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 תנאים כלליים

 

 : הוראות ותנאי המכרז

למתן שירותי תוכן וביצוע קורסים הצעות  בזאת    זמינהמ"(  הרשות)להלן: "  הנגב הרשות לפיתוח  
  .בתחומי החינוך הטכנולוגי עבור רשויות מקומיות בנגב

 כללי  .1

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

ת לפיתוח הנגב, לעודד פיתוח כלכלי בנגב, לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות  ותוכני הכנת  

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

 ינם:תפקידיה העיקריים של הרשות ה

o  .ליזום פעולות לפיתוחו הכלכלי והחברתי של הנגב 

o  לעודד יוזמות כלכליות לפיתוח הנגב 

o   .לתאם בין משרדי ממשלה, הרשויות והגופים העושים לפיתוח הנגב 

התיישבות, תעסוקה,    -במגוון רחב של תחומים    במגע וטיפולפעילותה של הרשות מתאפיינת  

 תשתיות, חינוך, תיירות, כלכלה ועוד. 

ומנהללרשות,   של    ת מועצה  ומייצגת  רחבה  קשת  בנגב הכוללת  נציגי     - ובכללם    גורמים 
הממשלה, ראשי כל הרשויות בנגב, נציגי מוסדות להשכלה גבוהה, התאחדות התעשיינים,  

גי ההסתדרות החדשה, הסתדרות הפועלים החקלאיים,  התאחדות המלאכה והתעשייה, נצי
ארגוני העצמאים, הסוכנות היהודית, הקרן הקיימת לישראל, חברי כנסת, תושבי הנגב ונציגי  

 ציבור.   

 בניין "בית הנשיאים" קומה ג' באר שבע.  22משרדי הרשות ממוקמים ברחוב רגר  

 פתיח .2

רבה   חשיבות  רואה  הנגב  לפיתוח  בתחומים  הרשות  פורמלי  הבלתי  החינוך  בפיתוח 
כך לצורך  האחרונות.  בשנים  הנ"ל  התחום  את  ומפתחת  לקדם   ,הטכנולוגיים  מעוניינת 

פיתוח ובניית רחפנים, פיתוח ובניית אפליקציות    -קורסים חינוכיים בתחומי הטכנולוגיה  
הנגב    ייישובי כיתות ו' ב  לתלמידיאשר יתאימו  (  "הקורסים")להלן:  וקורסים בתחום הסייבר  

 .  ההתקשרותכפי שתחליט הרשות מעת לעת בתקופת בהיקף ובפריסה 

בין  במסגרת קורס  פר מפגש    לקורסים  המחיר המוצעבהצעתם את  המציעים נדרשים לפרט  
בהתאם  המוצעת על ידם  את תכנית הלימודים )סילבוס(  ואם פרונטלי ובין אם באופן מקוון  

ולפרט את כל הנדרש להלן לצורך קביעת "ציון איכות"   שירותים()מפרט    9.7סעיף    ד'לנספח  

    למציעים.



 

  

   3 

 

עליהן תורה הרשות  המקומיות  המציע הזוכה, יידרש לספק את השירותים לכלל הרשויות  

רשות  לכל  הרשות  שתספק  הרשאה  לכתבי  בהתאם  הרשות  בחוק  כהגדרתו  הנגב  בתחומי 
 מקומית. 

לנוהל הקצאה כפי שיאושר בוועדת  השירותים יסופקו ישירות לרשויות המקומיות בהתאם  
בתיאום עם נציג הרשות המקומית הרלוונטי עליו תורה  המכרזים של הרשות לפיתוח הנגב  

 הרשות ובפיקוח הרשות לפיתוח הנגב. 

 ,בהתאם למפרטים ולנספחים המצ"ב למסמכי המכרז  השירותים התמורה הכוללת בעבור  

ככל   כוללת את כל העלויות וההוצאות לרבות שירותי מזכירות, מנהלה, השתתפות בישיבות
אגרות ותשלומים למוסדות,  , נסיעות וביטול זמן,  הרשותהנדרש ובהתאם לצרכי ודרישות  

התמורה הכוללת תהווה    צילומים, ישיבות ודיונים ככל שידרשו.חומרי גלם,  איסוף נתונים,  
   .השירותיםין כל את התמורה המלאה בג 

לפי הצורך וכראות עיניה, וכן    בהיקף  קורסיםהזוכה הזמנות לבצע    למציעתמסור    הרשות
  קורסים לבצע    המציע הזוכה. סירוב מצד  מהקורסיםרשאית היא לא לבצע בכלל חלק כלשהו  

או כל סירוב תהא סיבתו אשר תהא יחשב   הנגבבשטחי בהיקף קטן ו/או במקומות מפוזרים 
כמוה כהצהרה כי הביא בחשבון נתון זה בעת    המציע הזוכהכהפרת  החוזה. הגשת הצעה ע"י  

 .המציע הזוכהתראה בחומרה, דחיות מכל סוג שיידחה  הרשותהגשת  הצעתו. מובהר כי  

שתועבר לו    כפי  למציע הזוכהתוך תקופה שתקבע בהזמנת העבודה שתימסר  בוצע י קורסכל  
,בזמנים  בשעות  בוצע  י  הקורס,  על ידי הרשות המקומית ובהתאם להרשאה שסיפקה הרשות

כפי שתימסרנה בכתב למציע  של הרשות המקומית והרשות  בהתאם להנחיותיה  ובמקומות  
 .      הזוכה

מובהר למשתתפים כי, במועד פרסום מכרז זה אין בידי הרשות הרשאה תקציבית לביצוע 

וביצוע  במכרז  הזוכה  המציע  עם  התקשרות  כן  ועל  המכרז,  נושא  העבודות/שירותים 

העבודות/שירותים כפופים לקבלת הרשאה תקציבית. ככל ולא תתקבל הרשאה תקציבית  
ביטול  על  תודיע  הרשות  ו/או  כלל  יבוצעו  לא  או  יעוכבו  והעבודות/שירותים  כאמור 

להנחיות הזוכה בהתאם  יפעל המציע  לו    ההתקשרות,  ולא תהא  כנגד   הרשות,  כל טענה 
 הרשות לרבות בגין הסתמכות ו/או הוצאות שהוציא.

 רקע כללי    .3

זה   נשוא מכרז  לספק   אשר   )להלן: "התכנית"(  "CODE"נגב    תכנית  הינההתוכנית    עתידה 
להכשיר  עתידה  וזו  בעולם הטכנולוגיה  פעילות העשרה  עבור    י הנגבלילד והזדמנות שווה  מענה  

ובעיקר להסיר מחסומים לתלמידים אשר ,  ההיי טק בתחום הפיתוחלעולם  את התלמידים  
נוסף לפיתוח  .  ל ,לנהל, ליזום ולפתח פרויקט טכנולוגיהובי"אינם מאמינים" ביכולת שלהם ל

 נגישות והשתלבות. , בפיתוח זהות, התנדבות יעסקוהדיסציפלינארי, פעילויות אלו 

היוםהילדים   בעולם  מרגיש  של  בנוח  התכנית  .  יהווירטואל ים  "זמן  מטרת  את  להפוך 

, תוך עבודה  לפתח מיומנויותהתלמידים יזכו המסכים" שלהם לחוויה מעצימה ובעלת ערך. 
כל זאת תוך חיזוק והעצמת ערכים אלו כמובילים  ,  דימוי עצמי חיובי ותחושת מסוגלות  על  

ותיים אלו תוביל לבניית קהילות  ברמת הפרט, הקהילה והמדינה. השקעה בתהליכים משמע
העצמה אישית  ל   בהתייחס    חסונות בהן הפרטים מעורבים, משפיעים ומרגישים משמעותיים,

של המשתתפים באמצעות חיזוק המסוגלות הלימודית והחברתית ומיצוב המרכז הקהילתי  
 כ"מרכז הקהילה" המאגם את הצרכים והמענים של חבריה.  
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מאפייני    בעקבותפריה החברתית והגאוגרפית של מדינת ישראל.  נמצאים בפרי   בנגב  הישובים  

התעסוקה ורמות ההכנסה הנמוכות יחסית לציבור בישובים הללו  מתבקשת פעולה לצמצום 
השוויוניות  פערים   איכותי  פיתוחבאמצעות  ולקידום  מעגל    ותתכניות  והרחבת  מחד 

המשתתפים מאידך. לפעילות העשרה וחברה ערך רב הן לעניין פיתוח אישי והן ברמה הכלל  
 חברתית. 

   ברמה גבוהה   הזדמנות לילדים, להשתתף בפעילות העשרה וחברה  עתידה לאפשרהתוכנית  
י  בהון האנוש פעילות זו  הינה   השקעה    ובכך לצמצם פערים חברתיים בין מרכז לפריפריה.

ישראל מדינת  של  ברוח,  ישי  הצעיר  עשירה  חברה  ובדמות  האישי  בפיתוח  פירותיו  את  תן 
 . וביצירתיות

העשרה   האישית    זו פעילות  בזהות  לעיסוק  אמצעי  קהילה.  ובינוי  לפיתוח  אמצעי  הינה 

לחינוך   והזדמנות  וקוגניטיביות  רגשיות  חברתיות,  מיומנויות  לפיתוח  והקהילתית, 
 .  להתנדבות

 ז מטרת המכר .4

סייבר, פיתוח ובניית  ה   עולם -בתחומי הטכנולוגיה  שירותים  למתן    תוכן  ספקבחירת  איתור ו

ו  ובניית  רחפניים  תורה  יספק  אשר  ,אפליקציות  פיתוח  עליהן  לרשויות המקומיות  ישירות 

כוללים  ה  .הרשות קורסים בתחומי החינוך הטכנולוגי שירותים  וביצוע  מתן שירותי תוכן 

תוך תיאום מלא עם  לפי העניין( "הספק"או   "השירותים)להלן: " כמפורט במסמכי המכרז

 ועל פי הנחיות הרשות.   הרשותמנכ"ל  

זה יבצע עבור הרשות לפיתוח הנגב ויהא אחראי לתחומים וההיבטים אשר מרכיבים    ספק

 , כמפורט במסמכי המכרז.השירותיםאת הפעילויות במסגרת 

 הגדרות .5

 :בצדם מפורטת שזו כפי תהיה  להלןד המונחים  משמעות, זה מכרז לצרכי

 . 1991-הנגב, תשנ"בכהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח    הרשות לפיתוח הנגב  " -המזמין"  •

מודעת    -המכרז" " • לרבות  אליה,  הנלווים  הנספחים  וכל  הצעות  לקבלת  זו  פנייה 

המשרד   ,הפרסום ידי  על  שנמסר  אחר  מידע  וכל  הבהרה  לשאלות  מענה  ההסכם, 

 .במסגרת הליכי מכרז זה

משתתף במכרז )גוף מפעיל, שותפויות רשומות או תאגידים( אשר  -"מציע"/"ספק"   •

וניסיון לספק   כפי    םשירותיאת העומד בכל התנאים שנקבעו  במכרז ובעל יכולת 

 שנקבעו ופורטו במסמכי מכרז זה.

   .מציע שהצעתו תזכה במכרז -זוכה או ספק זוכה"" •

המכרז"" • נשוא  וביצוע    -השירותים  תוכן  שירותי  החינוך  מתן  בתחומי  קורסים 

 .במכרז זה כמפורט בהרחבה  ,הטכנולוגי

קורס" • במסגרת  בסילבוס    -"מפגש  שמופעים  כפי  קורס  במסגרת  תכנים  העברת 

 ובהתאם לתכנית הלימודים המוצעת, משך המפגש שעתיים.
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 מסמכי המכרז  .6

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

 מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות. התחייבות להימנעות  (א)

 הרשעות.העדר בדבר  הצהרה (ב)

   טופס הצעת המציע. (ג)

     טופס הצעת מחיר ( 1)ג

 שירותים.  מפרט (ד)

 הסכם התקשרות.  (ה)

 נוסח ערבויות.  (ו)

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

 אישורים/התחייבויות.  (ח)

 ניסיון המציע.  (ט)

 אישור קיום ביטוחים  (י)

 אישור רו"ח  (יא)

 נספחים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. 

 מועדים .7

 

 מועד פעולה

 12:00  בשעה 12.06.2022 יום עד תהליך שאלות הבהרה  

   15:00בשעה   19.06.2022 ליום עד פרסום תשובות לשאלות

 15:00בשעה   27.06.2022יום ל עד הגשת הצעות

רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט ובכל עת, להקדים    ,בהתאם לצורךלפיתוח הנגב,  הרשות   •
הודעה   אחרים.  ותנאים  מועדים  לשנות  וכן  להגשת הצעות  האחרון  לדחות את המועד  או 
באתר  תפורסם  כזו,  שתהיה  ככל  כאמור,  המועדים  מן  יותר  או  אחד  של  דחייה  בדבר 

להתעדכן בכל שינוי  באחריות כל מציע     www.negev.co.il    האינטרנט של הרשות שכתובתו
 .במועד כלשהו, ככל שיהיה

 :הגדרת השירות .8

)להלן:  המציע   .8.1 בהסכם  יספק  (  "הזוכה"הזוכה  כמפורט  לרשות   השירותים  את 
 , בתמורה ובתנאים הקבועים בהצעה.  המכרז על נספחיוובמסמכי  
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פי   .8.2 על  סדיר  באופן  השירותים  לאספקת  ומנהלית  מקצועית  כוללת  אחריות  לזוכה 

 הרשות. הנחיות 

גורמים   .8.3 ו/או  מי מטעמה  ו/או  נציגי הרשות  עם  שונות  וישיבות  בפגישות  השתתפות 
 רלוונטיים אחרים ככל שיהיה בכך צורך ועל פי דרישות הרשות מעת לעת. 

יעביר לאישור הרשות את   ההמציע הזוכאישור תוכניות עבודה, מעקב ובקרה בשטח ,   .8.4

 .כל המידע והאסמכתאות שיידרשו על ידי הרשות מעת לעת

ביצוע כל פעולה נוספת ו/או אחרת אשר תידרש על ידי הרשות ו/או מי מטעמה כחלק  .8.5
 מהשירותים הנדרשים. 

מתחייב כי כל השירותים אשר הנו מחויב לבצעם יינתנו בכפוף ובהתאם  הזוכה  המציע   .8.6
 ת כל דין.  להוראו

 מתחייב לספק את מלא השירותים הכלולים בסע' זה על תתי סעיפיו.הזוכה המציע  .8.7

את   .8.8 להזמין  מחויבת  אינה  הרשות  כי  הזוכה  השירותיםמובהר  או   מהמציע  כולם 
 ולפצל את השירותים כרצונה. . כמו כן, הרשות רשאית להעבירחלקם

 תכולת העבודה: 

 "( הינם כדלקמן: השירותים )להלן: "השירותים אשר יכללו בהצעה  

מענה   • ומתן  המכרז  ליווי  כמטרת  שהוגדרו  הרשות  בתחומים  פעילות  לכלל 

 תקופת ההתקשרות, לרבות:  במהלך 

סייבר,  עולם ההפעלת קורסים בתחומי הטכנולוגיה: בניית ופיתוח רחפנים,   •

לאחר   בנגב  נבחרים  ביישובים  ו'  בכיתות  אפליקציות  ופיתוח  שעות  בניית 

 הלימודים בחינוך הבלתי פורמאלי. 

ניהול ממשקי עבודה מול משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מוסדות ציבור   •

 . וכיו"ב

ניהול, מעקב ובקרה שוטפים, הכנה והצגת דוחות התקדמות, ותוכניות עבודה   •

 . עבור הקורסים הפועלים ביישובים מטעם המציע הזוכה

ביצוע   • דו"חות  ההפקת  בכל רשותעבור  של    ,  וזאת העבודותשלב  בהתאם    , 

 . לדרישות הרשות

 , לידי הרשות. העבודותהעברת כלל הנתונים שנאספו במהלך כל שלבי  •

 ד' כל הדרישות בנספח  •

 תקופת ההתקשרות: .9

על ידי מורשי החתימה    מיום חתימת הסכם התקשרות  תקופת ההתקשרות הינה .9.1

בהתאם להוראות המפרט המצ"ב כנספח    31.12.2022ליום  ועד  ברשות ובכפוף לו  
  .'ה
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בכפוף  חודשים(,    12אופציות להארכת ההתקשרות, כל פעם בשנה )  3לרשות תהיינה   .9.2

האופציה מימוש  בדבר  ההתקשרות    להודעה  תקופת  תום  כל  שבתוקף  לפני  או 
 תקופת אופציה, בהתאם לנסיבות.  

ההתקשרות בכל תקופת אופציה תהיה בהתאם למחירי ההצעה שהציע הזוכה במכרז   .9.3
כלשהו.  זה,   למדד  הצמדה  הפרשי  של  תוספת  את  ללא  להפסיק  הזכות  לרשות 

ההתקשרות לפי מכרז זה באופן מידי, במקרה והזוכה לא יעמוד בדרישות מכרז זה 
 עמידה בדרישות, וכיו"ב. לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, אי  שבו,  על כל ההיבטים  

ככל ולדעת הרשות הפר המציע הזוכה את ההסכם הפרה יסודית ובכפוף להודעה בת  
 ימים מראש ובכתב. 14

מבלי לפגוע באמור לעיל, תהא לרשות הזכות להפסיק את ההתקשרות, עפ"י שיקול  .9.4

לרבות בגין הפסקת תקצוב הפרויקט   דעתה הבלעדי, ובכלל זה בשל שיקולי תקציב
ימים    30, בהודעה בכתב שתינתן לזוכה  המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל  ע"י

 מראש ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה בגין כך. 

בגין   .9.5 בהסכם  הקבועה  לתמורה  זכאי  הזוכה  יהא  ההתקשרות  את  הרשות  הפסיקה 
לשלם    או  הזוכהלא תהיה על הרשות חובה לפצות את  שירותים שביצע בפועל בלבד ו

  שהזוכה נתן מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור שירותים    תשלום  ול
 עד לביטול ההסכם. 

