעות .17

 בראש ההסכם.כתובת היועץ והרשות הינן  כמפורט  .17.1

 כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל בדואר רשום, תיחשב כאילו נמסרה ליועץ. .17.2

היועץ רשאי להודיע לרשות, מעת לעת, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן  .17.3
 לנציג הרשות.

 ביקורת .17

חשב הרשות, המבקר הפנימי של הרשות או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים  .17.1
בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל היועץ בכל לקיים בכל עת, 

 הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של היועץ,  .17.2
לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית 

 ות לתשלום שכר כנדרש. לדרוש הוכח

היועץ מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל  .17.3
מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל 
שישנם בידו. היועץ מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת 

 לרשומות שיידרשו על ידי הרשות. פרטיות בנוגע למידע או

היועץ מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם  .17.4
 ומצוי בידי צד שלישי. 

מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים  - שינוי בהסכם או בתנאים .20
ם. מוסכם כי הימנעות יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי מורשי החתימה בצדדי

 מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.

 לראיה באו הצדדים על החתום:

__________________ 
 הרשות

 אישור
אני הח"מ ___________, עו"ד/ רו"ח 
מאשר כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי 

 חתימה _________. החתימה ברשות. 

______________ 
 היועץ

 
 ישורא

אני הח"מ ___________, עו"ד/ רו"ח 
מאשר כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי 

 חתימה __________.החתימה ביועץ. 



 

 הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים -ספח ו' נ
 
 הצהרה/התחייבות -במידה והמציע תאגיד

 

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

בעבירה לפי חוק  נותן השירותים ובעלי הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט .1.1

 עובדים זרים בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 

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

 למועד חתימת ההצהרה. 

  –לעניין סעיף זה 

 -נשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדםמי ש –" בעל זיקה"

 גם  בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –" חוק עובדים זרים"

 .1991 –הוגנים(, התשנ"א 

 .1968 -שכ"חכמשמעותה בחוק ניירות ערך, הת –" שליטה"

 הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה: .2

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

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

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

 האחרונה. 

 –לעניין סעיף זה 

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

 כל אחד מאלה: –" בעל זיקה"

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

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

 בעל השליטה בו; (.1)



חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה                                        (.2)
ילותו  של חבר במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים, ותחומי פע

 בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים;

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

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

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

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

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

הנני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא  .3
 חתימתי וכי תוכן  הצהרתי אמת. 

_______________ 
 חתימה

 אישור

 1971 -לפקודת הראיות )נוסח חדש(, תשל"א 11בהתאם לסעיף 

כי ביום  אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר.___________(, מרחוב _______, מאשר/ת
___ בחודש ____ שנת ____ הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיהה 

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

       חתם עליה בפני. ת נכונות הצהרתו וא
         __________________ 

 חתימת מקבל התצהיר

אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 
 ___________________ אשר חתם על תצהיר זה בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

_____________ 
 תאריך

___________________ 
 חתימה + חותמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אישורים/ התחייבויות -נספח ז' 

 הסף עמידה בתנאי אישור לעניין  .1

אני הח"מ רו"ח __________________ מרחוב ______________ המבקר את  

"(, מאשר המציע____________ שמספרו/נושא ת. ז. מס'  ______________ )להלן: "
בזאת כי המציע  שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת _________, לכל עובדיו כמתחייב 
מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, 
במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים 

 כנדרש. 
 

______________  
 שם

____________ 
 תאריך

___________ 
 חתימה + חותמת

 סףהעמידה בתנאי אישור לעניין  .2

"(, מתחייב המציעאני הח"מ _____________ נושא ת. ז. מס' _____________ )להלן: "
 בזאת בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות. 

 
______________ 

 תאריך
________________ 

 חתימה

 אישור

אני הח"מ ____________ עו"ד שבשירות / רו"ח המבקר/ת את  ____________ 
"( מאשר/ת בזאת כי המציע חתם על המציעשמספרו/נושא ת.ז. מס' __________)להלן: "

 התחייבות זו לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות. 
 

