מכרז פומבי דו-שלבי מס' 6/2020
לאספקת שירותי בטיחות
וניהול צי רכב על ידי קצין בטיחות
עבור תאגיד השידור הישראלי

מרץ 2020
למכרז זה מצורפים המסמכים הבאים:
מסמך א' – הזמנה להציע הצעות .
למסמך זה צרופה א' בלבד .
מסמך ב' – חוברת ה הצעה .למסמך זה מ צורפים  5טפסים :
טופס  – 1טופס 5
מסמך ג' – הצעת המחיר
מסמך ד' – הסכם  .למסמך זה מצורפים  9נספחים:
נספח א' – נספח ט'
מסמך ה ' – מפרט השירותים
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מסמך א  -הזמנה להציע הצעות
.1

.2

מבוא
1.1

תאגיד השידור הישראלי הוקם מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי,
התשע"ד  2014 -ותפקידיו נ ק בעו בחוק זה .

1.2

התאגיד מזמין בזאת מציעים העומדים בדרישות הסף שיפורטו בהמשך,
להגיש הצעה לאספקת שירותי בטיחות וניהול צי רכב על ידי קצין בטיחות
לפי התנאים המפורטים במסמכי המכרז ,ו בכלל זה ב מסמך ה'  -מפרט
השירותים ובמסמך ד'  -ה הסכם .

1.3

המונחים" :השירותים"" ,רכב"" ,רכב התאגיד"" ,עובד התאגיד",
"נהג"" ,נהג התאגיד"" ,קצין בטיחות"" ,שירותי בטיחות"" ,תקנות
התעבורה" " ,התאגיד" ו  " -נציג תאגיד השידור הישראלי " יהיו כמשמעם
בהגדרות ב מסמך ה' למכרז – מפרט השירותים .

עיקרי השירותים המבוקשים ותקופת ההתקשרות
2.1

הזוכה יספק לתאגיד את הש ירותי ם באופן מעולה ולשביעות רצונו המלאה
של התאגיד.

2.2

נכון למועד זה ,בתאגיד מצויים כ  99 -רכבים מסוגים שונים עם צפי
לשינויים בכמויות ו/או בסוגי הרכבים .ה יקף מתן השירותים הנדרש
ומהותם ייקבע על ידי התאגיד ו/או הגורם המוסמך לכך במשרד התחבורה
ו/או כל גורם אחר הנד רש לפי כל דין.

2.3

יובהר בזאת במפורש  ,כי התאגיד איננו מתחייב להזמין את כל ה שירותים
המפורטים במפרט השירותים ו/או שירותים כלשהם מהזוכה ואינו
מתחייב להיקף שעות מסוים או היקף שעות מינימלי מעבר לדרישות
המינימליות לפי הדין ותקנות התעבורה  ,והוא יהיה זכאי לצמצם או
ל ה רחיב את היקף השירותים לפי שיקול דעתו הבלעדי  ,בכל עת .

2.4

הזכייה במכרז אינה מקנה לזוכה בלעדיות במתן השירותים  ,והתאגיד יהא
רשאי להזמין שירותים זהים ו  /או דומים ו  /או כל חלק מהם מספקים
אחרים ו  /או לבצעם בעצמו  ,ו/או לפצל את השירותים בין ספקים שונים
לפי שיקול דעתו של התאגיד ומ בלי שלזוכה תהיה כל טענה כלפי התאגיד
בקשר לכך .התמורה תשולם לזוכה לפי ביצוע הזמנה וקבלת השירותים
בפועל ,בהתאם למחירי ההצעה שהגיש המציע במסגרת המכרז ,ואושרה
על  -ידי התאגיד.

2.5

ההתקשרות עם הזוכה מכוח מכרז זה היא לתקופה של שנה אחת  .לתאגיד ,
ולתאגיד לבדו ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי  ,הזכות להאריך את
תקופת ההתקשרות עם הזוכה ל תקופה או תקופות נוספות  ,שלא תעלנה על
חמש שנים בסך הכל ( כולל תקופת ההתקשרות הראשונה ) ,באותם תנאים .