 : תנאי סף -להשתתפות במכרז  תנאים מוקדמים .10

        לעמוד בכל דרישות להיות אישיות משפטית אחת )יחיד, תאגיד, שותפות רשומה( ועל המציע   

 :זכאי להשתתף במכרזמנת שיהיה -הסף המפורטות להלן באופן מצטבר על

ניסיון   .10.1 לפחות    2במשך    מצטבר   קודםלמציע  השנים  שנים  בהפעלת    2018-2021בין 

 לעיל  2קורסי לימוד והעשרה בתחומי הטכנולוגיה )אחד או יותר( המפורטים בסעיף  

 וזאת בהיקף מינימאלי כמפורט להלן:   ("הקורסים")להלן: 

המציע הפעיל במצטבר במהלך  השנים שקדמו לפרסום המכרז   .10.1.1.1

השנים   מהם    20לפחות    2018-2021בין  אחד  בכל  קורסים, 

 . לפחות ז'-ד' חניכים תלמידי כיתות  12השתתפו  

 

זמנית   .10.1.1.2 בו  הפעיל  לפחות  2המציע  מהם    ,קורסים  אחד  בכל 

כיתות  לפחות  חניכים    12השתתפו   רשויות    ז'  -ד'תלמידי  בשתי 

קורסים לפחות בכל אחד מהם השתתפו    4או    ,  מקומיות שונות

 ברשות מקומית אחת. ז' -ד'תלמידי כיתות  לפחות  חניכים 12

 
קורסים לפחות עבור או בשיתוף עם רשויות מקומיות    3למציע ניסיון בביצוע  

ו/או משרדי ממשלה ו/או תאגידים עירוניים  ו/או תאגידים    ו/או מתנ"סים 

 . טוטורייםסט

 .' הרצ"ב(ט)יש לפרט ע"ג נספח 

 המציע יצרף להצעתו סילבוס מוצע לקורסים נשוא הצעתו. .10.2

 צוות מקצועי מינימאלי כמפורט להלן: למציע  .10.3
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 רכז התוכנית  

 ומעלה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל   ראשון בעל תואר  •

 השנים האחרונות לפחות.   בשלושרלוונטי בעל ניסיון  •

 (ולצרף קו"ח ' הרצ"בג)יש לפרט ע"ג נספח 

מהשנים  .10.4 אחת  לכל  שלו,  החשבונות  לספרי  בהתאם  המציע,  של  העסקי  המחזור 

₪ )מיליון ₪( לא כולל    1,000,000עולה על    2020-2021בדצמבר    31שהסתיימו ביום  

 מע"מ 

"ק זה בנוסח המצורף  המציע יצרף להצעתו אישור רואה חשבון  לאישור האמור בס

 '.יאלתנאי המכרז ומסומן כנספח 

 2לרבות  קורות חיים ואסמכתאות,  ,  תומכיםמסמכים  יש לצרף  להוכחת תנאי הסף,  
 .המצ"ב לתנאי הסף  'טנספח ולמלא כנדרש את    המציע אודותלפחות  מכתבי המלצה

הגשת   לאפשר  או  השלמות  או  נוספות  אסמכתאות  לדרוש  הזכות  שמורה  לרשות 

 . אסמכתאות בהתאם לדרישתה לרבות להוכחת עמידת המציעים בתנאי הסף

     תנאי סף מנהליים

אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום  .10.5

ניהול  חשבון,  ניהול  אישור  כדין,  זרים  עובדים  והעסקת  מינימום  שכר  מס,   חובות 

המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות    1976  -(, התשל"ותקין  וניהול  ספרים

 ומדווח לרשויות המס כחוק. 

תצהיר בכתב חתום בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק  .10.6
עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום  

בתצהיר    "ב( הרצ'  ז)עפ"י נספח  סח  בנו  1976  –והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו  
בכתב יפורטו ההרשעות בדין פלילי של המציע, בעלי שליטה בו וחברות אחרות בבעלות  
מי מבעלי השליטה, במידה והיו כאלה, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה על ידי 
בשלוש   העבודה,  חוקי  של  הפרה  בגין  הכלכלה,  במשרד  והאכיפה  ההסדרה  מנהל 

 נות מהמועד האחרון להגשת ההצעה.  השנים האחרו 

בשנה  .10.7 בקביעות  שילם  המציע  כי  המציע  את  המבקר  חשבון  רואה  אישור  הצגת 
האחרונה לכול עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים  

וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר  
)עפ"י נספח "ם בנוסח   מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש בהוראות התכ

 "ב( הרצ' ח

התחייבות המציע לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל    אתמסמך המעגן   .10.8

 למכרז.  "ב(הרצ' ח)עפ"י נספח  בנוסח  

ורק בתוכנות   .10.9 הצגת אישור המציע על התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך 
 הסף.לתנאי "ב(  הרצ' ח)עפ"י נספח מחשב מורשות, בנוסח 
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רישום בכל מרשם ופנקס המתנהל על פי דין, הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיום   .10.10

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

בנוסח  .10.11 סודיות,  על  ושמירה  עניינים  ניגוד  העדר  בדבר  התחייבות  על                                    חתימה 
 . ("בהרצ)עפ"י נספח א' 

על .10.12 חתום  המפורט  -תצהיר  בנוסח  קודמות  הרשעות  העדר  בדבר  המציע                     ידי 

 . "ב(הרצ)עפ"י נספח ב' 

 1ג'-ו  )עפ"י נספח ג', בנוסח המופיע  מחירהצעת הפרטי המציע וטופס  טופס    הגשת .10.13
 . המכרז בתנאי  הקבועים הנהלים"י עפלמכרז זה,   "ב(הרצ

 :הערה

הנדרשים   בבחירת  האישורים  דחייה  של  מקרה  בכל  ההצעה.  הגשת  לשנת  תקפים  יהיו  לעיל 

 .המציע, יחודשו כל המסמכים והאישורים הנדרשים בהתאם

הם מצטברים ויש לראותם    .תנאי הסף הרשומים לעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
לשיקול דעת    )בהתאם תגרום לכך  יכול וכמשלימים זה את זה. אי עמידה באחד מהסעיפים הללו  

 .ולא תיבחן כלל על הסף   שההצעה תיפסלוועדת המכרזים( 

המכרזים של הרשות רשאית לדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל אחד מהמשתתפים או    וועדת
מחלקם פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות  

בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המשתתף, וזאת על מנת לבחון  ו/או אישורים דקלרטיביים, לרבות  
את המשתתף, ו/או חוסנו הכלכלי, ו/או ניסיונו המקצועי, ו/או והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור,  

 לרבות עמידתו בתנאי הסף להשתתפות במכרז שפורטו  לעיל. 

)לרבות כמפורט    הסף בעצמומובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי  

לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו    ,לעיל(

לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו  

המועד האחרון להגשת הצעות    , טרם1999לחוק החברות התשנ"ט    23מיזוג עם המציע על פי סעיף  

על אף האמור מובהר כי הרשות רשאית לראות בניסיון של בעל מניות במציע כניסיון של    למכרז זה. 

 ממניות המציע.  25%המציע ובלבד שהוא מחזיק במינימום 

 :ביצוע וערבות משתתף ערבות .11

 25,000  סך להשתתפות במכרז, יש לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית ב  כתנאי  .11.1

  המפורט   בנוסח  תהיה  הערבות"(.  משתתף  ערבות)להלן: "  המשתתף  ערבות  היא  ,₪
זהובנספח   תוקף עד לתאריך  ות. הערב ' למכרז  ובת    1.9.2022  תהיה בלתי מותנית 

 .202281.  ךתקפה על פרטיה עד לתאריוההצעה תחשב כעומדת 

  זה   ובכלל  המכרז  תנאי"י  עפ  המציע  התחייבויות  מלוא  קיום  להבטחת  תשמש  הערבות .11.2
  כפי   במועד,  הזוכה  כהצעה  תוכרז  והצעתו  במידה,  ההתקשרות  הסכם  על  חתימה
 . הרשות ידי  על  שיקבע

למציע עד לתאריך הנ"ל על זכייתו במכרז תחייב ההצעה את המציע    רשותאם תודיע ה .11.3
  להאריך תהיה רשאית לדרוש מהמציע     רשות, והההתקשרות  הסכם  על  ועד לחתימת 

את תוקף ערבות המשתתף עד לחתימה על החוזה והמצאת ערבות בנקאית אוטונומית 
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ע  ,₪  00050,  בסך הזוכה  פ"י החוזה  אשר, תשמש להבטחת קיום התחייבויותיו של 

 "(.  ביצוע ערבות)להלן: " 'ובנוסח המפורט בנספח  

לא יאריך את תוקף הערבות כאמור    אשר ,  הזוכה  כהצעה   נקבעה מציע במכרז שהצעתו   .11.4
ימים מיום שיידרש לכך    7תנאי והוראות החוזה תוך    מלואלעיל ו/או לא יחתום על  

את סכום הערבות, אשר יחשב כפיצוי    לחלטהרשות רשאית    תהא,  רשותעל ידי ה  בכתב
הרשות לתבוע נזקים    שלמוסכם למקרה כנ"ל. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה  

 עדים נוספים.  ס ו/או 

  מיום  ימים 30 בתוך, הזוכה  ההצעה   מציע זולת , המציע לידי תוחזר, המשתתף ערבות .11.5

 .במכרז הזוכה על  הודעה שניתנה

 ביטוח .12

כזוכה  המציע, בעצם הגשת הצעתו מ .12.1 )יבחר  והצעתו תתקבל  כי היה  ומתחייב  צהיר 
  ללא   במכרז  הנדרש  כפי  ביטוחים  קיום  ואישור  הפוליסות  את  לרשותבמכרז( ימציא  

  הגשת   בטרם  אחר   הליך   או  הבהרה   שאלות   בהליך  אושר  אם  אלא  בתוכנם  שינוי   כל
 .המכרז

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו  .12.2

חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות    אצלועל חשבונו  
 רשות. הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות ה

ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרי  –לב המציע    לתשומת .12.3 שות הביטוח  מאחר 
העתקי   רשותיהיה על המציע הזוכה למסור ל   ,באמצעות "אישור קיום ביטוחים"

פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי 
 .הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה

 :למען הסר ספק מובהר בזאת .12.4

ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת  מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין   .12.4.1

להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי  
 .לא נלקחו בחשבון בהצעתו רשותהביטוח שלו לדרישות ה

ה .12.4.2 לדרישות  שלו  כיסויי הביטוח  יתאים את  ולא  רשות  מציע שהצעתו תתקבל 
הזכות, לפי  רשות  במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה ל

, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה  תהבלעדי  השיקול דעת 
לדרוש ממנו   העל ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשות 

 ה. מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפי  הפיצוי על הנזקים שיגרמו ל

להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח   יהיה שיקול דעת בלעדי  רשותלי  מובהר בזאת כ .12.5

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים    רשותלמובהר, כי    ('י  נספח ) ביטוחים    קיום  אישור
הנ"ל האישור  בנוסח  כלשהם  המדויק   לשינויים  לנוסח  מחויב  הזוכה  כזה  ובמקרה 

, חילוט  תולביטול זכייהרשות תביא    שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי
 . או ערבות הביצועערבות ההצעה 

 :צוות המציע .13

לצורך   .13.1 יעמיד  ונתונים  מתן הזוכה  כישורים  בעל  מקצועי,  צוות  אישיים   השירותים 
אשר לא יפחת מהצוות שפורט    כנדרש לשם אספקת השירותים באיכות הגבוהה ביותר 
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  מטעמו   השירותיםיהיה אחראי על ביצוע  אשר  בנוסף, הזוכה ימנה עובד אחד  .  בהצעתו

הרשות,   ע"י  יאושר  הרשותו אשר  נציג  עם  בקשר  יעמוד  רכז אשר  כי  מניעה  אין   .
 "(. נציג המציע" -)להלן  התכנית כהגדרתו לעיל ישמש כנציג המציע 

בעל הסמכות להחליט .13.2 יהיה  הזוכה  ,נציג המציע  הנוגע    ,בשם  למתן השירותים  בכל 
חריגות   עבודות  ביצוע  דחופות,  בתקלות  ויהיו  טיפול  בכפוף  ככל  הכול  וכדומה, 

 . הנגבובתאום מראש עם נציג הרשות לפיתוח   המכרזו  להוראות החוזה

 יבקר את התהליך ואת העמידה בתנאי המכרז והחוזה ובמימוש מטרתו.    נציג הזוכה .13.3

ר ברשות ויהיה זמין ע"י  נציג המציע יהיה בקשר עם נציג הרשות וכל גורם רלוונטי אח .13.4
 אמצעי קשר ותחבורה מתאימים באופן מידי ורציף, כל אימת שיידרש.

בעדיפות ראשונה וככל    צורך מתן השירותים לרשותיוקצה על ידי הזוכה ל  זוכה נציג ה .13.5

 שיידרש.  

לא יטיל על נציג המציע כל משימה אשר עלולה  הזוכה    ,במהלך כל תקופת ההתקשרות .13.6

 ק את השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה.  לפגוע ביכולתו לספ

 ברציפות במהלך כל תקופת ההתקשרות   ויפעלוהצוות המוצע בהצעתו  נציג המציע   .13.7
יוחל של    פו ולא  השירותים  כל  ביצוע  תום  ולהסכם    הזוכה עד  זה  למכרז  בהתאם 
במהלך מתן השירותים הוא    וי . אם וככל שייאלץ הזוכה להחליף את נציגעמושייחתם  

יעשה זאת לאחר שינמק את סיבת ההחלפה להנחת דעתה של הרשות, ולאחר קבלת  
 צוות /אישור נציג הרשות בכתב ומראש. במקרה מעין זה יהיה על הזוכה להעמיד נציג 

אשר יאושר על ידי ,  שכישוריו והשכלתו לא יפחתו מהמפורט בדרישות הסף  ,חלופי
 . נציג הרשות

וע מהאמור לעיל, נציג הרשות יהא רשאי לדרוש מהזוכה להחליף את נציג  מבלי לגר .13.8

 . ה הבלעדי של הרשות בכל עת על פי שיקול דעת ו/או מי מצוות המציע  הזוכה  המציע  
חלופי אשר יאושר על ידי  או איש צוות  להעמיד נציג מציע  הזוכה  במקרה זה יהיה על  

 נציג הרשות. 

מהמציע    קורסיםלהזמין    הרשותתחייבות של  אין לראות בתוצאות מכרז זה משום ה .13.9

או המציעים  שיקבע/ו כזוכים במכרז ואין בקביעת הזוכה/ים במכרז כדי להעניק למי  
נתונה בכל עת   קורסיםשנקבע/ו כזוכה/ים זכות להתקשרויות בהיקף כלשהו. הזמנת  

 . הרשותלשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

ידי    קורסיםבכל מקרה מותנית הזמנת   .13.10 זה בקבלת   הרשותעל  פי תוצאות מכרז  על 
 .מורשי החתימה של הרשות על גבי הרשאה חתומה אישור 

 :התמורההצעת  .14

לטבל .14.1 בהתאם  המחיר  הצעת  טופס  את  למלא  המציע  הצעת    העל  בטופס  המפורטת 

 .' הרצ"ב( 1ספח ג )נ - המציע  

מתחייבת  .14.2 ואינה  השוואה  לשם  המחיר  להצעות  מתייחסת  הרשות  כי  בזאת  יובהר 
, לרשות שמורה הזכות לבחור מציע אחד או  כולו או חלקו לרכוש את השירות המוצע

 .יותר ולפצל את השירותים בין מספר מציעים
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בהתאם    השירותהתשלום למציע שיזכה במכרז יינתן תמורת ביצוע מלא ושלם של   .14.3

השירותים בסיס    למפרט  שהגישועל  המאושר  הזוכה  הסילבוס  אספקת  ,  המציע 
כנגד    . התשלום יבוצעד'בנספח  ועמידה בכל דרישות המפרט המצ"ב    השירותים בפועל

בסיום  הגשת חשבונית ומסמכים נדרשים נוספים ובהתאם לנהלים המקובלים ברשות  
 בכפוף לאישור החשבונית על ידי נציג הרשות כמפורט בנספח ד'  ביצועו של כל קורס  

 . 2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז ובהתאם להוראות 

 :הגשת ההצעות .15

המוצע מטעמו   והצוות  הוא  שהגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר   .15.1
מהות  ים   עומד את  הבין  הסף,  תנאי השירותיםבתנאי  לכל  הסכים   , 

וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע    המכרז על נספחיו
והעובדותוהאפשרי   כל הנתונים, הפרטים  המציע  בדק את  מנוע .  יהא 

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

 הרצ"ב( במעטפה סגורה ונפרדת. 1יש להגיש את הצעת המחיר )נספח ג' .15.2

יא עו"ד הבהקשר למכרז זה  ההבהרה  יש להפנות את כל שאלות    ונציג הרשות, אלי .15.3
דוא"ל  ב,  הילה מלול וייענו     hila@negev.co.ilכתובת  ייעשו בכתב בלבד  כל הפניות 

 בכתב בלבד.  

  :במתכונת הבאה בלבד WORD שאלות ההבהרה תועברנה בקובץ בפורמט         

 
 השאלה  הסעיףוהפרק  דמס"

   

  12:00 שעה  12.06.2022 ליום עד בשאלות ניתן יהיה לפנות  .15.4

באתר   .15.5 תתפרסמנה  כתוב,  במסמך  ירוכזו  אשר  ההבהרה,  ליום תשובות  עד   הרשות 

 . 15:00  בשעה 19.06.2022

מובהר כי באחריות המציע לעקוב אחר פרסומים הנוגעים למכרז אשר יפורסמו באתר   .15.6
ארכות להגשה ו/או כל הוראה ה  ,הרשות מעת לעת, לרבות תשובות לשאלות מציעים

 . או תוספת למסמכי המכרז והוראותיו

תשובות הרשות לשאלות המציעים ו/או כל הוראה שתפורסם על ידי הרשות באתר  .15.7
הרשות תיחשבנה לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ותצורפנה על ידי המציע להצעתו  

 . כשהן חתומות בחותמת המציע ועל ידי מורשי החתימה מטעמו

בנה  , תחייהרשותמובהר בזה, כי רק תשובות הרשות בכתב אשר תפורסמנה באתר   .15.8

ידי מי מעובדיה  -פה שיינתנו על -את הרשות. הרשות לא תהא אחראית להסברים בעל
 . ידי כל גורם אחר- או על

הרשות רשאית שלא להתייחס לפניות, להבהרות או להשגות, כולן או חלקן, והכול   .15.9
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר בזה, כי פניה שתתקבל לאחר המועד האחרון  

  .הבהרה, לא תיענה בכל מקרהלהגשת שאלות 
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חוסר  .15.10 בדבר  טענות  מלטעון  מנוע  יהא  זה,  בפרק  וכמפורט  כאמור  יפנה,  שלא  מציע 

 .התאמה וכיוצ"ב- סבירות, חוסר בהירות, שגיאות, אי

ג'( המצורף  טופס פרטי המציע  המציע ימלא את   .15.11 עליו בשני עותקים    ויחתום  )נספח 
יחתום מי שהוסמך לכך ובתוספת    –בחתימה מקורית מלאה. אם המציע הינו תאגיד  

שהחתימה מחייבת את המציע. עותק אחד יוגדר  שור עו"דיחותמת התאגיד ויצורף א
 . ""מקור

15.12. ( ג'הצעת המחיר  ( תוגש במעטפה סגורה אשר תוכנס לתוך מעטפת ההצעה,  1נספח 

 .חיר""הצעת מ אשר עליה תרשם 

לצורך זה שותפות נחשבת כגורם אחד אך ורק  לא תוגש הצעה ע"י יותר מגורם אחד.   .15.13
 אם מדובר בשותפות רשומה כחוק. 

