מכרז פומבי מס' 6/2019
ל מתן שירותי תחזוקה
לגנרטורים והשכרת גנרטורים
עבור תאגיד השידור הישראלי

.1

מבוא
תאגיד השידור הישראלי (להלן גם " :התאגיד ") ,הינו תאגיד סטטוטורי
1.1
שהוקם מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי ,התשע"ד ( 2014 -להלן:
" החוק ") .מטרותיו של התאגיד ואופן ניהולו נקבעו בחוק ובדין החל על
תאגידים סטטוטוריים.
התאגיד מזמי ן בזאת מציעים העומדים בדרישות שיפורטו להלן ,להגיש
1.2
הצעה למתן שירותי תחזוקה ל גנרטור ים והשכרת גנרטור ים (להלן:
" השירותים ")  ,כמפורט במכרז זה ,לרבות בהסכם המצורף לו ,על
נספחיהם.
נכון למועד פרסום מכרז זה ,להלן פירוט ה גנרטור ים אותם יתחזק הספק
1.3
הזוכה  ,כמפורט להלן:
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

 KOHLERארה"ב  KVA75המוצב ברחוב יהושע צורף  , 9באר
שבע (בחצר).
 WILSON G.F KVA200המוצב ברחוב קרמינצקי  , 6תל
אביב (בגג  -קומה .) 5
 AKSAטורקיה  0 5 KVA6המוצב ברחוב צלע ההר , 44
מודיעין.
 KVA 175המוצב בגג קומה  16במגדל הנביאים בחיפה.
 KVA150המוצב בבית היצרנים בירושלים.
שישה גנרטור ים . KVA10 - KVA20

1.4

למניעת ספקות ,יובהר כי התאגיד יהיה רשאי במהלך תקופת ההתקשרות
להוסיף או לגרוע גנרטור ים  ,על  -פי צרכיו ,ועל  -פי שיקול דעתו הבלעדי ,
והספק הזוכה יתחזקם בהתאם למפרט השירותים  -נספח א' .

1.5

בהתאם לצרכי התאגיד ,יספק הספק הזוכה לתאגיד גנרטורים בשכירות,
כדלקמן:
1.5.1
1.5.2

גנרטורים לאתרי התאגיד  ,על  -פי צרכי התאגיד ,לרבות חיבור
הגנרטור לחשמל.
גנרטור נגרר על בסיס יומי להפקות שונות וחדשות :
1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.2.4
1.5.2.5
1.5.2.6

הספקת גנרטור ים נגררים תהא בכל רחבי הארץ,
בכל שעות היממה ,ובכל מועד שיידרש על  -ידי
התאגיד ,כולל חגים ,ימי שישי ושבתות.
על הספק לקחת בחשבון כי יכול ויידרש לספק
גנרטור ים במיידי או בלוחות זמנים קצרים ,למשל
באירועים חדשותיים.
ה גנרטור הנייד יסופק עם כמות סולר מספקת
לשימוש הנדרש .
הספק יספק עם ה גנרטור לוח חיבורים מתאים
לקווי האספקה וחיבור הארקה לפי התקן החשמל.
כמו כן ,מתחייב הספק לטפל בכל תקלה והחלפת
ה גנרטור  ,ככל שיידרש ,במשך השימוש בו.
אם מדובר בגנרטור נייד בעל חיבורי חשמל
סטנדרטים הספק לא י י דרש להתקין ולחבר את
הגנרטור והוא יחובר ע ל  -יד י התאגיד.
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1.6

מובהר כי אין בנתונים אלו משום התחייבות מצד התאגיד
1.5.3
להיקף כלשהו ,אם בכלל ,גנרטורים בשכירות יסופקו ,ככל
שיידרש ,על  -פי צ רכי התאגיד.
יובהר ,כי אין בהתקשרות עם הספק הזוכה כדי להקנות ל ו בלעדיות במתן
השירותים  ,וה תאגיד יהא רשאי להזמין שירותים זהים ו/או דומים
מספקים אחרים ,ו/או לבצע ה שירותים כאמור בעצמו ,הכל לפי שיקול
דעתו של התאגיד.

.2

תקופת ההתקשרות
ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהיה ל תקופת של  12חודשים החל מ יום
2.1
חתימת הסכם ה התקשרות (להלן " :תקופת ההתקשרות ").
התאגיד רשאי ,על  -פי שיקול דעתו הבלעדי ,ובלי שתחול עליו החובה לעשות
2.2
כן  ,להאריך את תקופת ההתקשרות באותם התנאים ב  4 -תקופ ות נוספ ו ת,
בנות עד  12חודשים  ,כל אחת (להלן " :תקופות האופציה ").
במהלך תקופת האופציה יחולו כל הוראות המכרז וההסכם על נספחיהם.
2.3

.3

התמורה
תמורת ביצוע השירותים י שלם ה תאגיד לבעל ההצעה הזוכה תמורה
3.1
בהתאם להצעת המחיר שנקב בהצעתו וכמפורט בהסכם.
למניעת ספק מובהר בזאת ,כי אין במכרז זה ובמסמכיו ,לרבות בנתונים
3.2
הכלולים בטופס הצעת המחיר ,משום התחייבות מצד ה תאגיד ל היקפים
כלשהם  .התאגיד יהיה רשאי להקטין או להגדיל את מספר הפריטים אשר
יוזמנו מה ספק הזוכה ,לפי צרכיו  .כן מובהר ,כי ה תאגיד שומר על זכותו
לרכוש בכל עת ,לרבות במשך תקופת ההתקשרות בהסכם בהתאם לתנאי
המכרז ,שירותים מה ספק ו/או מ ספקים אחרים ,על  -פי צרכיו ו על  -פי שיקול
דעתו הבלעדי ,בכפוף להוראות כל דין והסכם.

.4

לוח זמנים למכרז
4.1

להלן לוחות הזמנים:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 20.1.2019בשעה  12:00בצהריים

מועד אחרון להגשת הצעות

4.2
4.3

4.4

 10.1.2019בשעה  12:00בצהריים

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים
אחרים המופיעים בגוף המכרז ,יקבעו התאריכים בטבלה.
התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים
המנויים לעיל ,בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של ה תאגיד
(  ,) www.kan.org.ilובכלל זה לדחות את המועד האחרון לפרסום תשובות
לשאלות ההבהרה או להגשת ההצעות ,כל עוד טרם חלף מועד זה ,ולא תהא
למי מהמציעים כל טענה או דרישה בקשר לכך.
באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של ה תאגיד  ,לפני
המועד האחרון להגשת הצעות וגם בסמוך למועד זה ,לגבי דחיות מועדים
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ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת
המכרז.
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.

4.5

.5

התרשמות מה גנרטור ים הקיימים
עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ,ניתן להגיע לאתרי התאגיד בכדי
5.1
להתרשם מה גנרטור ים שבבעלות התאגיד ,וזאת בתיאום מראש עם ג ב'
גילה לברון בטלפון . 052-6600303
יובהר כי אין חובה להגיע לאתרי התאגיד לשם התרשמות מה גנרטור ים,
5.2
אולם מציע שלא יגיע לאתרי התאגיד יהיה מנוע מלטעון כנגד התאגיד
בקשר ל גנרטור ים נושא מכרז זה .

.6

הליך הבהרות
שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר
6.1
אלקטרוני  Ayelete@kan.org.il :עד למועד הקבוע בסעיף  4לעיל.
הפונים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ  , Wordבשפה העברית
6.2
בלבד ,תוך הפרדה ב ין שאלות המתייחסות למסמכי המכרז ,על נספחיו,
לבין שאלות המתייחסות להסכם ,על נספחיו ובפורמט שלהלן:
מס'
סידורי
של
השאלה

מסמך

.1

מסמכי המכרז

.2

נספח  Xלהסכם

הסעיף במסמכי המכרז /השאלה
בהסכם /בנספח
[אם השאלה מתייחסת
לנספח כלשהו ,יש לציין
את שם הנספח ואת מספר
הסעיף בו]
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6.3

על גבי הפנייה יש לציין " שאלות הבהרה  -מכרז פומבי מס'  6/2019למתן
שירותי תחזוקה לגנרטורים והשכרת גנרטורים 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.

6.4

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

6.5

בכל מקרה שבו יחל יט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או
לבצע תיקון כלשהו מסמכי המכרז ,בין ביוזמתו ובין בתגוב ה לשאלה או
לבקשת הבהרה ,יפורסם מסמך הכולל את התשובות ו/או התיקון באתר
האינטרנט של התאגיד (  ) www.kan.org.ilוהמציעים יידרשו לצ רף את
המסמך האמור להצעתם ,כשהוא חתום על  -ידי הם 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.

6.6

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.

6.7

יובהר ,כי התאגיד יהיה רשאי בכל עת ועל  -פי שיקול דעתו הבלעדי ,לשנות
את לוחות הזמנים הקבועים במכרז  ,בהודעה שתינתן לפי סעיף  6.5לעיל,
או בכל דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד.

.7

תנאי סף
תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו ,אלא אם כן
7.1
נאמר מפורשות אחרת .קיום תנאי הסף בתאגיד קשור ,באורגן של המציע,
בבעל מניות או בכל גורם אחר ,לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.
רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה בכל
7.2
התנאים המפורטים להלן:
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין ,או עוסק מורשה כדין
7.2.1
בישראל ,שאינו תאגיד רשום.
המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
7.2.2
ציבוריים  ,התשל"ו . 1976 -
למציע ניסיון קודם בשנים  2017ו  20 18 -במתן שירותי תחזוקת
7.2.3
גנרטורים.
למציע ניסיון קודם בשנים  2017ו  20 18 -בהשכרה של
7.2.4
גנרטורים.

.8

מסמכים שיש לצרף להצעה
על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז על נספחיהם ,לרבות הזמנה
8.1
זו על נספחיה ומסמכיה ,לרבות ההסכם ,על נספחיו ,כשהם מלאים
וחתומים  ,ובכלל אלו:
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8.1.1

אם המציע הוא תאגיד  -העתק תעודת ההתאגדות של התאגיד,
ותעוד ת/ות שינוי שם ,אם קיימת/ות ,אישור מורשה חתימה
ותדפיס מלא ועדכני מהרשם הרלוונטי.

8.1.2

צילום תעודת עוסק מורשה.

8.1.3

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו . 1976 -

8.1.4

אישור תקף על ניכוי מס במקור.

8.1.5

התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז  ,בנוסח
המצורף כנספח א' ל מסמכי ה מכרז .

8.1.6

התחייבו יו ת המציע ב קשר להגשת הצעה למכרז  ,בנוסח
המצורף כ נספח ב' למסמכי המכרז .

8.1.7

תצהיר בהתאם לסעי פים  2ב ו  2 -ב  1לחוק עס קאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו  , 1976 -בנוסח המצורף כ נספח ג ' למסמכי
המכרז.