2.6

על אף האמור  ,לתאגיד שמורה הזכות להביא את ההתקשרות לסיומה בכל
עת  ,בהתאם לשיקול דעתו הב לע די  ,וזאת מבלי שיצטרך לנמק או לבסס
החלטתו זו  .מובהר בזאת  ,כי הזוכה מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך .
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לוח זמנים למכרז
3.1

.4

להלן לוחות הזמנים:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 5.4.20בשעה  12:00בצהריים
למיילayelete@kan.org.il :

מועד אחרון להגשת הצעות

 26.4.20בשעה  12:00בצהריים,
לתיבת המכרזים של התאגיד ברחוב
כנפי נשרים  23בירושלים

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 ש הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן
המועדי ם המנויים לעיל ,בה ודעה שתפורסם באתר האינטרנט של התאגיד
(  ,) www.kan.org.ilכל עוד טרם חלף מועד זה ,ולא תהא למי מהמציעים
כל טענה או דרישה בקשר לכך.

3.4

באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד ,לפני
המועד האחר ון להגשת הצעות וגם בסמוך 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 שפו רסמו באתר האינט רנט ואשר לא ידעו עליו ,אף אם
פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

הליך הבהרות
4.1

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז יועברו לרכזת ועדת
המכרזים ,הגב' איילת אלינסון ,באמצעות דוא"ל ayelete@kan.org.il :
עד למועד הקבוע בסעיף  3.1לעי ל.

4.2

הפונים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ  , Wordבשפה העברית
בלבד ,תוך הפרדה בין שאלות המתייחסות למסמכי המכרז על מסמכיו
השונים וצרופותיהם  ,לבין שאלות המתייחסות להסכם ,ע ל נספחיו
ובפורמט שלהלן:

מס' סידורי של
השאלה

ה מסמך /
הצרופה
למסמך
[אם השאלה
מתייחסת
ל צרו פה
כלשהיא

הסעיף במס מך/
בצרופה למסמך

השאלה
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למסמך מסוים
יש לצין גם את
מספר המסמך
וגם את הגדרת
ומספר
הצרופה]
המחשה:
מסמך ב' –
ההצעה טופס
3
המחשה:
מסמך ד' -
ההסכם נספח
ג'

.1

.2

.5

4.3

על גבי הפנייה יש לציין " שאלות הבהרה  -מכרז  " 6/2020וכן ,יש לציין את
שם המציע ,שם איש הקשר מ טעמו לצורך קבלת תשובה ,מספרי הטלפון
שלו (קווי ונייד) וכתובת דואר אלקטרוני.

4.4

מציע הסבור ,כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות ,רשאי
להעלות את השגותיו או הערותיו רק במסגרת הליך ההבהרות דנן .

4.5

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

4.6

בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או
לבצע תיקון כלשהו מסמכי המכרז ,בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או
לבקשת הבהרה ,יפורסם מסמך הכולל את התשובות ו/או ה תיקון באתר
האינטרנט של התאגיד (  ) www.kan.org.ilוהמציע ים 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 ו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,לכל דבר
ועניין.

4.7

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 ה אחרון להגשת הצעות.

4.8

יובהר ,כי התאגיד יהיה רשאי בכל עת ועל  -פי שיקול דעתו הבלעדי ,לשנות
את לוח ות הזמנים הקבועים במכרז ,בהודעה שתינתן לפי סעי ף  4.6לעיל,
או בכל דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד.

תנאי סף
5.1

תנאי ה סף המת ייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו ,או בתאגיד
שנתמזג במציע או נרכש על יד י המציע אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת.
קיום תנאי הסף בתאגיד קשור ,באורגן של המציע ,בבעל מניות או בכל
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גורם אחר ,לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף ככל שתנאי הסף לא מתקיים
במציע .
5.2

רש אים לה שת תף במכרז מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה בכל
התנאים המפורטים להלן:
5.2.1
5.2.2