 כל מציע  יציע הצעה אחת בלבד. .15.14

יעשו , אשר  כל שינוי או תוספת או השמטהאין לבצע שינוי כלשהו במסמכי המכרז.   .15.15

  ף לגביהם, בין ע"י שינוי או תוספת בגוע"י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות  
"(, יקנו לרשות זכות  השינוי)להלן: "   המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת

מהשינוי, וזאת עפ"י שיקול דעתה  לפסול את ההצעה על הסף, או לחילופין, להתעלם 
 הבלעדי והמוחלט של הרשות.

ירותים לצרף את כל מסמכי  כחלק מההצעה על נותן הש - כל מסמכי המכרז חתומים  .15.16
המכרז, לרבות מענה לשאלות הבהרה אם יהיו ולחתום בתחתית כל עמוד כהוכחה  
לקריאת המסמכים, להבנתם ולקבלת האמור בהם, חתימה זו באה בנוסף לכל חובה  

 .חתימה אחרת

מענה למכרז זה מהווה הסכמה של המציע לתנאי הסכם ההתקשרות  כ  ההצעההגשת   .15.17

 , ללא שינויים, אם יוכרז כזוכה במכרז. לחתום עליו התחייבותו  ) נספח ד' הרצ"ב(

במשרדי הרשות לפיתוח בתיבת המכרזים  במסירה אישית    למסוראת המעטפה יש   .15.18

לא יאוחר מיום באר שבע,   3בניין בית הנשיאים קומה   22 רגר  שדרות  בכתובת , הנגב
 ( 08-6705100 להכוונה טלפון ) 15:00  שעהב  27.06.2022

לא   .15.19 הצעות  להגשת  האחרון  במועד  של הרשות  בתיבת המכרזים  הצעה שלא תמצא 
 תידון כלל. 

הרשות  שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, לפי   .15.20
 . באתר הרשותשיקולה הבלעדי. במידה שאכן תתקבל החלטה כזו, היא תפורסם 

 : אמות מידה לבחירת הזוכה 16

 

   או הצעה כלשהי.בכל תחום הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר  16.1
 

לרבות  16.2 ושקלולן,  ההצעות  לבחינת  הנחוצות  הבדיקות  כל  את  לערוך  רשאית  הרשות 
  מטעמו     עובדיו המפורטים בהצעתושיחות עם ממליצים וקיום ראיונות עם המציע או  

למתן השירותים. אם תחליט הרשות לערוך ראיונות כאמור, יתחייב המציע כי העובדים 
 בהתראה של יומיים מראש.המוצעים מטעמו יתייצבו לראיון  

 , כמפורט להלן: המכרזים ועדת "י ע  תבחנה, הסף בתנאי תעמודנה אשרההצעות   16.3
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 . 50%לאיכות ההצעה יינתן משקל של  16.3.1

 . 50%להצעת המחיר יינתן משקל של  16.3.2

 :בדיקת ההצעות תעשה בהתאם למפורט להלן 17

לעיל    לא תעמוד  אשר  הצעה    –  בדיקת התנאים המוקדמים  17.1   בתנאי הסף המפורטים 
 תיפסל על הסף.

של ההצעות, על פי הפרמטרים  וטיב ההמלצות,  ייבדקו מרכיבי האיכות    בשלב ראשון 17.2
 . 50%למרכיב האיכות וטיב ההמלצות יינתן משקל של  להלן.  

  :איכות ההצעה תיבדק על פי הקריטריונים הבאים 17.3

 ( בצדוכמפורט בניקוד )לכל קריטריון יינתן משקל  

 נק'.  40  מהסילבוס/ים שצירף המציעאיכות והתרשמות הרשות  17.3.1

 

 הפרמטר הנבדק 
 משקל 

 הצגת מטרות, יעדים, לוחות זמנים, תפוקות, תוצאות  להשגת מטרת הקורס 
 נק'  5

התרשמות ממתודולוגיית תכני הקורסים ברמת ההעשרה הלימודית כמפורט  

בכל   יועברו  הנושאים אשר    במסגרת קורס   מפגשבמערכי השיעור, רשימת 

יינתן דגש על רמת   –והבניית הלמידה ממפגש למפגש. האלמנטים היישומיים  

מדעיים  בתחומים  עיסוק  בקורסים,  הפעילות  העברת  בדרך  המקוריות 

 יישומיים, התנסויות מעשיות כגון בניית דגמים, התנסות בשטח וכו'

 נק'  30

ע הגדרתם של לימודי התרשמות מהחזון הפדגוגי שיוצג על ידי המציע, משמ

טכנולוגיה, חשיבותם, האופן בו ניתן לצמצם דרך לימודים אלו פערים, ודגש  

האופן   הטכנולוגיה בעל  תחומי  חשיפת  את  יגדילו  השונים  הקורסים  ו 

 לתלמידים בפריפריה בנגב . 

 נק'  5

 סה"כ
 נק'  40

המציע    לעיל, שצירף  10.2מקו"ח של הצוות המוצע כמפורט בסעיף  התרשמות   17.3.2

 . נק' 20

 . נק'  20  והמלצות  ניסיון המציע   17.3.3

 . נק'  02   -ריאיון  17.3.4

יזומנו   17.3.1-17.3.3ע"פ סע'  ומעלה עבור איכות ההצעה    ק' נ  60  רק הצעות שקיבלו  17.4

 לריאיון. 

יעברו לשלב בשקלול הריאיון  עבור איכות ההצעה  ומעלה    נק'   70רק הצעות שקיבלו   17.5
 השני של בחינת הצעת המחיר.
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במהלך הריאיון ככל והוזמנו    על ידם  הסילבוס/ים שצורפוהמציעים נדרשים להציג את   17.6

אולם יתכן והניקוד יתוקן   בטרם הריאיוןניקוד ראשוני    וינוקד  הנ"ללריאיון. מובהר כי  
 .לאחר ובעקבות הריאיון

שני 17.7 מציעים    תיבחן  בשלב  של  המחיר  בדיקת  אשר  הצעת  שלב  את  איכות העברו 
   .והריאיון

 .50%להצעת המחיר יינתן משקל של  17.8

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

 

          

 

 0.5מכפלת ניקוד האיכות שניתן למציע *   איכות:                  

השלישי 17.9 הניקוד    בשלב  חיבור  ידי  על  ואיכותה  ההצעה  מחיר  של  שקלול  יבוצע 

המחיר עבור  "  שהתקבל  )להלן:  הצעה  כל  של  הכוללוהאיכות  ההצעה הניקוד   .)"
ככל שיתקבלו הצעות   שתקבל את הניקוד הכולל הגבוה ביותר תיבחר כהצעה הזוכה

רותי נוסף בצע הליך תחדרוש מהמציעים לבעלות ניקוד זהה יהא לרשות שיקול הדעת ל
 . וזאת מבלי לגרוע מזכותה לפיצול המכרז  בין ההצעות הרלוונטיות

 יד  בכתב  ' הרצ"ב1על גבי נספח ג  "טופס הצעת המחיר"    על המציע למלא כנדרש את 17.10
 . באמצעות עט

לכל תחום טכנולוגי  או יותר  בהצעה זוכה אחת  תהא רשאית לבחור  מובהר כי הרשות   17.11
הליך בחירת ההצעה הזוכה יבוצע לכל היא תהא רשאית להחליט כי כמפורט לעיל וכי 

 הצעה בהתאם לתחום בגינו הוגשה בנפרד. 

לרשות שמורה הזכות לבחור "כשיר שני" אשר הצעתו תחייב את המציע למשך תקופה   17.12

במקרה    6בת   שני".  "ככשיר  בחירתו  על  הרשות  הודעת  מיום  וככל  חודשים  כאמור 
והרשות תפנה למציע שנבחר ככשיר שני במהלך התקופה כאמור לעיל , יספק המציע  
מנת  על  הנדרש  כל  וישלים את  במחירי הצעתו  שני" את השירותים  "ככשיר  שנבחר 

 ימים מפניית הרשות בכתב.    10להתקשר עם הרשות בהתאם לתנאי המכרז וזאת בתוך   

 :מעביד -העדר יחסי עובד  18

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

 . או עובדיו הזוכהמעביד בין הרשות לבין  -תחולת יחסי עובד 

 :העסקת עובדי הזוכה 19

עובדי הזוכה עובד מטעמו  כל הוצאה הקשורה להעסקת  , שכר עבודתם, תשלום עבור וכל 
סוציאליים,   תשלומים  נוספות,  עבור  שעות  תשלום  נוספות,  שעות  עבור  תשלום  ביטוחים, 

הטבות   ניהול,  הוצאות  חניה,  הוצאות  נסיעה,  הוצאות  תקורות,  עבודה,  מדי  כלכלתם, 
סקרים  וכיו"ב לביצוע  משנה  וקבלני  בחברות  שימוש  זמניים,  עובדים  חיצוניים,  יועצים   ,'

 המחיר המשוקלל בהצעה המשוקללת הזולה ביותר 

 המחיר המשוקלל המוצע

50  
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בהצעת המחיר שתוגש    תויראו אותן כגלומו,  המציעעל חשבון  יהיו  וכדו' מכל סוג שיידרש  

 .  ועל יד 

 :אחריות 20

 באחריות להגשת שירות מקצועי ואיכותי על פי לוח זמנים שנקבע מראש.    איישהזוכה   20.1

הרשות לכל נזק, תקלה או חריגה שייגרמו כתוצאה מעבודת עובדיו    כלפיהזוכה אחראי   20.2
של  על הפסקת העסקתו  לזוכה  להורות  ו/או קבלני המשנה מטעמו. הרשות רשאית 
עומד  אינו  המשנה  קבלן  העובד/  הרשות  לדעת  אם  מטעמו  משנה  קבלן  ו/או  עובד 

הזוכה   הלאה.  וכן  מקצועיות/מנהליות/ביטחוניות  בהתאםיבדרישות  להנחיות    פעל 
 הרשות ללא עוררין.  

 :פיקוח הרשות 21

מטעמה בכל עת לבקר פעולותיו, לפקח   ולכל מי שיבוא  רשותלהמציע יתחייב לאפשר   21.1

כספי   פיקוח  לרבות  בעקבותיו,  שייחתם  ההסכם  הוראות  ועל  זה  מכרז  ביצוע  על 
ו/או    נשוא מכרז זהומקצועי על השירותים   לרבות כל מסמך ו/או מחקר ו/או דו"ח 

 . תוצר עבודה במהלך ביצוע השירותים ו/או לאחר סיומםו/או  נתונים   מסד

המציע יתחייב להישמע להוראות הרשות בכל העניינים הקשורים באספקת השירותים  21.2
ויגיש לרשות כל מסמך ו/או דיווח   כמפורט במפרט המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו 

 .שיידרש בהתאם לדרישות הרשות

 :החתימה על ההסכם 22

הזוכה  המציע אשר   22.1 כהצעה  תיקבע  יהצעתו  לבמכרז  על הסכם המצורף  ידרש          חתום 

 למכרז זה. ' הכנספח 

 .  ולהפרת תנאי המכרז, על כל המשתמע מכך אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו 22.2

או במקרה של הפרה   הסכם ההתקשרותבמקרה של אי התייצבות הזוכה לחתום על   22.3
ולבחור  להתכנס  המכרזים  ועדת  רשאית  חתימתו,  לאחר  בסמוך  החוזה  של  אחרת 

"(, במידה ולא נבחר זוכה חלופי קודם כשיר שני)להלן: "  במציע אחר כזוכה במכרז
זה על נספחיו על הזוכה   כרז. במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מ לכן

 החלופי. 

ה 22.4 הזוכה  שגם  על  במקרה  מלחתום  נמנע  ההתקשרותחלופי  ועדת    הסכם  רשאית 

 המכרזים לבחור במציע הבא בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל. 

 :היררכיה בין המכרז להסכם  23

מכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לההסכם המצורף    23.1
ד משלים זה את  לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אח

 זה.

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח הסכם יעשה מאמץ ליישב בין שני   23.2

יגבר  ההסכם  נוסח  לבין  המכרז  נוסח  בין  ליישב  ניתן  לא  שבהן  בנסיבות  הנוסחים. 
, ויראו נוסח זה כנוסח הנוסח המחמיר על הספק בהתאם לשיקול דעת הרשות בלבד

 הכתוב במכרז.  המחייב את המציעים וכנוסח
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 : לות הנדרשות מאת הזוכה במכרזוות ופעויהתחייב 24

ההתקשרות   24.1 הסכם  על  יחתום  במכרז  הרצ"בה נספח    הזוכה  מיום   7תוך    '  ימים 
, או בכל מועד אחר אשר ייקבע בכתב על ידי הרשות שנמסרה לו ההודעה בדבר הזכייה

 . הנגבלפיתוח 

חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות על הסכם ההתקשרות, בטרם    כי  ,מובהר בזאת 24.2

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

  לעיל, רשאית  ועדת א  זוכה אשר חזר בו מהצעתו או לא פעל בהתאם לאמור בסעיף   24.3
המכרזים לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, ולבטל את ההתקשרות עם הזוכה תוך  

וזאת מבלי לפגוע בזכות כלשהי העומדת לרשות עפ"י דין, לרבות   ,מתן הודעה לזוכה
 . תביעה לפיצוי כספי בגין נזקיה וחילוט הערבות שבידיה

  מיום משלוח ההודעה כאמור תהיה הרשות רשאית לנקוט בכל פעולה שתמצא לנכון  24.4
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 25

סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע למכרז זה וכן להתקשרות שתתבצע  25.1

 ולו בלבד.  באר שבעבעיר עם הזוכה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך 

 
 פגמים במכרז 

 

קבע בית משפט כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז   25.1.1
מקומו זכה מציע אחר,   האחרים   וכתוצאה מפגם זה לא זכה המציע במכרז וב 

לקבל   המציע   זכאי  עבור  מהרשות    יהא  פיצויים  ורק  אך  זכייתו,  אי  עקב   ,
הוצאות מוכחות  שהוציא בפועל בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז  

₪. פרט לפיצויים  אלה לא יהיה זכאי המציע לכל   2000ובלבד שאלו לא יעלו על 
או אבדן רווח, אשר נגרמו לו לטענתו, כתוצאה  פיצוי אחר, בגין הוצאות, הפסדים  

מפגם בהליכי המכרז והוא מוותר ומוחל באופן סופי ומוחלט על כל  תביעה ו/או  
 טענה בגין הוצאות, הפסדים או אבדן רווח כאמור. 

 

קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי   25.1.2
ה המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך,  המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה זכ

לרבות    הרשות , לפעול בהתאם להוראות  הרשותמתחייב המציע,  מיד עם הודעת  
ולאפשר   המכרז  עפ"י  עמו  שנחתם  החוזה  עפ"י  עבודתו  את    לרשות להפסיק 

למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות במכרז עפ"י קביעת  
למציע דבר זולת התמורה    הרשותבית המשפט המוסמך. במקרה כזה, לא תשלם  

עבור העבודה שביצע עד למועד הפסקת העבודה, בכפוף לתנאי החוזה, ולמציע  
ו/או מי    הרשותלא תהיינה כל תביעות או טענות או דרישות מכל סוג שהוא כלפי  

מטעמה, בכל הקשור למכרז, אופן ניהולו, הזכייה בו וכיו"ב, וכן בקשר עם החוזה  
בקשר עם    הרשות שנכרת בעקבותיו ו/או בקשר עם כל חוזה אחר שיחתם ע"י  

 מכרז זה.                  

שחלקים  25.2 הסבור  מציע  הדין.  להוראות  בהתאם  לעיון  פתוחה  תהיה  הזוכה  ההצעה 
יציין זאת בהצעתו למכרז. מציע   מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי 

כאמור ייחשב כמי שהסכים לכך שסעיפים מקבילים בהצעות של מציעים אחרים הינם 
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לו  מסורה  בעניין  הסופית  ההחלטה  האמור,  אף  על  שתהיה וחסויים.  המכרזים  עדת 

 פוף להוראות כל דין. רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכ 

הינם רכוש הרשות וכל הזכויות בהם   צורפותיהםמובהר בזאת כי מסמכי המכרז על   25.3
שמורות לרשות. אין המציע רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, בין  

 אם יגיש הצעה ובין אם לאו. 

להציג   25.4 עליו  והמציע מאוגד כתאגיד  על  במידה  כדתעודה המעידה  ין רישום התאגיד 

 . בתאגידאישור עו"ד בדבר בעלי זכות חתימה ולצרף 

כל  25.5 ואת  העזר  וחומרי  החומרים  העבודה,  כל  את  ייכללו  המציע  של  ההצעה  מחירי 
על פי מסמכי המכרז ו/או החוזה למילוי כל התחייבויותיו של   העבודה הדרוש לביצוע  

 כרז(. כל מסמכי המכרז ו/או החוזה )פרט אם צוין אחרת במסמכי המ לפיהמציע 

לגרוע 25.6 החוזה,    ,מבלי  ע"פ  הזוכה  של  התחייבויותיו  כי  ממכל  בזאת    באחריות ובהר 
מתן השירות, שיונות והיתרים כדין בכל הקשור לילקבלת רעל חשבונו,    ,הזוכה לדאוג

 ש אחרת בתנאי המכרז ובתנאי ההסכם. אלא אם כן נקבע במפור

השירותים   25.7 כל  של  ביצועם  את  להזמין  מתחייבת  אינה  בכלל  הרשות  תהא  או  והיא 

רשאית לבצע רק חלק מהפרויקט, או לא לבצעו כלל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ובין  
ולמציע הזוכה לא תהא כל טענה בגין כך והוא לא יהיה   היתר משיקולים תקציביים

 .זכאי לכל פיצוי או תמורה

הרשות רשאית להפסיק את ההתקשרות על פי המכרז וההסכם בהודעה מראש ובכתב  25.8
בת  ל מעבר   30זוכה  נוסף  תשלום  לכל  זכאי  יהא  לא  הזוכה  כאמור  ובמקרה  ימים 

 לתשלום לו הוא זכאי בגין שירותים שנתן בפועל עד למועד הפסקת ההתקשרות.