8.1.8

לשם הוכחת עמידתו בתנאים הקבועים בסעיפים  7.2.3ו 7.2.4 -
לעיל ,יצרף המציע תצהיר בנוסח המצורף כ נספח ד ' למסמכי
המכרז.

8.1.9

כל מסמך הבהרה ו/או תוספת ו/או עדכון לגבי המכרז שיוצא
בכתב על  -ידי התאגיד ,ויפורסם באתר התאגיד.

8.2

אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה ,כמשמעות הדבר בסעיף  2ב לחוק
חובת המכרזים  ,תשנ "ב ( 1992 -להלן  " :חוק 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.

8.3

התאגיד רשאי לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן המסמכים ו/או
הפר טים הנדרשים בתנאי המכרז .בל י לגרוע מהאמור לעיל ,ה תאגיד 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.
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.9

בחירת ההצעה הזוכה
ה תאגיד י בחן את עמידת ההצעות בתנאי הסף להשתתפות במכרז ,ותפסול
9.1
הצעות שלא יעמדו בתנאי המכרז.
9.2

ההצעות שעמדו בתנאי הסף תדורגנה בהתאם למחיר המוצע בהן ( 100%
מחיר).

9.3

ההצעה שהמחיר הסופי שלה הוא הזול ביותר והעומדת בתנאי הסף תזכה
במכרז ,אלא אם נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בה .

9.4

על אף האמור לעיל ,ה תאגיד רשאי שלא לבחור באף אחת מן ההצעות,
לרבות ההצעה הזולה ביותר ,לרבות (אך לא רק) ,בשל כך של תאגיד יש חשש
ממשי כי המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ל תאגיד ו/או כי ההצעה גורמת
הפסד כספי למציע ו/או כאשר בקבלת ההצעה הזוכה תיתכן חריגה
מ הסכום המאושר בתקציב ה תאגיד  ,הכל לפי שיקול דעת ו הבלעדי
והמוחלט של התאגיד.

9.5

בנוסף ,ה תאגיד שומר לעצמ ו את הזכות לפסול הצעה שתוגש על  -ידי מציע,
אשר עבד בעבר עם ה תאגיד  ,ואשר לא עמד בסטנדרטים של השירות כנדרש
בתנאי המכרז ,או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב עבודת ו .במקרה
כזה ,תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית  .זכות הטיעון
יכול שתמומש בכתב או בעל פה ,וזאת בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים.

9.6

הצעות זהות  -בכפוף להוראות סעיף  2ב .לחוק חובת המכרזים ,בדבר מתן
עדיפות לעסק בשליטת אישה ,כהגדרתו בחוק האמור ,אם תהיינה מספר
הצעות בעלות מחיר זהה  ,שהינו הזול ביותר  ,יבחר התאגיד את ההצעה
הזוכה לפי הגרלה.
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הצעת המחיר () 10 0 %
 10.1המציע ינקוב בטופס הצעת המחיר  -נספח ה ' למסמכי המכרז ,מחיר לכל
אחד מהרכיבים המפורטים בה .מציע שלא יציע מחיר לכל הרכיבים,
הצעתו תיפסל ,ללא מתן הודעה נוספת .
10.2

חישוב ההצעה הזוכה כמפורט בטופס הצעת המחיר.

10.3

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

10.4

למען הסר ספק ,בכל מ קרה ש יתגלו בהצעה טעויות סופר או טעויות
חשבוניות ,י הא התאגיד רשאי לתקנן .הודעה על תיקון הטעות תימסר
למציע.

10.5

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

10.6

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

הגשת ההצעה
11.1

11.2

11.3

11.4
11.5
11.6

11.7

את ההצעה ,על כל חלקיה (לרבות הצעת המחיר) ובצירוף כל המסמכים
והאישורים הדרושים הנלווים אליה ,יש להגיש בשני עותקים  -מקור
והעתק אחד ,במעטפה סגורה ,שלא תיש א עליה סימני זיהוי כלשהם של
המציע .על המעטפה יש לציין " :מכרז פומבי מס'  6/2019למתן שירותי
תחזוקה לגנרטורים והשכרת גנרטורים עבור תאגיד השידור הישראלי ".
המציע יצ רף למעטפה החסן נייד ( דיסק און  -קי )  ,אשר יכיל את תכולת
ה הצעה 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.
ההצעה תוגש ל תיבת המכרזים של התאגיד  ,ברחוב צלע ההר  , 44מודיעין,
בין הימים ראשון עד חמישי ,בין השעות  , 17:00 - 09:00וזאת לא יאוחר
מיום  20.1.2019בשעה  12:00ב צהריים .הצעות שלא תהיינה בתיבת
המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל ,לא תובאנה לדיון בפני ועדת
המכרזים ותיפסלנה על הסף.
יובהר ,כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל תוחזר למגיש ההצעה,
ותיפתח ,במידת הצורך ,רק לצורך זיהוי פרטי המציע הרלוונטי ב מטרה
להחזירה.
בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס.
הגשת הצעה מטעם המ ציע 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.
על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז ,את היקף
ומאפייני ה ספקים  ,וכן כל נתון ופרט משפטי ,כלכלי ,עסקי או אחר,
הרלוונטי ,לדעתו של המציע ,להליך המכרז ,למתן השירותים ולכלל
התחייבויותיו של המציע על  -פי מסמכי המכרז.
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 11.8כל טענה בדבר טעות ,אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו
הקשור במתן השירותים מושא המכרז ,לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה
על  -ידי המציע.
 11.9כל 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 ל הגיש 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 .ה תאגיד
י הא 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
. 12

תוקף ההצעה
 12.1ההצעה 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 תקופ ה זו כאמור ,יהיה
התאגיד רשאי ,אך לא חייב ,ובלי לגרוע מכל זכות אחרת שקיימת לו לפי
דין ,להתקשר עם המציע שהצע תו דורג ה במקו ם הבא.
12.2

ה תאגיד י הא 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.
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. 13

הצעה מסויגת או מותנית
 13.1מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה ,באופן שאינו עולה בקנה אחד
עם דרישות המכר ז .ה תאגיד י הא רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון
במסמכי המכרז או בתנאיו ,אם ייעשו ,משום הסתייגות המציע מתנאי
המכרז (להלן " :הסתייגות ").
13.2

להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי ה תאגיד  ,וה תאגיד י הא
רשאי לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות ,תוך התעלמות ממנה ,או לח י לופין
לפסול את ההצעה ,לפי שיקול דעתו הבלע די .בחר התאגיד לקבל הצעה
כאמור ,תודיע על כך למציע בכתב.

13.3

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

13.4

מציע הסבור ,כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסת ייגות ,רשאי
להעלות את השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות ,כמפורט בסעיף
 5לעיל.

13.5

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות לקיום ביטוחים על  -ידי בעל ההצעה
הזוכה במכרז ,המפורטות בנספח הביטוח ובאישור עריכת הביטוח
המצורפים להסכם זה ומסומנים כ"נספח  " 5ו " נספח  5א " – בהתאמה .על
המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים
הנדרשים.
כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת הליך ההבהרות,
כמפורט בסעיף  5לעיל ,ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה,
לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.

. 14

הצעה תכסיסנית
בלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה ל תאגיד על  -פי דין ,הצעה תכסיסנית או הצעה
הלוקה בסבסוד צול ב ,או שיש בה משום חוסר תום לב ,או הצעה שמהניתוח שלה
עולה כי היא הפסדית ,או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו –
תיפסל.
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. 15

דרישה למידע נוסף או להבהרות
 15.1ועדת 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.
15.2

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.

15.3

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

15.4

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

15.5

ב לי לגרוע מכל האמור לעיל:

15.6

15.5.1

ה תאגיד יהא רשאי  ,על  -פי שיקול דעת ו 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 ה תאגיד יש עניין בגילויו .מציע אשר נמנע
מלמסור את המידע הדרוש במועד שקבע לכך ה תאגיד – רשאי
התאגיד שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.

15.5.2

נציגי ה תאגיד יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ו/או באתרי
לקוחות שלהם סיפק המציע שירותים דומים לשירותים מושא
המכרז ,ו/או לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע
לשם קבלת חוות דעת ,נתונים ופרטים אחרים אודות המציע
מגורמים שלישיים ,לפי שיקול דעתו של ה תאגיד  ,לרבות חוות
דעת אוד ות מצבו הכלכלי של המציע.

בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו ,מתחייב המציע לעדכן את
ה תאגיד  ,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.
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חתימה על הסכם התקשרות
 16.1בתוך  7ימי עבודה ממועד ההודעה לזוכה על זכייתו בהליך ,מתחייב הזוכה
לחתום על הסכם ההתקשרות ,וזאת כ תנאי לחתי מת ההסכם על  -ידי
התאגיד ,ולהמציא לתאגיד שלושה העתקים חתומים בצירוף כל
המסמכים ,ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם ,לרבות ערבות
ביצוע ו אישור קיום הביטוחים (בנוסח זה ה לנוסחים אשר צור פו להסכם ) .
16.2

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

16.3

אי עמידה באמור בסעיף זה  ,תחשב כהפרה של תנאי המכרז .במקרה זה,
תהא ועדת המכרזים רשאית להכריז על ביטול זכייתה של ההצעה הזוכה
במכרז .כל זאת ,בלי לגרוע מזכות ו של ה תאגיד להיפרע מבעל ההצעה
הזוכה בגין כל נזק נוסף שייגרם ל ו כתוצאה מההפרה.

עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה
 17.1בכפוף לתקנה ( 21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג  , 1993 -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 ,וזאת תוך תיאום מראש עם נצ יג התאגיד,
ובכפוף לתשלום ב סך של  ₪ 250כולל מע"מ בגין עיון בהצעה הזוכה .
17.2

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'  4למסמכי
המ כרז ,מהם החלקים הסודיים ,וכן ,יצרף עותק נוסף של הצעתו ,שבו
החלקים הסודיים מושחרים.

17.3

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

17.4

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.

17.5

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 .

17.6

בלי לגרוע מהא מור לעיל ,מובהר בזאת ,כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר
שהוצע על  -ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.
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. 18

הוראות כלליות
 18.1כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד ,אשר תהא בשם המציע בלבד וללא
כל הסכם ,קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.
18.2

היררכיה בין המכרז להסכם  -ה הסכם 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.
בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם ,יגבר
הנוסח המטיב עם ה תאגיד  .מובהר לעניין זה ,כי חסר לא ייחשב כסתירה.

18.3

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

18.4

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

18.5

ה תאגיד שומר לעצמ ו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על
ההסכם מכל סיבה שהיא ,לרבות סיבות תקציביות ,בהתאם לשיקול דעת ו
המלא והסופי .אם י חליט ה תאגיד 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 זכ אי ם לתשלום כלשהו ,לרבות
לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק בגין הביטול כאמור ,ולא תחול על התאגיד
כל חובה לתשלום כאמור.

