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.1

.2

מבוא
1.1

תאגיד השידור הישראלי (להלן גם " -התאגיד") ,הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק
השידור הציבורי הישראלי ,התשע"ד( 2014-להלן " -החוק") .מטרותיו של התאגיד ואופן
ניהולו נקבעו בחוק ובדין החל על תאגידים סטטוטוריים.

1.2

התאגיד מזמין בזאת מציעים העומדים בדרישות הסף שיפורטו בהמשך ,להגיש הצעה למתן
שירותי ממונה בטיחות עבור כל אתרי התאגיד והכל כמפורט במכרז זה ונספחיו (להלן -
"השירותים").

עיקרי השירותים המבוקשים ותקופת ההתקשרות
2.1

התאגיד מעוניין להתקשר עם חברה שעוסקת בתחום הבטיחות ולקבל ממנה שירותי ממונה
בטיחות מומחה שישמש ממונה בטיחות ויספק לתאגיד שירותי ייעוץ במכלול היבטי
הבטיחות כפי שיפורטו להלן.
רוב הפעילות של התאגיד מתבצעת באתרי התאגיד השונים ובנוסף מבצע התאגיד מספר
הפקות ואירועים שונים בשנה מחוץ לאתריו ,הן באולפני חוץ שונים בארץ והן בשטח.
שירותי ממונה הבטיחות יינתנו עבור כל אתרי התאגיד והן מחוצה להם ,כפי שיפורט להלן.

2.2

.3

ההתקשרות עם הזוכה מכוח מכרז זה תהא לתקופה של שנה אחת (להלן " -תקופת
ההתקשרות") ממועד חתימת ההסכם בין התאגיד לזוכה .לתאגיד ,ולתאגיד לבדו ולפי
שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ,הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות עם הזוכה ,באותם
התנאים ,לתקופה של שנה נוספת או תקופות אחרות נוספות ,שלא תעלנה על ארבע שנים
נוספות בסה"כ ,כך שתקופת ההתקשרות הכוללת עם הזוכה לא תעלה על  5שנים במצטבר
(כולל תקופת ההתקשרות הראשונה) .על אף האמור ,התאגיד יהיה רשאי לסיים את תקופת
ההתקשרות בכל עת לפני המועד האמור ,מכל סיבה שהיא ,בהודעה מראש ובכתב של  30יום
לזוכה.

לוח זמנים למכרז
3.1

להלן לוחות הזמנים:
מפגש ספקים – השתתפות חובה

 22.9.2019בשעה  12:00בצהריים

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 25.9.19עד השעה  12:00בצהריים

מועד אחרון להגשת הצעות

 6.10.19בשעה  12:00בצהריים

3.2

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים
בגוף המכרז ,יקבעו התאריכים בטבלה.

3.3

התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל,
בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של התאגיד ( ,)www.kan.org.ilכל עוד טרם חלף מועד
זה ,ולא תהא למי מהמציעים כל טענה או דרישה בקשר לכך.
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.4

3.4

באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד ,לפני המועד האחרון
להגשת הצעות וגם בס מוך למועד זה ,לגבי דחיות מועדים ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או
הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת המכרז.

3.5

למניעת ספק מובהר בזאת ,כי באחריות המציעים לבדוק אודות פרסום תשובות הבהרה
ועדכונים למכרז ,ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או עדכון למכרז שפורסמו באתר
האינטרנט ואשר לא ידעו עליו ,אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

הליך הבהרות
4.1

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני:
 ayelete@kan.org.ilעד למועד הקבוע בסעיף .3.1

4.2

הפונים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ  ,Wordבשפה העברית בלבד ,תוך הפרדה
בין שאלות המתייחסות למסמכי המכרז ,על נספחיו ,לבין שאלות המתייחסות להסכם ,על
נספחיו ובפורמט שלהלן:
מס' סידורי מסמך
של השאלה

.1
.2

.5

הסעיף במסמכי המכרז /בהסכם /השאלה
בנספח
[אם השאלה מתייחסת לנספח
כלשהו ,יש לציין את שם הנספח
ואת מספר הסעיף בו.

מסמכי המכרז
נספח  Xלמכרז

4.3

על גבי הפנייה יש לציין "שאלות הבהרה  -מכרז פומבי מס'  0/2019לאספקת שירותי ממונה
בטיחות עבור תאגיד השידור הישראלי" וכן ,יש לציין את שם המציע ,שם איש הקשר
מטעמו לצורך קבלת תשובה ,מספרי הטלפון שלו (קווי ונייד) וכתובת דואר אלקטרוני.

4.4

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתו הבלעדי של
התאגיד ,ובכל מקרה יובהר ,כי רק מענה בכתב יחייב את התאגיד.

4.5

בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע תיקון כלשהו
במסמכי המכרז ,בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה ,יפורסם מסמך הכולל
את התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של התאגיד ( )www.kan.org.ilוהמציעים
יידרשו לצרף את המסמך האמור להצעתם ,כשהוא חתום על-ידיהם ומהווה חלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז .בכל מקרה תשובות ותיקונים כאמור לתנאי המכרז ,יהיו תקפים כלפי כל
המציעים ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,לכל דבר ועניין.

4.6

באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה ועדכונים למכרז זה,
והם מוותרים מראש על כל טענה בגין הודעה ו/או עדכון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט
של התאגיד ואשר לא ידעו עליו ,אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

תנאי סף
5.1

תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו ,אלא אם כן נאמר מפורשות
אחרת .קיום תנאי הסף בתאגיד קשור ,בארגון של המציע ,בבעל מניות או בכל גורם אחר,
לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.

5.2

רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה בכל התנאים המפורטים
להלן:
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5.2.1

דרישות סף מהגוף המציע
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3
5.2.1.4
5.2.1.5

5.2.1.6

5.2.2

דרישות סף מממונה הבטיחות שיוצע לתאגיד ע"י הגוף מציע
5.2.2.1
5.2.2.2
5.2.2.3

5.2.3

על המציע להיות תאגיד או עוסק מורשה הרשום בישראל כדין.
הגוף המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים התשל"ו – .1976
הגוף המציע מספק שירותי ממונה בטיחות ברציפות מ1/1/2016 -
לפחות ועד למועד הגשת ההצעות.
הגוף המציע מעסיק יותר מממונה בטיחות אחד נכון למועד הגשת
ההצעות.
הגוף המציע מספק שירותי ממונה בטיחות לפחות ל 3-לקוחות
פעילים בו זמנית נכון למועד הגשת ההצעות ,כאשר אחד מהם
מעסיק לפחות  500עובדים.
לאחד מהלקוחות לפחות ,להם מספק הגוף המציע שירותי ממונה
בטיחות נכון למועד הגשת ההצעות יש יותר מאתר אחד בהם
ניתנים שירותי ממונה הבטיחות מטעם המציע במקביל.

בעל הסמכה לממונה בטיחות מהגוף המורשה לכך ,עם אישור
כשירות בתוקף נכון למועד הגשת ההצעות.
נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,מספק שירותי ממונה
בטיחות במשך  3שנים ברציפות.
במהלך  3השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות ,סיפק שירותי
ממונה בטיחות ל 2-לקוחות במקביל ,מהם ניתנו השירותים על
ידי הממונה במשך שנה רצופה לפחות ,ללקוח המעסיק לפחות
 300עובדים.

חובת השתתפות נציג הגוף המציע במפגש ספקים שייערך באתר מודיעין
ברחוב צלע ההר  44מודיעין ,במועד הנקוב בסעיף  3.1לעיל.
מובהר כי התאגיד יהא רשאי להודיע ,על שינוי במועד ו/או בשעת מפגש
הספקים .על המציעים לעקוב אחר עדכונים בנושא באתר התאגיד .מציע לא
יוכל לבוא בכל טענה כלפי התאגיד בשל שינוי מועד ו/או שעת מפגש הספקים.

.6

תיאור השירותים הנדרשים מהזוכה
6.1

כללי
6.1.1

הזוכה יספק לתאגיד שירותים של ממונה על הבטיחות ,הגהות ובריאות
העובדים בתאגיד ,לרבות סקרי בטיחות שנתיים שיכללו את כל אתרי התאגיד
וסקרי מעקב לביצוע המלצות קטנת סיכוני בטיחות באתרים אלה ,וזאת
בהתאם לסעיף ( 25א) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד( 1954-להלן
בסעיף זה" :החוק") ולפי התקנות שהותקנו ויותקנו על פיו וכן כל הוראת דין
רלוונטית אחרת .כמו כן ייעץ לתאגיד בכל הנוגע לחוקים ,לתקנות ולתקנים
בענייני בטיחות ויבצע כל פעולה הקשורה ו/או הכרוכה בכך וכן יסייע לתאגיד
למי מטעמו בנוגע לבטיחות ,גהות הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של עובדי
התאגיד ,ולרבות ביצוע כל הפעולות המפורטות בתקנה  10לתקנות ארגון
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הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו 1996-וכל הוראה אחרת
שתבוא במקומם.
6.1.2

הזוכה חייב לספק את כל השירותים במכרז באמצעות אותו ממונה הבטיחות
מטעמו שהוגש למכרז וקיבל את הציון הסופי הטוב ביותר במכרז .מובהר
בזאת כי אספקת השירותים באמצעות הממונה שנבחן וזכה לציון הטוב ביותר
הינו תנאי להתקשרות עם החברה הזוכה וכי התאגיד רשאי לבטל ההתקשרות
במקרה בו השירותים השוטפים יסופקו ע"י ממונה אחר.
במקרים בהם ממונה הבטיחות הקבוע לא יהיה זמין למתן השירותים בחודש
מסויים או במקרה בו יופסקו שירותיו ע"י הזוכה ,יוכל הזוכה לספק
השירותים באמצעות ממונה בטיחות אחר מטעמו ובתנאי שיעמוד בדרישות
הסף שפורטו בפרק  5.2.2ולאחר שהגורמים המקצועיים ייפגשו עימו ,יתרשמו
ממקצועיותו ויאשרו לזוכה לספק השירותים באמצעותו.
יובהר כי ממונה בטיחות שלא קיבל את אישור הגורמים המקצועיים לא יוכל
לספק שירותים לתאגיד.

6.1.3

שירותי הבטיחות השוטפים (למעט זימון מהנדסי בטיחות לפי דרישה) ,יינתנו
באופן שוטף ,מידי חודש בחודשו ,בהיקף של עד  120שעות בחודש קלנדרי .
הקצאת שעות הפעילות החודשיות יהיו עפ"י קביעת נציגי התאגיד לתחום
זה ,וזאת לאחר שהוצגה בפניהם ע"י ממונה הבטיחות תוכנית העבודה
החודשית והיקף השעות הנדרש לצורך ביצועה.
מובהר בזאת כי לא תשולם תמורה נוספת מעבר ל 120 -השעות החודשיות וכי
כל חריגה בהיקף השעות החודשיות טעונה אישור מראש ובכתב של האחראי
מטעם התאגיד.
למען הסר ספק ,כמות השעות הנקובה לעיל הינה כמות מקסימלית לחודש
קלנדרי ,ואינה מחייבת את התאגיד .כמות העבודה בפועל תיקבע לפי צרכי
התאגיד ,ולזוכה לא תהא כל טענה כלפי התאגיד ,במקרה בו כמות השעות
החודשית בפועל תהא קטנה יותר.