שומרת הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו מכל    רשותה 25.9

והסופי. אם   כאמור שלא  הרשות  ט  חליתסיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא 
לבצעו לא תהיה למשתתפים  לא  ו/או  על החוזה  לחתום  לא  ו/או  לבצע את העבודה 
במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין ערבות 

 בנקאית שתוחזרנה לזוכה בלבד.

ת תוגש לרשוביצוע    למען הסר ספק נדרשת ערבות בנקאית בשלב ההצעה , הערבות   25.10
 בחתימת הסכם ההתקשרות. 

        אשר  שיתוף פעולה  בעבר    אתוהרשות תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שהיה לה   25.11

 . לטעמה לא היה מוצלח

ל  רשותה 25.12 חייבת  מהסכומים אותם תהא  לקזז  את   ,זהז  מכרע"פ    זוכהתהא רשאית 
 רשות. חייב ל  אשר הזוכהמלוא הסכומים  

הזוכה לא יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו מכוח המכרז ו/או החוזה,  25.13
 כולן או חלקן, לצד ג' כלשהו. 

 

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

 לכבוד 
 הנגב הרשות לפיתוח 

 ג. א. נ., 

 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיותהנדון: 

למתן שירותי לקבלת הצעות    במכרז פומבי  ה( יצא"הרשות"  : )להלן  הנגבוהרשות לפיתוח   :הואיל
  ;תוכן וביצוע קורסים בתחומי החינוך הטכנולוגי עבור רשויות מקומיות בנגב

 

 ; לתנאים ולדרישות המכרזובכוונתי להגיש את הצעתי במכרז, בהתאם  : והואיל

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

 לפיכך, הריני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

וכל מידע/נתון מתוכו ללא   .1 או מסמך הקשור למתן השירותים  ידיעה או מידע  לא אמסור 

הרשאה מהרשות מראש ובכתב ולא ארשה לשום גורם אחר למסור ידיעה או מידע או מסמך 
 או נתון כאמור.  

חובת הסודיות המפורטת במסמך זה חלה על כל מידע, מסמך או ידיעה  ללא קשר ברור לי כי   .2
לא אפתח, אעיין, אוציא או אצלם חומר ולא אעביר חומר כאמור לכל אדם יכך,  לפלמקורו.  

 או גוף ולא ארשה לשום גורם אחר לעשות כאמור.  

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

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

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

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

 בות זאת, אפעל לפי הוראות הרשות, כפי שיהיו מזמן לזמן.בכל נושא הקשור להתחיי .7

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

 

 

 

 __________________     __________________ 

 תאריך                    חתימה          
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 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות -נספח ב' 

 )במידה והמציע הוא תאגיד, יש למלא על ידי כל מורשי החתימה ( 

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

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

הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי בעבירה ביטחונית ו/או בעבירות לפי החוק מס קניה )סחורה  

;  1975- חוק מס ערך מוסף; התשל"ו  ; פקודת המכס;הכנסה; פקודת מס  1952-התשי"ב  ושירותים(,

התשל"ח המטבע,  על  הפיקוח  סעיפים  1978-חוק  לחוק    438עד    414-ו  393עד    297,383עד    290; 

התשל"ז השבים,  1977  -העונשין,  ותקנת  הפלילי  המרשם  חוק  לפי  שנמחקו  הרשעות  למעט   ,

 . 1981-התשמ"א

 או                                                                          

 הנני מצהיר כי הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות: 

 _____________________________________)יש לפרט את העבירות(.__________

  יתכן ואדרש וביצוע השירותים נשוא המכרז    הנגבידוע לי כי לצורך ההתקשרות עם הרשות לפיתוח  

 לעבור בדיקות ביטחוניות. 

ואיל וכך אני נותן/נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי  ה

 –במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו להלן, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ"א  

כמו כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת   .1981

 מור לעיל. מידע כא

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

 . רשותבמכרז, במשך כל תקופת ההתקשרות עם ה

 :ולראיה באתי על החתום

 ______________  תאריך:

 ______________  שם:

 ______________  חתימה: 

 אישור

ביום ________הופיע בפניי ה"ה______, אשר זיהה עצמו  אני הח"מ________ עו"ד מאשר כי  

באמצעות ת.ז.__________ / המוכר לי ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי  

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

 

 ________________  חתימה                                                                                                 
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 המציע פרטיטופס  –נספח ג' 

 

 לכבוד  
 הנגב ות לפיתוח רשה

   02/2022מכרז פומבי מס' הנדון: 

  ."הטכנולוגי עבור רשויות מקומיות בנגבלמתן שירותי תוכן וביצוע קורסים בתחומי החינוך "

הח"מ  .א ונספחיה,  ________________  אנו  חלקיה  כל  על  המכרז  מסמכי  את  בעיון  קראנו   ,
לרבות נוסח הסכם ההתקשרות, ומסכימים לכל האמור בה ומגישים בזה את הצעתנו למכרז,  

 :כדלקמן
 

 פרטי המציע 

 

  שם המציע  

  חברה/שותפות  זהות /מספר 

  התאגדות סוג ה 

  תאריך התאגדות 

 ____________________________________  .1 שמות הבעלים 

2.  ____________________________________ 

3.  ____________________________________ 

 ____________________________________  .1 שם ות.ז. של מורשה חתימה 

2.  ____________________________________ 

  הרכב חתימות מחייב 

  שם המנהל 

  כתובת המציע 

  מספרי טלפון 

  מספר פקס 

  דוא"ל 
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 ע המציצוות פרטי  .ב

 
 פרטי קשר היקף משרה   וותק מקצועי תפקיד שם המועסק

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 .הרלוונטיים המועסקים במציע מצ"ב קו"ח לכל אחד מחברי הצוות
 

 :התחייבויות המציעהצהרות ו .ג

כי לא תתקבל הצעה שהוגשה על ידי יותר מגורם אחד. לצורך זה שותפות נחשבת לי  ידוע   .1

 כגורם  אחד אך ורק אם מדובר בשותפות רשומה כחוק. 

  בחוברת המכרז ובהצעה זו ידועים לי ואני אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים המופיעים   .1
 מקבלם במלואם ללא סייג. 

השירותים   .2 במתן  הכרוכים  התנאים  כל  את  שבדקתי  לאחר  מוצעת  זו  הצעה 
ומצאתי אותם מתאימים וראויים, ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה,  

 פגם או אי התאמה אחרת. 

אני .3 כי  מצהיר  התשלום,  מודע    הנני  האילוצים  לתנאי  וליתר  הזמנים  ללוחות 
השירותים, בביצוע  לי  הכרוכים  יהיו  אילוצים    ולא  או  קשיים  בגין  טענות  כל 

    כאמור.

הנני מצהיר כי אם הצעתי תזכה, אבצע את השירותים הנדרשים ברמה ובטיב   .4
הגבוהים ביותר על פי כל הוראות המכרז, לשביעות רצונה המלאה של הרשות  

 . הנגבח לפיתו

הנני מצהיר כי הנני בעל ניסיון, ידע ומומחיות בביצוע השירותים הנדרשים וכי   .5
לכל   ובהתאם  גבוהה  ברמה  העבודות  לביצוע  כנדרש  ואמצעים  ידע  ברשותי 

 דרישות המכרז.

במכרז   .6 הקבועים  הסף  בתנאי  עומדים  הפרויקט  ומנהל  המציע  כי  מצהיר  הנני 
 במלואם. 

יה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבני החל ממועד  הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיב .7
 . הצעתי הגשת ממועד ימים 150מסירתה ועד 

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

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

 היתרונות לרשות. 
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ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא   .10

על פי הוראות מכרז זה כולן או חלקן. כן רשאית הועדה להחליט על בחירת חלק  

 המפורטים במסמכי מכרז זה בלבד.  מהשירותים 

ידוע לי כי ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים וכי כל   .11

סרה לי הודעה בדבר החלטה כאמור לא מוטלת על הרשות כל מחויבות  עוד לא נמ

 כלפי.  

יובהר, כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין הרשות לבין המציע הזוכה.   .12

של   חתימה  מורשי  ע"י  המצורף  ההסכם  בחתימת  מותנה  ההתקשרות  ביצוע 

ידוע לי כי  הרשות ושל המציע והגשת אישור בדבר קיום ביטוחים וערבות ביצוע.  

 החתימה על ההסכם במועד הקצוב לכך מהווה תנאי לתחילת ההתקשרות.

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את האמור לעיל, כולן או מקצתן,   .13

 . במועד הקצוב לעיל, אאבד את זכותי לביצוע השירותים נשוא המכרז

 

  :חתימת המציע
 

חתימה  ________________________שם:________________________ 

  ________________________חתימה           שם:________________________

 

  ___________________________:תאריך
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 טופס הצעת מחיר -1נספח ג' 

החינוך למתן שירותי תוכן וביצוע קורסים בתחומי   02/2022הצעת מחיר למכרז מס'  
 הטכנולוגי עבור רשויות מקומיות בנגב

חשוב: נספח זה יוכנס למעטפה נפרדת וסגורה, אשר תצורף  
 .לשאר מסמכי ההצעה 

 בוד לכ

 הרשות לפיתוח הנגב 

 _________________________________:  שם המציע 

 

 :התמורה

                                               :פירוט הצעתי הכספית כתמורה עבור מתן השירותים נשוא המכרז  להלן .14

הסף   .15 בתנאי  לעמידה  בכפוף  הבאים  מהתחומים  יותר  או  לאחד  הצעתו  להגיש  המציע  על 

 לכל אחד מהתחומים המוצעים על ידו.  10.1הקבועים בסעיף 

של חוסר התאמה בין עמודת ההנחה המוצעת לבין עמודת המחיר לאחר הנחה תחשב   במקרה .16

 ההצעה הנמוכה מבין השתיים כהצעה המחייבת והנכונה. 

 

קורסים 
סייבר, 

אפליקציות,  
 רחפנים

בהתאם  
לסילבוס 

מצורף 
ולהנחיות  

 הרשות

  מקסימאלי מחיר
למפגש במסגרת  

 כולל מע"מ קורס

  מחיר
ינימאלי  מ

למפגש  
במסגרת 

כולל  קורס
 מע"מ

מחיר נדרש  
ע"י המציע  
 כולל מע"מ

 משקל בהצעה 

במסגרת מפגש 
 פרונטליקורס 

 

כולל    2,500  ₪
 מע"מ

₪ כולל    1,300
 מע"מ

 80% 

במסגרת מפגש 
 און לייןקורס 

 

לא   זה  לרכיב 
מחיר   נדרש 
ומחיר   מינימום 

 מקסימום

  20% 

 

כל תוספת שהיא למעט האמור במפורש  לא תשולם כל הצמדה למדד או תוספת יוקר ו/או   •

 במסמכי המכרז. 
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הוצאותי • כל  כלולים  זו  שהוא   יבהצעתי  ומין  סוג  השירותים    מכל  מלא  את  כוללת  והיא 

בין  וכל השירותים הנדרשים במסמכי המכרז וספחיו,  בנספח ג'    6+7הנדרשים בהתאם לסע'  

תשלום נוסף בגין שירותים שאינם  אם הוזכרו כסעיף בהצעה ובין אם לא, לא אהיה זכאי לכל  

 . כלולים בסעיפי ההצעה ואלו יחשבו כשירותים נלווים הכלולים בהצעה

הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע השירותים בשלמותם לרבות, פגישות עבודה בהתאם   •

לדרישות הרשות וללא כל הגבלה, עלויות שכר, עלויות שירותי חוץ, קבלני משנה, אגרות בגין  

דע או כל תשלום שיידרש לצורך ביצוע השירותים, איסוף נתונים, ביצוע סקרים,  קבלת מי

מתן הסברים ו/או ביצוע ראיונות ו/או הופעה בפני פורומים בהתאם ועל פי דרישות הרשות, 

רישיונות,  נסיעות,   אגרות,  כח אדם,  עלויות  גלם,  הוצאה    שירותי משרדחומרי  כל  ולרבות 

ומ מלא  ביצוע  לצורך  לדרישות  שתידרש  בהתאם  המכרז  נשוא  השירותים  כלל  של  ושלם 

 המכרז, החוזה ונספחיהם. 

 הצעות החורגות ממחירי המינימום או המקסימום תיפסלנה על הסף ולא תועלנה לדיון.  •

סע'   • כל  בצד  המפורט  למשקל  בהתאם  משוקללות  כהצעות  תיבחנה  ההצעות  כי,  מובהר 

ל ניקוד מקסימאלי בסע', הצעת המחיר  בהצעה, הצעת המחיר המשוקללת הזולה ביותר תקב

 .   17.8וההצעות המשוקללות הבאות אחריה תיבחנה בהתאם לנוסחה בסע'  

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

 

 תאריך: _______________.    חתימה: _______________ .    :החתוםלראיה באתי על 
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 ד' נספח 

 מפרט השירותים 
 מבוא  .1

 

הרשות לפיתוח הנגב מעוניינת לעודד פעילות טכנולוגית  באמצעות חשיפה של תחומי   .1.1

רחפני  –הטכנולוגיה   ופיתוח  הם,  יבניית  אפליקציות,   ,  סייברעולם  ופיתוח  ובניית 

הלימודים  שנת  לאורך  תתקיים  אשר  פורמאלית  בלתי  בפעילות  ו'  כיתות  בגילאי 

חוויתי עם הקורסים בתחומי  במסגרת קורס  תשע"ט. הרשות מאמינה כי מתוך מפגש  

שותפים לתהליכים  ולהיות  ללמוד  להתעניין  לראות,  ילדים  יותר  יוכלו  הטכנולוגיה, 

 בתחומים אלו.  

 

 י התכנית  יעד .2

 1הטמעת שיטת הלמידה מבוססת פרויקטים  .2.1

הכוללות:  .2.2 נוספות  מאורייניות  מושפעת  או  משפיעה  טכנולוגית  אוריינות   פיתוח 

סביבתית  אוריינות  דיגיטלית,  אוריינות  מתמטית,  אוריינות  לשונית,  אוריינות 

 הערכה -למידה-הוראה ואוריינות בריאותית שתשולב התייחסות אליהן בתהליכי 

חוויית  .2.3 שיאפשרו  ועשירות  מגוונות  למידה  בסביבות  יתקיימו  הטכנולוגיה  לימודי 

הוראה דרכי  במגוון  שימוש  העושה  ומשמעותית  מאתגרת  מעניינת,  למידה  -למידה 

והערכה הייחודיים למקצוע להבניית ידע ולפיתוח מיומנויות חשיבה ועשייה, תקשורת 

 ושיתופיות.

 של השתלבות ילדים במרחבי פעילות נוספים בלימודי הטכנולוגיה. אחוז גבוה  .2.4

זהות  .2.5 והתנדבות,  :מעורבות  הליבה  ערכי  את  המדגישה  חברתית  פעילות  קידום 

 ושייכות, נגישות והשתלבות. 

 

 הרשויות בהן תבוצע הפעילות  .3

המקומיות    .3.1 הרשויות  את  תבחר  הנגב  לפיתוח  הרשות  של  המכרזים  בהתאם וועדת 

מכתבי  ובהתאם לבחירתה יופקו על ידי הרשות  י אל מול כלל הרשויות בנגב  לנוהל שיוונ

לאחר מכן ובהתאם לצרכי השטח, הקורסים שיבוצעו ברשות  מספר  בהן יצוינו    הודעה 

עם  בקשר  יעמוד  שיבחר  המציע  ברשות.  שיופעלו  הקורסים  את  תבחר  רשות  כל 

 ת. הרשויות הנ"ל ויוודא את ההתאמה של הקורסים לצרכי הרשויו

 

1 Learning Base Programs   -  זוהי שאלה מורכבת שהפתרון    –שיטת למידה זו ללומדים ניתנת הזדמנות לנסח שאלה פורייה ב

שלה לרוב אינו ידוע )למורה ולתלמידים כאחד( והוא מצריך הפעלה של תהליך חקר מדעי או תהליך תיכון או תהליך מידעני )ראו פרק  

מיומנויות(. תוך כדי תהליך הלמידה, הלומדים מבנים ידע ומיומנויות הקשורים לבעיה. תהליכי פתרון בעיות דורשים הפעלה של חשיבה  

יצירתית )דוגמה: העלאת השערות ורעיונות(, חשיבה ביקורתית )דוגמה: הטלת ספק ובדיקה חוזרת(, חשיבה מערכתית )דוגמה: זיהוי  

קוגניטיבית )דוגמה: הערכת התהליך והתוצר(. ללמידה בשיטה זו יש פוטנציאל רב לטיפוח לומדים  -חשיבה מטהרכיבים וקשרים בבעיה(, 

קוגניטיבי, כשירויות חברתיות ומסוגלות עצמית ללמידה. בלמידה זו למורה יש  -בעלי הכוונה עצמית ללמידה מן ההיבט הקוגניטיבי והמטה

 שותף לתהליך פתרון הבעיה או ביצוע הפרויקט. תפקיד של מאמן )יועץ, מנחה, מכוון( והוא  
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בהתאמ  .3.2 יופעלו  ידי    ה השירותים  על  שיבחרו  היעד  עם  לקהלי  בהתייעצות  הרשות 

   )מגזר כללי / דתי / חרדי / ערבי(.   הרשויות המקומיות

 השירותים יופעלו בהתאם למועדים שיקבעו על ידי הרשויות המקומיות   .3.3

 

 הפעילות  .4

 

טכנולוגית   .4.1 חשיבה  לפיתוח  הידע,  להעשרת  תיועד  של  הפעילות  המוטיבציה  והגברת 

בתחומי לעסוק  ובניית   ילדים  ופיתוח  הסייבר,  ,עולם  רחפניים  ובניית  פיתוח 

 אפליקציות .  

 הפעילות תיועד לתלמידי כיתות ו' ביישובי הנגב  .4.2

 בלבד 9כמפורט בסעיף  הטכנולוגיה הפעילות תעסוק בתחומי .4.3

הפ .4.4 הלימודים  מתכנית  חלק  אינה  והיא  עצמאית  פעילות  הינה  ורמלית הפעילות 

 ותתקיים לאחר שעות הלימודים במסגרת בלתי פורמאלית.