18.6

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

18.7

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 בה סכם ההתקשרות.

18.8

סמכות שיפוט – סמכות השיפוט הבלעדית ,המקומית והייחודית לדון
בתובענה שעילתה מכרז זה ,לרבות ההסכם המצורף לו ,תהא נתונה לבתי
המשפט המוסמכים בעיר ירושלים .
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נספח א'  -מפרט ה שירותים
תחזוקת הגנרטורים
.1

הספק הזוכה יהיה אחראי לפעולתם התקינה של ה גנרטור ים שבבעלות התאגיד או
שסופקו על  -ידיו ,ולתיקון כל תקלה שתתגלה במהלך הפעלתם על  -ידי התאגיד.

.2

הספק יטפל בלוח החשמל  -אספקה או פיקוד  -האינטגרלי של ה גנרטור עד חיבור
הכבל המזין בצד ה גנרטור .

.3

אחת ל ארבעה חודשים ,יבצע הספק הזוכה ביקורת ,במהלכה יבוצעו ,בין היתר,
העבודות הבאות:

.4

3.1

בדיקת נוזלים (מים ושמן) והחלפתם בהתאם לצורך.

3.2

ב דיקת תקינות ושלמות מערכת הדלק הכוללת מיכל שבועי ,מיכל יומי,
מיכל הגנרטור ,משאבות ,שעוני מד ,צנרת ומגופים.

3.3

גירוז נקודות גירוז.

3.4

בדיקת שמישות המצבר.

3.5

בדיקת לוח שעו ני בקרה של המנוע.

3.6

בדיקת לוח הפיקוד החשמלי לפעולה תקינה כולל התנעה אוטומטית וביצוע
עבודות אחזקה שונות.

3.7

בדיקת רצועות מאוורר ,ורצועות חשמל.

3.8

וכל פעולה נוספת הנדרשת לפעולתו התקינה של הגנרטור.

3.9

על הספק לוודא כי הגנרטור מותאם לעבודה בתנאי חוץ לרבות אטימת מים
ואטימ ת לוח חשמל.

אחת לשנה ,בתיאום עם התאגיד ,יבצע הספק הז וכה:
4.1

החלפת מסננים במערכות הדלק :מסנן דלק ,מסנן שמן ומסנן אויר,
בהתאם לצורך (כל  250שעות מנוע) או אחת לשנה .

4.2

הפעלת הגנרטור ,העמסתו ובדיקת יציבות הזרם.

4.3

בדיקת הדממות החירום של המנוע ואיפוסם בהתאם לצורך.

.5

יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההוראות האמורות לבין הוראות היצרן
לבדיקות וטיפולים ,יגברו הוראות היצרן .הספק הזוכה יעדכן את התאגיד על
קיומה של סתירה.

.6

הצעת המחיר כוללת את החלפים הבאים  :מסננים  ,נוזל קירור ושמנים .

.7

החלפת חלקים נוספים תהיה באישור התאגיד מראש .הס פק ישתמש בחלקי חילוף
מקוריים  ,למעט מקרים שבהם יאושר שימוש בחלקי חילוף תחליפים על  -ידי
התאגיד  .לחלפים שיוחלפו תינתן אחריות מלאה למשך  12חודשים.
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.8

הספק הזוכה ימציא לתאגיד דוח בדיקה או דוח טיפול הכולל פרטי הגנרטור,
מיקום ,שם הבודק ,פירוט הבדיקה ,הטיפולים שנעשו והליקויים שהתגלו .כמו כן,
מועדי הביקורת ירשמו על גבי מדבקה שתודבק על הגנרטור .

.9

עם סיום הבדיקה יחתים הספק הזוכה את נציג התאגיד .יודגש כי לא יתקבלו
דוחות שאינם חתומים על  -ידי התאגיד.

תיקון תקלות
. 10

הספק יעמיד לרשות התאגיד  365ימים בשנה איש שירות לצורך מתן מענה
תחזוקה ותיקונים או כל עבודה הנדרשת במערכת ה גנרטור ים.

. 11

הודעה לספק על תקלה תימסר באמצעות דוא"ל ובנוסף טלפונית לאיש השירות.
העבודה תבוצע ברצף כולל החלפת טכנאים ,אם נדרש ,עקב תקלה מתמשכת .לאחר
התיקון יפעיל הטכנאי את ה גנרטור ויוודא פעילות תק נה של ה גנרטור .

. 12

הספק מתחייב לבצע כל פעולה הנדרשת לצורך הפעלת ה גנרטור מבחינה בטיחותית
ותפעולית בלי שיעמוד כל טענה בעניין הפעולות שבוצעו במערכות ה גנרטור בעבר
או כל טענה אחרת.

. 13

טכנאי מטעם הספק יגיע למקום בו נמצא ה גנרטור תוך  4שעות מרגע פתיחת
קריאת השירות .אם הת קלה נמשכת מעל  10שעות מפתיחת קריאת השירות,
הספק יתקין גנרטור חלופי בגודל זהה לזה של ה גנרטור התקול ,על חשבון הספק,
למעט תקלה של מחולל שרוף או מנוע הדורש ש יפוץ ראש מנוע  ,אז ישכור התאגיד
גנרטור על חשבונו .

. 14

אם התיקון מצריך הוצאת חלקים מערכת ה גנרטור כגון :מתנע ,מפסק ראשי ,מנוע
או כל פריט אחר הקשור ל גנרטור  ,יקבל הספק את אישור התאגיד בכתב טרם
החלפת החלקים.

. 15

תמורת תיקון תקלות ישלם התאגיד עבור חלקי חילוף בלבד בניכוי  25%ממחירון
חלקי חילוף של הספק התאגיד לא ישלם עבור נסיעות  ,ביטול זמן וכל הוצאה
אחרת

חלקי חילוף
. 16

ה תאגיד יהיה רשאי לרכוש בעצמו חלקי חילוף הנדרשים לשם טיפול ב גנרטור ים
אשר בבעלותו .או לחילופין לרכוש מהספק ואז ישלם התאגיד בהתאם למחירון
חלקי חילוף של הספק ,בניכוי הנחה בשיעור של  . 25%הספק מתחייב להעביר
הדרכה לפי הצורך ולספק חוברת הפעלה לרבות נהלי תפעול.

השכרת הגנרטורים
. 17

. 18

הספק יספק לתאגיד גנרטור  ,העומד בתנאים המפורטים להלן:
17.1

שנת היצור של ה גנרטור לא תעלה ע ל חמש שנים ביום השכרתו לתאגיד.

17.2

הגנרטור יותקן בתוך חופה אקוסטית (חופת השתקה ) ,ותתאפשר תצוגה
נגישה של לוח הפיקוד.

17.3

ה גנרטור יסופק לאחר טיפול תחזוקה שנתי ודוח טכנאי על תקינותו.

17.4

ל גנרטור ספ ר טיפולים מסודר.

בסיום הצבת ה גנרטור  ,הספק יזמין על חשבונו ,מהנדס בו ד ק בעל רישיון חשמלאי
בודק סוג  , 3אשר ימסור לתאגיד דוח בדיקה בכתב ידו במקום שבו הוצב ה גנרטור .
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. 19

הספק יעמיד גנרטור נייד בפר ק זמן של  4שעות מרגע קבלת הודעת התאגיד ,או
במועד מאוחר יותר שייקבע על  -ידיו.

הוראות נוספות:
. 20

הספק הזוכה מתחייב כי כל בעלי המקצוע שיופעלו מטעמו יהיו בעלי תעודות
מקצועיות ,רישיונות ,רישומים והסמכות כנדרש על  -פי כל דין ,ויהיו מיומנים,
מקצועיים במתן השי רותים הנדרשים.

. 21

כל העבודות הקשורות ב גנרטור (תחזוקה ,תיקון ,התקנה וכדומה) יבוצעו על  -ידי
איש שירות מטעם החברה אשר ברשותו רישיון מתאים לסוג העבודה הנדרשת
ולמגבלות הרשומות ברישיונו.

. 22

אנשי השירות יקפידו על כללי הבטיחות המתאימים לאופי המקום והעבודה
הנדרשת.

. 23

על הספק לקחת בחשבון כי אילוצים עלולים לחייב את הטכנאי לעבוד בשעות לא
שגרתיות .

. 24

לעבודות שבוצעו ולחלקי חילוף שיוחלפו תינתן אחריות של  12חודשים .לתיקונים
אחריות של  6חודשים .

. 25

אם הספק לא יעמוד בלוחות הזמנים הקבועים במפרט זה ,יהיה רשאי התאגיד על -
פי שיקול דעתו הבלעדי לפנות לספק אחר לשם תחזוקת הגנרטורים או תיק ון
תקלות או השכרת גנרטורים  ,והספק יישא בהפרשי העלויות בין הצעת המחיר
שהציע במסגרת מכרז זה לבין עלות התיקון או ההשכרה בפועל.
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חוברת ההצעה
את ההצעה יש להגיש על גבי טופס זה ,על נספחיו ,בצירוף כל
הנספחים והתצהירים הנדרשים במסמכי המכרז
לתשומת לב המציע:
 . 1יש למלא את הטופס באופן קריא ,ולהתייחס לכל הסעיפים.

 . 1פרטי המציע
נושא

פרטים למילוי

שם המציע
מספר מזהה
כתובת:

רחוב_____________________________________ :
מספר_____________________________ ________ :
ישוב_____________ ________________________ :
מיקוד_____________________________ ________ :

מספר טלפון
מספר פקס
כתובת דוא"ל

 . 2פרטי איש הקשר מטעם המציע
פרטים למילוי
נושא
שם איש הקשר
תפקיד
מספר טלפון
מספר טלפון נייד
מספר פקס
כתובת דוא"ל
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נספח ב'  -התחייבות המציע בדבר הבנת תנאי המכרז
אני  ,הח " מ ____________ נושא  /ת ת  .ז מס ' ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק  ,כי
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  /ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן  ,נותן  /ת
הצהרתי זאת כדלקמן:
 . 1הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ ב ________________ (להלן " :ה מציע ") .
 . 2הנני מוסמך/ת ליתן ,ונותן/ת תצהיר זה ,בשמו ומטעמו של המציע .
 . 3העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור ,ממסמכים שבהם
עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי .
 . 4הנני 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.
 . 5כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע (להלן " :ההצעה ") נבדקו על  -ידי ,ואני מאשר/ת
את היותם נכונים ומדויקים.
 . 6הוראות המכרז וההסכם המצורף למכרז ,על נספחיהם ,ידועות למציע ומקובלות עליו,
והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על  -פי המכרז ,ההסכם על נספחיו ,הצעת
המציע ו על  -פי דין.
 . 7אי תיאום הצעות במכרז:
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

המציע לא ת י אם מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהו
ההצעה ,כולל הצעת המחיר  -המצורפת בנפרד ,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.
ההצעה ,כולל הצעת המחיר  -המצורפת בנפר ד ,גובשה על  -ידי המציע בתום
לב ,ולא נעשתה בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם משתתף או משתתף
פוטנציאלי אחר במכרז.
המחיר המופיע בהצעה לא הוצ ג בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע או אשר
יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז ,או בפני כל גוף או אדם הקשורים
עימם.
לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות למכרז.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה
יותר מהצעת המציע.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל
סוג שהוא.
אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר
בפועל.