6.1.4

שם האתר

השירותים יינתנו תוך הקפדה על לפחות ביקור אחד בחודש בכל אחד מאתרי
התאגיד כמפורט בטבלה להלן:
כתובת

מס'
עובדים

שטח במ"ר

קומות
באחריות
התאגיד

תל אביב

קרמניצקי 400 6

2,500

5

מודיעין (*)

צלע ההר 450 44

4,500

3

חורי ,2
בניין
הנביאים

70

1,200

1

יהושע צורף
9

40

600

1

חיפה
באר שבע

6

תכולת האתר
אולפני רדיו
וטלוויזיה,
משרדים
אולפני רדיו
וטלוויזיה,
משרדים
אולפני רדיו,
טלוויזיה ומשרדים
אולפן רדיו + 1
עמדת צילום
ומשרדים

ירושלים

יד חרוצים
 ,19תלפיות

60

1,000

ירושלים

יד חרוצים
14

1

400

ירושלים

6.1.5

1

מחסן טכני

אולפני טלוויזיה,
אולפני רדיו ,חדרי
כנפי נשרים
6
9,000
שידור ,חדרי
35
עריכה ,משרדים...
(*) מבנה זה הוא מבנה זמני עד למעבר למשכן הקבע בירושלים
להלן רשימת הפעילויות העיקריות שיבוצעו ע"י ממונה הבטיחות :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

6.2

 2קומות +
אולם
איחסון

ארכיון ,משרדים

כתיבת נהלי בטיחות ועדכונם השוטף בהתאם לעדכוני החקיקה בנושא;
ביצוע סקר חודשי על סיכוני בטיחות בכל אתרי התאגיד;
התראה על מחדלי בטיחות ומעקב אחר ביצוע התיקונים;
השתתפות בוועדת בטיחות – חובה :אחת לחודש ,במהלכה יסקור את כל
ארועי הבטיחות שקרו בחודש הקודם ויציג דוח סטטוס הטיפול בהם;
הכנת דו"חות בטיחות חודשיים שוטפים והעברתם לנציג התאגיד;
בצוע תחקירים מידיים על אירועי בטיחות שהתרחשו בתאגיד;
ביצוע בדיקות תקופתיות לציוד המחייב בדיקה;
ייצוג התאגיד מול הרשויות השונות בכל הקשור לבטיחות;
ביצוע פעילויות בתחום הבטיחות באירועים מיוחדים בתוך אתרי התאגיד או
מחוצה להם ,ע"פ דרישת נציגי התאגיד ובתאום עם הגורם המקצועי;
זימון מהנדסי בטיחות לביצוע ביקורות ומתן אישורי בטיחות (לרבות התשלום
למהנדסים);
מתן הסמכות לעבודה בגובה וכדומה;
ביצוע מטלות נוספות בתחום הבטיחות עפ"י דרישות נציג התאגיד;

במסגרת ביצוע השירותים השוטפים יידרש הממונה בין השאר לבצע את הפעילויות
הבאות:
 6.2.2להכין הוראות בטיחות וגהות ולסכם כל המידע הרלוונטי בדבר סיכונים בעבודה
לא יאוחר מ 90 -יום ממועד החתימה על החוזה .ההוראות יוכנו בתיאום עם נציג
התאגיד .הזוכה יידרש לדאוג לקיום ההוראות ולדיווח לתאגיד בכתב על כל הפרה
שלהן; כמו כן ,יידרש לעקוב אחר הדרכת עובדים באשר לסיבות לתאונות ומחלות
המקצוע והלקחים שהופקו.
6.2.2

לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת
עובדים (התשנ"ט )1999 -וכל הנחייה אחרת בתחום זה ,להכין תכנית להדרכת
עובדים ולבצעה.

6.2.3

להכין תוכנית בטיחות שבועית ושנתית בתאגיד ,לא יאוחר מ 14 -ימים ממועד
החתימה על החוזה ולהעבירה לאישור מראש של נציג התאגיד .התוכנית תעודכן
כנדרש על פי כל דין והוראה ועל פי הנחיות נציג התאגיד ,ועל הזוכה לוודא את
ביצועה ,לרבות הכללת הוראות עדכניות בתכנית בטיחות ככל שקיימת בתאגיד.
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בהתאם לתוכנית הבטיחות שהוגשה על ידו (כאמור לעיל) הזוכה יידרש לעקוב אחר
ביצוע התוכנית ולעדכנה מעת לעת בהתאם לשינויים בחקיקה הרלוונטית או בכל
הוראות דין רלוונטיות בכל הנוגע לנושאים של שימוש ,הפעלה ,תחזוקה ואחסון
בטוח של ציוד ,של חומרים ושל תהליכי עבודה בתאגיד ובמוסדותיו ושל נהלים
במקום העבודה.
6.2.4

לייעץ לתאגיד בנוגע לחקיקה הרלוונטית בתחום הבטיחות לרבות כל החוקים,
תקנות והוראות הדין הרלוונטיות בתחום הבטיחות.

6.2.5

לסייע לתאגיד בכל הנוגע לבטיחות ,גהות ,הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של
העובדים.

6.2.6

לסייע לקיום סדרי ונהלי בטיחות וגהות נאותים בתאגיד ובמוסדותיו ,בתהליכי
העבודה ,במבנים ,בציוד ,בחומרים וכל שינוי בהם ולוודא סימון חומרים.

6.2.7

לאתר מפגעי בטיחות וגהות להתריע בפני נציג התאגיד מידית וללא דיחוי על כל
סכנה הנשקפת לחייו או לבריאותו של עובד ו/או מבקר ו/או נותן שירותים בתאגיד
ועל הצורך בהפסקת עבודה ו/או פעילות מידית .וכן להודיע לתאגיד על כל פעולה
הדרושה למניעת תאונות ו/או מפגעים בנושא הבטיחות ,הגהות ובריאות של
העובדים והמבקרים בתאגיד.

6.2.8

לרכז את כל המידע הקשור לתאונות עבודה בתאגיד ובכלל זה :עריכת בירור
הסיבות לתאונות עבודה; כתיבת ממצאים ולקחים וכן המלצות למניעת חזרה על
תאונות עבודה; ריכוז כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה בתאגיד והדרכת
עובדים בקשר לנסיבות תאונות ומחלות מקצוע.

6.2.9

לעדכן באופן שוטף ובכתב את נציג התאגיד כפי שיקבע על ידו על כל ממצא או
אירוע שנתגלו ועל כל נהלים ותכניות הדרושים לבטיחות וגהות נאותים בתאגיד.

 6.2.10לבצע ביקורות ומעקב על מצבם התקין של התקני הבטיחות והגהות ,של ציוד המגן
האישי ,של כלי העבודה והציוד החייב בבדיקות תקופתיות על פי דין ,על פי הוראות
יצרן ,ולפי כללי המקצוע המקובלים.
 6.2.11לעקוב אחר ביצוע של בדיקות סביבתיות תעסוקתיות הנערכות על ידי מעבדה
מוסמכת; לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת נציג התאגיד את
ההמלצות וההוראות של הגורמים המוסמכים.
 6.2.12לסייע בהכשרתם של נאמני בטיחות מטעם התאגיד על ידי המוסד לבטיחות וגהות
ו/או חברת חיצונית אחרת המוכשרת ומוסמכת לבצע הכשרה כאמור ולבצע
הדרכות לעובדי התאגיד כנדרש ו/או כפי שיידרש על פי דין.
 6.2.13להיענות לקריאות פתע במצבים מיוחדים.
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 6.2.14ביצוע פעילויות בתחום הבטיחות באירועים מיוחדים בתוך אתרי התאגיד או
מחוצה להם ,ע"פ דרישת נציגי התאגיד ובתאום עם הגורם המקצועי ,לרבות:
6.2.14.1.1
6.2.14.1.2
6.2.14.1.3

קביעת דרישות והנחיות בטיחות לקבלני חוץ המספקים שירותים
לאירועים מיוחדים באתרי התאגיד ומחוצה להם;
פיקוח על יישום ההנחיות בשטח;
ליווי המבצעים באתרי התאגיד ומחוצה להם במהלך ביצוע
ההקמות והעבודות המיוחדות;

 6.2.15ביצוע הדרכות לעבודה בגובה;
 6.2.16השתתפות בועדת הבטיחות של התאגיד אחת לחודש ,ובמהלכה יסקור ויגיש דו"ח
מפורט על הפעולות שבוצעו על ידו במסגרת מתן השירותים לרבות פירוט אירועים
חריגים אם אירעו והמלצות לביצוע בצירוף העתקי תכניות והוראות שהוכנו על ידו.
 6.2.17להכין סקרי בטיחות של יועץ בטיחות לגבי התאגיד עד לתאריך ה 15 -לחודש
פברואר של כל שנה.
6.3

זימון בודקי בטיחות לביצוע ביקורות ומתן אישורי בטיחות
6.3.1

הזוכה יידרש מדי פעם ,לאתר ,לתאם ולהביא לאתרי התאגיד ולאתרים מחוץ
לתאגיד ,בודקים בתחומי הבינוי ,החשמל וכיבוי אש וזאת לצורך מתן אישורי
בטיחות לפרוייקטים הדורשים אישורי מהנדסים בודקים (במות ,תפאורות,
הרכבת תאורה ,תליית מסכים ,כיבוי אש וכו').

6.3.2

להלן סוגי הבודקים הנדרשים לצורך מתן האישורים:
חשמלאי בודק סוג ; 3
מהנדס קונסטרוקטור;
בודק מערכות כיבוי אש;
פירוט הבודקים הנדרשים לצורך מתן אישורי הבטיחות לפרויקט ספציפי ,לרבות
היקף השעות הנדרשות לכל אחד מהם יוגדרו ע"י ממונה הבטיחות ויאושרו ע"י
נציג התאגיד.

6.3.3

התאגיד ישלם לזוכה את התשלומים המגיעים לו עבור אספקת שירותי הבודקים
שפורטו לעיל וזאת על פי המחירים אותם הציע בהצעת המחיר שלו במענה למכרז
לכל סוג בודק ועפ"י היקף השעות שאושר לכל אחד מהם ע"י נציג התאגיד.

למרות האמור לעיל ,התאגיד שומר לעצמו את הזכות שלא להשתמש בשירותי הבודקים
באמצעות הזוכה וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
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7

אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה
7.1

איכות ( 50נקודות)
7.1.1

התרשמות כללית מהגוף המציע =  13נקודות
התרשמות כללית מהגוף המציע לרבות ניסיונו בעבר ,ותפיסת התפקיד
(מתודולוגיה) המוצעת על ידו ,וזאת עפ"י המסמכים שהוגשו על ידו ,וכן במסגרת
ראיון אישי שייערך עימו.
במסגרת הראיון המציע יתבקש להציג בין השאר את תפיסתו ואת גישתו
המקצועית לצורך ביצוע העבודה ,את ניסיונו לאורך השנים עם לקוחות גדולים
(לרבות נסיונו במתן שירות ללקוחות גדולים הכוללים יותר מאתר פעילות אחד) וכן
את יכולתו להתמודד עם משברים.
ציון ההתרשמות שיינתן יהיה בטווח של  0-13נקודות.

7.1.2

ניסיון הגוף המציע (כמות לקוחות גדולים) =  6נקודות:
ניסיון במתן שירותי ממונה בטיחות החל מ 1/1/2010 -ועד בכלל עם לקוחות
וארגונים המעסיקים מעל  500עובדים ,וזאת מעבר לכמות הלקוחות המעסיקים
מעל  500עובדים הנדרשת בתנאי הסף :
מספר לקוחות מעבר לתנאי הסף
1-2
3-4
 5ויותר

7.1.3

ניקוד
1
3
6

התרשמות כללית מממונה הבטיחות המוצע ע"י המציע =  13נקודות
התרשמות כללית מממונה הבטיחות המיועד לתפקיד וזאת עפ"י ראיון אישי,
וקורות חיים ,ומסמכים שהגיש במסגרת ההצעה ,בדבר ניסיונו .במסגרת הראיון
ממונה הבטיחות המוצע יתבקש להציג בין היתר את ניסיונו לאורך השנים עם
לקוחות גדולים (לרבות נסיונו במתן שירות ללקוחות גדולים הכוללים יותר מאתר
פעילות אחד) וכן את יכולתו להתמודד עם משברים.
ציון ההתרשמות שיינתן יהיה בטווח של  0-13נקודות.

7.1.4

ניסיון ממונה הבטיחות המיועד לתאגיד (עם לקוחות גדולים) =  6נקודות
ניסיון במתן שירותי ממונה בטיחות החל מ 1/1/2010 -ועד בכלל עם לקוחות
וארגונים המעסיקים מעל  300עובדים ,וזאת מעבר לכמות הלקוחות המעסיקים
מעל  300עובדים הנדרשת בתנאי הסף:
מספר לקוחות מעבר לתנאי הסף
1-2
3-4
 5ויותר
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ניקוד
1
3
6

7.1.5

המלצות ממקבלי שירותי ממונה בטיחות מהגוף המציע =  6נקודות
נציג התאגיד יפנה לאחד מהלקוחות הפעילים ,המעסיק מעל  500עובדים אשר
פורטו בטבלת הניסיון בחוברת ההצעה ,ואשר מקבל שירותי ממונה בטיחות
מהגוף המציע ויבקש את חוות דעתו לגבי שירותי הבטיחות שקיבל מהחברה בכל
אחד מהנושאים הבאים:
▪ מקצועיות הגוף המציע ;
▪ רמת השירות הניתן מהחברה ;
▪ היענות החברה לבלת"מים;
הציון שיינתן למציע בקריטריון זה יהיה בטווח של  0-6נקודות.

7.1.6

המלצות ממקבלי שירותי ממונה בטיחות מממונה הבטיחות המוצע =  6נקודות
נציג התאגיד יפנה לאחד מהלקוחות הפעילים ,המעסיק מעל  300עובדים אשר
פורטו בטבלת הניסיון בחוברת ההצעה ,ואשר מקבל שירותי ממונה בטיחות
מממונה הבטיחות המיועד לתאגיד ויבקש את חוות דעתו לגבי שירותי הבטיחות
שקיבל מממונה הבטיחות המוצע בכל אחד מהנושאים הבאים:
▪ מקצועיות ממונה הבטיחות;
▪ רמת השירות הניתן ע"י ממונה הבטיחות;
▪ היענות ממונה הבטיחות לבלת"מים;
הציון שיינתן לממונה הבטיחות בקריטריון זה יהיה בטווח של  0-6נקודות.