 

 קהל היעד   .5

 הפעילות תינתן לתלמידי כיתות ו' הגרים ברשויות המקומיות בהן מתקיימת הפעילות  .5.1

 

 הפעילות   היקף .6

, מספר היישובים ומספר הקבוצות ייקבעו בהתאם הרשויות במסגרתן תופעל התכנית .6.1

 להקצאה אשר תיקבע ותאושר על ידי ועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הנגב  

ויעביר אליו   הספק הנבחרמנהל הפרויקט מטעם הרשות לפיתוח הנגב ייצור קשר עם   .6.2

 את טבלת ההקצאות והישובים הנבחרים כפי שאושרו בוועדת המכרזים של הרשות.  

הרשות המקומית ויתחיל יצור קשר עם אנשי הקשר של     תכנית מטעם הספק  רכז ה .6.3

 את התהליך לביצוע הפעילות.   מולם

המפגשים   .6.4 מספר  את  לציין  בהצעתו  המציע  הקורסים  על  כך  במסגרת  קורס  כל  פר 

 מפגשים. 16ולא יעלה על  12-שמספר המפגשים לא יפחת מ

  15לכל הפחות תתאפשר הפסקה בת    שעתייםבהיקף של  יהיה  במסגרת הקורס  מפגש   .6.5

 לא תשולם תוספת בגין הארכת משך המפגש. , שעה

 גודל ופעילות קבוצות הלימוד : .6.6

לא תיפתח     – תלמידים    35תלמידים ולכול היותר     20כל קבוצה תמנה לכל הפחות   .6.6.1

קבוצה בפחות מכך )במקרים חריגים ניתן לפנות לרשות לפיתוח הנגב לקבלת אישור  

. ספק   בקבוצות קטנות    שיפתח קורסבכתב להפעלת קבוצה בעלת מס' קטן יותר( 

תלמידים ניתן    35במידה ויהיה מספר העולה על  .  לא יקבל תשלום  הרשותללא אישור  

 יהיה לחלק לשתי קבוצות. 

הלך הקורס קבוצות הלימוד מצטמצמות , הספק באמצעות רכז התכנית  במקרה שבמ .6.6.2

מטעמו יפעל לסיוע בביצוע איחוד קבוצות לימוד דומות ברשות על מנת לייעל כלכלית  

את הקבוצות. לחלופין יפנה הספק לרשות לפיתוח הנגב לקבלת אישור מיוחד להמשך  

 הפעלת התכנית.  

 ביצוע שעות לימוד :  .6.7
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    עו על ידי רכז התכנית בתיאום עם מנהלי בתי ספר /  יקב  –ימי הלימוד  .6.7.1

 . ממונה על התכנית מטעם היישוב  /מנהל אגף  חינוך    

 השיעורים יועברו לאחר סיום יום הלימודים ולא בזמן שעות הלימוד הפורמליות    .6.7.2

 המוגדרות הניתנות על ידי משרד החינוך     

 

 מקום הפעילות .7

 

הפעילות תתבצע במוסד חינוך / מבנה ציבורי או פרטי בתחום היישוב. המבנה ישמש  .7.1

במידה וקיים ברשות  . בסיס לפעילות אך ניתן שישולבו יציאות לפעילות מחוץ למבנה 

המקומית מרכז מדעי טכנולוגי )דוגמת אשכול פייס( תינתן עדיפות לביצוע הפעילות  

 במרכז זה. 

במסגרת   שיידרש ע פעילות טכנולוגית ויצויד בציוד קבועמקום הפעילות יותאם לביצו  .7.2

 הפעילות  

 ( תוכנות  -הספק הוא האחראי להוצאות הלימוד השוטפות בפעילות ) לדוגמא   .7.3

לימודי הקורס  הלימודים באופן פרונטלי יופסקו והספק יידרש להעביר את  ובמידה   .7.4

ם להצעת המציע יהיה בהתאבמסגרת קורס    תמחור המפגשיםללימודי און ליין אזי  

 און ליין כפי שיפורט בהצעת המציע.  במסגרת קורס למפגש

 

 הקורסים  .8

   –תחום הסייבר  .8.1

פיתוח יכולות חשיבה והקניית  קורסים  בהם  יפתחו המשתתפים  באופן חוויתי ומהנה   

טכנולוגיות כגון  מיומנויות  בתחום  מתקדמים  ונושאים   , התכנות  יסודות  נושא  הכרת   ,

 הגנה על מידע בענן, אבטחת יישומים ואפליקציות,  והצפנה,. אבטחת רשת, 

 – תחום האפליקציות  .8.2

ובניית   פיתוח  בתחום  הכרות  ומהנה  חוויתי  באופן  המשתתפים  יפתחו  בהם  קורסים 

הרעיון, תכנית עסקית, בדיקת כדאיות וקהל היעד,    –האפליקציות על כל שלבי העשייה  

ך אפיון, פיתוח, בדיקות, העלאת הפרויקט ביצוע סקר שוק, ניתוח ערכות, כתיבת מסמ

 לאוויר )אפליקציה( ולבסוף שיווק והגעה לקהלה היעד.  

 - תחום הרחפניים  .8.3

יצירתי  בהם יפתחו המשתתפים באופן    אשר יאפשרו חווית למידה מקיפה ועשירה    קורסים

ללמוד, להבין  להכרות בתחום פיתוח ובניית רחפניים תוך עידוד הרצון  אמצעים    וחדשני  

תוצר   רולהתמודד עם האתגרים בתכנון, פיתוח ובניית כלי טייס, כאשר בסוף התהליך ייווצ

)רחפן(.   שיתרגלו  סופי למשתמשים  פרקטית  פעילות  של  תוצר  ויהיה  כיתתי  הינו  הרחפן 

 התלמידים יחד מדריך הקבוצה.

 תנאים מקצועיים  .9

הטכנולוגיה    .9.1 בתחומי  קורסים  לספק  המציע  ובניית ה  עולם  –על  פיתוח  סייבר, 

אפליקציות ופיתוח ובניית רחפניים. הקורסים יכללו התנסות בתכנים אלו בהם יוגדרו 
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בניסויים  פעילה  והתנסות  ודגמים  ערכות  הרכבת  הדגמות,  כולל  פדגוגיות  מטרות 

 ומערכי שיעור.  

   קורס על המציע להציג מפרט שירותים לפי תכנית הלימודים )סילבוס( פר  .9.2

 לגילאי כיתות ו'  מותאמים להיות  הקורסיםעל  .9.3

 , חרדיתכללית, דתית,  –לארבעה סוגי האוכלוסייה  מותאמיםלהיות הקורסים על  .9.4

ערבי הרשות    -   מגזר  דרישת  פי  על  הערבית  בשפה  קורסים  להפעיל  יידרש  הספק 

 המקומית  

מציע   .9.5 כל  עבור  על  סילבוס  אשר    2להציג  ו'  כיתות  תלמידי  בעבור  שונים   קורסים 

סייבר, פיתוח ובניית אפליקציות ,  עולם ה  –מתייחסים לתחומי הטכנולוגיה הבאים  

במסגרת   בהצגת הסילבוס יציין המציע את מספר המפגשיםופיתוח ובניית רחפניים.  

 לעיל.   6.4המוצע פר קורס בהתאם למצוין בסעיף  קורס 

. במידה  זאת על פי שיקול דעתו  –קורסים בתחום דעת אחד בלבד    2המציע יכול להציע   .9.6

סילבוסים שונים.   3וירצה להציג שני תחומים ומעלה יגיש עבור כל אחד מהתחומים  

 בהצעת הקורסים יש לציין התאמות מיוחדות למגזרים השונים )ערבי/ דתי/חרדי( 

לכל אחד מהקורסים המתבקשים לעיל יש להציג תכנית לימודים )סילבוס( מפורטת   .9.7

מפרט    –בהתאם לנושאי הקורסים המתבקשים    –של כל אחד מהקורסים המוצעים  

 :קורס השירותים תוך תיאור מפורט על המשאבים המוצעים בנושאים הבאים עבור כל  

עור, רשימת נושאים שיועברו  מערכי שיברמת הלוז ,  -קורספירוט תוכן המפגשים בכל   .9.7.1

  ומספר המפגשים   , חלוקת שעות לימוד עיוניות ומעשיותבמסגרת קורס  בכל  מפגש

 . במסגרת קורס

, הכשרתם , ניסיונם בהתאמה לצרכי  קהלי  לקורסמספר מדריכים ועוזרי מדריכים   .9.7.2

 היעד 

   הצגת יעדים להשגת מטרת כל קורס .9.7.3

)לדוגמא   .9.7.4 הציוד  לרמת  מדוקדקת  התייחסות  תוך  לפעילות  אמצעים                 – פירוט 

 תכולת הערכה( –רחפןערכת   

יש להציג תכניות   נפרדות     –לקהל יעד חרדי/ דתי/ מגזר ערבי    מיועדיםה  לקורסים .9.7.5

 ומותאמות  לקהל היעד. 

 אופן התארגנות ולוחות זמנים .9.7.6

 ותוצאות   תפוקות  .9.7.7

 צעת למנהל הפרויקט מטעם הרשות לפיתוח הנגב שיטות דיווח המו .9.7.8

 אופן בקרת איכות ומדידה  .9.7.9

פירוט מלא עבור איכות מקצועית של    -כוח האדם המוצע לרבות מורים  מפרט    .9.7.10

 בעבור כל קורס שיוצגהמדריכים, השכלה וניסיון מקצועי 

ת  פירוט כלי העזר שיוגשו על ידי המציע דוגמת מצגות, סרטים, ברושורים, תמונו .9.7.11

 במסגרת הקורס  מיות וכדומההד

 

בסוף הוראת כל פעילות פדגוגית תתקיים    – בחינת הישגים של סוף פעילות פדגוגית   .9.8

מתכנית   כחלק  הנגב  לפיתוח  לרשות  והוגש  הספק  ע"י  שהוכן  שאלון  בעזרת  בחינה 

העבודה )הנדרשת לאחר אישור הזוכה(. השאלון והציונים שבו ידווחו לרשות יהווה      
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התלמידים     של  וההתקדמות  ההשתתפות  אחר  ולמעקב  ההוראה  לביצוע  אסמכתא 

 .  בתכנית

על המציע להקצות רכז לצורך הפעלת התכנית ולעבודה שוטפת מול מנהל הפרויקט  .9.9

 מטעם הרשות לפיתוח הנגב . להלן הניסיון המקצועי הנדרש :

   על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.  המוכרומעלה    ראשון תואר  בעל .9.9.1

 הינו עובד שכיר של המציע   הרכז .9.9.2

ניסיון    הרכז .9.9.3 בעל  להיות     בהפעלת   לפחות   האחרונות   השנים  בשלוש  רלוונטי חייב 

 . בתחום קורסים

 תחום סמכויותיו של רכז התכנית :   .9.9.4

 הרכז מטעם הגוף המציע ישמש כאיש קשר מול הרשות  או מי מטעמה.  .9.9.4.1

   יהיה אחראי על הכנת תוכנית עבודה מפורטת בתיאום עם הרשות לפיתוח  .9.9.4.2

 הנגב         

 הרכז מטעם הגוף המציע יהיה אחראי על הנעת העבודה בהתאם לתוכנית   .9.9.4.3

 העבודה תוך מיצוי פוטנציאל כוח האדם המקצועי העומד לרשותו.         

 רשויות  ישתף פעולה עם אנשי המקצוע של הרשות לפיתוח הנגב ושל ה .9.9.4.4

 המקומיות         

 יעמיד לטובת הרשות לפיתוח הנגב תמונת מצב עדכנית בתדירות שלא   .9.9.4.5

 תפחת  מאחת לחודש ויהיה נכון לספק את המידע בכל עת שיידרש          

 הרכז מטעם הגוף המציע יהיה אחראי על הכנת תוכנית עבודה מפורטת,   .9.9.4.6

 בתיאום עם הרשות.         

 את הצוותים ותפקודם תוך מעקב ובקרה על   הרכז מטעם הגוף ינהל .9.9.4.7

 עבודתם.         

הגוף המציע לא יהיה רשאי להעביר את הרכז מתפקידו, אלא לאחר קבלת אישור   .9.9.5

 הרשות. 

 

 תשתית ממוחשבת   .10

 

והעברתם   .10.1 נתונים  הפקת  שיאפשר  השירותים  נתוני  על  מעקב  לנהל  נדרש  הספק 

   - הרשות לפיתוח הנגב בפעילויות הבאות למערכות  

 ניהול נתונים על נושאי הפעילות ומשתתפי הפרויקט   .10.1.1

 מעקב אחר ביצוע תכניות הפעילות   .10.1.2

 הפקת דוחות ביצוע וכל דוח שיידרש על ידי הרשות לפיתוח הנגב.  .10.1.3

עביר לרשות לפיתוח הנגב את קובצי הנתונים המעודכנים בכל עת בו    על הספק לה .10.1.4

 הספק  מבצע שינוי כלשהו  

כל הוצאות הציוד / השכר/ התפעול וכל הוצאה אחרת הקשורה במתן השרות יהיו   .10.1.5

 על חשבון הספק 
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 פרסום   .11

כולל עובדיו ומעסיקיו וכלפי    הספק מתחייב להציג את פעילותיו במסגרת התכנית .11.1

הציבור שנהנה מהתכנית כפעולות המבוצעות על פי הסכם בין הרשות )צריך גם את  

 המשרד?(  לפיתוח הנגב לבין הספק  

בכל פרסומי הפרויקט יצוין במפורש כי  מדובר בפרויקט של הרשות לפיתוח הנגב   .11.2

 והמשרד לפיתוח פריפריה נגב גליל.  

סדר הלוגו של הצדדים שיודפסו, הודעות פרסום ושיווק, גודלן  אופן הפרסום , צורת     .11.3

ומיקומן וכל עניין אחר הקשור לפרסום יאושרו על ידי הרשות לפיתוח הנגב קודם  

 לביצוע הפרסום.

 

 דיווח ופיקוח  .12

 

בתום כל קורס יבצע הספק משוב בקרב משתתפי הפרויקט, מנהלי בתי הספר, והורי  .12.1

התלמידים , וזאת בפורמט שיאושר על ידי הרשות לפיתוח הנגב. הספק יגיש לרשות  

 דוח הפקת לקחים בהתאם לממצאי המשוב.  

רכז התכנית מטעם הספק יפקח על אנשי סגל ההוראה באמצעות צפיות ומשובים.   .12.2

קט יוודא כי תכני תכניות ההוראה מועברים בהתאם לתכנית הלימודים  רכז הפרוי

למנהל   ידי הספק  על  יוגש  זה  בנושא  דיווח  הנגב.  לפיתוח  ידי הרשות  על  שאושרה 

 התכנית מטעם הרשות לפיתוח הנגב במחצית הפרויקט ובסיומו.  

 

 ו/או מכל גורם נוסף איסור גביית כספים מתלמידים .13

ערים ולשוויון הזדמנויות ולהקטנת הפער שבין הפריפריה  הפרויקט מיועד לצמצום פ .13.1

על ידי הספק ו/  ו/או מכל גורם נוסף   למרכז הארץ לא יגבה כל תשלום מהתלמידים

וועדת המכרזים של הרשות תיתן אישורה   או על ידי הרשות המקומית למעט ככל 

 לאמור מראש ובכתב.  

 

 

 

 

 תאריך: _______________.    חתימה: _______________ .    :לראיה באתי על החתום
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 ' נספח ה

 הסכם

 2022שנערך  ביום ____  לחודש ____ 

 
   הנגבהרשות לפיתוח  :בין

 ( "הרשות")להלן: 
 

 מצד אחד                                               
 
 

 ____________,  מס'  _______________ :לבין
 ____________ ______________ מרחוב

_______________________________   
 מצד שני  "( נותן השירותים)להלן: " 

 

למתן שירותי תוכן וביצוע קורסים   02/2022  מכרז מס'  -מסגרת  והרשות פרסמה מכרז   :הואיל

 ; "(המכרז)להלן: "  בתחומי החינוך הטכנולוגי עבור רשויות מקומיות בנגב

   ;במכרזנבחרה כהצעה הזוכה   נותן השירותיםהצעת  ו   :והואיל

כי   : והואיל מעוניינים  השירותיםוהצדדים  המפורטים  לרשות    יעניק  נותן  השירותים  את 

הכל ובתנאים,  במועדים  באופן,  זה  ובהסכם  בהצעה  זה    במכרז,  בהסכם  כמפורט 

 "(;  השירותים": לרבות במכרז ובהצעה )להלן 

עובד   : והואיל יחסי  תיצור  ולא  קבלני  בסיס  על  תהיה  זו  התקשרות  כי  מסכימים  והצדדים 

לבין   הרשות  בין  השירותיםמעביד  מטעמו  נותן  מהפועלים  מי  בהתחשב  ואו  וזאת   ,

 מעביד. ו עובד חסיי בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת  

 

 :לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 פרשנותמבוא נספחים ו .1

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

 ממנו. 

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

 החוזה. 

 תקופת ההתקשרות .2

מיום חתימת הסכם התקשרות על ידי מורשי החתימה ברשות תקופת ההתקשרות הינה   .2.1

   .31.12.2022עד ליום ובכפוף לו 
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בכפוף חודשים(,    12אופציות להארכת ההתקשרות, כל פעם בשנה )  3לרשות תהיינה   .2.2

או כל תקופת  שבתוקף  להודעה בדבר מימוש האופציה לפני תום תקופת ההתקשרות  
 אופציה, בהתאם לנסיבות.  

תהיה בהתאם למחירי ההצעה שהציע המציע הזוכה  בכל תקופת אופציה  ההתקשרות   .2.3
 . כלשהותוספת של הפרשי הצמדה למדד ללא  , במכרז זה

 מימוש כל אופציה תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.  ןההחלטה בעניי  .2.4

הרשות תהיה רשאית לבטל את ההסכם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהודעה שתינתן  .2.5
 ימים מראש, מבלי שהדבר יהווה הפרה של הוראות ההסכם.   30  לנותן השירותים

  ותים נותן השירידי הרשות, לא תהיה על הרשות חובה לפצות את  - ההסכם על  בוטל .2.6
תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור שירותים    ולשלם ל   או
 לביטול ההסכם.  עדבפועל   נתן נותן השירותיםש

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

בתוך    נותן השירותים .2.7.1 תיקן את ההפרה  ולא  הוראה מהוראות ההסכם,  הפר 
המועד נקבע לכך בהודעת הרשות. לא נקבע מועד בהודעת הרשות יהא המועד  

 ימים ממועד קבלת ההודעה. 7לתיקון ההפרה  

 הפר את ההסכם הפרה יסודית.  נותן השירותים .2.7.2

הקפאת  נקלע להליכים של חדלות פירעון ובכלל זה פשיטת רגל ו  נותן השירותים .2.7.3
 הליכים. 