 . 8הגשת 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.
 . 9המציע הינו בעל הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות ,הכישורים ,הרישיונות
והאמצעים ,לרבות כוח האדם והציוד ,הדרושים למתן 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.
 . 10המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על  -פי דין ,ובידיו כל הרישיונות
הנדרשים על  -פי דין.
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 . 11המציע מתחייב לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד ,במסגרת מתן
השירותים מושא המכרז ,אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.
 . 12המציע פועל ומקיים חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה  -ובכלל
זה צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  -החלים על המציע כמעסיק ,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 הה רחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים
עליו.
 . 13הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

___________
תאריך

______________
חתימה

אישור עו"ד
אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר/ת בזה ,כי ביום
___________ התייצב/ה 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.
__________________
חתימה וחותמת

______________
תאריך
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נספח ג'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  ,תשל"ו 1976 -
אני  ,הח " מ ____________ נושא  /ת ת  .ז מס ' ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק  ,כי
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  /ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן  ,נותן  /ת
הצהרתי זאת להוכחת עמידת _________________ ( להלן  " :המציע ") בתנאי המפורט
בסעיף  7.2.2למכרז ,כדלקמן:
 . 1הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע .
 . 2הנני מוסמך/ת ליתן ,ונותן/ת תצהיר זה ,בשמו ומטעמו של המציע.
 . 3העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור ,ממסמכים שבהם
עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.
הצהרה קיום דיני עבודה  -הצהרה סעיף  2ב לחוק
 . 4עד למועד האחרון להגשת ה צעות ,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 מ מועד
ההרשעה האחרונה בעבירה.
 . 5המונחים " אמצעי שליטה " " ,החזקה " ו  " -שליטה " משמעם :כמשמעותם בחוק
הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א . 1981 -
 . 6לענין 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
 . 7הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ( 1998 -להלן" :חוק
שוויון זכויות") אינן חלות על המציע ,או שהן חלות עליו והוא מקיים אותן.
 . 8אם המציע יזכה במכרז שבכותרת והוא מעסיק  100עובדים לפחות ,הוא מתחייב לפ נות
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך  -לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן.
 . 9הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

___________
תאריך

______________
חתימה
אישור עו"ד

אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר  /ת בזה ,כי ביום
___________ התייצב  /ה 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 הק בועים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל ,וחתם/ה עליה בפני.
__________________
חתימה וחותמת

______________
תאריך
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נספח ד'  -הצהרה לעניין עמידה בתנאי הסף
אני ,הח"מ ____________ נושא  /ת ת.ז מס' ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק ,כי
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,נותן /ת
הצהרתי זאת להוכחת עמידת _________________ (להלן " :המציע ") בתנאי המפורט
בסעיפים  7.2.4 - 7.2.3למכרז  ,כדלקמן:
 . 1למציע ניסיון קודם בשנים  2017ו  20 18 -במתן שירותי תחזוקת גנרטור ים  .להלן פירוט
ה לקוחות:
מס"ד

שם הלקוח

תקופת התקשרות
(יש לציין מועד
תחי ל ת
ההתקשרות ומועד
סיום או לחילופין
אם ההתקשרות
תקפה)

פרטי איש קשר

.1

שם איש הקשר__________ :
תפקיד________________ :
טלפון במשרד___________ :
טלפון נייד_____________ :
דוא"ל ________________ :
______________________

.2

שם איש הקשר__________ :
תפקיד________________ :
טלפון במשרד___________ :
טלפון נייד_____________ :
דוא"ל ________________ :
______________________

.3

שם איש הקשר__________ :
תפקיד________________ :
טלפון במשרד___________ :
טלפון נייד_____________ :
דוא"ל ________________ :
______________________

.4

שם איש הקשר__________ :
תפקיד________________ :
טלפון במשרד___________ :
טלפון נייד_____________ :
דוא"ל ________________ :
______________________

*ניתן להוסיף שורות נוספות.
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 . 2למציע ניסיון קודם בשנים  2017ו  20 18 -בהשכרה של גנרטור ים  .להלן פירוט
ה לקוחות:
מס"ד

שם הלקוח

תקופת התקשרות
(יש לציין מועד
תחית ההתקשרות
ומועד סיום או
אם
לחילופין
ההתקשרות
תקפה)

פרטי איש קשר

.1

שם איש הקשר__________ :
תפקיד________________ :
טלפון במשרד___________ :
טלפון נייד_____________ :
דוא"ל ________________ :
______________________

.2

שם איש הקשר__________ :
תפקיד________________ :
טלפון במשרד___________ :
טלפון נייד_____________ :
דוא"ל ________________ :
______________________

.3

שם איש הקשר__________ :
תפקיד________________ :
טלפון במשרד___________ :
טלפון נייד_____________ :
דוא"ל ________________ :
______________________

.4

שם איש הקשר__________ :
תפקיד________________ :
טלפון במשרד___________ :
טלפון נייד_____________ :
דוא"ל ________________ :
______________________

*ניתן להוסיף שורות נוספות.
 . 3הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

שם המצהיר ____________ :חתימה____________ :
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תאריך______________ :

אישור עו"ד
אני עו"ד ___________ מ.ר _____________ מאשר  /ת בזה ,כי ביום
___________ התייצב  /ה 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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נספח ג'  -הצעת מחיר
הנדון :מכרז פומבי מס'  6/2019למתן שירותי תחזוקה ל גנרטור ים והשכרת
גנרטור ים עבור תאגיד השידור הישראלי
אני הח"מ ,________________ ,מס' רישום ____________________ (להלן:
" המציע ") ,לאחר שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו ,מגיש בזה את הצעת המחיר
למכרז ,כדלקמן:
תחזוקת גנרטור ים (  6 0%ממשקל ההצעה)
המציע ינקוב בהצעת המחיר במחיר המבוקש על  -ידיו לטיפול תחזוקה שנתי ל גנרטור /
גנרטור נגרר -

מס "ד
.1
.2
.3
.4

הספק ה גנרטור
KVA10-75
KVA75-200
KVA220-650
מ  650 -ומעלה

כמות

מחיר בש"ח מכפלת הכמות
במחיר  ,לא
לא כולל מע"מ
כולל מע"מ

6
4
1
0
סה"כ

חישוב הצעת ה מחיר לתחזוקת גנרטור ים :
הכפלת המחיר המוצע לכל הספק גנרטור בכמות ,וחיבור המכפלות.
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השכרת גנרטור ים (  4 0%ממשקל ההצעה)
תקופת השכרת
הגנראטור

משקל

הספק גנראטור

15%

עד KVA150

70%

עד KVA150
KVA500
מעל  7ימים עד  30ימים

15%

מעל KVA500

מחיר מוצע ליום שכירות
משקל רכיבי משנה בשקלים חדשים ,ללא
מע"מ

למשך עד  24שעות

25%

מעל  24שעות עד  7ימים

25%

מעל  7ימים עד  30ימים

25%

מעל  30ימים ואילך

25%

למשך עד  24שעות

10%

מעל  24שעות עד  7ימים

10%
10%

מעל  30ימים ואילך

70%

למשך עד  24שעות

10%

מעל  24שעות עד  7ימים

10%

מעל  7ימים עד  30ימים

10%

מעל  30ימים ואילך

70%

חישוב הצעת ה מחיר להשכרת גנרטור ים :
ביחס לכל הספק גנרטור  ,יכפיל התאגיד את המחיר המוצע לכל תקופת השכרת ה גנרטור במשקל
שנקבע לכל אחת מ תקופ ות ההשכרה ,ויחבר את המכפלות (להלן " :מכפלות תקופת השכרת
ה גנרטור ים ") ,את מכפלות תקופת השכרת ה גנרטור ים יכפיל התאגיד במשקל שנקבע לכל הספק .
כמפורט להלן:
גנרטור ( = KVA150המחיר המוצע להשכרת גנרטור למשך עד  24שעות*  + 25%המחיר המוצע
להשכרת גנרטור לתקופה מעל  24שעות ועד  7ימים*  + 25%המחיר המוצע להשכרת גנרטור
לתקופה מעל  7ימים ועד  30ימים*  + 25%המחיר המוצע להשכרת גנרטור לתקופה מעל 30
ימים* 15% * ) 25%
גנרטור  KVA150עד ( = KVA500המחיר המוצע להשכרת גנרטור למשך עד  24שעות* + 10 %
המחיר המוצע להשכרת גנרטור לתקופה מעל  24שעות ועד  7ימים*  + 10%המחיר המוצע להשכרת
גנרטור לתקופה מעל  7ימים ועד  30ימים*  + 10%המחיר המוצע להשכרת גנרטור לתקופה מעל 30
ימים* 70% * ) 70%
גנרטור מעל ( = KVA500המחיר המוצע להשכרת גנרטור למשך עד  24שעות*  + 10 %המחיר המוצע
להשכרת גנרטור לתקופה מעל  24שעות ועד  7ימים*  + 10%המחיר המוצע להשכרת גנרטור
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לתקופה מעל  7ימים ועד  30ימים*  + 10%המחיר המוצע להשכרת גנרטור לתקופה מעל 30
ימים* 70% * ) 70%
לאחר מכן ,יחבר התאגיד את הסכום שקיבל לכל אחד מהספקי ה גנרטור ים :
גנרטור  + KVA150גנרטור  KVA150עד  + KVA500גנרטור מעל . KVA500
חישוב ההצעה הזוכה :
סך הצעת המחיר לתחזוקת גנרטור ים*  + 60%סך הצעת המחיר להשכרת גנרטור ים* 40%

על החתום:
______________________
שם המציע  +חתימה

_____________
תאריך

אישור
הנני לאשר כי המסמך דלעיל וכל מסמכי ההצעה נחתמו על  -ידי הגורמים המוסמכים לחייב את
המציע בחתימתם לצורך התחייבויותיו ,הצהרותיו ומצגיו של המציע במסמכי המכרז ובהסכם
הכלול בהם.
במקרה של מציע שהינו יחיד  :החתימה על גבי הצעת המציע למכרז הינה חתימתו של המציע.