 ______________ 
 שם

____________ 
 תאריך

___________ 
 חתימה + חותמת

 אישור מורשה חתימה )במידה והמציע תאגיד( .3

אני הח"מ ______________ נושא ת. .ז. מס' ______________ מורשה חתימה מטעם 

"( מתחייב בזאת בכתב, המציע_______________ שמספרו ______________ )להלן: "
 לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות. 

 
______________ 

 תאריך

________________ 

 חתימה
 

 אישור

אני הח"מ ____________ עו"ד שבשירות / רו"ח המבקר/ת את  ____________  .4
שמספרו/נושא ת.ז. מס' __________)להלן: "המציע"( מאשר/ת בזאת כי המציע רשום 
בישראל על פי דין וכי ה"ה __________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות 

 חשב מורשות, מוסמך לעשות כן בשמו. לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מ

 ______________ 
 שם

____________ 
 תאריך

___________ 
 חתימה + חותמת



 

 תנאי הסףעמידה בהתחייבות לעניין  .5

אני הח"מ _____________ נושא ת. ז. / תאגיד מס' _____________ )להלן: 

"(, מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן המציע"
 הכלל. 

 
______________ 

 תאריך
________________ 

 חתימה

 

 אישור

אני הח"מ ___________ עו"ד שבשירות/רו"ח המבקר/ת את ________ שמספרו / נושא  .6
רשום בישראל על פי דין ת.ז. מס' _______ )להלן: "המציע"( מאשר/ת בזאת כי המציע 

וכי ה"ה _______ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בכל הדרישות 
 שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן הכלל, מוסמך לעשות כן בשמו.

 

 ______________ 
 שם

____________ 
 תאריך

___________ 
 חתימה + חותמת

 
  



 

 ניסיון והשכלת המציע -נספח ח' 

 :{ 7.1עיף מס'  ס} עפ"י הנדרש ב השכלה וידיעת שפות פרטיא. 

שם מוסד  ההשכלה
 הלימודים

 הערות מועד קבלת ההסמכה תעודה/ הסמכה

תואר 
 ראשון

    

תואר 
 שני

    

תואר 
 נוסף

    

לימודי 
 תעודה

    

הסמכות 
 שונות

    

והסמכתו לרבות צילום תעודת על המציע לצרף את העתקי התעודות והאסמכות אשר מעידים על השכלתו 
 זהות תקפה !!.

 ידיעת שפות ] יש לציין אינו דובר/רמה נמוכה/בינונית/גבוהה/ שפת אם[

  קריאה: כתיבה: דיבור: עברית

  קריאה: כתיבה: דיבור: אנגלית

 רישיון נהיגה ובעלות על רכב

 פירוט אודות זמינות רכב לעבודתך: סוג רישיון הנהיגה ותוקפו:

  

 

 {.7.2 מס' י הנדרש בסעיף"פ}ע .ניסיון בעבודה אל מול רשויות מקומיות ו/או משרדי ממשלהג. 
 
 

תאריך תחילת 
וסיום 

ההתקשרות 
 )חודש ושנה(

שם המשרד 

הממשלתי/  

הרשות המקומית 

 / גוף ציבורי אחר

 ) מקבל השירות (

פירוט אודות הארגון ומהות 

 השירות שניתן ע"י המציע

 במשרד/הרשותאנשי קשר 

)יש לציין שם, כתובת ומס' 

 טלפון(

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 ממליצים והמלצות: .א

 

 ממליצים אודות המציע, כדלהלן: שני . יש לציין פרטים של לפחות 1ד
 

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

1.     

2.     

3.     

 .המלצות כתובותניתן להגיש עד שלוש * 

 ה.קורות חיים:

לצרף עם הגשת ההצעה קורות חיים אודותיו, אשר יכללו פרטים אישיים, מתבקש  המציע
 השכלה וניסיון תעסוקתי משמעותי.

 

 תאריך: ________________.

 חתימת המציע:____________.