עם סיום בדיקת האיכות בכל  6הקריטריונים לעיל ,יסוכמו הנקודות שקיבלו הגוף המציע
וממונה הבטיחות מטעמו בכל אחד מהקריטריונים והתוצאה שתתקבל תהווה את ניקוד
האיכות הסופי של המציע ושל ממונה הבטיחות מטעמו.
7.2

8

מחיר =  50נקודות
-

המחיר בש"ח שהוצע לשעת עבודה של ממונה בטיחות

= מקס'  38נקודות

-

המחיר בש"ח שהוצע לשעת עבודה של חשמלאי בודק סוג 3

= מקס'  4נקודות.

-

המחיר בש"ח שהוצע לשעת עבודה של מהנדס קונסטרוקטור = מקס'  4נקודות.

-

המחיר בש"ח שהוצע לשעת עבודה של בודק מערכות כיבוי אש = מקס'  4נקודות.

אופן בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה
 8.1תחילה יבחן התאגיד את עמידת הגוף המציע (כולל ממונה הבטיחות שהוצע על ידו) בתנאי הסף
במכרז ויקבע באם הגוף מציע עובר לשלב בדיקת האיכות.
 8.2למציעים שעמדו בתנאי הסף ועברו לשלב האיכות תתבצע בדיקת איכות בהתאם לקריטריונים
שפורטו בסעיף  7.1לעיל וזאת כדלקמן:
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 oשלב א'  -נציג הגוף המציע וממונה הבטיחות מטעמו יוזמנו לפגישה עם הגורמים
המקצועיים בתאגיד לצורך התרשמות אישית מנותני השירות המיועדים ומשיטת
העבודה שהוצעה וזאת כמפורט בסעיפים  7.1.1ו 7.1.3 -לעיל.
לאחר סיום המפגש יינתן לגוף המציע ניקוד איכות בטווח של  0-10ולממונה הבטיחות
מטעמו ניקוד איכות בטווח בין  0-10נקודות.
 oשלב ב'  -ייבדק ניסיון הגוף המציע וניסיון ממונה הבטיחות ויינתן להם ניקוד בהתאם
לטבלאות שפורטו בסעיפים  7.1.2ו 7.1.4-בהתאמה.
 oשלב ג'  -נציג התאגיד יפנה ללקוחות של המציע ושל ממונה הבטיחות המוצע כפי
שפורטו על ידיהם בטבלאות בחוברת ההצעה ובטפסים ויקבל מהם חוות דעת והמלצות
על שירותי ממונה הבטיחות שקיבלו מהמציע עצמו ומממונה הבטיחות ויתן לכל אחד
מהם ניקוד איכות כולל בטווח של  0-5נקודות (סעיפים  7.1.5ו.)7.1.6-
לבסוף יחושב לכל מציע ולממונה הבטיחות מטעמו ניקוד איכות כולל וזאת ע"י סיכום
ניקוד האיכות שקיבלו בכל אחד מ 6-קריטריוני האיכות.
( 5חמשת) המציעים שקיבלו את ניקוד האיכות הגבוה ביותר מבין כל המציעים הם אלו
שיעברו לשלב בדיקת הצעות המחיר.
למרות האמור לעיל ,ועדת המכרזים ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,שומרת בידיה את הזכות
להעביר לשלב בדיקת הצעות המחיר מציעים נוספים מעבר לחמשת הראשונים ובתנאי
שניקוד האיכות הכולל שקיבלו היה זהה או קרוב מאוד לניקוד האיכות הכולל של ממונה
הבטיחות שדורג במקום החמישי בטבלת סיכום שלב האיכות.
כמו כן ובמידה ויהיו פחות מ 5 -מציעים בסיום שלב זה ,התאגיד רשאי להעביר לשלב
בדיקת המחירים גם פחות מ 5-מציעים.
 8.3למציע שעבר לשלב בדיקת הצעות המחיר יחושב ניקוד מחיר וזאת כמפורט להלן:
א.

תחילה יחושב לכל מציע ניקוד מחיר בכל אחד מ 4-קטיגוריות המחירים וזאת עפ"י
הנוסחה הבאה:
)A /B(XC
כאשר:
 = Aהצעת המחיר הנמוכה ביותר בקטיגוריה
 = Bהצעת המחיר הנבדקת בקטיגוריה
 = Cהניקוד המקסימלי האפשרי בקטיגוריה

ב.

ניקוד המחיר הכולל לכל מציע יחושב ע"י חיבור הניקוד שקיבל בכל אחת מארבעת
הקטיגוריות.

 8.4הניקוד הסופי לכל מציע יחושב ע"י חיבור ניקוד האיכות הכולל שקיבל עם ניקוד המחיר
הכולל שקיבל.
 8.5מציע שקיבל את הניקוד הסופי הגבוה ביותר ,ייקבע כזוכה במכרז ,אלא אם כן יתקיימו נסיבות
מיוחדות שלא לבחור בו.
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9

אופן התשלום לזוכה
9.1

תשלום עבור שירותי ממונה בטיחות שוטפים
בתחילת כל חודש במהלך תקופת ההתקשרות יעביר הזוכה לנציג התאגיד דיווח על פעילויות
הבטיחות השוטפות אותן ביצע במהלך החודש שחלף וזאת עפ"י פורמט שייקבע ע"י נציג
התאגיד.
נציג התאגיד יאשר בחתימתו את הדיווח הנ"ל או שיבקש מהזוכה לתקנו ולהחזירו לאישור.
לאחר אישור הדו"ח החודשי יעביר הזוכה לנציג התאגיד חשבונית מס תואמת בצירוף
הדו"ח המאושר.
תשלום החשבונית יבוצע בתנאי שוטף  30 +מיום הגשת החשבונית.

9.2

תשלום עבור אספקת שירותי מהנדסים בודקים
לאחר קבלת אישורי כל הבודקים לארוע ספציפי יעביר הזוכה לנציג התאגיד דיווח על
פעילויות בודקי הבטיחות לסוגיהם וזאת עפ"י פורמט שייקבע ע"י נציג התאגיד.
נציג התאגיד יאשר בחתימתו את הדיווח הנ"ל או שיבקש מהזוכה לתקנו ולהחזירו לאישור.
לאחר אישור הדו"ח החודשי יעביר הזוכה לנציג התאגיד חשבונית מס תואמת בצירוף
הדו"ח המאושר.
תשלום החשבונית יבוצע בתנאי שוטף  30 +מיום הגשת החשבונית.

 10מסמכים שיש לצרף להצעה
 10.1על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז על נספחיהם ,לרבות כתב מכרז זה על נספחיו
ומסמכיו ,לרבות ההסכם ,על נספחיו ,כשהם מלאים וחתומים ובשפה העברית ,ובכלל אלו:
 10.1.2אם המציע הוא תאגיד  -העתק תעודת ההתאגדות של התאגיד ,ותעודת/ות שינוי
שם ,אם קיימת/ות ,אישור עו"ד בדבר מורשי חתימה ותדפיס מלא ועדכני מהרשם
הרלוונטי.
 10.1.3ככל שהמציע אינו תאגיד  -צילום תעודת עוסק מורשה.
 10.1.4אישור בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז על ניהול פנקסי חשבונות
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 10.1.5אישור בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז על ניכוי מס במקור.
 10.1.6מסמכים להוכחת העמידה בתנאי הסף.
 10.1.7קורות חיים של ממונה הבטיחות המוצע.
 10.1.8התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה במכרז ולעמידתו בתנאי הסף הקבועים
בסעיפים  5.2.1ו 5.2.2 -למסמכי המכרז ,בנוסח המצורף כטופס מס'  1לנספח א'
למכרז.
 10.1.9תצהיר בהתאם לסעיפים 2ב ו2-ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו,1976-
בנוסח המצורף כטופס מס'  2לנספח א' למכרז.
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 10.1.10חוברת מסמכי המכרז ונספחיה כשהם חתומים על-ידי המציע בתחתית כל עמוד.
בנוסף ,המציע יחתום בעצמו על טיוטת ההסכם (נספח ד' למכרז) בראשי תיבות
בתחתית כל עמוד (לרבות הנספחים) ,ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך בעמוד
האחרון של ההסכם ,והחתימה תהיה מאושרת בידי עו"ד במקום המיועד לכך
בהסכם;
 10.1.11כל מסמך הבהרה ו/או תשובות לשאלות הבהרה ו/או תוספת ו/או עדכון לגבי
המכרז שיוצא בכתב על-ידי התאגיד ,ויפורסם באתר התאגיד.
 10.2אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה ,כמשמעות הדבר בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים,
רשאי המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד כנדרש בחוק זה ,ובהתאם לתנאים
המפורטים שם .מודגש בזאת ,כי בהתאם להוראות החוק האמור ,יש לצרף את האישור
והתצהיר כאמור ,בעת הגשת ההצעה למכרז ,כתנאי לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק
בשליטת אישה.
 10.3התאגיד רשאי לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן המסמכים ו/או הפרטים הנדרשים בתנאי
המכרז .בלי לגרוע מהאמור לעיל ,התאגיד יהיה רשאי  -לשיקול דעתו הבלעדי  -לדרוש מהמציע
השלמה ו/או הבהרה של איזה מהמסמכים ו/או הפרטים האמורים ,לרבות מסמכים ו/או
פרטים הנוגעים לעמידת המציע באיזה מתנאי הסף למכרז ו/או מסמכים ו/או פרטים שלא
נדרשו מראש.
 11הגשת ההצעה
11.1

את ההצעה ,על כל חלקיה (לרבות הצעת המחיר) ובצירוף כל המסמכים הדרושים הנלווים
אליה ,יש להגיש בשני עותקים  -מקור והעתק אחד ,במעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני
זיהוי כלשהם של המציע.
על המעטפה יש לציין" :מכרז פומבי דו שלבי  29/2019למתן שירותי ממונה בטיחות לתאגיד
השידור".

11.2

במעטפת המכרז יהיו שתי מעטפות פנימיות כמפורט להלן:
 11.2.1מעטפה מס'  – 1טופס הצעה ,מסמכים ואישורים :במעטפה זו יגיש המציע את
הצעתו החתומה ,ויצרף אליה את המסמכים והאישורים כנדרש במכרז זה ,לרבות
חוברת ההצעה המלאה ,קורות חיים וכן את כל מסמכי המכרז וכל המפורט בסעיף
 10.1לעיל (אך בשום אופן לא תכלול את הצעת המחיר) חתומים ,בשני עותקים.
 11.2.2בנוסף ,המציע יצרף למעטפה החסן נייד (דיסק און-קי) ,אשר יכיל את תכולת
ההצעה המלאה סרוקה ,למעט הצעת המחיר .נדרשת זהות בין תוכן ההצעה
המודפסת ותוכן ההצעה על גבי המדיה הדיגיטלית .במקרה של סתירה ,יגבר
האמור בתוכן ההצעה המודפסת.
 11.2.3מעטפה מס'  – 2הצעת המחיר :במעטפה זו יגיש המציע את הצעת המחיר ,במעטפה
סגורה ונפרדת ,על גבי נספח ב' למסמכי המכרז ,בשני עותקים כאמור .למעטפה זו
לא יצורף כל מסמך אחר.
נדרש ,כי פרטי הצעת המחיר לא יצוינו באף מקום נוסף בהצעה.
ועדת המכרזים תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול על הסף הצעה,
אשר הצעת המחיר שתוגש במסגרתה לא תוגש במעטפה סגורה ונפרדת ו/או אשר
חלק/ים ממנה ו/או כולה יהיו גלויים כחלק מההצעה.

11.3

ההצעה תוגש לתיבת המכרזים של התאגיד ,ברחוב צלע ההר  ,44מודיעין ,בין הימים ראשון
עד חמישי ,בין השעות  ,17:00 - 09:00וזאת לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז הקבוע בטבלת המועדים בסעיף .3.1
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הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל ,לא תובאנה לדיון
בפני ועדת המכרזים ותוחזרנה למציע.
11.4

יובהר ,כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל תוחזר למגיש ההצעה ,ותיפתח ,במידת
הצורך ,רק לצורך זיהוי פרטי המציע הרלוונטי במטרה להחזירה.

11.5

בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס.

11.6

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז ,וכי הייתה לו הזדמנות לקבל
כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו
טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו .מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון טענות
כנגד תנאי המכרז ,או כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו.

11.7

על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז ,את היקף ומאפייני השירותים,
וכן כל נתון ופרט משפטי ,כלכלי ,עסקי או אחר ,הרלוונטי ,לדעתו של המציע ,להליך המכרז,
לביצוע השירותים ולכלל התחייבויותיו של המציע על-פי מסמכי המכרז.

11.8

כל טענה בדבר טעות ,אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור בביצוע
השירותים מושא המכרז ,לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על-ידי המציע.

11.9

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז ,לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות מהכנת
ההצעה והגשתה ,תחולנה על המציעים בלבד .למניעת ספק ,המציעים לא יהיו זכאים לכל
השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.