_______________________
עו"ד
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נספח ו'  -הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור
אני הח"מ _____ _________ __ ,מס' ר ישום( _____________________ :ל הלן:
" המציע ") מצהיר בזאת ,כדלקמן:
נא לסמן  Xבמקום המתאים (החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות):
 ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז פומבי מס '  6/2019למתן שירותי תחזוקה
ל גנרטור ים והשכרת גנרטור ים 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 ה ה צע ה ,שבו החלקים הסודיים מושחרים ] :

א.
ב.
ג.
ד.

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.
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.
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.
ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים  ,וכ י 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
הנני לאשר כי המסמך דלעיל נחתם על  -ידי הגורמים המוסמכים לחייב את המציע בחתימתם
לצורך התחייבויותיו ,הצהרותיו ו מצגיו של המציע.
במקרה של מציע שהינו יחיד  :החתימה על גבי הצעת המציע למכרז הינה חתימתו של
המציע.

______________________
עו"ד
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הסכם למתן שירותי תחזוקה ל גנרטור ים והשכרת גנרטור ים עבור תאגיד
השידור הישראלי
שנערך ונחתם ביום ___________ לחודש ________ שנת _____
תאגיד השידור הישראלי
באמצעות המנכ"ל הזמני ,מר אלדד קובלנץ ומר רן היילפרן ,סמנכ"ל
הכספים ,המורשים להתחייב יחד בשם תאגיד השידור הישראלי בהתאם
לקבוע בסעיף ( 95י) בחוק השידור הציבורי הישראלי ,תשע"ד  2014 -מרחוב
צלע ההר  44במודיעין
(להלן " :התאגיד " או " המזמין ")

בין

מצד אחד;
ל בין

הואיל
והואיל
והואיל
והואיל

______________________________________________
מספר רישום ____________________________________
מרחוב ________________________________________
(להלן  " -ה ספק ")
מצד שני;
והתאגיד פרסם מכרז פומבי מס'  6/2019למתן שירותי תחזוקה ל גנרטור ים
והשכרת גנרטור ים עבור תאגיד השידור הישראלי ( ,להלן בהתאמה:
" ה שירותים " ו  " -המכרז " );
והספק אשר הגיש לתאגיד הצעה במכרז ,נבחר על  -ידיו לתת את השירותים ,
והכל לתקופה ,בתמורה ובהתאם ובכפיפות לתנאי והוראות מסמכי המכרז,
לרבות תנאי והוראות הסכם זה להלן.
והספק הצהיר והתחייב בפני התאגיד כי יש לו את הידע ,המומחיות,
האמצעים וכוח האדם הדרושים למתן השירותים נושא הסכם זה;
והצדדים מבקשים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על  -פי הוראות הסכם
זה להלן ובכפוף להן.
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 . 1המבוא ,כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם
. 1.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו ובסיס להתקשרות
הצדדים 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.

. 1.2

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה
ייעשה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול ,ובכל מקרה יחולו ההוראות
המיטיבות עם התאגיד ,אלא אם נאמר במפורש אחרת .למען הסר ספק ,מובהר
כי חוסר לא ייחשב כסתירה.

. 1.3

הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:
נספח  - ' 1מסמכי המכרז על כל נספחיו ,ל מעט טופס הצעת המחיר ,המענה
לשאלות הבהרה ו/או כל מסמך אחר ו/או שינוי ו/או עדכון
שפורסם ו/או יפורסם על  -ידי התאגיד;
נספח  - ' 2התחייבות למניע ת ניגוד עניינים ;
נספח  - ' 3הצעת המחיר;
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נספח  - ' 4ערבות ביצוע ;
נספח  - ' 5ביטוח;
נספח  - ' 6התחייבויות לשמירה על סודיות .
 . 2הצהרות והתחייבויות ה ספק
הספק מתחייב ומצהיר כדלקמן:
 . 2.1לשתף פעולה עם התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על  -פי הוראות
המכרז והסכם זה ויעמוד לרשות התאגיד באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה,
וזאת בהתאם לצרכי התאגיד ,ככל שיידרש.
 . 2.2יש לו את היכולת וכלל האמצעים והמשאבים הדרושים ,לרבות האמצעים
הפיזיים ,הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי,
הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם מתן השירותים .
 . 2.3לתת את השירותים במקצועיות מיטבית  ,ברמה מעולה  ,ולהשתמש במיטב
כישוריו  ,ניסיונו  ,ידיעותיו ואמצעיו  ,ולפעול במיומנות  ,בשקידה  ,במסירות
ובנאמנות לביצוע כל יתר התחייבויותיו על  -פי מסמכי המכרז כאמור .
 . 2.4במתן השירותים עבור התאגיד בהתאם להסכם זה הוא אינו פוגע בזכויות צד
ג' כלשהו ,לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.
 . 2.5הוא מחזיק בכלל המסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין,
לרבות רישיונות ,היתרים ,תעודות ,ביטוחים ,הסמכות והכשרות הנדרשים
לשם התאגדותו ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה .הספק מתחייב
להחזיק מסמכים תקפים כאמור לעיל במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג
המסמכים לתאגיד בכל עת ש יידרש.
 . 2.6מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק המפורטות במסגרת הסכם זה על כל
חלקיו וכן בהצעתו למכרז ,הינה תנאי מהותי בהסכם זה .אי נכונות הצהרות
אלא ,כולן או חלקן ,בין בעת חתימת הסכם זה ובין כל מועד אחר ייחשבו
כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הספק ,על כל המשתמע מכך.
 . 2.7כי כל פעולה שתבוצע על  -ידיו ו  /או על  -ידי עובדיו ו  /או מועסקיו האחרים ו  /או
על  -ידי מי מטעמו  ,בקשר ל שירותים  ,תהא בהתאם ובכפיפות ותוך ציות לכל
דרישות החוק  ,לרבות חוקי המדינה והתקנות שהותקנו על  -פיהם  ,חוקי עזר
עירוניים  ,תקנות בטיחות  ,תקנות עבודה ממלכתיות ומקומיות  ,צווים ודרישות
שנקבעו על  -ידי רשויות מוסמכות  ,הרלוונטיים בקשר עם ה שירותים .
 . 2.8לתת את השירותים תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות בעבודה  ,לשם
כך מתחייב הספק לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בקשר עם מתן
השירותים  ,וכן להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים להוות סכנה לנפש או
לרכוש  .ה ספק מתחייב ליתן הוראות מדויקות לעובדיו ו  /או למועסקיו ו  /או
למי מטעמו  ,בקשר עם מתן השירותים  ,תוך שמירה על כללי הבטיחות  ,ולדאוג
לביצוע הוראות אלו .
 . 2.9הספק מתחייב כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות ,התשנ"ח ( 1998 -להלן " :חוק שוויון זכויות ") במידה והן חלות
עליו ו/או יחולו עליו במהלך תקופת ההתקשרות ,וכן בנוסף ,במידה והוא
מעסיק ו/או יעסיק  100עובדים לפחות במהלך תקופת ההתקשרות ,יפנה
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
ייש ום הוראות והנחיות הקשורים בחוק שוויון זכויות כאמור ,ככל שיינתנו.
 . 2.10ידוע לספק כי ההסכם אינו הסכם לטובת צד ג ' .מובהר  ,כי ההתקשרות עם
ספק היא של התאגיד בלבד ואין בה או באמור בהסכם זה כדי ליצור כל קשר
חוזי או התחייבות כלשהי בין הספק לבין כל גורם אחר .
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 . 3תקופת ההתקשרות וסיומה
. 3.1
. 3.2

. 3.3
. 3.4

ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהיה ל משך  12חודשים מיו ם חתימת הסכם
ה התקשרות (להלן " :תקופת ההתקשרות ").
התאגיד רשאי להאריך ,על  -פי שיקול דעתו הבלעדי ,ובלי שתחול עליו החובה
לעשות כן  ,את תקופת ההתקשרות באותם התנאים ב  4 -תקופ ות נוספ ו ת ,ש כל
אחת מהן לא תעלה על  12חודשים (להלן " :תקופות האופציה ") .במהלך
תקופות האופציה יחולו כל הוראות המכרז וההסכם על נספחיהם.
התאגיד יהיה רשאי בכ ל עת להביא את ההתקשרות לסיומה ,תהא הסיבה ל כך
אשר תהא ,וזאת ב מתן הודעה מוקדמת בת  30ימים שתועבר ל ספק מראש.
יובהר ,כי ל ספק לא תעמוד כל דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
בכל מקרה של ביטול ההסכם על  -ידי התאגיד ,לא תהיה על התאגיד חובה
לפצות את ה ספק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין ,למעט התמורה היחסית
עבור מתן השירותים עד לביטול ההסכם.

 . 4היעדר יחסי עובד ומעסיק בין התאגיד ל ספק
. 4.1

. 4.2

. 4.3
. 4.4
. 4.5

הספק ,לרבות מי משותפיו או מעובדיו ,משמש כ קבלן עצמאי בביצוע הסכם
זה ,ואין לראות כל זכות שניתנה לתאגיד על  -פי הסכם זה לפקח ,להדריך או
לתת הוראות לספק ,או לכל מי שמועסק על ידיו או מטעמו ,אלא כאמצעי
שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במלואו .בין הספק ו/או כל עובד
המועסק על ידיו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין התאגיד לא יתקיימו יחסי
עובד  -מעסיק.
מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים
המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה ,רואים את הספק ו/או עובדיו
כעובד התאגיד ,הרי ששכרו של הספק ו/או עובדיו יחושב למפרע למשך כל
תקופת הסכם זה על  -פי השכר שהיה משולם לעובד התאגיד שמאפייני העסקתו
הם הדומים ביותר לאלה של הספק ,ועל הספק יהיה להשיב לתאגיד את ההפרש
בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד התאגיד.
היה וייקבע כי עובד של הספק או מי מטעמו נתן את השירותים כעובד התאגיד,
יהיה על הספק לשפות את התאגיד ,מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו
לתאגיד בשל קביעה כאמור.
בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם התאגיד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור
בסעיף זה ,רשאי יהיה התאגיד לקזז סכומים אלו ,מכל סכום שיגיע לספק
מהתאגיד.
הספק יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל דיני העבודה החלים על העובדים,
ובכלל זה חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  , 1987 -וכן יהיה אחראי לקיום שלם
ומלא של צווי הרחבה והסכמים קיבוציים החלים על העובדים .מובהר כי
הפרת הוראות חוקי העבודה כאמור תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.