5.2.3

המציע הינו תאגיד א ו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.
המציע הינו :
קצין בטיחות המוסמך לפי דר י שות הדין ובהתאם
5.2.2.1
לתקנות התעבורה ו/או
תאגיד העוסק במתן שירותי בטיחות בתעבורה
5.2.2.2
המעסיק קצין בטיחות המ וסמך מטעם משרד
התחבורה לפי דרישות הדין ו בהתאם לתקנות
התעבורה שיהא קצין הבטיחות המוצע מטעמו
המיועד לתן את השירותים לתאגיד (להלן " :קצין
הבטיחות המיועד ") .
מציע הנו בעל כל האישורים התקפים והרשומים על שמו ,לפי
חוק עסקאות גופים ציב וריים ,התשל"ו : 1976 -
אישור פק יד שומה או רו"ח לעניין ניהול פנקסי
5.2.3.1
חשבונות ורשומות כדין לפי פקודת מס הכנסה
(נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף התשל"ו . 1975 -
אישור פקיד שומה או רו"ח לעניין דיווח לרשויות
5.2.3.2
המס על ניכוי מס במקור לפי חוק מס ערך מוסף
התשל"ו –  1975ולפקוד ת מס הכנסה.
אישור על עמידה בדר ישות סעיף  2ב לחוק עסקאות
5.2.3.3
גופים ציבוריים ,התשל"ו –  , 1976לעניין תשלום
שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.
מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות
5.2.3.4
במכרז ,הוא ובעל הזיקה אליו ,לא הורשעו ביותר
משתי (  ) 2עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת ת נאים הוגנים),
התשנ"א  , 1991 -וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז -
, 1911ואם הורשעו ביותר משתי(  ) 2עבירות כאמור
 כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנהאחת (  ) 1לפחות ממועד ההרשעה האחרונה  .לצורך
סעיף זה" :הורשע" ו " -בעל זיקה"  -כמשמעותם
ב חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו . 1976 -
מובהר כי התאגיד יהא רשאי שלא ל פסול מציע
אשר לא התקיימו בו התנאים המקדמיים
הנקובים בסעיף זה ,וזאת בהתאם להחלטה
שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים ,בהתאם
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5.2.4

.6

להוראות סעיף  2ב'(ב'  ) 1 () 1לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו . 1976 -
מציע אשר הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות
5.2.3.5
לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  ) 1991 -להלן" :חוק
שוויון זכויות")אינן חלות עליו ,או לחילופין,
שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עליו
והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ –
 100עובדים ,נכון למועד האחרון להגשת ההצ עות,
המציע מצהיר ומתחייב ,גם כדלקמן )  : (iכי יפנה
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו
לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך –
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין
)  (iiכי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינ ת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוו יון זכויות בהתאם
להוראות סעיף )  ) iiזה לעיל ,קיבל ממנו הנחיות
בעניין ופעל ליישומן  .לצורך סעיף זה" :מעסיק"
– כמשמעותו בחוק שיווין זכויות .
ברשות המציע כלי רכב צמוד באופן שתתא פשר ניידות מל אה
ומוחלטת של קצין הבטיחות המיועד ב ע ת מתן השירותים
לתאגיד .ככל שהמציע מעסיק את קצין הבטיחות אזי שהמציע
יספק לקצין הבטיחות המיועד כלי רכב צמוד כאמור.

מסמכים שיש לצרף להצעה
6.1

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז על נספחיהם ,לרבות הזמנה
זו על נספחיה ומסמכיה ,לרבות ההסכם ,על נספחיו ,כשהם מלאים
וחתומים ,ובכלל אלו:
6.1.1

חוב ר ת ה הצעה  -מסמך ב' חתום כדין על ידי המציע .למסמך
ב ' יש לצרף את הטפסים וכל הצרופות הבאים:
6.1.1.1

אם המציע הוא תאגיד :

6.1.1.1.1

תעודת ההתאגדות של התאגיד .

6.1.1.1.2

תעודת/ות שינוי שם ככל ש קיימת/ות .

6.1.1.1.3

אישור מורשה חתימה וכן טופס מס' 1
למסמך ב – חוברת ההצעה  -אימו ת
חת ימה ואישור בעלי זכויות חתימה בשם
המציע – תאגיד.
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6.1.1.1.4

תדפיס מלא ועדכני מהרשם הרלוונטי.

6.1.1.2

צילום תעודת עוסק מורשה.

6.1.1.3

אישור בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות
במכרז על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תש ל"ו . 1976 -

6.1.1.4

אישור בתוקף נכון למועד האחרון להג שת הצעות
במכרז על ניכוי מס במקור.

6.1.2

הת חייבויות המציע בקשר להגשת הצעה ב מכרז ,בנוסח
המצורף כטופס מס'  2ל מסמך ב' – חוברת ההצעה .