 11.10אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים .ההצעה תוגש על-ידי מציע אחד ובשמו בלבד ,ללא
כל הסכם ,תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז זה.
גופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי (הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ נפרד) ,היוצר ו/או
עלול ליצור ניגוד עניינים ו/או לפגוע בתחרות בין שני הגופים ,לרבות הסכם לגבי שיתוף
פעולה או היעדר תחרות ,לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה .התאגיד יהא רשאי לפסול
הצעות של מציעים אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין ו/או חברת בת ו/או חברה מסונפת
ו/או חברה קשורה ,כהגדרתם בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968 -
 12הצעת המחיר והתמורה
12.1

הצעת המחיר תפורט על גבי טופס הצעת המחיר המצ"ב בנספח ב' למכרז ותכלול ביצוע
מושלם ומלא של כל התחייבויות ופעולות המציע בהתאם לתנאי מכרז זה ונספחיו לשביעות
רצון התאגיד .יש למלא בטופס הצעת המחיר את כל המחירים הנדרשים ,אי מילוי מחיר
בסעיף כלשהו ,יביא לפסילת ההצעה.

12.2

המחירים הינם קבועים וסופיים ולא ישולמו תוספות ו/או הפרשים ו/או התייקרויות מכל
סוג ומין .להסרת ספק מודגש כי לא ישולמו הפרשי הצמדה.

12.3

את המחירים יש לנקוב בשקלים חדשים ,ללא מס ערך מוסף ,שיחול כשיעורו ביום התשלום.

12.4

למען הסר ספק ,בכל מקרה שיתגלו בהצעה טעויות סופר או טעויות חשבוניות ,יהא התאגיד
רשאי לתקנן .הודעה על תיקון הטעות תימסר למציע .הצעה שלא ימולאו בה כל הרכיבים
לעל ,עלולה להיפסל.

12.5

יודגש ,כי המחירים שאותם נדרשים המציעים להציע ,כוללים את עלות כל השירותים
שיידרשו מבעל ההצעה הזוכה בהתאם למכרז זה ולהסכם ,לרבות כל עלות או הוצאה
הכרוכה בהם ,לרבות מס ישיר או עקיף ,למעט מע"מ.
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12.6

מודגש בזאת במפורש ,כי הצעת המחיר תהיה סופית וכי אי התקיימות של איזו מהערכות
המציע ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו ,תחזיותיו או תכניותיו ,לרבות בנוגע להיקף
השירותים שיוזמנו על-ידי התאגיד מכוח המכרז ,לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של
הצעתו ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.

 13תוקף ההצעה
13.1

ההצעה תעמוד בתוקפה למשך ( 6שישה) חודשים ממועד הגשת ההצעות למכרז ,אף אם
נבחר זוכה במכרז קודם למועד זה .זאת ,בין היתר ,למקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו
מתנאי המכרז ,או הציג מצג מטעה ,או יפר את ההסכם שיחתם עם התאגיד ,או בכל מקרה
אחר שזו זכיית הזוכה במכרז תבוטל .במקרה כאמור ,או במקרה שבו לא תצא ההתקשרות
עם הזוכה אל הפועל ,מכל סיבה שהיא במסגרת תקופה זו כאמור ,יהיה התאגיד רשאי ,אך
לא חייב ,ובלי לגרוע מכל זכות אחרת שקיימת לו לפי דין ,להתקשר עם המציע שהצעתו
דורגה במקום הבא.

13.2

התאגיד יהא רשאי לבקש מהמציעים (או מי מהם) להאריך את תוקף הצעתם לתקופה
נוספת ,אחת או יותר ,ובסך הכל לא יותר מ( 4-ארבעה) חודשים נוספים ,והמציעים
מתחייבים להאריכה בהתאם .מציע שלא יעשה כן עד המועד אותו יקבע התאגיד ,יראו אותו
כמי שחזר בו מהצעתו במכרז ,והתאגיד יהא זכאי לכל סעד שיעמוד לרשותו ,במקרה כזה,
בהתאם למסמכי המכרז ולפי הדין.

 14הצעה מסויגת או מותנית
14.1

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה ,באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות המכרז.
התאגיד יהא רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון במסמכי המכרז או בתנאיו ,אם
ייעשו ,משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז (להלן " -הסתייגות").

14.2

להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד ,והתאגיד יהא רשאי לקבל
הצעה אשר כללה הס תייגות ,תוך התעלמות ממנה ,או לחילופין לפסול את ההצעה ,לפי
שיקול דעתו הבלעדי .בחר התאגיד לקבל הצעה כאמור ,תודיע על כך למציע בכתב.

14.3

המציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו ,תוך התעלמות מן ההסתייגות שכלל במסמכי
המכרז או בהצעתו למכרז.

14.4

מציע הסבור ,כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות ,רשאי להעלות את השגותיו
או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות ,כמפורט בסעיף .4

 15הצעה תכסיסנית
בלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לתאגיד על-פי דין ,התאגיד יהיה רשאי לפסול הצעה תכסיסנית
או הצעה הלוקה בסבסוד צולב ,א ו שיש בה משום חוסר תום לב ,או הצעה שמהניתוח שלה עולה כי
היא הפסדית ,או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו.
 16דרישה למידע נוסף או להבהרות
16.1

ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע ,בכל שלב של המכרז ,הבהרות בכתב או בעל פה
ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע שאליו תפנה כאמור לשנות את
הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על פני מציעים אחרים .ההבהרות יהיו חלק בלתי
נפרד מההצעה.
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16.2

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר ,המלצות או אישורים
המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז,
לרבות בתנאי הסף ,וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה.

16.3

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם אם מצאה
כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים ,או כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את
טובת התאגיד כעורך המכרז ואת תכליתו של מכרז זה.

16.4

המציע מתחייב להמציא לתאגיד ,מיד עם דרישתו ,כל מידע ו/או אישור ו/או הבהרה כאמור
לעיל.

16.5

בלי לגרוע מכל האמור לעיל:

16.6

16.5.1

התאגיד יהא רשאי ,על -פי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש ממציע לגלות פרטים
מלאים ומדויקים בדבר זהותו ,עסקיו ,מבנה ההון שלו ,מקורות המימון שלו או
של בעל עניין בו ,שיטת התמחור/ניתוח המחירים אשר לפיהם תמחר את הצעתו,
וכן כל מידע אחר שלדעת התאגיד יש עניין בגילויו .מציע אשר נמנע מלמסור את
המידע הדרוש במועד שקבע לכך התאגיד – רשאי התאגיד שלא לדון עוד בהצעתו
או לפסלה.

16.5.2

נציגי התאגיד יהיו רשאים לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע לשם
קבלת חוות דעת ,נתונים ופרטים אחרים אודות המציע מגורמים שלישיים ,לפי
שיקול דעתו של התאגיד ,לרבות חוות דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע.

בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו ,מתחייב המציע לעדכן את התאגיד ,ללא דיחוי,
לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם יחול ,במידע שמסר לתאגיד ,בפרק הזמן אשר יחלוף ממועד
הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה במכרז,
ואם נקבע ,כבעל ההצעה הזוכה – עד לחתימה על ההסכם עמו.

 17חתימה על הסכם התקשרות
17.1

בתוך  7ימים ממועד ההודעה לזוכה על זכייתו בהליך ,מתחייב הזוכה לחתום על הסכם
ההתקשרות ,וזאת כתנאי לחתימת ההסכם על-ידי התאגיד ,ולהמציא לתאגיד שלושה
העתקים חתומים בצירוף כל המסמכים ,ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם,
לרבות ערבות הביצוע (בנוסח זהה לנוסח שצורף להסכם).

17.2

למען הסר ספק מובהר ,כי עובר לחתימת ההסכם בפועל על-ידי התאגיד לא יהא קיים
הסכם בר-תוקף בין הצדדים.

17.3

אי עמידה באמור בפרק זה ,תחשב כהפרה של תנאי המכרז .במקרה זה ,תהא ועדת
המכרזים רשאית להכריז על ביטול זכייתה של ההצעה הזוכה במכרז .כל זאת ,בלי לגרוע
מזכותו של התאגיד להיפרע מבעל ההצעה הזוכה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מההפרה.

 18פיצוי מוסכם
18.1

מבלי לגרוע מהאמור במכרז ,בכל מקרה בו לא יבצע הזוכה את השירותים עפ"י הדרישות
ובלוח הזמנים שנקבע ,התאגיד רשאי (אך לא חייב) לדרוש פיצוי מוסכם כמפורט בטבלה
להלן והזוכה יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם.
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להלן האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם:

18.2

אירוע

פיצוי מוסכם מקסימלי

 .1מתן שירותים שלא באמצעות ממונה הבטיחות שנבחר במכרז
ללא קבלת אישור הגורמים המקצועיים בתאגיד
 .2סירוב לספק בודקים מקצועיים לאירוע כל שהוא

 ₪ 3000לכל מקרה

18.3
18.4
18.5

 ,₪ 500לכל בודק

התאגיד יהא זכאי לנכות את סכום הפיצוי המוסכם מכל תשלום שיגיע לזוכה.
ניכוי הפיצוי מסכומים המגיעים לזוכה ,לא ישחררו אותו מהתחייבויותיו על פי מסמכי
המכרז.
אין האמור בא לפגוע בכל תרופה אחרת שהתאגיד זכאי ל לפי מכרז זה ועל פי כל דין.

 19בוטל.
 20ערבות ביצוע
בשעת חתימת ההסכם עם המציע שהצעתו תזכה במכרז ,וכתנאי מוקדם לכניסת ההסכם לתוקף,
ימציא הזוכה לתאגיד ערבות בנקאית (ערבות ביצוע) אוטונומית בלתי מותנית ,ע"ס  ₪ 20,000צמודה
לעליות במדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת ההסכם ,וזאת להבטחת מילוי התחייבויותיו של
המציע לפי ההסכם .תוקף ערבות הביצוע יהיה עד  30ימים לאחר סיום תקופת ההתקשרות ,והכל
כמפורט בהסכם ונספחיו .נוסח ערבות הביצוע יהיה כמפורט בנספח ו' למכרז זה.
 21עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה
21.1

בכפוף לתקנה (21ה) לתקנות ,כל משתתף במכרז יהא רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת
המכרזים ,בהתכתבויותיה עם המציעים ,בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה ,בעמדת
היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז ,וזאת תוך  30ימים ממועד מסירת ההודעה
בדבר החלטת וועדת המכרזים .זאת תוך תיאום מראש עם נציג התאגיד ,ובכפוף לתשלום
בסך של  ₪ 250כולל מע"מ בגין עיון בהצעה הזוכה.

21.2

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים (להלן:
"חלקים סודיים ") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים ,יציין במפורש
בהצעתו ,על גבי טופס מס'  3למסמכי המכרז ,מהם החלקים הסודיים ,וכן ,יצרף עותק
נוסף של הצעתו ,שבו החלקים הסודיים מושחרים.

21.3

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

21.4

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים
אלה של הצעות המציעים האחרים.

18

21.5

יודגש  :שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד,
אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

21.6

בלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת ,כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר שהוצע על-ידיו
לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.

 22הוראות כלליות
22.1

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד ,אשר תהא בשם המציע בלבד וללא כל הסכם ,קשר
או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.

22.2

כל מציע רשאי להגיש יותר ממונה בטיחות אחד העומד בכל דרישות הסף שנקבעו במכרז.

22.3

היררכיה בין המכרז להסכם  -ההסכם המצורף למכרז זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז .יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו (על נספחיו) כמסמך
אחד ,שחלקיו משלימים זה את זה.

22.4

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם ,יגבר הנוסח המטיב עם
התאגיד .מובהר לעניין זה ,כי חסר לא ייחשב כסתירה.

22.5

ביטויים המופיעים בלשון יחיד  -משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים המופיעים בלשון
זכר  -משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.

22.6

כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד ,והן לא ישמשו לצרכי
פרשנות.

22.7

התאגי ד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם מכל סיבה
שהיא ,לרבות סיבות תקציביות ,בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי .אם יחליט התאגיד
כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל
תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא ,בקשר לכך ,והם לא יהיו זכאים לתשלום
כלשהו ,לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק בגין הביטול כאמור ,ולא תחול על התאגיד
כל חובה לתשלום כאמור.

22.8

קניין התאגיד במסמכים  -מסמכי המכרז הם רכושו הבלעדי של התאגיד ,ואין לעשות בהם
שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות.

22.9

ניגוד עניינים  -בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה בניגוד עניינים /בחשש לניגוד
עניינים /מראית עין של חשש לניגוד עניינים .הוראות נוספות לעניין ניגוד עניינים מצויות
בהסכם ההתקשרות.

22.10

סמכות שיפוט  -סמכות השיפוט הבלעדית ,המקומית והייחודית לדון בתובענה שעילתה
מכרז זה ,לרבות ההסכם המצורף לו ,תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.

 23זכויות וועדת המכרזים
מבלי לגרוע מיתר הוראות מכרז זה ,ומסמכויותיה לפי מכרז זה ועל פי כל דין ,ועדת המכרזים תהא
רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי:
 23.1לבטל את המכרז.
23.2

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה ותנאיה.
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23.3

לפסול הצעות אם הן חסרות ,מוטעות או מבוססות על הנחות בלתי נכונות.