 . 5איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים
. 5.1

. 5.2

הספק רשאי לתת שירותים לאחרים זולת התאגיד ,ובלבד שלא יהיה בכך משום
ניגוד עניינים בין מתן השירותים לתאגיד לבין עיסוקיו האחרים או כל פגיעה
בחובותיו לפי הסכם זה .ההחלטה האם מתן השירותים לאחר יוצרת או עלולה
ליצור פגיעה במתן השירותים לתאגיד  -נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של
התאגיד.
הספק מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת ההתקשרות
עם התאגיד ,לא יתקיים (ולא צפוי להתקיים) כל ניגוד עניינים לפי כל דין,
לרבות ניגוד עניינים בין התחייבויותיו על  -פי הסכם זה ובין קשריו העסקיים,
המקצועיים או האישיים (להלן " :ניגוד עניינים ")" .ניגוד עניינ ים" משמעו אף
חשש לניגוד עניינים כאמור.
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. 5.3

. 5.4

הספק מתחייב כי ככל שתיווצרנה נסיבות ביחס לספק ו/או מי מטעמו,
העלולים להעמידו/ם במצד של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים
או במראית עין של חשש כאמור עם התחייבויותיו לפי הסכם זה ,יהיה עליו
להודיע על באופן מיי די לנציג התאגיד ולפעול על  -פי ההנחיות שיקבל.
הספק מתחייב לחתום על התחייבות להימנעות מניגוד עניינים המצורף כנספח
 2להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 . 6התמורה
 . 6.1מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה שתשולם לספק תהא בהתאם להצעת המחיר,
המצורפת כנספח  , 3וכן ,לחלקי חילוף ככל שיאושרו על  -ידי התאגיד.
 . 6.2התמורה תשולם בתוספת מע " מ כדין וכנגד המצאת חשבונית מס כדין לידי
ה תאגיד.
 . 6.3מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לספק
עבור מתן השירותים כמפורט בהסכם ,כאשר כל תשלום אחר ו/או נוסף פרט
לתמורה זו לא ישולמו על  -י די התאגיד ,לא במהלך תקופת ההתקשרות ולא
אחריה ,עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף אליהן ,לא לספק ולא
לאדם אחר ,אלא אם צוין במפורש שהספק יהיה זכאי לתוספת ספציפית.
 . 6.4הספק מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות
כל דין או הסכם במסגרת מתן ה שירותים לרבות תשלומים בגין העסקת כוח
אדם ,תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות.
 . 6.5עד ל  5 -בכל חודש ,יגיש הספק לתאגיד חשבונית ב גין השירותים שניתנו בחודש
שחלף  .לאחר אישור דרישת התשלום על  -ידי התאגיד כאמור בסעיף שגיאה!
מקור ההפניה לא נמצא .ל הלן  ,יבוצע התשלום כנגד חשבון כאמור ,בתנאי
שוטף  30 +י מים מיום אישור החשבון על  -ידי נציג התאגיד .אישור החשבונית
על  -ידי נציג התאגיד יעשה בתוך  14ימים מיום הגשתה .מובהר ,כי במניין ימים
אלה לא יבואו בחשבון הימים בהם ידרוש התאגיד תיקון החשבונית כאמור
לעיל.
החשבון והפירוט המצורף אליו ,יועברו לבדיקת נציג התאגיד .פירעון התשלום
. 6.6
יעשה לאחר ובכפוף לקבלת האישור כנדרש .מובהר כי נציג התאגיד יהיה רשאי
לדרוש כל הבהרה לצורך מתן אישורו ויהיה מורשה לאשר את החשבון בחלקו,
בשלמותו או לא לאשרו כלל ,הכל לפי עמידת הספק בדרישות ההסכם על
נספחיו.
 . 6.7ל ספק לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי התאגיד בגלל עיכובים בתשלום
התמורה כולה או חלק הימנה ,אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.
 . 6.8ה ספק מתחייב להחזיר לתאגיד מיד כל סכום עודף שיקבל מהתאגיד.
 . 6.9תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו  , 1976 -וכן כל
אישור שיידרש על  -פי כל דין ו על  -פי נהלי התאגיד ,כפי שיהיו מעת לעת.
 . 6.10למען הסר ספק ,התמורה הנ"ל הינה סכום סופי ,התאגיד ינכה במקור מכל
תשלום ל ספק  ,כל מס ,היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על -
פי כל דין ,אלא אם ימציא הספק  ,זמן סביר לפני ביצוע התשלום ,אישור תקף
כי הוא פטור מניכוי מס או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר.
 . 6.11יובהר ,כי התמורה תשולם לספק בכפוף ל קבלת הזמנו ת מ נציג התאגיד ,ועל
יד י ו בלבד .הזמנות שיבוצעו שלא באמצעות ו/או באישור נציג התאגיד  -לא
תשולם התמורה בגינן.
 . 6.12לעניין סעיף זה " ,נציג התאגיד "  -סמנכ"ל טכנולוגיות ו/או נציגו ו/או כל מי
שיוסמך על ידיו ו/או יבוא במקומו.
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 . 7ערבות ביצוע
 . 7.1להבטחת זכויות התאגיד לפי הסכם זה ,ומילוי התחייבויות הספק על  -פי מכרז
זה  ,ההצעה והוראות הסכם זה .ימציא הספק על חשבונו ,ל תוך  7ימים מקבלת
הודעה בדבר זכייתו  ,ערבות ביצוע אוטונומית בנקאית או של חברת ביטוח
ישראלית ,שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי
הביטוח ,התשמ "א  1981 -לפקודת התאגיד ,בסך  5,000ש"ח  ,בהתאם לנוסח
המצורף להסכם זה כנספח  4להסכם (להלן  " :ערבות הביצוע " או " הערבות ") .
 . 7.2ערבות הביצוע תהא צמודה למדד המחירים לצרכן .מדד הבסיס יהא המדד
הידוע במועד האחרון להגשת הצעות.
 . 7.3ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד לתום ( 60ששים) ימים מסיום תקופת
ההתקשרות (להלן  " :תוקף הערבות ").
 . 7.4במקרה שתמומש האופציה על ידי התאגיד  ,ותקופת ההתקשרות תוארך
לתקופה/ות נוספת/ות  ,בהתאם לסעיף  3.2לעיל ,תוארך ערבות ההסכם
לתקופה של  60ימים לאחר תום תקופת ה אופציה הרלוונטית .הספק מתחייב
בזאת ,כי ,במקרה הצורך ,ובכל מקרה על פי דרישת ה תאגיד  ,הוא יאריך את
תוקפה של ערבות ההסכם ,וזאת לא יאוחר מאשר ( 30שלושים) ימים לפני תום
תוקפה.
 . 7.5לא האריך ה ספק את תוקף הערבות כאמור לעיל ,יהיה התאגיד רשאי לחלט
את הערבות ללא כל התראה מוקדמת ,גם אם הספק מילא אחר יתר כל חיוביו.
 . 7.6בלי לגרוע מהאמור לעיל ,התאגיד יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה
שבו לדעת התאגיד הפר הספק או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה ,הוראות
המכרז וההצעה ולא תיקן את ההפרה בהתאם להוראות התאגיד בעניין ,וזאת
בלי לחייב את התאגיד להוציא כל התראה נוספת .
 . 7.7הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של התאגיד לבנק ,בלי שהתאגיד יצטרך
להציג לבנק האמור כל מסמך או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט,
ובלי ש י צטרך לנמק את דרישת החילוט .ה תאגיד יהיה רשאי לממש את ערבות
הביצוע ,מעת לעת ,על כל סכום שיקבע על ידי ו מתוך סכום ערבות הביצוע,
ולפיכך ,בכל מקרה שבו ערבות הביצוע לא תמומש במלואה בפעם אחת ,תישאר
ערבות הביצוע במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום ער בות הביצוע שלא מומש.
 . 7.8בכל מקרה שבו חולט חלק מערבות הביצוע ,ישלים הספק את סכום ערבות
הביצוע לסכום שהיה נקוב בה עד לחילוט האמור ,וזאת בתוך ( 7שבעה) ימים
מיום החילוט.
 . 7.9חילט התאגיד את הערבות ,והסכם זה לא בוטל או הופסק ,יהיה על הספק
לדאוג על חשבונו לערבות חדשה בא ותו סכום.
 . 7.10למניעת ספק ,אין במתן ערבות הביצוע או בחילוטה ,כאמור לעיל ,כדי לפגוע
בזכויות ובסעדים המוקנים ל תאגיד על פי הסכם זה ו/או על פי יתר מסמכי
המכרז ו/או על פי כל דין.
 . 8קיזוז
בלי לגרוע מזכות התאגיד לכל תרופה ו/או סעד על  -פי כל דין ,התאגיד יהא רשאי לקזז
מהתמ ורה שעליו לשלם לספק על  -פי הסכם זה על נספחיו  -כל סכום המגיע לתאגיד
מהספק על  -פי הסכם זה.
 . 9אחריות ה ספק
. 9.1

הספק יישא באחריות מלאה בגין על פגיעה ,הפסד ,אובדן או נזק שהוא חב בו
לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין ,שייגרמו מכל סיבה היא לגופו או רכושו שלו או
של מי מטעמו או לגוף או רכוש של עובדיו או של מי מטעמו ,או לרכוש התאגיד
או לגופו של כל אדם אחר כתוצאה מהפעלתו של הסכם זה.
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. 9.2

. 9.3

. 9.4

מוסכם בין הצדדים כי התאגיד לא יישא בכל תשלום ,הוצאה או נזק מכל סיבה
שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הספק או מי מטעמו או לגוף או רכוש של
עובדיו או של מי מטעמו או לרכוש התאגיד 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 התאגיד על כל נזק ,תשלום או הוצאה מכל סוג,
שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספ ק כתוצאה
ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה ,מיד עם קבלת הודעה על כך מאת
התאגיד .במקרה של תביעה יחול האמור בסעיף זה ,ובלבד שהתאגיד יודיע
לספק על קבלת תביעה כאמור אצלו ,בסמוך ככל הניתן לאחר קבלתה ,ולספק
תינתן אפשרות להתגונן בפניה.
אישור התאגיד לעבודה בכללותה על יד הספק בהתאם להסכם זה ,לא יהיה בו
כדי לשחרר את הספק מאחריותו המקצועית המלאה ,ואין באישור האמור כדי
להטיל על המזמין אחריות כלשהי לטיב העבודה.