 אצל הרשות.  נותן השירותיםהוטל עיקול על זכויות   .2.7.4

ללא    25%העברת   .2.7.5 בו  השליטה  אמצעי  ו/או  השירותים  נותן  ממניות  יותר  או 
 הסכמת הרשות מראש ובכתב.

בביטול ההסכם לא יהיה כדי לפגוע בזכות כלשהי העומדת לרשות עפ"י כל דין, לרבות  .2.8
 .תביעה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לה

שהיא,  ב .2.9 סיבה  מכל  ההסכם  הפסקת  של  מקרה  השירותיםכל  להעביר    נותן  מחויב 
שברשות החומר  כל  את  הפעילות  ולרשות  לצורך  ונערך  העבודה   שהופק  כל  את  או 

הפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי  לשעשתה עבור הרשות עד  
חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל    ורשאי לעכב אצל  ו אינ  נותן השירותים

ו/או נערך ו/או בוצע על ידי    .ותשלום המגיע ל נותן  עוד מובהר כי כל חומר שהופק 
 הינו קניינה של הרשות בלבד. לצורך הפעלת התכנית השירותים

ההוראות   .2.10 כי  מובהר  ספק  הסר  לרשות  למען  השירותים  נותן  שמירת  וחבות  בדבר 

 פסקת הסכם זה.הסודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר 

אין בידי הרשות הרשאה תקציבית   התקשרות זוכי, במועד  לנותן השירותיםמובהר  .2.11
עם   התקשרות  כן  ועל  המכרז,  נושא  העבודות/שירותים  השירותים לביצוע   נותן 

ולא   ככל  תקציבית.  הרשאה  לקבלת  כפופים  העבודות/שירותים  וביצוע  במכרז 
תתקבל הרשאה תקציבית כאמור והעבודות/שירותים יעוכבו או לא יבוצעו כלל ו/או  

ה ביטול  על  תודיע  יפעל  הרשות  השירותיםהתקשרות,  להנחיות   נותן  בהתאם 
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לו   תהא  ולא  הוצאות   הרשות,  ו/או  הסתמכות  בגין  לרבות  הרשות  כנגד  טענה  כל 

 שהוציא.

 הצהרות הצדדים .3

השירותים .3.1 כי    נותן  כשירמצהיר  השירותים  הוא  את  לבצע  דין  כל  פי  מתן    ,על  כי 

ת צד ג' כלשהו, לרבות  בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויו  לרשות   והשירותים על יד

 בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו. 

השירותים .3.2 ל   נותן  יש  כי  בזאת  לרבות    ומצהיר  הדרושים  והאמצעים  היכולת  את 

  וכן את הידע המקצועי, הניסיון   והאמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשות 

 ומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.   והמ

ולא להעביר או למסור את   ומצהיר ומתחייב לבצע את השירות בעצמ  השירותים נותן   .3.3

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

 ידי נציג הרשות המוסמך.  - כלשהו, אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על

ל דין החל בקשר מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כ  נותן השירותים .3.4

 למתן השירותים נשוא הסכם זה. 

  היתרים רישיונות ואישורים .4

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

בהתאם להוראות כל ,  תכניתהנדרשים לצורך הפעילות, למשך כל תקופת ה התקפים  

המוסמכות.   הרשויות  מאת  התקפים  והאישורים  המסמכים  לרבות  נותן דין 

 מתחייב להציגם לרשות בכל עת שידרוש.   השירותים

המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא    נותן השירותים מובהר כי נכונותן של הצהרות   .4.2

ת חתימת הסכם זה  תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בע

 .  נותן השירותיםובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד 

כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותי  נותן השירותים .4.3 על  להודיע לרשות מיד  ,  ו מתחייב 

את השירותים בהתאם    תלת  ווהאוסר או מגביל את יכולת   ולרבות על כל צו שניתן כנגד 

   להסכם זה על נספחיו.

השירותים .4.4 לבצעם    נותן  מחויב  הנו  אשר  השירותים  כל  כי  המכרז  מתחייב  פי  על 

על וכן באחריותו כי, כל הפעולות אשר הרשות לפיתוח הנגב, מתחייבת לבצע   ונספחיו

 יינתנו בכפוף ובהתאם להוראות.   פי הוראות המכרז ונספחיו 
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  נותן השירותיםידי  -השירותים שיינתנו על .5

 נותן השירותים , מזמינה בזה הרשות מאת  נותן השירותיםשל    ו הצהרותיבהסתמך על   .5.1

בנספחיו  שירותים  האת   במכרז,  בהצעההמפורטים  הנקוב  המחיר  פי  שהגיש   ועל 

 "(: השירותים למכרז )להלן: "

 בהתאם לדרישות ברמה הגבוהה ביותר ומתחייב לספק את השירותים    נותן השירותים .5.2

 הרשות, להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין. 

 נותן השירותים התחייבויותאי מילוי  .6

מילא   .6.1 ולא  השירותיםהיה  במכרז  נותן  כמוגדר  התחייבויותיו  הרשות, את  רשאית   ,

בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע,    האחרת הקיימת ל  זכותמבלי לגרוע מכל  

 ולן ביחד:  את אחת הפעולות הבאות או כ

במקום   .6.1.1 השירותיםלבצע  מי     התחייבותואת    נותן  באמצעות  ובין  בעצמו  בין 

כך מהתשלומים המגיעים   בשל  לו  שנגרמו  ההוצאות  ולקזז את  לנותן  מטעמו, 

 לפי הסכם זה.   השירותים

 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב. .6.1.2

מתחייב להחזיר לרשות את כל ההוצאות    נותן השירותיםמבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .6.2

נותן  ידי  - הישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על

 , ולשפות את הרשות בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם.  השירותים

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של הרשות לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על  .6.3

פי כל דין  -בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית לרשות על   נספחיו ואין 

 או הסכם.  

 פיקוח הרשות .7

, ומתחייב לאפשר לנציג הרשות או מי שבא מטעמה לבקר פעולותי  נותן השירותים .7.1

ביצוע   על  עפ"י  לפקח  על  התחייבויותיו  פיקוח  לרבות  וההסכם,  כל המכרז, ההצעה 

 .  על ידוהניתנים  השירותים

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

 השירותים.  

מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה לרשות לפקח, להדריך או  .7.3

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

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

 בדיקת ובחינת השירותים המסופקים על ידו. 
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 העדר זכות ייצוג  .8

סוכן, שלוח או נציג של    ואיננ   נותן השירותיםמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי   .8.1

ואינ מוסמ  ו הרשות  או  וזאת   ךרשאי  כלשהו,  בעניין  הרשות  את  לחייב  או  לייצג 

 התחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה.  ב

כמי שיש בידו רשות לשמש כנציג ו/או סוכן   ו מתחייב שלא להציג עצמ  נותן השירותים .8.2

מהרשות לצורך ענין  בו/או שלוח של הרשות, אלא אם כן קיבל הסכמה מפורשת בכת

או לצד שלישי, הנובע ממצג  ו/באחריות הבלעדית לכל נזק לרשות    ויישא  , והואמסוים

 בניגוד לאמור בסעיף זה.  

 העסקת עובדים וקבלני משנה .9

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

 .  לצורך אספקת השירותים

כי הרשות תהיה רשאית לק .9.2 מובהר בזאת  לעיל,  לגרוע מהאמור  זז מהתמורה  מבלי 

  מתן השירותים, סכומים יחסייםעבור    לנותן השירותיםלהעביר    תחייבתהיה     יאשה

את מצבת כוח  מקיים ואינ נותן השירותים, אם יתברר כי על פי שיקול דעתה הבלעדי

 והוראות הסכם זה על נספחיו.    רשותהאדם בהתאם לדרישות ה

כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, היה רשאי להעסיק עובד זר  י לא    נותן השירותים .9.3

, אלא אם כן ניתנו  לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה  1959- התשי"ט

לקיום מלא ושלם של כל    לו האישורים המתאימים לכך, ובכל מקרה הוא מתחייב

 .  1987- חוקי העבודה החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז

עסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות חוק עבודת  ימתחייב כי אם    נותן השירותים .9.4

  נותן השירותים היה  י(. בנוסף לאמור,  "עבודת נוער  חוק")להלן:    1952  -הנוער, התשי"ג

 אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים. 

השירותים .9.5 ידי  נותן  על  המועסקים  לעובדים  כל   ושלם  זה  חוזה  של  לביצועו  בקשר 

החלים   הרחבה  צו  או  קיבוצי  דין, הסכם  כל  פי  על  להם  זכות המגיעים  או  תשלום 

זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה    עליהם וכן על פי הוראות חוזה

 . המידיועילה לביטולו 

ן העובדים  לבי   ומתחייב, במידת הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינ   נותן השירותים .9.6

פרת  הלצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה.    ידו  המועסקים על

 סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. 

מסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס'  י  נותן השירותים .9.7

. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו,  1958  –  חוק הגנת השכר, תשי"חל   24

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7875
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7875
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אותו  י לו  השירותיםשלח  השירותים  בדואר.  נותן  וקבוע  י  נותן  מסודר  מנגנון  פעיל 

 המתעד את נוכחות העובד במקום העבודה. 

תחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם יחידת מ נותן השירותים  .9.8

הכללי,   החשב  באגף  במשרד  מנהלהביקורת  והאכיפה  במשרד   ההסדרה    הכלכלה 

ו ידי החשב  הנגבלפיתוח הנגב  על  ימונה  גורם מקצועי אשר  וכל  , משרדי הממשלה  

 הכללי או המשרדים לעניין שמירת זכויות עובדים. 

ב .9.9 נמצאה  שבהם  הממצאים  במקרים  כל  יועברו  עובדים,  זכויות  של  הפרה  ביקורת 

ימים תצהיר בכתב    30תחייב להמציא בתוך  י  נותן השירותיםו   לנותן השירותים בכתב 

בחתימת רואה חשבון המפרט תיקון מלא של הליקויים, כולל תשלום רטרואקטיבי  

וי תנאי  יושהה עד למיל  לנותן השירותיםהתשלום הבא    ופרו.הלעובדים שזכויותיהם  

 זה. 

השירותים .9.10 בתוך  י  נותן  בכתב  להשיב  אלי  30תחייב  שתועבר  תלונה  כל  על   ו ימים 

ידרשות  מה על  המועסקים  העובדים  בזכויות  פגיעה  בתשובתו  ובדבר  נותן  פרט  י. 

 את הליך בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה.   השירותים

מתחייב לחתום על תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום   נותן השירותים .9.11

 למכרז.   'ז שכר מינימום בנוסח המצורף כנספח  

כהפרה יסודית    -לכל דבר ועניין    -תחשב    ,מובהר כי הפרת הוראות חוקים וצווי הרחבה .9.12

 של  הסכם זה. 

או    ירותיםנותן השאין בהסכם זה כדי ליצור בין הצדדים או בין הרשות לבין עובדי   .9.13

 בעצמו, יחסי עובד ומעביד, שותפות או שליחות. נותן השירותים

השירותים .9.14 בין    נותן  ליצור  כדי  מתנאיו  בתנאי  או  זה  בהסכם  אין  כי  נותן מצהיר 

 ו/או מי מטעמו ו/או המועסק על ידו לבין הרשות יחסי עובד מעביד.  השירותים

לצורך ביצוע הסכם זה ייחשבו לכל צורך כעובדיו    נותן השירותיםהמועסקים על ידי   .9.15

בלבד, והוא יישא באחריות בלעדית לכל    נותן השירותיםו/או עוזריו ו/או שליחיו של  

מעביד אשר תופנה כלפי הרשות ו/או המדינה,    -טענה או תביעה הנובעת מיחסי עובד

מדינה ו/או  והוא יפצה את הרשות וישפה אותה בגין כל תביעה כזו, אם תחויב בה ה

   הרשות.

מצהיר בזאת כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים לרשות על בסיס   נותן השירותים .9.16

למי   ו/או  לו  שיגרמו  לנזקים  כלשהי  בצורה  לא תהיה אחראית  ולכן הרשות  קבלני, 

 מטעמו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה.  

ו למי מטעמו ו/או  הרשות לא תהיה אחראית בצורה כלשהי לנזקים שיגרמו לספק ו/א  .9.17

זה. כדי להבטיח עצמו בפני   ידו בשל מתן השירותים על פי הסכם  למי המועסק על 

לבטח את מי המועסק על ידו במוסד לביטוח    נותן השירותיםנזקים כאמור, מתחייב  

 לאומי ולשאת בכל התשלומים שהוא חב בהם לפי כל דין. 
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ידו בביצוע השירותים על פי    לא תהיינה למציע ו/או למי מטעמו ו/או למועסקים על .9.18

הסכם זה זכויות של עובדים אצל הרשות ו/או המדינה והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי  

ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע השירותים על פי הסכם זה ו/או ביטולו ו/או סיומו 

 ו/או הפסקתו מכל סיבה שהיא.  

מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל הדין בקשר להעסקת עובדים    נותן השירותים .9.19

ו/או מועסקים, לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד  

 וכל התשלומים שמעביד חייב בניכויים על פי חוק.  

אם ייקבע מסיבה כלשהי, כי למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי   .9.20

, יש לראות את ההתקשרות נשוא הסכם זה כהעסקת עובד וכי חלים עליה בהסכם זה

השכר   כי  הצדדים  בין  בזה  ומותנה  מוסכם  הרי  עובד,  על  החלים  והתנאים  הדינים 

כעובד, בשל ההעסקה בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי  

שייקבע  כפי  הכול  האפשר,  ככל  דומים  ודרגה  בתפקיד  שירות   מדינה  נציב  ידי  על 

הקרוב   הקיבוצי  העבודה  הסכם  לפי  כאמור  דומה  או  זהה  תפקיד  ובאין  המדינה, 

לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם  

זה וכל החיובים והזיכויים על פי הסכם זה מחד גיסא, והחישוב החדש כאמור מאידך  

 גיסא, יקוזזו הדדית. 

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

ביטוי בהסכם זה, תידרש הרשות במועד כלשהו לשלם תשלום שמקורו בטענה כי שררו  

ישפה המציע את    ו/או למי מטעמו,  נותן השירותיםיחסי עובד מעביד בין הרשות לבין 

דרש הרשות לשלם כאמור לרבות הוצאות  הרשות מיד עם דרישה בגין כל סכום שתי

 ושכ"ט עו"ד, ככל שיהיו. 

 שימוש בכלים ובחומרים  .10

  נותן השירותים השירותים, יירכשו על ידי    מתןכל הכלים והחומרים, הדרושים לשם   .10.1

 . וועל חשבונ 

השירותים, יהיו    מתןשימוש לצורך  יעשה    נותן השירותיםכל הכלים והחומרים בהם   .10.2

  השירותים בהתאם להסכם זה. מתןמסוג המתאים ללא סייג ל 

ג'   .10.3 מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד 

 כהפרת הסכם זה.  - לכל דבר ועניין  -תחשב 

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים  .11

לאחרים זולת הרשות, ובלבד  היה רשאי להמשיך ולספק שירותים  י   נותן השירותים .11.1

  נותן השירותים על אף האמור,    שלפי הסכם זה.  ושלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותי

בו    ואינ שיש  באופן  לאחר,  שירותים  לספק  הרשות    -רשאי  פגיעה   - לדעת  משום 

 לפי הסכם זה.  רשותבהפעלת השירותים ל
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קיים כל ניגוד עניינים כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא    מצהיר  נותן השירותים .11.2

התחייבויותי  ו בינ בין  קשרי  ו או  ובין  זה  הסכם  או    ו עפ"י  המקצועיים  העסקיים, 

האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה  

לבין כל גורם אחר    וניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינחשש לאו התחייבות שיש בה  

זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך  שבהם עוסקים השירותים,  הנוגעים לתחומים  

  "(.  ניגוד ענייניםביצוע הסכם זה )להלן: " 

היה   - בניגוד עניינים    טעמו מהפועלים  ו/או   ו ו/או מי מעובדי  נותן השירותיםלא ימצא  .11.3

על כך מיד לנציג   נותן השירותיםדווח  יניגוד עניינים,  חשש לובכל זאת נוצר מצב של  

 . אחר כל הנחיות הרשות בנדוןמלא יוהרשות המוסמך בכתב  

 התמורה, תנאי ומועדי תשלום   .12

על פי הסכם זה,    נותן השירותיםתמורת מתן כלל השירותים ומילוי יתר התחייבויות   .12.1

הרשות   השירותיםתשלם  להצעת    לנותן  בהתאם  השירותיםתמורה  כמפורט    נותן 

 להסכם זה.  ' 1גכנספח  תבהצעת המחיר, המצורפ

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

ושירות   שירות  לכמויות   ההאמור  בהצעה   נותן השירותיםהציע  אשר  לכל  ובהתאם 

      שהוזמנו וסופקו בפועל.