23.4

לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע ,בכדי לקבל הבהרות להצעתו.

23.5

לא לקבוע כזוכה את ההצעה שקיבלה את הניקוד הסופי הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

23.6

לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז ,וזאת בכפוף לתקנות חובת המכרזים.

23.7

לצמצם או להרחיב את היקף השירותים אם בהפחתה/הוספה של אתרים ואם
בהפחתה/הרחבה של השעות החודשיות.

23.8

לקבוע כשיר נוסף (אחד או יותר) למכרז למשך שנת ההתקשרות הראשונה עם הזוכה.

בכבוד רב,
וועדת המכרזים
תאגיד השידור הציבורי
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נספח א'  -חוברת ההצעה
את ההצעה יש להגיש על גבי טופס זה ,על נספחיו ,בצירוף כל הנספחים והתצהירים הנדרשים במסמכי
המכרז

לתשומת לב המציע  -יש למלא את הטופס באופן קריא ,ולהתייחס לכל הסעיפים.
פרטי המציע
פרטים למילוי

נושא
שם המציע
מספר מזהה
כתובת:

רחוב_____________________________________ :
מספר_____________________________________ :
ישוב:

_____________________________________

מיקוד_____________________________________ :
מספר טלפון
מספר פקס
כתובת דוא"ל
שם איש
מטעם המציע
תפקיד

הקשר

מספר טלפון
מספר טלפון נייד
כתובת דוא"ל

21

טופס מס'  - 1התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז ועמידה בתנאי הסף
אני הח"מ ( ...............שם מלא של המציע) מס' תאגיד/עוסק מורשה/ת"ז  ,............................לאחר
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייב
ומצהיר בזאת כדלקמן:
.1

הנני מכהן/ת בתפקיד  ..................במציע.

.2

הנני מוסמך/ת ליתן ,ונותן/ת תצהיר זה ,בשמו ומטעמו של המציע.

.3

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור ,ממסמכים שבהם עיינתי
ומחקירה ודרישה שביצעתי.

.4

הנני מאשר כי קראתי בעיון רב את כלל מסמכי המכרז ,על נספחיו ,ואני מצהיר שהבנתי את דרישות
המכרז ותנאיו ,וכי אני מסכים/ה לדרישות המכרז ללא סייג.

.5

כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע (להלן " -ההצעה") נבדקו על-ידי ,ואני מאשר/ת את היותם
נכונים ומדויקים.

.6

הוראות המכרז וההסכם המצורף למכרז ,על נספחיהם ,ידועות למציע ומקובלות עליו ,והוא יקיים
ללא סייג את התחייבויותיו על-פי המכרז ,ההסכם על נספחיו ,הצעת המציע ועל-פי דין.

.7

עמידה בתנאי הסף במכרז
הנני מצהיר כי החברה המגישה את ההצעה למכרז וכן המועמדים לשמש ממוני בטיחות מטעמה
עבור התאגיד עומדים בכל דרישות הסף המפורטות בסעיף ( 5.2.1לחברה) ו( 5.2.2 -לממונה הבטיחות
המוצע).

.8

אי תיאום הצעות במכרז:
8.1

המציע לא תיאם מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהו.

8.2

ההצעה מוגשת על-ידי המציע באופן עצמאי .אין ולא היו בין המציע לבין מציעים אחרים או
מציעים פוטנציאליים למכרז הסכם ,הבנות ,התייעצות ,קשר או שיתוף פעולה כלשהו בקשר
עם המכרז.

8.3

ההצעה ,גובשה על-ידי המציע בתום לב ,ולא נעשתה בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו
עם משתתף או משתתף פוטנציאלי אחר במכרז.

8.4

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע או
אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז ,או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.

8.5

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות למכרז.

8.6

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת
המציע.

8.7

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

8.8

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
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.9

הגשת ההצעה החתומה על גבי טופס ההצעה ,וכן הגשת הצעת המחיר החתומה ,מהוות ראיה חלוטה
לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז ובהסכם המצורף לו ,על נספחיהם ,את המענה/ים
לשאלות הבהרה והודעות על עדכונים  -אם היו כאלה ,הבין את האמור בהם ,ונתן לכך את הסכמתו
הבלתי מסויגת.

.10

המציע הינו בעל הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות ,הכישורים ,הרישיונות והאמצעים ,לרבות כוח
האדם והציוד ,הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על-פי ההסכם המצורף למכרז ,ונכון למועד
הגשת ההצעה ,לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי ,לרבות ניגוד עניינים ,שיש בה כדי למנוע
מהמציע לקיים איזו מהתחייבויותיו על-פי המכרז ,ההסכם ,הצעת המציע או על-פי דין.

.11

המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על-פי דין ,ובידיו כל הרישיונות הנדרשים על-פי
דין.

.12

המציע פועל ומקיים חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה  -ובכלל זה צווי
ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  -החלים על המציע כמעסיק לעניין הספקת השירותים ,לרבות
בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים) ,תשנ"א 1991-ובהתאם לחוק
שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987-ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ,כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי
ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

.13

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה_____________ :

תאריך__________ :

שם המצהיר___________ :

אישור עו"ד
אני עו"ד  ........ ...................מ"ר  ...................מאשר בזה ,כי ביום  ...............התייצב בפני מר/גב'
 .....................המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה לפי ת"ז מס'  ........................ולאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל ,וחתם/ה עליה בפני.
______________
תאריך

__________________
חתימה וחותמת
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טופס מס'  - 2תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
אני הח"מ ( ...............שם מלא של המציע) מס' תאגיד /עוסק מורשה /ת"ז  ,............................לאחר
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייב
ומצהיר בזאת כדלקמן:
.1

הנני מכהן/ת בתפקיד  .....................במציע.

.2

הנני מוסמך/ת ליתן ,ונותן/ת תצהיר זה ,בשמו ומטעמו של המציע.

.3

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור ,ממסמכים שבהם עיינתי
ומחקירה ודרישה שביצעתי.

הצהרה קיום דיני עבודה  -הצהרה סעיף 2ב לחוק
.4

עד למועד האחרון להגשת הצעות ,לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע ,ביותר משתי עבירות לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א 1991-ו/או לפי חוק
שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987-ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור  -עד למועד האחרון להגשת
הצעות ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה.

.5

המונחים "אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"-שליטה" משמעם :כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי),
תשמ"א.1981-

.6

לענין תצהיר זה" ,בעל זיקה"" ,הורשע" ו"עבירה"  -כמשמעותם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :החוק").

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – הצהרה סעיף 2ב 1לחוק
.7

נכון למועד הגשת ההצעות:
7.1

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון
זכויות") לא חלות על המציע.
או

7.2

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן ,אם המציע
מעסיק  100עובדים לפחות ,הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת
הצורך  -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן ,אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (ב)
לסעיף 2ב )2(1לחוק ,ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה
– הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.

לצורך סעיף זה" :מעסיק"  -כמשמעותו בחוק שיוויון זכויות.
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המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות על-פי מכרז זה (אם הצעתו תיבחר
כהצעה הזוכה במכרז).
.8

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

____________________
שם המצהיר

_____________________
חתימה

_____________
תאריך

אישור עו"ד

אני עו"ד  ...........................מ"ר  ...................מאשר בזה ,כי ביום  ...............התייצב בפני מר/גב'
 .....................המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה לפי ת"ז מס'  ........................ולאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל ,וחתם/ה עליה בפני.

______________
תאריך

__________________
חתימה וחותמת
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טופס מס'  - 3הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור

אני הח"מ  ...............................מס' רישום( ........................... :להלן" :המציע") מצהיר בזאת ,כדלקמן:
נא לסמן  Xבמקום המתאים (החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות):
 ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז פומבי מס'  29/2019למתן שירותי ממונה בטיחות עבור
תאגיד השידור הישראלי אינה כוללת פרטים סודיים.
 הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן [במקרה של מילוי חלק
זה ,יש לצרף עותק נוסף של ההצעה ,שבו החלקים הסודיים מושחרים]:
א.

ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז ,המבקש לעיין במסמכים שונים,
עיון במסמכים ,בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה (21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג,1993-
בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-ובהתאם להלכה הפסוקה.

ב.

אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים
אחרים ,אם אבחר כזוכה במכרז ,ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

ג.

ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות
המציעים האחרים.

ד.

ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים ,וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות
העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל
דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

________________________

______________________

חתימה  +חותמת (אם נדרש)

תאריך

אישור עו"ד

אני הח"מ ,עו"ד  ...........................מ"ר  ,.....................שכתובתי  ,.....................................מאשר בזאת
כי ביום  .......................הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'  .............................נושא/ת ת"ז מס'
 ...................................וחתם/ה על מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________

_____________

תאריך

חותמת וחתימה
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נספח ב' -הצעת מחיר
הנדון :מכרז פומבי מס'  29/2019לאספקת שירותי ממונה בטיחות
עבור תאגיד השידור הישראלי
שם המציע............................... :
מספר מזהה (מס' ת"ז  /מס' עוסק מורשה  /מס' רישום)................................ :
כתובת ....................................................... :טלפון........................................................ :
שם איש קשר ותפקידו .................................. :טלפון איש הקשר......................................... :
טלפון נייד איש הקשר ............................... :כתובת דוא"ל של איש הקשר........................................ :
אני הח"מ ...................... ,מס' רישום ( .............................להלן" :המציע") ,לאחר שעיינתי היטב בכל
מסמכי המכרז ונספחיו ,מגיש בזה את הצעת המחיר למכרז ,כדלקמן:
.1

להלן הצעת המחיר המוצעת על ידי עבור השירותים הבאים:

תיאור השירות

המחיר בש"ח  ,לא כולל מע"מ

שירותי ממונה בטיחות שוטפים

___________  ₪לשעת עבודה

חשמלאי בודק סוג 3

___________  ₪לשעת עבודה

מהנדס קונסטרוקטור

___________  ₪לשעת עבודה

בודק מערכות כיבוי אש

___________  ₪לשעת עבודה

.2

הצעת המחיר שלי כוללת ביצוע מושלם ומלא של כל התחייבויות והפעולות בהתאם לתנאי מכרז זה
ונספחיו לשביעות רצון התאגיד.

.3

מחירי הצעתי כוללים את כל הרווחים ,השירותים לרבות עבודה ההוצאות והרווח ,מיסים והיטלים,
פרט אם יצוין במפורש אחרת במסמכי המכרז ,וכל ההוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות
להידרש לביצוע התחייבויותיי על -פי מכרז זה ,לרבות כל הדרוש לביצוע השירותים בשלמות ובין
השאר אף את כל ההוצאות הכלליות והמקריות העשויות להידרש בביצוע השירותים .יובהר ,כי לא
ישולם לזוכה כל תשלום נוסף מעבר לתמורה הנקובה לעיל.

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע
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אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד  ...........................מ"ר  ,.....................שכתובתי  ,.....................................מאשר בזאת
כי ביום  .......................הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'  .............................נושא/ת ת"ז מס'
 ...................................וחתם/ה על מסמך זה בפני.
___________
שם

_____________
תאריך

_____________
חותמת וחתימה
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נספח ג' -הוכחת ניסיון המציע וממונה הבטיחות
.1

נתונים לגבי הגוף המציע (החברה)

שם הגוף המציע:

תאריך הקמה:

מספק שירותי בטיחות ברציפות
החל
מתאריך________________:
ועד למועד האחרון להגשת
ההצעות

מספר ממוני בטיחות המועסקים ע"י המציע נכון למועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז______________ :

.2

סוג התאגדות:

מס' רישום:
(ח.פ/ע.מ)...