 . 10ביטוח
בלי לגרוע מאחריות הספק על  -פי הסכם זה או על  -פי כל דין ,על הספק למלא אחר
הוראות הביטוח המפורטות בנספח הבי טוח ובאישור עריכת הביטוח המצורפים
להסכם זה ומסומנים כנספח  5וכנספח  5א – בהתאמה.
 . 11הפרת ההסכם ו ביטולו
. 11.1
. 11.2

. 11.3

. 11.4

במקרה שבו יימנע מתן השירותים בנסיבות שאינן בשליטת ה תאגיד  ,אזי  -בלי
לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים לתאגיד על פי הסכם זה ו/או על פי
כל דין ,י הא התאגיד זכאי לבטל הסכם זה לאלתר ,בהודעה בכתב לספק .
בלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו לתאגיד על פי ההסכם
או הדין ,מוסכם במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן,
יהא התאגיד זכאי לבטל את ההסכם באופן מיד י :
 .11.2.1הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.
 .11.2.2הספק הפר את ההסכם הפרה שאינה יסודית ,ולא תיקן אותה בתוך פרק
הזמן הנקוב בדרישה בכתב שקיבל מאת התאגיד.
 .11.2.3הספק המחה ו/או הסב ו/או שיעבד ו/או העביר בדרך אחרת את ההסכם
ו/או את זכויותיו על פי ההסכם ,במלואן או בחלקן ,ללא אישור התאגיד
מראש ובכתב;
 .11.2.4הספק בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון;
 .11.2.5הספק חדל בפועל מלנהל עסקיו ו/או מלתת שירותים כדוגמת השירותים
מושא הסכם זה;
 .11.2.6הוצא נגד הספק צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או הוכרז הספק פסול דין
ואלו לא בוטלו תוך ( 30שלושים) ימים;
 .11.2.7הספק התפרק מרצון ,או על פי צו של בית משפט;
 .11.2.8הוטל עיקול (או בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת) על רוב נכסי הספק
או על נכסים מהותיים של הספק ו/או נכסים הדרושים לספק לצורך מתן
השירותים ,ובלבד שהעיקול האמור לא הוסר תוך ( 30שלושים) ימים מיום
הטלתו.
הספק מודע ומסכים לכך ,כי זכות ו של התאגיד לבטל הסכם זה כאמור בסעיף
 11זה  ,הינה זכות יסודית ובסיסית של התאגיד  ,ולא תהא לו כל טענה ,דרישה
ו/או תביעה ,מכל מין וסוג שהם ,כנגד התאגיד ו/או מי מטעמ ו בגין ביטול
הסכם זה כאמור.
במקרה שי ו בא ההסכם לידי סיום כאמור  ,יהא הספק זכאי לתשלום רק בגין
השירותים שנתן בפועל עד למועד הנקוב בהודעת התאגיד כמועד סיום ההסכם.
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 . 11.5במקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים  ,כמפורט בסעיף  11.2לעיל  ,תחולנה
ההוראות הבאות  ,וזאת בלי לגרוע מכל זכות ו  /או סעד העומדים לתאגיד על -
פי הסכם זה או על  -פי כל דין :
 .11.5.1התאגיד יהא רשאי למסור את המשך מתן השירותים לכל מי שימצא לנכון,
והספק יישא בהפרש הסכומים שבהם יישא התאגיד לשם המשך מתן
השירותים ,וכן בכל נזק שיגרם לתאגיד בשל סיום ההתקשרות.
 .11.5.2התאגיד יהא רשאי לחלט את ערבות הביצוע (כהגדרתה בסעיף  7לעיל),
כולה או חלקה.
 . 12זכויות יוצרים
 . 12.1זכויות היוצרים בתוכניות ובמפרט המצורפות למכרז זה הן של התאגיד ,
והספק אינו רשאי לעשות במידע זה כל שימוש שאינו קשור בביצוע מטלותיו
על  -פי הסכם זה.
 . 12.2הספק מתחייב שלא להפר זכויות יוצרים ו/או פטנט ו /או סוד מסחרי של צד ג'
בעת ביצוע התחייבויותיו לפי הס כם זה .מוסכם  ,כי בשום מקרה לא י י שא
ה תאגיד בכל תשלום שהוא בגין הפרה כאמור על  -ידי הספק או מי מטעמו .
 . 12.3הספק מתחייב בזה להסכים לצירופו כצד שלישי בכל תביעה הקשורה ו/או
הנוגעת להסכם ו/או ל ספקים לפיו ,שתוגש נגד התאגיד ,אם תוגש ,בגין הפרה
של זכות יוצרים ,והוא מתחייב לשפות את התאגיד על כל סכום שה תאגיד
יחויב לשלם בגין אותה הפרה.
 . 13שמירת סודיות
. 13.1

. 13.2

. 13.3
. 13.4
. 13.5
. 13.6

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל
גורם ,במישרין ,בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא ,כל מידע ,ידיעה ,סוד מסחרי,
נתונים ,חפץ ,מסמך מכך סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי
הכלל (להלן " :מידע סודי ") שיגיעו לידי הספק ,עובדיו או מי מטעמו עקב או
בקשר להסכם זה ,או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם התאגיד ,וזאת במהלך
ביצוע ההסכם ,לפניו ו/או לאחר מכן  -ללא אישור התאגיד מראש ובכתב.
בלי לגרוע מהאמור ,מידע סודי לא יכלול מידע:
 .13.2.1אשר היה מצוי בחזקתו של מקבל המידע קודם לגילוי ללא חובת שמירת
סודיות;
 .13.2.2פותח באופן עצמאי על-ידי מקבל המידע ו/או נמסר לו על-ידי צד ג' ללא
חובת סודיות;
 .13.2.3הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של הצד
המקבל;
 .13.2.4מידע אשר ייווצר על-ידי הספק במסגרת מתן השירותים על-פי המכרז ואשר
הינו ג'נרי ,כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על-ידי התאגיד
ו/או מידע אשר גילויו נדרש על-פי דין.
הספק מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר
לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה ,בתוקף או בקש ר עם ביצועו או בקשר
עם התאגיד.
התאגיד רשאי ליתן הוראות לספק בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת
סודיות ,לרבות קביעת הסדרי ביטחון מיוחדים ,הסדרי מידור או נוהלי עבודה
מיוחדים והספק מתחייב למלא אחר דרישות התאגיד בנדון.
הספק מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלש הי מלבד לביצוע הסכם
זה ,אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג התאגיד המוסמך.
עם סיום הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,הספק יעמיד לרשות התאגיד בצורה
מלאה ,מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות
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ולביצוע הסכם זה ו/או במסגרת מתן השירותים על  -פי הסכם זה (ל הלן:
" המידע ") .כל המידע יועבר לתאגיד ו/או לצד שלישי שימנה התאגיד ,בכל אופן
שבו הוא קיים (בכתב ,בקבצי מחשב ,בעל  -פי ו/או כל אופן אחר) בלוח זמנים
שייקבע על  -ידי התאגיד ,וללא כל תמורה נוספת .למען הסר ספק ,מובהר בזאת
כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של התאגיד.
 . 13.7הספ ק מתחייב לחתום ולהחתים כל מי מטעמו שעתיד להיות קשור במתן
השירותים מושא מכרז זה ושעשוי להיחשף למידע כאמור על "התחייבות
לשמירת סודיות" בנוסח המצורף כנספח  6להסכם.
 . 14הסבת ההסכם
 . 14.1הספק מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על  -פי
הסכם זה כולן או חלקן ,ואין הוא רשאי להעביר את להמחות או למסור לאחר
כל זכות מזכויותיו על  -פי הסכם זה ,אלא אם קביל את הסכמת התאגיד לכך
מראש ובכתב .התאגיד יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו כאמור ,מכל סיבה
שהיא ומבלי לנמק את החלטתו ,או להסכים בתנאים שימצא לנכון.
 . 14.2כמו כן ,אין הספק רשאי למסור לאחר את ביצוע התחייבויותיו כולן או מקצתן,
אלא בהסכמת התאגיד מראש ובכתב .התאגיד יהיה רשאי לסרב ליתן את
הסכמתו כאמור ,מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו ,או להסכים
בתנאים שימצא לנכון.
 . 14.3למען הסר ספק ,אין באישור התאגיד להסבה כאמור בסעיף זה לעיל כדי לפטור
את הספק מאחריות ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה ,כולן או מקצתן.
 . 15סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט
המוסמכים בעיר ירושלים.
 . 16כתובות והודעות
 . 16.1כתובות הספק והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם.
 . 16.2הודעות על  -פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן ,במידה
ונמסרו ביד ,ותוך  48שעות מיום משלוחן בדואר ,אם נשלחו בדואר ,ואם נשלחו
בפקסימיליה או בדוא"ל  -כאילו הגיעו במועד שליחתן בכפוף לקבלת אישור
טלפוני בדבר קבלתם.
 . 17כללי
. 17.1
. 17.2

. 17.3

. 17.4

הספק מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או
מידע שנמסר לו על  -ידי התאגיד בקשר עם הסכם זה ,לרבות בנסיבות של אי -
תשלום התמורה.
ויתור ,ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד להסכם זה למשנהו במקרה מסוים,
לא יהוו תקדים למקרה אחר ,ולא יהיה תוקף לשום ויתור ,ארכה או הקלה
שנעשו בקשר עם הסכם זה  ,אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הנציגים
המוסמכים של הצדדים.
בכפוף להוראות הדין לעניין התיישנות ו/או פקיעת זכויות כלשהן ,עיכוב ו/או
השהיה במימוש ו/או בהפעלת זכות של צד כלשהו לא יחשבו כוויתור מצדו על
זכויותיו ,במלוא ן או בחלקן ,על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,והוא יהיה
רשאי לממש ן ו/או להפעיל ן בכל עת שימצא לנכון.
אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת בהסכם זה  -התרופות והסעדים על פי הסכם
זה הינם בנוסף ,ובלי לגרוע ,מכל סעד או תרופה אחרים על פי כל דין.
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 . 17.5אם ייקבע ,כי הוראה כלשהי בהסכם זה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת
לאכיפה ,אזי  -אלא אם אי החוקיות או העדר יכולת האכיפה יורדים לשורשו
של הסכם זה  -לא יהא בכך כדי לפגוע ביתר הוראות הסכם זה ,אשר תמשכנה
לעמוד בתוקפן.
 . 17.6כל תוספת ,שינוי ,תיקון ו/או עדכון של הסכם זה  -לא יהא להם תוקף ,אלא
אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.
 . 17.7הסכם זה ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים בו ,והוא
מחליף בעניינים הכלולים בו ,כל הסכם ,מצג ,הצהרה ,הסכמה ,התכתבות ,או
התחייבות  ,בין בכתב ובין בעל פה ,שניתנו (ככל שניתנו) או שנערכו (כ כל
שנערכו) ,קודם למועד החתימה ,ושאינם כלולים במפורש בהסכם זה ,ולא יהא
כל תוקף לכל הסכם ,מצג ,הצהרה ,הסכמה ,התכתבות ,או התחייבות כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:
______________________________
הספק

__________________________
התאגיד
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נספח מס'  - 1מסמכי המכרז על כל נספחיו ,למעט טופס הצעת המחיר ,המענה
לשאלות הבהרה ו/או כל מסמך אחר ו/או שינוי ו/או עדכון שפורסם ו/או
יפורסם על  -ידי התאגיד