 
  



 ' : ט נספח

 "לחשכחוזר  -התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים  תעריפי

 תעריפים לתשלום –יועצים לניהול )מקצועות שונים(  .1

 תעריף מרבי סוג יועץ

 1יועץ  .1.1

 :במצטבריועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, 

 ;בעל תואר מהנדס או בעל תואר שני או שלישי .1.6.6

ו ב שנים בתחום הרלוונטי 60בעל ניסיון מקצועי מעל  .1.6.6

 ;נדרשת עבודת הייעוץ

 6במשרד המעסיק לפחות בבעלותו משרד או שהוא שותף  .1.6.6

יועצים )עובדים מקצועיים( אשר עבודתם מתבצעת במשרד 

 .שבבעלותו )או במשרד בו הוא שותף(

 

 קלים חדשיםש 668עד 

 לשעה

 6יועץ  .2.6

 יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות:

 : במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים,  .1.6.6

 ;בעל תואר  מהנדס או בעל תואר שני או שלישי .1.6.6.6

שנים בתחום הרלוונטי  7בעל ניסיון מקצועי מעל  .1.6.6.6

  .בו נדרשת עבודת הייעוץ

 או

 :במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים,  .1.6.6

 ;בעל תואר אקדמאי ראשון .1.6.6.6

שנים בתחום  60בעל ניסיון מקצועי מעל  .1.6.6.6

 .הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ

שקלים חדשים  686עד 

 לשעה

 6יועץ  .2.6

 :במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים, 

 ;בעל תואר אקדמאי .1.6.6

שנים בתחום הרלוונטי בו  60-5בעל ניסיון מקצועי של  .1.6.6

 .נדרשת עבודת הייעוץ

שקלים חדשים  691עד 

 לשעה



 תעריף מרבי סוג יועץ

 6יועץ  .2.6

 יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות: 

 :במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים,  .1.4.6

 בעל תואר אקדמאי; .1.4.6.6

שנים בתחום הרלוונטי  5בעל ניסיון מקצועי עד  .1.4.6.6

 בו נדרשת עבודת הייעוץ.

 או

 :במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים,  .1.4.6

 בעל  תואר  מקצועי  מוכר; .1.4.6.6

שנים בתחום הרלוונטי  5בעל ניסיון מקצועי מעל  .1.4.6.6

 .בו נדרשת עבודת הייעוץ

שקלים חדשים  647עד 
 לשעה

 6יועץ  .2.6

 :במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים, 

 בעל תואר מקצועי מוכר; .1.5.6

שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת  5בעל ניסיון מקצועי  עד   .1.5.6

 עבודת הייעוץ.

 

שקלים חדשים  666עד 

 לשעה

 

 

  



 : 'י נספח
 טופס דיווח על ביצוע שירותים

 

 טופס זה עם כל הגשת חשבונית. רשותלהגיש ל על היועץ

 

 הריני להצהיר כי בצעתי את השעות המפורטות כדלקמן:. 1

 

 תאריך ביצוע

 השירות

 שעות ביצוע

)שעת תחילת 

העבודה ושעת 

 סיומה(

מס' שעות 

 עבודה

 שבוצעו

תיאור 

השירות 

 שבוצע

חתימת  שם המבצע

 המבצע

      

      

      

      

      

      

      

 

 . הריני מצהיר בזאת כי: 2

 (."הנסיעות"ביצעתי את הנסיעות המפורטות בתצהיר זה )להלן:  .א

 הנסיעות היו כרוכות בהוצאות כספיות מצדי. .ב

הנסיעות בוצעו לטובת מתן שירות במסגרת הסכם ההתקשרות עם  .ג

 ___________ מיום__________, בהתאם למפורט להלן:

 

תאריך  

ביצוע 

 השירות

שעות  ביצוע 

)שעת תחילת 

העבודה ושעת 

 מה(סיו

 30ביצוע נסיעה מעל 

 ק"מ )ציון יעד הגעה(

חתימת  שם המבצע

 המבצע

     

     

     

     

     

     

     

 



 לא נתקבלו אצלי החזרי הוצאות בשל כל אחת מהנסיעות המפורטת בתצהיר זה. .ד

 לא דרשתי ולא אדרוש "כפל תשלום" בשל כל אחת מהנסיעות. .ה

 ממשלתי במשרד ואועסק שינוי יחול אם. אחר ממשלתי משרד ידי על מועסק אינני .ו

 באופן מידי.  רשותה הנהלת את ליידע מתחייב אני, אחר

 

______________________, בהיקף של ________ שעות  במשרד קהריני מועס

 חודשיות. 

 

 על החתום:

 

 היועץ

_________ 

 לשעות המפורטות לעיל:  הרשותאישור נציג 

 _________________.שם: 

 תפקיד: _______________.

 

 

 

 

 