מספר לקוחות להם מספק המציע שירותי ממונה בטיחות (נכון
למועד הגשת ההצעה)_____________ :

פרטי ממונה הבטיחות המוצע לתאגיד (חובה לצרף קורות חיים וצילום תעודת הסמכה
בתוקף)
שם ממונה הבטיחות
גיל
כתובת
מס' סלולרי
מייל
שנות ותק בתחום הבטיחות
מספר רישיון
שם המוסד המנפיק
את הרישיון
תוקף הרישיון

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע
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.3
שם מקבל השירות
(הלקוח)

פירוט ניסיון הגוף המציע במתן שירותי הבטיחות ללקוחות שונים:

תחום העיסוק של
הלקוח

תאריך

תקופת מתן השירות
ללקוח
עד תאריך
מתאריך

שם מלא של החותם בשם המציע
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מספר
אתרים
בהם ניתן
השירות

מספר
עובדי
הלקוח

סה"כ
שטח אתרי
הלקוח
(מ"ר)

חתימה וחותמת המציע

.4

פירוט ניסיון ממונה הבטיחות המוצע ע"י המציע למכרז במתן שירותי ממונה בטיחות ללקוחות
שונים:

שם מקבל השירות
(הלקוח)

תחום העיסוק של
הלקוח

תאריך

תקופת מתן השירות
ללקוח
עד תאריך
מתאריך

שם מלא של החותם בשם המציע
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מספר
אתרים
בהם ניתן
השירות

מספר
עובדי
הלקוח

סה"כ
שטח של
אתרי
הלקוח
(מ"ר)

חתימה וחותמת המציע

.5

פרטי ממליצים מבין הלקוחות הפעילים של המציע ושל ממונה הבטיחות

ממליצים על הגוף המציע (לקוחות המעסיקים מעל  500עובדים):

שם הלקוח (פעיל)

כמות
עובדים

שם הממליץ

מס' סלולר

תפקיד אצל
הלקוח

הערות

ממליצים על ממונה הבטיחות (לקוחות המעסיקים מעל  300עובדים):
שם הלקוח (פעיל)

תאריך

כמות
עובדים

שם הממליץ

מס' סלולר

שם מלא של החותם בשם המציע
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תפקיד אצל
הלקוח

הערות
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נספח ד'  -ביטוח
 .1מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על היועץ לערוך ולקיים ,על חשבון
היועץ ,למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות היועץ קיימת על פי הסכם זה או על פי כל דין
ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך  7שנים לפחות לאחר סיום ההתקשרות ,את הביטוחים
המפורטים להלן (להלן" :ביטוחי היועץ") ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל:
א .ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות היועץ כלפי עובדים ,המועסקים על ידי היועץ על פי
פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם  ,1980 -בגין
מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה ,תוך כדי ועקב ביצוע
השירותים בגבול אחריות בסך של ( ₪ 6,000,000שישה מיליון שקלים חדשים) לעובד ו-
( ₪ 20,000,000עשרים מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח יורחב
לשפות את המזמין ,היה וייקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית ,כי על המזמין
מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי היועץ.
המזמין מאשר ,כי היה ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ בקשר עם ו/או במסגרת מתן
השירותים ,ליועץ הזכות שלא לערוך את ביטוח חבות המעבידים המפורט בסעיף זה.
ב .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות היועץ על פי דין ,בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו
לכל אדם ו/או גוף בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות בסך של ₪ 1,000,000
(מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח יורחב לשפות את המזמין
בגין אחריות ,שתוטל על המזמין למעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או מי מטעם היועץ ,וזאת בכפוף
לסעיף "אחריות צולבת".
ג .ביטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות היועץ על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש
לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של היועץ או של עובדי היועץ או
של כל מי מהבאים מטעם היועץ בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם מתן השירותים ,בגבול
אחריות בסך של ( ₪ 1,000,000מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
הביטוח כולל תקופת גילוי בת  12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי
היועץ ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור בסעיף זה .הביטוח כאמור יכלול
תאריך למפרע שאינו מאוחר למועד תחילת מתן השירותים .הביטוח יורחב לשפות את המזמין
בגין חבות ,אשר תוטל על המזמין עקב מעשה ו/או מחדל של היועץ או של מי מהבאים מטעם
היועץ ,וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות היועץ כלפי המזמין.
.2
.3

.4

.5

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת
על היועץ ,שאינה פוטרת את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין .מוסכם בזאת,
כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
ביטוחי היועץ יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ויכללו סעיף ,לפיו מבטחי היועץ
מוותרים על כל טענה ,דרישה או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי המזמין .כן יכללו ביטוחי היועץ סעיף,
לפיו לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח ,אלא בהודעה בת  30יום מראש למזמין ,בדואר
רשום.
היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות ,לכל אובדן או נזק לרכוש ,המובא על
ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי המזמין ו/או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים,
ולא תהיה ליועץ כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור; ואולם
הפטור כאמור ,לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים או חלק
מהם יסופקו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ ,על היועץ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח
נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם .לחלופין ,ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני
המשנה במסגרת ביטוחי היועץ.
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נספח ה'
הסכם
שנחתם ב____________ביום_________ בחודש __________ לשנת 2019
תאגיד השידור הישראלי

בין

ב אמצעות מורשי החתימה :המנכ"ל ומ"מ סמנכ"ל כספים
מ רחוב קרמינצקי  , 6תל אביב
ח.פ 500501952
(להלן " :התאגיד" )
לבין

מצד אחד

_______________
כ תובת__________________ :
ח.פ____________ _____ :.
באמצעות המורשים לחתום מטעמו_________________ :
מצד שני
(להלן" :הספק" )

הואיל
והואיל
והואיל

והתאגיד מעוניין בקבלת שירותי ממונה בטיחות ופרסם מכרז פומבי דו  -שלבי
מס'  29/2019לקבלת שירותים אלו (להלן  " -המכרז ");
ו הצעת הספק נבחרה כזוכה במכרז בהתאם להחלטת ועדת המכרז י ם של
הת אגיד מיום ____________;
הצדדים מבקשים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי הוראות הסכם
זה להלן ובכפוף להן ;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

המבוא ,כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם
המבוא להסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד ממנו ובסיס להתקש רות
. 1.1
הצ דדים לפיו .כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא לנוחיות
הקריאה בלבד .למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא אותה משמעות שהוקנתה
להם במסמכי המכרז ,אלא אם כן משתמעת להם מהדברים ו/או מהקשרם
משמעות אחרת.
במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות ה סכם זה
. 1.2
ייעשה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול ,ובכל מקרה יחולו ההוראות
המיטיבות עם החינוכית ,אלא אם נאמר במפורש אחרת .למען הסר ספק,
מובהר כי חוסר לא ייחשב כסתירה.
מסמכי המכרז על נספחיהם מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
. 1.3
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.2

הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מתחייב ומצהיר ב זאת כדלקמן:
. 2.1

. 2.2

. 2.3
. 2.4
. 2.5
. 2.6

. 2.7

. 2.8

.3

הספק יבצע את השירותים אך ורק באמצעות ממונה הבטיחות אשר הוצע על ידו
במסגרת הצעתו למכרז (בכפוף להוראות המכרז בעניין זה) (להלן " :הממונה ").
הספק לא יהא רשאי להחליף את הממונה אלא ב מקרים בהם הממונה לא יהיה
זמין לביצוע השירותים בתקופה מסוימת ,או שהופ סקה ההתקשרות שלו עם
הספק ,ובמקרים כאלו הוא מתחייב להעמיד ממונה בעל ניסיון וכישורים שאינם
פחותים מניסיון וכישורי הממונה שהוצע על ידו במכרז ,ובכל מקרה ,בכפוף
לאישור התאגיד מראש ובכתב .אישור התאגיד ינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי של
התאגיד ,ולספק לא תהא כל טענה כל פי התאגיד בשל כך.
הספק מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן
השירותים נשוא הסכם זה ובכלל זה ,הספק מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בכל
דרישות חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי "ד  1954 -והתקנות שהותקנו על פיו
והוא מתחייב לפעול בהתאם להם במהלך כל תקופת הסכם זה.
הספק ישתף פעולה עם ה תאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות
המכרז והסכם זה ויעמוד לרשות התאגיד באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה,
וזאת בהתאם לצרכי ה תאגיד  ,ככל שיידרש ,ל הספקת השירותים במלואם.
במתן השירותים על ידיו עבור ה תאגיד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד
ג' כלשהו ,לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.
יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים ,לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי
האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצ ועי ,הניסיון והמומחיות הנדרשים
לשם אספקת השירותים.
הוא והממונה מטעמו מחזיק ים במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות
כל דין ,לרבות כל ה רישיונות ,היתרים ,תעודות ,הסמכות והכשרות הנדרשים על
פי כל דין לשם התאגדותו ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה .הספק מתחייב
להחזיק מסמכים תקפים כאמור לעיל במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג
המסמכים ל תאגיד בכל עת שיידרש.
הספק מתחייב להודיע ל תאגיד באופן מיידי על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו,
לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים
בהתאם להסכם זה על נספחיו .הספק יודיע ל תאגיד בע"פ ובכתב ,לכל המאוחר
בתוך  48שעות ,על כל שינו י במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה בו עולה כי לא יהיה
באפשרותו להעניק את השירותים המבוקשים ו/או על כל אפשרות מסתברת כי
לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי המכרז והסכם זה ,כולן או מקצתן ,מכ ל
סיבה שהיא ו/או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים
המבוקשי ם (ובכלל זה כל עניין שיש בו כדי להשפיע על יכולת הממונה לבצע את
השירותים לפי הסכם זה) .
מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו ובהצעתו
במכרז היא תנאי מהותי בהסכם זה .אי נכונות הצהרות אלה או חלקן ,בין בעת
חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלא חר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה
מצד הספק .

השירותים שי סופקו על  -ידי הספק
.3.1

הספק יספק לתאגיד שירותים של ממונה על הבטיחות ,הגהות ובריאות העובדים בתאגיד,
לרבות סקרי בטיחות שנתיים שיכללו את כל אתרי התאגיד וסקרי מעקב לביצוע המלצות
הקטנת סיכוני בטיחות באתרים אלה ,וזאת בהתאם לסעיף ( 25א) לחוק ארגון הפיקוח
על העבודה ,תשי"ד( 1954-להלן בסעיף זה" :החוק") ולפי התקנות שהותקנו ויותקנו על
פיו וכן כל הוראת דין רלבנטית אחרת .כמו כן ייעץ לתאגיד בכל הנוגע לחוקים ,לתקנות
ולתקנים בענייני בטיחות ויבצע כל פעולה הקשורה ו/או הכרוכה בכך וכן יסייע לתאגיד
ולמי מטעמו בנוגע לבטיחות ,גהות הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של עובדי התאגיד,
ולרבות ביצוע כל הפעולות המפורטות בתקנה  10לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה
(ממונים על הבטיחות) התשנ"ו 1996 -וכל הוראה אחרת שתבוא במקומם.
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.3.2

השירותים המפורטים להלן (למעט זימון מהנדסי בטיחות לפי דרישה) ,יינתנו באופן
שוטף ,מידי חודש בחודשו ,בהיקף של עד  120שעות בחודש קלנדרי (להלן" :השירותים
השוטפים").
הקצאת שעות הפעילות החודשיות יהיו עפ"י קביעת נציגי התאגיד לתחום זה ,וזאת לאחר
שהוצגה בפניהם ע"י הממונה תכנית העבודה החודשית והיקף השעות הנדרש לצורך
ביצועה.
מובהר בזאת כי לא תשולם תמורה נוספת מעבר ל 120 -השעות החודשיות עבור השירותים
השוטפים ,וכי כל חריגה בהיקף השעות החודשיות טעונה אישור מראש ובכתב של
האחראי מטעם התאגיד.
למען הסר ספק ,כמות השעות הנקובה לעיל הינה כמות מקסימלית לשירותים השוטפים
לחודש קלנדרי ,ואינה מחייבת את התאגיד .כמות העבודה בפועל תיקבע לפי צרכי
התאגיד ,ולספק לא תהא כל טענה כלפי התאגיד ,במקרה בו כמות השעות החודשית בפועל
תהא קטנה יותר.

.3.3

השירותים השוטפים יינתנו תוך הקפדה על לפחות ביקור אחד בחודש בכל אחד מאתרי
התאגיד כמפורט בטבלה להלן:
שם
האתר

כתובת

שטח
מס'
עובדים במ"ר

קומות
באחריות
התאגיד

תל אביב

קרמניצקי 400 6

2,500

5

מודיעין
(*)

צלע ההר 450 44

4,500

3

1,200

1

חורי ,2
בניין
חיפה
הנביאים
באר שבע יהושע 9צורף 40
70

600

ירושלים

יד חרוצים
 ,19תלפיות

60

1,000

ירושלים

יד חרוצים
14

1

400

תכולת האתר
אולפני רדיו וטלוויזיה,
משרדים
אולפני רדיו וטלוויזיה,
משרדים
אולפני רדיו ,טלוויזיה
ומשרדים

אולפן רדיו  + 1עמדת צילום
1
ומשרדים
 2קומות  +ארכיון ,משרדים
אולם
איחסון
מחסן טכני
1

אולפני טלוויזיה ,אולפני
ירושלים כנפי נשרים
רדיו ,חדרי שידור ,חדרי
6
9,000
35
עריכה ,משרדים...
(*) מבנה זה הוא מבנה זמני עד למעבר למשכן הקבע בירושלים
.3.4

להלן פירוט הפעילויות העיקריות שיבוצעו ע"י הממונה מטעם הספק במסגרת השירותים
השוטפים:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