[ יצורף לאחר הזכייה ]
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נספח מס'  - 2התחייבות למניעת ניגוד עניינים
[לחתימה על  -ידי הזוכה]
ב נוסף ובלי לגרוע מהוראות המכרז על נספחיו וממסמכי ההצעה שהוגשה על  -ידי ה ספק -
אני הח"מ ______________ ,נושא  /ת ת.ז .מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם
__________________ שמספרו ____________ (להלן " :המציע ") מצהיר  /ה
ומתחייב  /ת בזאת ,כי מתקיימות כל הדרישות הבאות ,ואני מתחייב  /ת להמשיך ל עמוד
בכל הדרישות הבאות ,במשך כל תקופת ההתקשרות ,על הארכותיה (ככל ש תהיינה)
כדלקמן:
 . 1ה ספק ומי מעובדיו אשר יועמדו לרשות התאגיד במסגרת מתן השירותים מושא
המכרז ,לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים או חשש
לניגוד עניינים ,בין הספק ת השירותים לפי מכרז זה לבין עניין אחר של מי מהם או
של עובדיהם.
 . 2בכלל זה ה ספק מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס ל ו או למי מעובדיו  -על ניגוד
עניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו במסגרת מתן השירותים לתאגיד לבין עניין
אחר שלו או עניין של קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.
לעניין נספח זה ,בכלל "עניין אחר" ייחשב ו לרבות עני ין שלו או של קרובו או של גוף
שה ספק או מי מעובדיו או קרוב של מי מהם חבר בו ,מנהל אותו או עובד אחראי בו,
או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק בו ,בהון מניות ,בזכות
לקבלת רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה ,וכן גם ענינו של לקוח ,שהמציע
או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו ,או עובד העובד עימו או בפיקוחו,
מיצגים /מייעצים /מבקרים.
______________________
ש ם מורשה החתימה +חתימה

__________
תאריך
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נספח  - 3הצעת המחיר
[ תצורף לאחר הזכייה ]
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נספח  - 4ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)
לכבוד
תאגיד השידור הישראלי
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר ....................................

.1

לבקשת  ,...........................................אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסכום כולל של  ( ₪ 5,000חמשת אלפים שקלים חדשים) (להלן  " -סכום
הערבות ") ,שתדרשו מאת ( ............................................להלן  " -הזוכה "),
בקשר להסכם למתן שירות י תחזוקה ל גנרטור ים והשכרת גנרטור ים עבור תאגיד
השידור הישראלי שנחתם ביננו לבין תאגיד השידור הישראלי במסגרת מכרז פומבי
מס' . 6/2019

.2

סכום הערבות ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן (עליות בלבד)
המתפרסם מעת לעת על  -ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי,
בתנאי ההצמדה 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 במדד 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 במשמע.

.3

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,אנו נשלם לכם לא יאוחר מ  15 -ימים 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 הזוכ ה.

.4

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( .................. ................כולל) .

.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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נספח מס'  - 5ביטוח
.1

.2

.3

.4
.5

.6

.7
.8

.9

מבלי לגרוע מאחריות ה ספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על ה ספק לערוך
ולקיים ,על חשבון ה ספק  ,למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות ה ספק קיימת
(ולעניין ביטוח חבות מוצר ,למשך שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם),
את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח  5א ,
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :ביטוחי ה ספק " ו "אישור עריכת
הביטוח"  ,לפי העניין) ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין ,על ה ספק להמציא לידי המזמין ,לפני תחילת
מתן השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את
אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי מבטח ה ספק  .כמו כן ,מיד בתום תקופת
הביטוח ,על ה ספק להמציא לידי המזמין אישו ר עריכת ביטוח מעודכן ,בגין חידוש
תוקף ביטוחי ה ספק לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה
בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח ה ספק יודיע למזמין ,כי מי מביטוחי ה ספק עומד להיות מבוטל
או עומד לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על ה ספק
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד
הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה ספק הינם בבחינת דרי שה
מזערית ,המוטלת על ה ספק  ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של ה ספק לפי
ההסכם ו/או על פי כל דין ,ואין בה כדי לשחרר את ה ספק ממלוא החבות על פי
הסכם זה ו/או על פי דין ,ול ספק לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם
המזמין ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
למזמין תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על
ידי ה ספק כאמור לעיל ,ועל ה ספק לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה,
שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי ה ספק להתחייבויות ה ספק על פי הסכם זה.
מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט
לעיל ,אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות
שהיא לגבי ביטוחי ה ספק  ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי
לגרוע מכל חובה שהיא ,המוטלת על ה ספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת
בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם נבדק אישור
עריכת הביטוח ובין אם לאו.
ה ספק פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק
לרכוש או ציוד כלשהו ,המובא על ידי ה ספק או מי מטעם ה ספק לחצרי המזמין
ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה ל ס פק כל טענה ,דרישה או תביעה
כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור .פטור כאמור לא יחול כלפי מי
שגרם לנזק בזדון.
בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים ,שייערך על ידי ה ספק  ,ייכלל סעיף בדבר ויתור
המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין; הוויתור
על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם ,שגרם לנזק בזדון.
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו
השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם ה ספק  ,על ה ספק לדאוג
כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההת קשרות
עמם.
מובהר בזאת ,כי על ה ספק מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים
במלואם ,לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף
האמור לעיל ,אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית,
אלא אם חלפו  10ימים ממועד בקשת המזמין בכתב ,להמצאת אישור עריכת
הביטוח כאמור.
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נספח  5א  -אישור עריכת הביטוח

תאריך __________ :

הביטוח ים המפורט ים באישור זה הינ ם בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן ,עד כמה שלא שונו באישור
זה ,ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות .
בעל
/
המבוטח
מעמדו
מעמדו
מקבל האישור
הפוליסה
שם:
שם:
☐ שוכר
☐ משכיר
___________________
___ תאגיד השידור הישראלי
☐ משכיר
☐ חברת ניהול
בע"מ
___________________
☐ חברת ניהול
☐ בעל מקרקעין
ו/או חברת האם ו/או
☐ שוכר
☒ ספק מוצרים
חברות בנות ו/או
חברות קשורות
/
שירותים
מזמין
☒
☒ נותן שירותים
כתובת:
כתובת:
עבודות
☐ קבלן
☒ מזמין מוצרים
☐ אחר______ :
☐ אחר______ :
תיאו ר הפעילות  /השירותים  /העבודות  /המוצרים נשוא אישור הביטוח
למתן שירותי תחזוקה ל גנרטור ים והשכרת גנרטור ים עבור תאגיד השידור הישראלי
מיום
בקשר ל  ☐ -הסכם ☒ מכרז ☐ הזמנת עבודה מס'
פירוט נוסף :
הכיסויים
סוג

מספר פוליסה

גבול האחריות  /סכום
ביטוח
☒$☐ ₪

תקופת הביטוח

 1רכוש
☐ רכוש
☐ א.
תוצאתי
 2צד ג'

₪ 2,000,000

 3מעבידים

 20,000,000לעובד,
למקרה ולתקופת
הביטוח

 4אחריות
מקצועית
ת.רטרו:

סעיפים מיוחדים לטובת מקבל האישור
☐ מבוטח נוסף
☒ מוטב לתגמולי ביטוח
☐ סעיף שיעבוד
☒ ויתור על תחלוף
☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☒ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☒ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☐ אחריות צולבת

 500,000למקרה
 5אחריות
☐ מבוטח נוסף
ולתקופת ביטוח
המוצר
☒ הרחב שיפוי
ת.רטרו:
☒ אחריות צולבת
 6אחר -
☐ מבוטח נוסף
לחץ כאן
☐ מוטב לתגמולי ביטוח
☐ הרחב שיפוי
ת.רטרו:
☐ אחריות צולבת
☐ ויתור על תחלוף
 6אחר -
☐ מבוטח נוסף
לחץ כאן
☐ מוטב לתגמולי ביטוח
☐ הרחב שיפוי
ת.רטרו:
☐ אחריות צולבת
☐ ויתור על תחלוף
• הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת  30יום בכתב ובדואר רשום למקבל האישור.
• ביחס לפעילות נשוא אישור זה ,הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו ולא יחול סעיף
השתתפות  /כפל ביטוח.
המבטח
חתימת האישור:
_______________________
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נספח מס'  - 6התחייבות לשמירה על סודיות
[לחתימה על  -ידי הזוכה]
הוסבר לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין תאגיד השידור הישראלי לבין
_________________________ (ה ספק ) יתכן כי אקבל לאחזקתי או יבוא לידיעתי
מידע או ידע כלשהו לרבות תכתובת ,חוות דעת ,חומרים ,תכניות ,מסמכים ,רי שומים,
שרטוטים ,סודות מסחריים/עסקיים ו/או ידיעות מסוגים שונים ,שאינם מצויים בידיעת
כלל הציבור או מידע שידיעתם תשמש כ"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול
להגיע אליו ,בין בעל פה ובין בכתב ,לרבות בתעתיק ,באמצי אחסון אלקטרוני או בכל כלי
ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף ,לרבות ,אך בלי לגרוע מכלליות
האמור ,נתונים ,מסמכים ודו"חות (להלן " :המידע ");
והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל
אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי התאגיד המוסמכים לעניין ההסכם ,ללא קבלת אישור
נציג התאגיד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום לתאגיד או לצדדים נזק וגם מהווה
עבירה פלילית לפי סעיף  1 18לחוק העונשין ,תשל"ז ; 1977 -
נוכח האמור ,אני הח"מ מתחייב כלפי תאגיד השידור הישראלי כדלקמן:
 . 1המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
 . 2לשמור על סודיות גמ ורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.
 . 3להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן
השירותים ,ובכפוף לאמור לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש
עצמי אחר שלא ובכפוף לאמור לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל
שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל ,וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל,
בכל דרך או אופן שהן ,את המידע.
 . 4ובלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על  -ידי
ה ספק או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע,
בין ב מישרין ובין בעקיפין ,לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת
אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או
דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד כל שהוא.
 . 5לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על  -פי
כתב התחייבות זה ובין השאר ,לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה
בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית או אחרת.
 . 6להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי ,ככל שישנם ,את האמור
בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.
 . 7להיות אחראי כלפיכם על  -פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג,
אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו ,וזאת בים
אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אח ראי ביחד עם אחרים.
 . 8להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ
שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או
שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור התאגיד .כמו
כן ,הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא כל חומר כאמור או של המידע.
 . 9בכל מקרה שאפר התחייבות זו ושאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד ,תהיה לתאגיד
זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת הסודיות לעיל.
 . 10הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זו לרבות
מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין ,התשל"ז  1977 -וחוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א . 1981 -
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 . 11מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע ,אשר יתקבלו בכל דרך שהיא ,יחולו כל
הוראות התחייבות זו.
 . 12מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת
המוקנית לתאגיד על  -פי כל דין או ה סכם לרבות ההסכם.
ולראיה באתי על החתום

שם מלא _______________ :ת.ז _______________ :חתימה______________ :
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