הם סופיים והרשות לא תשלם כל תשלום  השירותים מובהר בזאת כי המחירים עבור  .12.3

 . ו/או כל תוספת שהיא נוסף בגין השירותים ו/או הציוד הקבוע  

השירותים   .12.4 עבור  התמורה  בגין  מוסף  ערך  הציע    כלולמס  אותם  נותן בסכומים 
המחיר  השירותים כנדרש    ביצוע לאחר    . בהצעת  השירותים גיש  יהשירותים    נותן 

בגין השירות שסיפק ידי    .חשבונית לתשלום  על  דו"ח, מאושר  יצורף  אל החשבונית 

המרכז את פירוט השירותים והתשלום המבוקש בגינם בהתאם להצעת נציג הרשות,  
השירותים החשבוניות  וי,  נותן  העתקי  כולל  המתאימות,  האסמכתאות  את  לו  צרף 

עביר  י אמצעות קבלן משנה,  בוצע ב   נותן השירותיםככל שהשירות, שסיפק    שהוצאו.
לא ניתן להפעיל קבלני משנה    המשנה.  לנותן השירותיםהוכחת תשלום    נותן השירותים

 . ללא אישור מראש ובכתב מהרשות

השירותיםהתשלום   .12.5 של    לנותן  ושלם  מלא  ביצוע  תמורת  בהתאם    הפעילותיינתן 

למסמכי המכרז ועל בסיס כמויות השירותים שהוזמנו    'דלמפרט השירותים שבנספח 

גשת חשבונית ומסמכים נדרשים נוספים ובהתאם לנהלים המקובלים  הבפועל, כנגד  

החשבונית   30ברשות )שוטף +   הגשת  לאישורה  מיום  לאישור ובכפוף  בכפוף   )  

הרשות נציג  ידי  על  להוראות    החשבונית  לספקים, ובהתאם  תשלומים  מוסר  חוק 

   .2017-תשע"ז

ו/או נעדרו    הרשות לא תשלם תמורה עבור שירותים להם לא צורפה חשבונית כנדרש

 .  ממנה אסמכתאות לפי דרישת הרשות
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השירותים   .12.6 היקף  כי,  חשב  יהיה  מובהר  ידי  על  חתומה  עבודה  להזמנת  בהתאם 

 וההיקפים הקבועיםהרשות. לא תשולם כל תוספת בגין פעילות העולה על השעות  
 העבודה.  בהזמנת

 .לרשות שמורה הזכות להגדיל או להקטין את היקפי הפעילות  של המציע .12.7

הכולל את פעילותו באותו חודש    נותן השירותים  .12.8 דו"ח  כל חודש  יגיש לרשות בסוף 

וחשבון לתשלום וחשבונית בגין אותו חודש ו/או לפי העניין. הדו"ח והחשבון ייבדקו  

 ימים מיום קבלתם.   14על ידי הרשות בתוך  

יותר מבין העבודות הנכללות בשירותים הנדרשים   .12.9 ביצוע חלקי של עבודה אחת או 

בתשלום כלשהו עבור אותה עבודה, אלא אם   נותן השירותיםיזכה את במכרז זה, לא  

הוא נובע מסיום ההסכם שלא מחמת הפרתו, או במידה והביצוע החלקי נבע מהוראה  

 של נציג הרשות ו/או מי מטעמו.

  נותן השירותים מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין.   .12.10

מכוח הוראות כל דין או הסכם    והתשלומים החלים עלי  בכל  ומתחייב לשאת על חשבונ 

בגין  נוספים  ותשלומים  לאומי  לביטוח  תשלומים  לרבות  השירותים  מתן  במסגרת 

 זכויות סוציאליות. 

השירותים .12.11 בתשלום   לנותן  עיכובים  בגלל  למזמין  וטענות  דרישות  כל  תהיינה  לא 

כולה או חלק   נבעו מחוסר פרטים  מהתמורה  ו/או אי  מנה, אשר  בדרישת התשלום 

בכל    דרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.כאשר  ו/או    מילוי ראוי של דו"ח התשלום

סיבה   מכל  נדרשה  ו/או  התשלום  לדרישת  נוספים  פרטים  הרשות  דרשה  בו  מקרה 

ידי   על  התשלום  דרישת  של  השירותיםהשלמה  לביצוע  נותן  המועדים  מנין  יחל   ,

 ת הנדרשות. התשלום מהיום בו בוצעו ההשלמו

מוצהר ומוסכם בזאת כי התמורה בהתאם לסעיף זה היא קבועה ומוחלטת וכי היא   .12.12

והוגנת   נאותה  תמורה  השירותיםכוללת  ההוצאות לנותן  כל  עבור  רווח  לרבות   ,

על   נותן השירותיםהכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיה של  

 פי הסכם זה על נספחיו, ועל פי כל דין. 

לא   .12.13 זה,  בסעיף  פרט לאמור  נוסף  או  שום תשלום אחר  כי  הצדדים  בין  בזה  מוסכם 

אחר פקיעת הקשר על פי הסכם , לא במהלך מתן השירותים ולא להרשותישולם על ידי  

לא   מהם,  הנובע  כל  ו/או  איתם  בקשר  ולא  השירותים  מתן  עבור  לא  לנותן  זה, 

,  של הרשותלאחר אישור ועדת המכרזים    ולא לכל אדם או גוף אחר, אלא  השירותים

 מורשי החתימה של הרשות.  בהתאם להסכם בכתב שייחתם מראש על ידי  

השירותים .12.14 לתבועילא    נותן  רשאי  בין   היה  שינויים בתמורה,  או  מהמזמין העלאות 

מחמת שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים  

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

 אחרת.
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כל מס, היטל או תשלום חובה אחר מכל סוג החלים או יחולו בעתיד על השירותים או  .12.15

ע"י   עובדים  העסקת  על  או  על    נותן השירותיםביצועם  יחולו  זה  פי הסכם  נותן  על 

 נותן השירותיםוישולמו על ידו באופן בלעדי. המחירים המפורטים בהצעת    השירותים

יתווספו אליהם הפרשי הצמדה  ולא    יישארו קבועים במשך כל תקופת ההתקשרות

 . כלשהם

 למכרז "טופס הצעת מחיר" ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  ' 1ג העתק של נספח  .12.16

ומצהיר בזאת כי הרשות תהא רשאית לקזז מהתמורה שעל    םמסכי  נותן השירותים .12.17

פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר כל  - על  לנותן השירותיםהרשות לשלם  

 פי כל הסכם אחר.  -הסכם זה או עלפי -על  נותן השירותיםהמגיע לרשות מסכום 

 פגיעה, הפסד, אובדן או נזק .13

מכל    יישא  נותן השירותים .13.1 שייגרמו  נזק  או  אובדן  פגיעה, הפסד,  כל  בגין  באחריות 
או של    ואו לגוף או רכוש עובדי   ו שלו או של מי מטעמ  ורכוש לאו    וסיבה שהיא לגופ
כתוצאה  והעובדים מטעמ  אחר  כל אדם  של  רכושו  או  לגופו  או  לרכוש הרשות  או   ,

זה. של הסכם  האמור בסעיף בכפוף לפס"ד חלוט שלא    ישירה או עקיפה מהפעלתו 
 עוכב ביצועו. 

שא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא  ימוסכם בין הצדדים כי הרשות לא ת  .13.2

או     ואו לגוף או רכוש עובדי  ואו מי מטעמ  נותן השירותיםשל    ואו רכוש   ושייגרמו לגופ

עקיפה   או  ישירה  כתוצאה  אחר  אדם  כל  של  רכושו  או  לגופו  או  הרשות  לרכוש 

 בלבד.  נותן השירותיםמהפעלתו של הסכם זה; וכי אחריות זו תחול על 

שייגרמו לו  מתחייב לשפות את הרשות על כל נזק, תשלום או הוצאה  נותן השירותים .13.3

כתוצאה ישירה או   נותן השירותים של  ואו מחדלי ו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשי

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

 בעלות וזכויות יוצרים .14

נותן  כין  יכל התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, נתונים, תוכנות וכל חומר אחר ש .14.1

על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו  הפעלת התכנית  לשם    או יעשה בהם שימוש  השירותים

לרשות והיא תהייה רשאית לעשות בהם,   שייכים וזכויות היוצרים הנובעות ממנו, יהיו  

 כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי.  

ידרש  ימתחייב למסור לרשות בסיום ההתקשרות או במהלכה, באם    נותן השירותים  .14.2
המסמכים, ערכות הדרכה, פרסומים, תוכנות וכל חומר אחר   מאות של כללכך, דוג

 במסגרת ביצוע הסכם זה.  נותן השירותים י שיוכן על יד 

פר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי  ימצהיר כי לא הפר או    נותן השירותים .14.3
 על פי חוזה זה.   וכלשהו במהלך ביצוע חיובי
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מתחייב בזאת לעגן את זכויות הרשות ביחס לזכויות היוצרים בכל    נותן השירותים  .14.4
של חוזית  עובדי ו  התקשרות  מטעמ   ועם  שפועל  מי  עם  ביצוע   וו/או  במסגרת 

 על פי הסכם זה באופן שזכויות היוצרים של הרשות תשמרנה.  והתחייבויותי 

 ביטוח .15

תקרא:    הרשות .15.1 )ביטוח(  זה  הנגבבסעיף  לפיתוח  והגופים  ו/או    הרשות  הרשויות 

ו/או משרדי    מהרשות לפיתוח הנגב ו/או מי שמקבל שרותים    העוסקים בפיתוח הנגב

 ממשלה קשורים ו/או גופים קשורים. 

מבלי לגרוע מהתחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם   .15.2

על יהיה אחראי  כ -הוא  ביטוחים  לעשות  מתחייב  נותן השירותים  דין,  כל  מפורט  פי 

בהסכם זה. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על נותן השירותים בלבד.  

נותן   של  הביטוח  בפוליסות  ייושמו  זה  בהסכם  הרשומות  הביטוח  דרישות  כל 

 השירותים לפני ההתקשרות בין הצדדים.

נותן השירותים  יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי  .15.3

סכם זה. נותן השירותים  מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או ה

דרישה כלפי הרשות   בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם  

 לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח. 

יסות ובאישור קיום  הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפול .15.4

ביטוחים המצ''ב כנספח י' )להלן: אישור קיום ביטוחים( אשר מהווה חלק בלתי נפרד  

מחוזה זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של הרשות  או מי מטעמה להיקף  

וסכומים   ביטוחים  לקבוע  יהיה  השירותים  נותן  על  לביטוח.  העומד  הסיכון  וגודל 

 הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, לרשות  ולצד שלישי. לביטוח ככל האפשר וכפי  

את  .15.5 לצמצם  נועד  לא  זה   בהסכם  הרשום  ביטוחים"  קיום  "אישור  כי  בזה  מובהר 

התחייבויות על פי ההסכם, והתוכן התמציתי של אישור קיום ביטוחים הינו אך ורק  

נוסח אישור קיו לגבי  ם כדי לאפשר למבטחים לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח 

ביטוחים. על נותן השירותים יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באנשי  

 ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות.

הפר נותן השירותים את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או   .15.6

ראי לנזקים שייגרמו לרשות  באופן מלא  את זכויות הרשות, יהיה נותן השירותים אח

ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיה, והוא יהיה 

 מנוע מלהעלות כלפי הרשות והבאים מטעמה כל טענה כאמור. 

נותן השירותים לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים   .15.7

 תפות העצמית הנקובה בפוליסה.שהם מתחת לגבול ההשת
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זה,   14 .15.8 הסכם  על  הרשות  לחתימת  וכתנאי  זה  הסכם  על  החתימה  לפני  עבודה  ימי 

ימציא נותן השירותים לרשות את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים  

על חתומים  כשהם  זה  הסכם  פי  על  הנדרש  כפי  בעלת  - הביטוחים  ביטוח  חברת  ידי 

 ל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.רישיון של מדינת ישרא

ו/או   14 .15.9 ביטוחים  קיום  באישור  הנקובה  הביטוח  תקופת  תום  לפני  עבודה  ימי 

נותן השירותים לרשות   אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת   ימציא   בפוליסות, 

 ביטוח נוספת. 

אין   .15.10 לעיל,  הפוליסות כאמור  ו/או  ביטוחים  קיום  אישור  כי בהמצאת  בזאת  מוסכם 

ן פטור כלשהו לנותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת  משום מת

הרשות   לידי  והמצאתם  לאו,  אם  ובין  כאמור  נזקים  על  לשפות  התחייבה  הביטוח 

וטיבו של   לגבי היקפו  כדי להטיל על הרשות  אחריות כלשהי  לעיל, אין בה  כאמור 

 הביטוח. 

תהי  .15.11 הרשות   כי  הצדדים  בין  ומוסכם  קיום  מוצהר  אישור  את  לבדוק  רשאית  ה 

הביטוחים ו/או הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם  

השירותים   נותן  את  פוטרת  אינה  מטעמה  מי  או  הרשות   ידי  על  בדיקתם  אי  או 

 מאחריות על פי דין או אחריות על פי הסכם זה. 

קש מנותן השירותים לשנות  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הרשות  תהיה רשאית לב  .15.12

להתאימם   מנת  על  ביטוחים  קיום  אישור  את  ו/או  הפוליסות  את  לתקן  או 

לתקינות   אישור  תהווה  לא  שינוי  או  לתיקון  הבקשה  ההסכם.  פי  על  להתחייבויות 

 אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על הרשות   אחריות כל שהיא. 

להגיש .15.13 יכול  השירותים  רלוונטי    נותן  שאינו  מידע  כל  ימחק  ובה  פוליסות  העתקי 

לדרישות הרשות, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע  

 עסקי סודי וכיו"ב. 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי   .15.14

א נותן השירותים על פי דין ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, ייש

 בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.

נותן השירותים לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא   .15.15

 מתאים בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה.  

ה ו/או תביעה כנגד הרשות   נותן השירותים מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דריש .15.16

תוכן   אלמלא  זכאי  שהיה  או   ( לשיפוי  זכאי  שהוא  נזק  בגין  מטעמה  הבאים  ו/או 

הפוליסה ( עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם 

אדם  כלפי  יחול  לא  מאחריות  פטור  בדבר  לעיל  האמור  כאמור.  לנזק  אחריות  מכל 

 השירותים. שביצע נזק בזדון נותן
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ביטוח  .15.17 שלישי.  צד  כלפי  אחריות  ביטוח  יכללו:   ביטוחים  קיום  ואישור  הפוליסות 

 אחריות מעבידים . 

כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו   .15.18

על נותן השירותים.  סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי הרשות  והבאים 

נותן השירותים.   כלפי  בזדון  נזק  מי שביצע  יחול כלפי  מטעמה, הוויתור כאמור לא 

סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי הרשות   והביטוח של נותן  

השירותים הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי הרשות. ביטל חריג רשלנות  

גוע בזכויות המבטח ו/או בחובות המבוטח על  רבתי אולם אין בביטול החריג בכדי לפ 

ובלתי תאונתי  פתאומי  זיהום  כיסוי  הדין.  לא -פי  הפוליסות  לפיו  סעיף  צפוי. 

תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על 

יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל   60כך בדואר רשום לידי הרשות לכל הפחות  

 השירותים בתום לב לא תפגע בזכויות הרשות  לקבלת שיפוי. של נותן 

הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעות שיבוב   .15.19

של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי  

ה לביטוח כל רכב  כלפי עובדיו. שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקוד

 מנועי. פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות הרשות. שימוש במכשירי הרמה. 

בכיסוי   .15.20 לו  הדומה  אחר  נוסח  או  'ביט'  בשם  הידוע  נוסח  פי  על  תהיינה  הפוליסות  

 הביטוחי. 

 הרחבי שיפוי: .15.21

אחריותה  .15.21.1 בגין  הרשות  לטובת  שיפוי  הרחבת  תכלול  שלישי  צד    הפוליסה 

ו/א  טעות  ו/או  "אחריות  למעשה  סעיף  ותכלול  השירותים  נותן  של  מחדל  ו 

צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי  

 המבוטח בנפרד.  

  ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את הרשות באם תחשב כמעבידה  של  .15.21.2

 עובדי נותן השירותים. 

יהיו .15.22 ביטוחים  קיום  ואישור  בפוליסות  האחריות  הביטוח    גבולות  ולתקופת  לתובע 

₪. ביטוח אחריות מעבידים,   1,000,000  –וכדלקמן: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  

 כפי הפוליסה של נותן השירותים. 

ככל שלדעת נותן השירותים קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי נותן השירותים ו/או   .15.23

את הביטוח הנוסף ו/או  לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, יערוך נותן השירותים  

 המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל. 

ההסכם,   .15.24 תקופת  כל  ולאורך  זה,  בהסכם  מקום  בכל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

צוויו   כל  על  לאומי  לביטוח  חוק  הוראות  כל  אחר  למלא  השירותים  נותן  מתחייב 
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פי הסכם זה לוודא כי כל ותקנותיו. על נותן השירותים חלה החובה על פי החוק ועל  

קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על  

 כל צוויו ותקנותיו. 

נותן   .15.25 לגרוע מחיובי  כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות  על  )ביטוח(  זה  הוראות סעיף 

  השירותים לפי הסכם זה, או כדי להטיל על הרשות חבות כל שהיא. מוצהר ומובהר 

בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי  

הרשות  שלא היו קיימות כלפיה, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את  

 גורם הנזק )למעט הרשות( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

 תי של ההסכם. הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהו .15.26

 שמירת סודיות .16

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת  נותן השירותים .16.1

כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים,  

)להלן:   נכסי הכלל   אינם  טיבם  שלפי  דבר אחר  כל  או  סוג שהוא  חפץ, מסמך מכל 

עקב או בקשר להסכם   ואו מי מטעמ  ו, עובדינותן השירותים"( שיגיעו לידי  מידע סודי"

זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם הרשות, וזאת במהלך ביצוע ההסכם,  

 ללא אישור הרשות מראש ובכתב. -לפניו ו/או לאחר מכן 

השירותים .16.2 רשמי   נותן  מסמך  או  סודי  מידע  כל  בטוחים  בתנאים  לשמור  מתחייב 

סכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר  עקב ביצוע ה  ואו שיגיעו אלי   ושנמסר ל 

 עם הרשות.  

בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת  הוראות   לנותן השירותיםתת  הרשות רשאית ל .16.3

עבודה   נוהלי  או  מידור  הסדרי  מיוחדים,  בטחון  הסדרי  קביעת  לרבות  סודיות, 

 מתחייבת למלא אחר דרישות הרשות בנדון.    נותן השירותיםמיוחדים ו 

לביצוע   השירותים  נותן .16.4 מלבד  כלשהי  למטרה  סודי  במידע  להשתמש  שלא  מתחייב 

 הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג הרשות המוסמך.  

מתחייב למסור לרשות מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה  נותן השירותים  .16.5

מך או  את כל המידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, מס

נכס שנמסר לה על ידי הרשות, ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידה 

 במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה.                                    

שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה    ומצהיר כי ידוע ל  נותן השירותים  .16.6

  נותן השירותים ם הסכם זה מכל סיבה שהיא עם סיו  .1977-על חוק העונשין, התשל"ז

עמיד לרשות הרשות בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים  י

"(. כל המידע יועבר לרשות  המידע" -בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה )להלן  וברשות

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

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

מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע   נותן השירותים  .16.7

על   א'כאמור  לשמירת    נספח  "התחייבות  המכרז  ניגוד  במסמכי  ולמניעת  סודיות 

 למסמכי המכרז  ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.    א' עניינים" המצורף כנספח

 וחובות זכויות ה ו/או המחאה שלהעבר איסור .17

ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י חוזה    אינו רשאי להמחות  נותן השירותים .17.1

 זה, אלא אם קיבל את הסכמת הרשות לכך בכתב, מראש ובאופן מפורש.

היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות, ועל כן קרוב    הבזאת כי מדיניות   ההרשות מודיע

 זכויות או חובות.  מחאה שללה  נותן השירותיםאשר בקשת תלוודאי שלא 

בכל מקרה אחראי בפני    נותן השירותיםשאר  יגם במקרה של הסבת זכויות או חובות י 

 דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.  הרשות לכל

דעתה   .17.2 שיקול  עפ"י  זה,  הסכם  עפ"י  זכויותיה  את  להמחות  רשאית  תהיה  הרשות 

 הבלעדי.  

 ערבות לקיום חוזה  .18

 

השירותים   .18.1 נותן  ימציא  זה,  לחוזה  בהתאם  השירותים  נותן  חיובי  מילוי  להבטחת 
לרשות, לאחר חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה למדד המחירים  

רביעי  לצרכן,   חודש  בגין  מדד  יהיה  הבסיסי  המדד  ביום 2022כאשר  שפורסם   ,
 00050,  פירעון עם דרישה, על סך:", ברת  הרשות לפיתוח הנגבלפקודת "   15.05.2022

₪.  

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

המציע   ידי  על  ותחודשהבנקאית תישאר בתוקפה בכל מהלך תקופת החוזה.    הערבות .18.2
שלם תימים בטרם פקיעתה, היה ובשלב כלשהו תפקע הערבות, לא    30לפחות    הזוכה

כלשהם    הרשות הזוכה  תשלומים  הערבות  למציע  של  חידושה  או  להארכתה  עד 
 יחשב כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית.   המציע הזוכההבנקאית ו

לשם   .18.3 לבנק,  שתימסר  צדדית  חד  בהודעה  הערבות  את  לחלט  רשאית  תהיה  הרשות 
נזקים שנגרמו לה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל כלשהו של המציע הזוכה בכל  כיסוי  

 הקשור להסכם זה. 

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

להלן:  ) ______________הנושא בתפקיד  הוא עובד הרשות  נציג הרשות לביצוע הסכם זה  

יתן על כך הודעה  תמעת לעת, ובלבד ש  ההזכות בידי הרשות להחליף את נציג"(  נציג הרשות"

 בכתב.

 שיפוט מקום .20

תהיה סמכות בלעדית לדון בכל    באר שבעלבית המשפט המוסמך בעיר  הצדדים מסכימים כי  

 תובענה הנובעת מהסכם זה. 

 כתובות והודעות  .21

 והרשות הינן  כמפורט בראש ההסכם. נותן השירותיםכתובת  .21.1

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

 שנשלחה בדואר רשום. 

. הודעה לפי סעיף  ווי בכתובתרשאי להודיע לרשות, מעת לעת, על שינ  נותן השירותים .21.3

 . רשותזה תינתן לנציג ה

 ביקורת .22

חשב הרשות, המבקר הפנימי של הרשות או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים   .22.1

בכל   נותן השירותיםבכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל  

 הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

של  בי .22.2 ובמסמכים  החשבונות  בספרי  עיון  יכללו  לעיל  כמתואר  ובדיקה  נותן  קורת 

, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת השירותים

 רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש.  

השירותים .22.3 עם    נותן  מיד  הביקורת  למבצעי  ולמסור  האמור  ביצוע  לאפשר  מתחייב 

דע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה  דרישתם כל מי

מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או    נותן השירותיםחשבון, ככל שישנם בידו.  

 חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי הרשות. 

מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע    נותן השירותים .22.4

 ההסכם ומצוי בידי צד שלישי. 

 שינוי בהסכם או בתנאים  .23

מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב 

. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור  מורשי החתימה בצדדיםונחתם על ידי  

 על אותה זכות. 
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 לראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 _______________ 
 הרשות

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

 החתימה ברשות.  
 
 

 __________ 
 חתימה 

 ______________ 
 נותן השירותים

 
 אישור 

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

 החתימה בקבלן.  
 

 
 __________ 

 חתימה 
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 -נספח ו
 משתתף ערבות 

  בנק : 

 סניף : 

 כתובת הסניף  : 

 תאריך  : 

 לכבוד 
 הרשות לפיתוח הנגב 

 ערבות בנקאית מס'____________ הנדון: 

עשרים וחמישה  )  ש"ח  25,000עד לסכום כולל של    ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום .1
"(,  הנערב"   __________________ )להלן:"(, שתדרשו מאת  סכום הערבות"  )להלן:  ש"ח(  אלף

כפי שיתפרסם    מדד המחירים לצרכן, סכום הערבות יהיה צמוד ל  02/2022בקשר למכרז מספר  
  מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי אחר 

  , בתנאי ההצמדה שלהלן:"(המדד)להלן: "

 . 15.05.2022הידוע ביום  2022רביעי  חודש יהא המדד בגין לעניין ערבות זו   "המדד היסודי"

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

 לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:  "הפרשי ההצמדה "

יהיו הפרשי   עלה לעומת המדד היסודי,  כי המדד החדש  הסכום השווה    ,ההצמדהאם יתברר 
היסודי. במדד  בסכום הדרישה, מחולק  היסודי  החדש למדד  בין המדד  אם    למכפלת ההפרש 

המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום  
 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

סכום   .2 לכם את  נשלם  ואנו  תלויה  ובלתי  מוחלטת  הינה  זו  בתוספת הפרשי  ערבותנו  הערבות, 
את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים    או לנמק  הצמדה, מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח

 לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

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

 למדד.

. כל דרישה עפ"י ערבות  ועד בכלל  ממועד הוצאתה  1.9.2022עד ליום    ערבות זו תישאר בתוקפה .4
 זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

אנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שהרשות לפיתוח הנגב, תוכל לפי שיקול דעתה   .5
אף  המ מעניקים  ואנו  לעת  מעת  הערבות  תוקף  הארכת  את  ולדרוש  הבנק  אל   לפנות  וחלט, 

 הסכמתנו לכך שהבנק יאריך את תוקף הערבות, ככל שיידרש על ידן. 

 . הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה .6

 בכבוד רב,    

___ ___________________ בנק  

  __________:______________________________ טלפון: __________ פקסכתובת: 
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 ערבות ביצוע חוזה

  בנק : 

 סניף : 

 כתובת הסניף  : 

 תאריך  : 

 לכבוד 
 הרשות לפיתוח הנגב 

 ערבות בנקאית מס'____________ הנדון: 

  ש"ח(   חמישים אלף)  ש"ח   50,000עד לסכום כולל של    ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום .7
הערבות"  )להלן: )להלן:סכום   __________________ מאת  שתדרשו  בקשר הנערב "  "(,   ,)"

כפי שיתפרסם מפעם    מדד המחירים לצרכן,סכום הערבות יהיה צמוד ל  02/2022למכרז מספר  
)להלן:    ד ממשלתי אחרלפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי, או ע"י מוס

   , בתנאי ההצמדה שלהלן:"(המדד"

 . 15.05.2022הידוע ביום  2022רביעי  חודש לעניין ערבות זו יהא המדד בגין   "המדד היסודי"

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

 לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:  "הפרשי ההצמדה "

יהיו הפרשי ההצמדה עלה לעומת המדד היסודי,  כי המדד החדש  הסכום השווה    ,אם יתברר 
היסודי. במדד  בסכום הדרישה, מחולק  היסודי  החדש למדד  בין המדד  אם    למכפלת ההפרש 

המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום  
 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

הערבות,  .8 לכם את סכום  נשלם  ואנו  תלויה  ובלתי  מוחלטת  הינה  זו  בתוספת הפרשי    ערבותנו 
את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים    או לנמק  הצמדה, מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח

 לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם    ימים  7- לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .9
ערבות בתוספת הפרשי ההצמדה  לכם את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום ה

 למדד.

. כל דרישה עפ"י ערבות  ועד בכלל  ממועד הוצאתה  31.12.2022עד ליום    ערבות זו תישאר בתוקפה  .10
 זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

אנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שהרשות לפיתוח הנגב, תוכל לפי שיקול דעתה   .11
אף   מעניקים  ואנו  לעת  מעת  הערבות  תוקף  הארכת  את  ולדרוש  הבנק  אל   לפנות  המוחלט, 

 הסכמתנו לכך שהבנק יאריך את תוקף הערבות, ככל שיידרש על ידן. 

 . הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה .12

 בכבוד רב,    

___ ___________________ בנק  

 :__________ ______________________________ טלפון: __________ פקסכתובת: 
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 הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים - 'זנספח 
 הצהרה/התחייבות  -במידה והמציע תאגיד 

 

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

 כדלקמן:  

 הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:  .1

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

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

 חתימת ההצהרה.  

   – זה סעיףלעניין  

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

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

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

 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, אך   .2.2
 לפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.  חתימת ההצהרה ח במועד

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

 האחרונה.  

 –  לעניין סעיף זה

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

 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)

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

 דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים;  בני האדם

 ודה;מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העב  (.3)
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חבר בני אדם    – אם נתן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית    (ג)
 אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים; 

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

 .  1987 -ר מינימום, התשמ"זחוק שכ –" חוק שכר מינימום"

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

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

 
 _______________ 

 חתימה 

 אישור

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

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

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

        נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.  
            

 __________________ 
 חתימת מקבל התצהיר 
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 אישורים/התחייבויות -' חנספח 

 לתנאי הסף    10.6אישור לעניין סעיף  .1

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

)להלן: "  ____________ שמספרו/נושא ת. "(, מאשר המציעז. מס'  ______________ 
_________, לכל עובדיו כמתחייב  בזאת כי המציע  שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת  

עליו,   החלים  האישיים  וההסכמים  הקיבוציים  ההסכמים  ההרחבה,  צווי  העבודה,  מחוקי 
עליו שחלים  סוציאליים  במידה  ותשלומים  כחוק  מינימום  משכר  פחות  לא  מקרה  ובכל   ,

 כנדרש. 
  ______________ 

 שם
 ____________ 

 תאריך 
 ___________ 

 חתימה + חותמת 

 לתנאי סף   10.8לעניין סעיף אישור  .2

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

 
 ______________ 

 תאריך 
 ________________ 

 חתימה 

 אישור

עו"ד    ____________ הח"מ  ה"ה  אני  כי  מס' מאשר  ת.ז.  נושא   ____________
" לעמוד  המציע__________)להלן:  זו  התחייבות  על  חתם  המציע  כי  בזאת  מאשר/ת   )"

 בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות. 
 

  ______________ 

 שם

 ____________ 

 תאריך 

 ___________ 

 חתימה + חותמת 

 ( במידה והמציע תאגיד אישור מורשה חתימה ) .3

נושא ת.ז. מס' ______________   ______________    -ואני הח"מ ______________ 

מורשה חתימה מטעם _______________ שמספרו  נושא ת.ז. __________________  
"( מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש  המציע______________ )להלן: "

 אך ורק בתוכנות מחשב מורשות. 
 

 ______________ 
 תאריך 

 ________________ 
 חתימה 

 
 אישור

וכי  ,  אני הח"מ ____________ עו"ד .4 דין  מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי 
לעמוד    תחייבו הם על התחייבות זו בפניי,  אשר חת______________  -וה"ה __________  

 בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, מוסמך לעשות כן בשמו.  

  ______________ 
 שם

 ____________ 
 תאריך 

 ___________ 
 חותמת חתימה +  
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 לתנאי הסף  10.7 התחייבות לעניין סעיף .5

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

 

 ______________ 
 תאריך 

 ________________ 
 חתימה 

 

 אישור

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

דין וכי ה"ה _______ אשר חתם  "המציע"( מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי  

מן   יוצא  ללא  זה  מכרז  שבמפרט  הדרישות  בכל  לעמוד  התחייבות  בפניי,  זו  התחייבות  על 
 הכלל, מוסמך לעשות כן בשמו.

 

  ______________ 
 שם

 ____________ 
 תאריך 

 ___________ 
 חתימה + חותמת 
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 ניסיון המציע  -' טנספח 

 

לפחות    2018-2021המציע הפעיל במצטבר במהלך  השנים שקדמו לפרסום המכרז בין השנים   .א

 ז' לפחות -חניכים תלמידי כיתות ד'  12קורסים, בכל אחד מהם השתתפו   20

ורסים לפחות עבור או בשיתוף עם רשויות מקומיות ו/או מתנ"סים  ק  3למציע ניסיון בביצוע   .ב

 . ו/או תאגידים סטטוטוריים  ממשלהו/או תאגידים עירוניים ו/או משרדי 

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

 

שם 
 הארגון

) מקבל  
 השירות(

פירוט 
אודות  

השירותים  
תנו ע"י  ישנ 

         המציע
) יש לציין 
את שמות  
הקורסים 
ואת שכבת  

הגיל             
) הכיתה(   
לה נתנה 
 הפעילות

 

מועדי מתן  
השירות על 

ידי המציע                            
)יש לציין  

עפ"י  
 חודשים( 

 

היקף כספי 
של  

השירותים  
 שסופקו 

 

אנשי קשר  
  בארגון 
מקבל  
 השירות

)יש לציין  
שם, כתובת  

ומס'  
 טלפון(

 

מהות הגוף  
מקבל  
 השירות

 

הרשות  
המקומית  

בתחומה ניתן  
 השירות 
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חניכים לפחות   12קורסים לפחות, בכל אחד מהם השתתפו   2 המציע הפעיל בו זמנית .ג

קורסים לפחות בכל אחד מהם  4,  או בשתי רשויות מקומיות שונותז'  -תלמידי כיתות ד'

 . ברשות מקומית אחתז'  -חניכים לפחות תלמידי כיתות ד' 12השתתפו  

 !  בלבד קורסים שהופעלו בו זמניתיש לציין * 

 

 

 שם הארגון 

) מקבל  
 השירות(

פירוט אודות  
תנו יהשירותים שנ

) יש   ע"י המציע
לציין את שמות 

רסים ואת  הקו 
שכבת הגיל           

הכיתה(  לה נתנה  /
 הפעילות

 

מועדי מתן  
השירות על ידי  

המציע                            
)יש לציין עפ"י  

 חודשים( 

 

 אנשי קשר בארגון 
 מקבל השירות

)יש לציין שם,  
כתובת ומס'  

 טלפון(

 

הרשות המקומית  
 בתחומה ניתן השירות  

     

     

     

     

     

     

     

     

 ממליצים והמלצות: . ד

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

 

שם  

 הממליץ/ה 

רמת 

 הקשר

 / נייד  מס'  פרטי 

 קווי

 הערות

1.     

2.     

3.     

4.     

  המלצות   ועד חמש    לצרף לפחות שתי המלצות כתובות אודות פעילות המציע בתחום הרלוונטייש  

 לכל היותר. 

 בנספח ג'צוות מקצועי מינימלי כמפורט יש לציין 

 ______________ 
 תאריך 

 ________________ 
 חתימה 
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 ביטוחים קיום אישור -'  י נספח

 
 

 

 
 

 

 

האישור__________תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים  

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין  

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. התנאים הקבועים  
 ממעמד מבקש האישור  אופי העסקה  המבוטח  ממבקש האישור 

  הרשות לפיתוח הנגב שם: 
הרשויות והגופים  ו/או 

  העוסקים בפיתוח הנגב
ו/או מי שמקבל שרותים  

  מהרשות לפיתוח הנגב
משרדי ממשלה  ו/או  

קשורים ו/או גופים  
 קשורים 

 שם: 
 

מתן שירותי תוכן וביצוע  
קורסים בתחומי החינוך  

 הטכנולוגי 

מזמין השירותים ☒   
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 
 

 מען:  מען : 

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי  

גבולות אחריות  
או סכומי  

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי   מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

אחריות צולבת.   – 302 ₪  1,000,000   ביט   צד ג'   
ויתור על תחלוף   - 309

 לטובת מבקש האישור. 
כיסוי לתביעות   – 315

 מל''ל. 
מבוטח נוסף בגין   – 321

מעשי או מחדלי המבוטח  
מבקש האישור.  -  

ראשוניות.  – 328  
רכוש מבקש   – 329

 האישור ייחשב כצד ג'. 
אחריות  
 מעבידים 

ויתור על תחלוף   - 309 ₪     ביט  
 לטובת מבקש האישור. 

  –מבוטח נוסף  – 319
היה וייחשב כמעבידם  

 של מי מעובדי המבוטח.
ראשוניות  – 328  

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי  פירוט השירותים 
 המצוין בנספח ג'(: 

 
חינוך/קורסים/סדנאות   - 034  

 ביטול/שינוי הפוליסה  
יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר    60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 .השינוי או הביטול 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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   -נספח יא'  

 
 לכבוד 

 הרשות לפיתוח הנגב 
 )להלן: "הרשות"( 

 
 

 א.ג.נ.,
 

________________ בע"מ )להלן: "החברה"( ולבקשתה, ביקרנו את כרואי החשבון של  
)להלן:   זיהוי  לשם  בחותמתנו  והמסומנת  המצורפת  המציע  בהצהרת  הכלולים  הנתונים 
של   העסקי  המחזור  לפיה,  המציע,  של  הכספי  העסקי  המחזור  היקף  בדבר  "ההצהרה"( 

בדצמבר   31ביום    המציע, בהתאם לספרי החשבונות שלו, לכל אחת מהשנים שהסתיימו
₪ )מיליון ₪( לא כולל מע"מ בכל אחת מהשנים הנ"ל.    1,000,000עולה על    2020-ו  2021

הנתונים הנ"ל כפי שנכללו בהצהרת המציע, הינם באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא  
 לחוות דעה על נתונים אלו בהתבסס על ביקורתנו. 

מקובל  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  מאתנו  ערכנו  נדרש  אלה  תקנים  פי  על  ים. 
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה בדבר 
נתוני המחזור העסקי הכספי הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות  

 ות דעתנו. לחו
הבחינות   מכל  נאות  באופן  משקפת  ההצהרה  שערכנו,  הביקורת  על  ובהתבסס  לדעתנו 

 המהותיות את הנתונים הכספיים ביחס למחזור העסקי הכספי של המציע הכלולים בה.
 

 
 
 
 

 בכבוד רב,  
 
 

 תאריך: ___________                  
    

 רו"ח: _____________  

 

 

 

 

 

 

 