כתיבת נהלי בטיחות ועדכונם השוטף בהתאם לעדכוני החקיקה בנושא;
ביצוע סקר חודשי על סיכוני בטיחות בכל אתרי התאגיד;
התראה על מחדלי בטיחות ומעקב אחר ביצוע התיקונים;
השתתפות בוועדת בטיחות – חובה :אחת לחודש ,במהלכה יסקור את כל אירועי הבטיחות
שקרו בחודש הקודם ויציג דו"ח סטטוס הטיפול בהם;
הכנת דו"חות בטיחות חודשיים שוטפים והעברתם לנציג התאגיד;
בצוע תחקירים מידיים על אירועי בטיחות שהתרחשו בתאגיד;
ביצוע בדיקות תקופתיות לציוד המחייב בדיקה;
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▪ ייצוג התאגיד מול הרשויות השונות בכל הקשור לבטיחות;
▪ ביצוע פעילויות בתחום הבטיחות באירועים מיוחדים בתוך אתרי התאגיד או מחוצה להם,
ע"פ דרישת נציגי התאגיד ובתאום עם הגורם המקצועי;
▪ זימון מהנדסי בטיחות לביצוע ביקורות ומתן אישורי בטיחות (לרבות התשלום
למהנדסים);
▪ מתן הסמכות לעבודה בגובה וכדומה;
▪ ביצוע מטלות נוספות בתחום הבטיחות עפ"י דרישות נציג התאגיד;
 3.5במסגרת ביצוע השירותים השוטפים יידרש הממונה בין השאר לבצע את הפעילויות הבאות:
3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.5.8

3.5.9

3.5.10

להכין הוראות בטיחות וגהות ולסכם כל המידע הרלוונטי בדבר סיכונים בעבודה לא
יאוחר מ 90 -יום ממועד החתימה על החוזה .ההוראות יוכנו בתיאום עם נציג
התאגיד .הזוכה יידרש לדאוג לקיום ההוראות ולדיווח לתאגיד בכתב על כל הפרה
שלהן; כמו כן ,יידרש לעקוב אחר הדרכת עובדים באשר לסיבות לתאונות ומחלות
המקצוע והלקחים שהופקו.
לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת
עובדים (התשנ"ט )1999 -וכל הנחייה אחרת בתחום זה ,להכין תכנית להדרכת
עובדים ולבצעה.
להכין תכנית בטיחות שבועית ושנתית בתאגיד ,לא יאוחר מ 14 -ימים ממועד
החתימה על החוזה ולהעבירה לאישור מראש של נציג התאגיד .התוכנית תעודכן
כנדרש על פי כל דין והוראה ועל פי הנחיות נציג התאגיד ,ועל הזוכה לוודא את
ביצועה ,לרבות הכללת הוראות עדכניות בתכנית בטיחות ככל שקיימת בתאגיד.
בהתאם לתוכנית הבטיחות שהוגשה על ידו (כאמור לעיל) הזוכה יידרש לעקוב אחר
ביצוע התוכנית ולעדכנה מעת לעת בהתאם לשינויים בחקיקה הרלוונטית או בכל
הוראות דין רלוונטיות בכל הנוגע לנושאים של שימוש ,הפעלה ,תחזוקה ואחסון
בטוח של ציוד ,של חומרים ושל תהליכי עבודה בתאגיד ובמוסדותיו ושל נהלים
במקום העבודה.
לייעץ לתאגיד בנוגע לחקיקה הרלוונטית בתחום הבטיחות לרבות כל החוקים,
תקנות והוראות הדין הרלוונטיות בתחום הבטיחות.
לסייע לתאגיד בכל הנוגע לבטיחות ,גהות ,הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של
העובדים.
לסייע לקיום סדרי ונהלי בטיחות וגהות נאותים בתאגיד ובמוסדותיו ,בתהליכי
העבודה ,במבנים ,בציוד ,בחומרים וכל שינוי בהם ולוודא סימון חומרים.
לאתר מפגעי בטיחות וגהות להתריע בפני נציג התאגיד מידית וללא דיחוי על כל סכנה
הנשקפת לחייו או לבריאותו של עובד ו/או מבקר ו/או נותן שירותים בתאגיד ועל
הצורך בהפסקת עבודה ו/או פעילות מידית .וכן להודיע לתאגיד על כל פעולה הדרושה
למניעת תאונות ו/או מפגעים בנושא הבטיחות ,הגהות ובריאות של העובדים
והמבקרים בתאגיד.
לרכז את כל המידע הקשור לתאונות עבודה בתאגיד ובכלל זה :עריכת בירור הסיבות
לתאונות עבודה; כתיבת ממצאים ולקחים וכן המלצות למניעת חזרה על תאונות
עבודה; ריכוז כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה בתאגיד והדרכת עובדים
בקשר לנסיבות תאונות ומחלות מקצוע.
לעדכן באופן שוטף ובכתב את נציג התאגיד כפי שיקבע על ידו על כל ממצא או אירוע
שנתגלו ועל כל נהלים ותכניות הדרושים לבטיחות וגהות נאותים בתאגיד.
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3.5.11

3.5.12

3.5.13

3.5.14
3.5.15

3.5.16
3.5.17
3.5.18

3.6

לבצע ביקורות ומעקב על מצבם התקין של התקני הבטיחות והגהות ,של ציוד המגן
האישי ,של כלי העבודה והציוד החייב בבדיקות תקופתיות על פי דין ,על פי הוראות
יצרן ,ולפי כללי המקצוע המקובלים.
לעקוב אחר ביצוע של בדיקות סביבתיות תעסוקתיות הנערכות על ידי מעבדה
מוסמכת; לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת נציג התאגיד את
ההמלצות וההוראות של הגורמים המוסמכים.
לסייע בהכשרתם של נאמני בטיחות מטעם התאגיד על ידי המוסד לבטיחות וגהות
ו/או חברת חיצונית אחרת המוכשרת ומוסמכת לבצע הכשרה כאמור ולבצע הדרכות
לעובדי התאגיד כנדרש ו/או כפי שיידרש על פי דין.
להיענות לקריאות פתע במצבים מיוחדים.
ביצוע פעילויות בתחום הבטיחות באירועים מיוחדים בתוך אתרי התאגיד או
מחוצה להם ,ע"פ דרישת נציגי התאגיד ובתאום עם הגורם המקצועי ,לרבות:
 3.5.15.1קביעת דרישות והנחיות בטיחות לקבלני חוץ המספקים שירותים
לאירועים מיוחדים באתרי התאגיד ומחוצה להם;
 3.5.15.2פיקוח על יישום ההנחיות בשטח;
 3.5.15.3ליווי המבצעים באתרי התאגיד ומחוצה להם במהלך ביצוע ההקמות
והעבודות המיוחדות;
ביצוע הדרכות לעבודה בגובה;
השתתפות בוועדת הבטיחות של התאגיד אחת לחודש ,ובמהלכה יסקור ויגיש דו"ח
מפורט על הפעולות שבוצעו על ידו במסגרת מתן השירותים לרבות פירוט אירועים
חריגים אם אירעו והמלצות לביצוע בצירוף העתקי תכניות והוראות שהוכנו על ידו.
להכין סקרי בטיחות של יועץ בטיחות לגבי התאגיד עד לתאריך ה 15 -לחודש פברואר
של כל שנה במהלך תקופת ההסכם .

זימון בודקי בטיחות לביצוע ביקורות ומתן אישורי בטיחות
3.6.1

הספק יידרש מדי פעם ,לאתר ,לתאם ולהביא לאתרי התאגיד ולאתרים מחוץ
לתאגיד ,בודקים בתחומי הבינוי ,החשמל וכיבוי אש (להלן" :בודקי בטיחות")
וזאת לצורך מתן אישורי בטיחות לפרויקטים הדורשים אישורי מהנדסים בודקים
(במות ,תפאורות ,הרכבת תאורה ,תליית מסכים ,כיבוי אש וכו').

3.6.2

להלן סוגי הבודקים הנדרשים לצורך מתן האישורים:
חשמלאי בודק סוג ; 3
מהנדס קונסטרוקטור;
בודק מערכות כיבוי אש;
פירוט הבודקים הנדרשים לצורך מתן אישורי הבטיחות לפרויקט ספציפי ,לרבות
היקף השעות הנדרשות לכל אחד מהם יוגדרו ע"י הממונה ויאושרו ע"י נציג
התאגיד .למען הסר ספק – לא ינתנו שירותים על ידי בודקי בטיחות אלא באישור
מראש ובכתב מאת התאגיד.

3.6.3

התאגיד ישלם לספק את התשלומים המגיעים לו עבור אספקת שירותי הבודקים
שפורטו לעיל וזאת על פי המחירים אותם הציע בהצעת המחיר שלו במענה למכרז
לכל סוג בודק ועפ"י היקף השעות שאושר לכל אחד מהם ע"י נציג התאגיד.

למרות האמור לעיל ,התאגיד שומר לעצמו את הזכות שלא להשתמש בשירותי הבודקים
באמצעות הספק וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
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.4

ת קופת ההתקשרות
הסכם זה יעמוד בתקפו למשך שנה אחת מיום חתימתו על ידי שני הצדדים.
. 4.1
ה תאגיד יהא רשאי (אך אינ ו חיי ב) ,בהתאם לשיקול דעת ו הבלעדי ,להאריך את
תקופת ההתקשרות לתקופה/ות נוספות ,כאשר סך כל תקופות ההארכה לא
יעלה על  4שנים נוספ ות  ,בכפוף להוראות כל דין לרבות הוראות חוק חובת
המכרזים ,התשנ"ב  1992 -והתקנות שהותקנו מכוחו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ה תאגיד י היה רשאי בכל עת להביא הסכם זה לידי
. 4.2
גמר ,כולו או חלקו ,במהלך תקופת ההתקשרות (ע ל הארכותיה ,ככל שתהיינה)
מכל סיבה שהיא ,בהתראה בכתב לספק של  30ימים מראש.
במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד הספק  -י היה ה תאגיד רשאי לבטל
. 4.3
הסכם זה ללא התראה מוקדמת.
בכל מקרה של ביטול ההסכם על  -יד י ה תאגיד  ,לא תהיה על ה תאגיד חובה
. 4.4
לפצות את הספק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין ,למעט התמורה הקבועה
בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם בכפוף לניכוי וקיזוז בגין
חובות ונזקים ,ככל שנגרמו על  -ידי הספק לתאגיד .
בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא ,הספק מחו יב להעביר ל תאגיד
. 4.5
את כל החומר שברשותו והשייך ל תאגיד או את כל העבו דה והתוצרים שעשה
עבור ה תאגיד עד להפסקת ההסכם ,ללא דיחוי וללא שום פגיעה .מובהר כי
הספק אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא ,לרבות לא בשל
תשלום המגיע לו.
ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכוי ות יוצרים יחולו גם לאחר תום תקופה/ות
. 4.6
ההתקשרות לפי הסכם זה.

.5

שימו ש בכלים ובחומרים
כל הציוד ,הכלים והחומרים ,הרישיונות וכיוצא באלה ,הדרושים לשם אספקת
. 5.1
השירותים ,יירכשו על ידי הספק ועל חשבונו ,אלא אם הוסכם אחרת מראש
ובכתב.
כל הציוד ,הכלים והחומרים בהם יעשה הספ ק שימוש לצורך מתן השירותים,
. 5.2
יהיו מסוג המתאים ללא סייג למתן השירותים בהתאם להסכם זה.
מובהר כי עשיית שימוש בציוד ,כלים ,חומרים או תוכנות ,שיש בה פגיעה
. 5.3
בזכויות צד ג' תחשב כהפרת הסכם זה.

.6

העדר זכות ייצוג
מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי הספק ו/או הממונה מטעמו ,איננו סוכן,
. 6.1
שלוח או נציג של ה תאגיד ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את ה תאגיד
בעניין כלשהו ,וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה ,למעט אם
הוסמך לכך על ידי ה תאגיד  ,מראש ובכתב .אין לפרש כל סעיף מסע יפי המכרז
ו/או ההסכם כהסמכה כאמור.
הספק ו/או הממונה מטע מו מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא
. 6.2
באחריות הבלעדית לכל נזק ל תאגיד או לצד שלישי ,הנובע ממצג בניגוד לאמור
בסעיף זה.

.7

איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים
הספק רשאי לספק שירותים לאחרים זולת התאגיד  ,ובלבד שלא יהיה בכך
. 7.1
משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה .ה החלטה האם מתן שירותים לאחר
יוצרת /עלולה ליצור פגיעה באספקת השירותים ל תאגיד  -נתונה לשיקול דעתו
הבלעדי של ה תאגיד .
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. 7.2

. 7.3

. 7.4

.8

התמורה
כנגד ובתמורה לביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדן ישלם
. 8.1
התאגיד לספק כדלקמן:
בגין השירותים השוטפים :סך של _____  + ₪מע"מ לשעה.
א.
בגין שירותי חשמלאי בודק :סך של _____  + ₪מע"מ לשעה.
ב.
בגין שירותי מהנדס קונסטרוקטור :סך של _____  + ₪מע"מ לשעה.
ג.
בגין שירותי בודק מערכות כיבוי אש :סך של _____  + ₪מע"מ לשעה.
ד.
. 8.2

.8.3
.8.4
.9

הספק מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת ההתקשרות,
על הארכותיה (ככל שתהיינה ) לא יתקיים (ולא צפוי להתקיים) כל ניגוד עניינים
לפי כל ד ין ,לרבות ניגוד עניינים בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו
העסקיים ,המקצועיים או האישיים (להלן " :ניגוד עניינים ")" .ניגוד עניינים"
משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.
הספק מתחייב כי ככל שתיווצרנה נסיבות ביחס לספק ו/או לממונה ו/או כל מי
מטעמו ,העלולים ל העמידו/ם במצב של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד
עניינים או במראית עין של חשש כאמור עם התחייבויותיו לפי הסכם זה ,יהיה
עליו להודיע על כך באופן מיידי לנציג ה תאגיד ולפעול על פי ההנחיות שיקבל.
הספק מתחייב לחתום על התחייבות להימנעות מניגוד עניינים המהווה חל ק
בלתי נפרד מהסכם זה.

התמורה האמורה כוללת את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים על ידי
הספק ו/או כל מי מטעמו ,לרבות כל הרווחים ,מיסים והיטלים (למעט מע"מ) ,וכל
ההוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות להידרש במהלך ו/או לצורך ביצוע
התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,לרבות כל הדרוש לביצוע השירותים בשלמות ,ובכלל זה,
הוצאות נסיעה ,הוצאות משרדיות ,רווח קבלן וכל כיו"ב .יובהר ,כי לא ישולם לספק כל
תשלום נוסף מעבר לתמורה הנקובה לעיל.
אחת לחודש ,ימציא הספק לתאגיד חשבונית אליה יצורף פירוט מלא של השירותים אשר
בוצעו על ידו בחודש הקודם ,ובכלל זה ,פירוט שעות העבודה שבוצעו על ידי הממונה
ו/או על ידי בודקי הבטיחות כמפורט לעיל.
התמורה תשולם בתנאי שוטף  30 +בכפוף לאישור החשבונית האמורה על ידי התאגיד.

ערבות ביצוע
להבטחת זכויות התאגיד לפי הסכם זה ,ומילוי התחייבויות הספק על  -פי
9.1
המכרז ,ההצעה והוראות הסכם זה  ,ימציא הספק על חשבונו ,לא יאוחר ממועד
החתימה על הסכם זה ,ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת התאגיד ,בסכום של
 20,000ש"ח  ,בהתאם לנוסח המדויק המצורף למכ רז ( נספח ו' ) ערבות זו תהיה
בתוקף לתקופה של  13חודשים מיום החתימה על הסכם זה ע"י התאגיד ונציגי
הספק הזוכה .במידה ואופציית ה ארכה לפי הסכם זה תמומש ,יהיה הספק
אחראי להאריך את תוקף הערבות בהתאם ,לא יאוחר מ  30 -יום לפני תום
תקופת ההסכם או תקופת ההארכה ,לפי העני ין ,כך שהערבות תעמוד בתוקפה
עד  30יום לאחר תום תקופת ההסכם המוארכת.
9.2

עלויות הוצאת הערבות יחולו על הספק בלבד.

9.3

לא האריך הספק את תוקף הערבות יהיה התאגיד רשאי לחלט את הערבות ללא
כל התראה מוקדמת ,גם אם הספק מילא אחר יתר כל חיוביו.

9.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,התאגיד יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה
שבו לדעת התאגיד הפר הספק א ו לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה ,הוראות
המכרז וההצעה ולא תיקן את ההפרה בהתאם להוראות התאגיד בעניין ,וזאת
מבלי לחייב את התאגיד להוציא כל התראה נוספת .
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9.5

הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של ה תאגיד לבנק ,שעליה תינתן הודעה
בכתב גם לספק .

9.6

חילט התאגיד את הערבות ,והסכם זה לא בוטל או הופסק ,יהיה על הספק
לדאוג על חשבונו ל המציא לתאגיד ערבות חדשה באותם תנאים ו באותו סכום.

 . 10אחריות נותן השירותים
הספק ישא באחריות מלאה לביצוע השירותים בהתאם להסכם זה (ובכל ל זה
. 10.1
לכל מעשה או מחדל) על ידו ו/או על ידי כל מי מטעמו ,לרבות ממונה הבטיחות
ובודקי הבטיחות.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הספק יישא באחריות מלאה בגין כל פגיעה ,הפסד,
. 10.2
אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו
או לגוף או רכוש עובדיו או של מי מטעמו ,או לרכוש ה תאגיד או לגופו או רכושו
של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מביצוע השירותים על ידו .
מוסכם בין הצדדים כי ה תאגיד לא ישא בכל תשלום ,הוצאה או נזק מכל סיבה
. 10.3
שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הספק או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו
או של מי מ טעמו או לרכוש ה תאגיד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה
ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד.
הספק מתחייב לשפות את ה תאגיד על כל נזק ,תשלום או הוצאה שייגרמו לו
. 10.4
מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספק כתוצאה ישירה או
ע קיפה מהפעלתו של הסכם זה ,ו/או מביצוע השירותים על ידו ,מיד עם קבלת
הודעה על כך מאת ה תאגיד .
 . 11חובת
. 11.1
. 11.2
. 11.3
. 11.4

ביטוח
נותן השירותים מתחייב ,לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בנספח ד'
למכרז ולהציג ל תאגיד לפי דרישה ,בכל עת ,את העתקי פוליסות הביטוח ו/או
אישור חברת ביטוח בד בר קיום הביטוחים כאמור.
הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות ,וכל עוד אחריותו קיימת ,להחזיק
בתוקף את פוליסות הביטוח.
הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה ,כל עוד
ההתק שרות בתוקף.
אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה ה חלה עליו על
פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של ה תאגיד על כל זכות או
סעד המוקנים לו על פי דין ועל פי חוזה זה.

 . 12זכויות יוצרים
כל השירותים שיסופקו על  -ידי הספק במסגרת הסכם זה ותוצאותיהם,
. 12.1
והתוצרים הוכנו במסגרת הסכם זה ,ללא יוצא מן הכלל ,ייחשבו כק ניינו
המוחלט של ה תאגיד .
. 12.2

הספק לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חלק מהשירותים ו/או תוצאותיהם
ו/או התוצרים שיוכנו במסגרתם ,ללא אישור מראש ובכתב של ה תאגיד .

. 12.3

ה תאגיד י היה זכאי לדרוש ולקבל מהספק במהלך מתן השירותים ,או לאחר מכן,
כל תכנית ,מסמך ,או דבר הקשור למתן השיר ותים נשוא הסכם זה בכל מדיה.
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. 12.4

. 12.5
. 12.6

זכויות היוצרים בכל השירותים והתוצרים שיסופקו ל תאגיד כחלק מהסכם זה
ושהוכנו במסגרת הסכם זה ,לרבות חוות  -דעת ,דו"חות ,מחקרים וכל כיוצא
באלה יהיו שייכים ל תאגיד  ,והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות
אלה.
ה תאגיד י הא רשאית לבצע כל ש ימוש בתוצרי העבודה של נותן השירותים בתוך
תקופת ההתקשרות ו/או לאחריה ,לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות,
השלמות או עריכה מחדש או העברתם לאחר בתמורה או ללא תמור ה.
הספק מתחייב שאין בתוצרי עבודתו כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים ,וכן
מתחייב לשפות את ה תאגיד בכ ל מקרה בו ייתבע על ידי צד שלישי בגין הפרה
נטענת של זכויות כאמור.

 . 13שמירת סודיות
הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל
. 13.1
גורם ,במישרין ,בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא ,כל מידע ,ידיעה ,סוד מסחרי,
נתונים ,חפץ ,מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל
(להלן " :מידע סודי ") שיגיעו לידי הספק  ,עובדיו או מי מט עמו עקב או בקשר
להסכם זה ,בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם ה תאגיד  ,וזאת במהלך
ביצוע ההסכם ,לפניו ו/או לאחר מכן  -ללא אישור ה תאגיד מראש ובכתב.
הספק מתחייב לשמור בתנאים בטו חים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר
. 13.2
לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה ,בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר
עם ה תאגיד .
. 13.3
. 13.4
. 13.5

. 13.6

 . 14הסבת
. 14.1

. 14.2

. 14.3

ה תאגיד רשאי ליתן הוראות לספק בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת
סודיות ,לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים ,הסדרי מידור או נוהלי עבודה
מיוחדים ו הספק מתחייב למלא אחר דרישות ה תאגיד בנדון.
הספק מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם
זה ,אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג ה תאגי ד המוסמך.
עם סיום הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,הספק יעמיד לרשות ה תאגיד בצורה
מלאה ,מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר
לשירות ים ו/או הנובע מהם ,ו בקשר עם ביצוע הסכם זה (להלן  " -המידע ") .כל
המידע יועבר ל תאגיד ו/או לצד שלישי שימנה ה תאגיד  ,בכל אופ ן שבו הוא קיים
(בכתב ,בקבצי מחשב ,בע"פ ו/או כל אופן אחר) בלוח זמנים שייקבע ע"י
ה תאגיד  ,וללא כל תמורה נוספת .למע ן הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל המידע
הינו קניינ ו הבלעדי של ה תאגיד .
הספק מתחייב לחתום ולהחתים כל מי מטעמו שעתיד להיות קשור במתן
השירותים נשואי מכרז ז ה (לרבות ממונה הבטיחות ובודקי הבטיחות ו/או כל
מי מטעמם) ושעשוי להיחשף למידע כאמור על "התחייבות לשמירת סודיות
ול מניעת ניגוד עניינים" בנוסח המצורף להסכם זה.
ההסכם
הספק מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על פי הסכם
זה כולן או חלקן ,ואין ה וא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות
מזכויותיו על פי הסכם זה ,אלא אם קיבל את הסכמת ה תאגיד לכך מראש
וב כתב .ה תאגיד תהיה רשאית לסרב ליתן את הסכמתו כאמור ,מכל סיבה שהיא
ומבלי לנמק את החלטתו ,או להסכים בתנאים שימצא לנכון.
כמו כן ,אין הספק רשאי למסור לאחר את ביצוע התחייבויותיו כולן או מקצתן,
אלא בהסכמת ה תאגיד מראש ובכתב .ה תאגיד י היה רשאי לסרב ליתן את
הסכמת ו כאמ ור ,מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטת ו  ,או להסכים
בתנאים שימצא לנכון.
למען הסר ספק ,אין באישור ה תאגיד להסבה כאמור בסעיף זה לעיל כדי לפטור
את הספק מאחריות ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה ,כולן או חלקן.
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 . 15סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכ ם זה תהיה לבתי המשפט
המוסמכים מבחינת העניין בעיר תל אביב .
 . 16נציגי הצדדים:
נציג התאגיד לכל דבר ועניין הקשור לביצוע הסכם זה הינו:
. 16.1
_______________;
נציג הספק לכל דבר ועניין הקשור לביצוע הסכם זה הינו.______________ :
. 16.2
 . 17כללי
. 17.1
. 17.2

שום ויתור ,הנחה ,הימנעות או שיהוי של ה תא גיד במימוש זכויותי ו על פי הסכם
זה לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו במפורש ובכתב.
הספק מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או
מידע שנמסר לו על ידי ה תאגיד בקשר עם הסכם ז ה ,לרבות בנסיבות של אי -
תשלום התמורה.
ולראיה באו הצדדים על הח תום באמצעות מורשי החתימה שלהם:

__________________
הספק

_______________
התאגיד
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נספח ו' – נוסח ערבות ביצוע
ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)
לכבוד
תאגיד השידור הישראלי
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר ............ ........................
.1

לבקשת ( ...........................................להלן  " -הזוכה ") ,אנו ערבים בזה כלפיכם
לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  ( ₪ 20,000עשרים אלף שקלים חדשים) (להלן  " -סכום
הערבות ") ,בקשר ל התחייבות הזוכה כלפיכם ב הסכם מיום  .....................שנחת ם בין
תאגיד השידור הישראלי לבין הזוכה .

.2

סכום הערבות ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן (עליות בלבד)
המתפרסם מעת לעת על  -ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי
ההצמד ה הבאים " :המדד היסודי "  -יהיה מדד חודש  ...............שהתפרסם ביום
 .......... .......ו  " -המדד החדש "  -יהיה המדד האחרון שפורסם לאחרונה לפני קבלת
דרישתכם לפי כתב ערבות זה .אם במועד קבלת הדרישה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת
המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש לבין
המדד היסודי בסכום הדרישה וחלוקתו במ דד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד
היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא הפרשי הצמדה.
לעניין כתב ערבות זה "סכום הערבות"  -גם ו/או בתוספת הפרשי ההצמדה במ שמע.

.3

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,אנו נשלם לכם לא יאוחר מהתאריכים שנקבעו לצורך כך
במכרז ובהסכם המצורף למכרז ,מתאריך קבלת דרישתכם ,כל סכום הנקוב בדרישה ועד
לסכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם
ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הזוכה.

.4

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( .......... ........................כולל) ולאחר תאריך זה ישאר
סכום של ____ עד לתאריך____ בידי התאגיד.

.5

כל דרישה לפי כתב ערבות זה צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנקוב
בסעיף  4לעיל במען............................................ :

.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק  .........................בע"מ
סניף ( ......................מס' )........
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