6.1.3

תצהיר בהתאם לסעי פים  2ב ו  2 -ב  1לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו  , 1976 -בנוסח המצורף כטופס מס'  3ל מסמך
ב ' – חוברת ההצעה .

6.1.4

תצהיר המציע לע מ י דה בתנאי הסף שבסעיף  5.2.2ובסעיף
 5.2.4לעיל ,וכן לעניין בחינת רכיבי האיכות חתום בנוסח
המצורף כטופס מס '  4ל מסמך ב' – חוברת ההצעה .

6.1.5

הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור בטופס מס'
 5למסמך ב' – חוברת ההצעה כמפורט להלן .

6.1.6

אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה ,כמ שמעות הדבר
בסעיף  2ב לחוק חובת המכרזי ם ,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 האי שור והתצהיר כאמור ,בעת הגשת
ההצעה למכרז ,כתנאי לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק
בשליטת אישה.

6.1.7

חוברת מסמכי המכרז ונספחיה כשהם חתומים על  -ידי המציע
בתחתית כל עמוד  ,אך ל לא מסמך ג' – הצעת המחיר .בנוסף,
המציע יחתום בעצמו על טיוטת ההסכם (מסמך ד') על נספחיו
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 כל זאת ללא מסמך ג'  -הצע ת המחיר !;

6.1.8

כל מסמך הבהרה ו/או תשובות לשאלות הבהרה ו/או תוספת
ו/או עדכון לגבי המכרז שיוצא בכתב על  -ידי התאגיד ,ויפורסם
באתר התאגיד חתום על ידי המציע בראשי תיבות בת חתית כל
עמוד

6.2

מסמך ג '  -טופס הצעת מחיר כשה וא מלא וחתו ם על  -ידי המציע במעטפה
נפרדת כמפורט בסעיף  7.1.1.2בהמשך.

6.3

התאגיד רשאי לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן המסמכים ו/או
הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז .מ בלי לגרוע מהא מור לעיל ,התא גיד יהיה
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רשאי – ל פי שיקול דעתו הבלעדי  -לדרוש מהמציע השלמה ו/או הבהרה של
איזה מהמסמכים ו/או הפרטים האמורים ,לרבות מסמכים ו/או פרטים
הנוגעים לעמ ידת המציע באיזה מתנאי הסף למכרז ו/או מסמכים ו/או
פרטים שלא נדרשו מראש.
.7

הגשת ההצעה
7.1

המכרז ייערך כ הליך ד ו  -שלבי ובהתאם לכך  ,המציעים יגישו את ההצעה,
על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים והאישורים הדרושים הנלווים אליה,
בעותק אחד קשיח ב מקור ועותק סרוק על  -גבי דיסק און ק י  -ללא הצעת
המחיר במעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם של המציע.
על המעטפה יש לציין " :מכרז פומבי מס '  6/2020לאספקת שירותי בטיחות
וניהול צי רכב על ידי קצין בטיחות עבור תאגיד השידור הישראלי " בתוך
המעטפה יגישו המציעים שתי מעטפות סגורות  ,אחת לכל שלב :
7.1.1.1

ה מעטפה הראשונה תסומן באופן קריא וברור
" ההצעה לשלב הראשון " ,והיא תכיל את כל
המפורט בסעי ף  6.1ל עיל ל מ סמך א' – הזמנה
להציע הצעות דנן ( להלן  " -ההצעה לשלב
הראשון ") .בהצעה לשלב הראשון אין לציין ואין
לצרף את הצעת המחיר  .הצעה שתכלול בהצעה
לשלב הראשון את הצעת המחיר  -עלולה להי פסל .
כמו כן ,אין לצרף את הצעת המחיר לעו תק הסרוק
המוגש על  -גבי ה דיסק און קי.

7.1.1.2

המעטפה השנייה תסומן באופן קריא וברור כ -
" הצעת המחיר " ותכיל את טופס הצעת המחיר
( מסמך ג' – הצעת המחיר ) סעיף  6.2לעיל למסמך
א' – הזמנה להציע הצעות דנן ,כשהוא מלא וחתו ם
על  -ידי המציע ב עותק אחד ומסמך ג'  -ההצעה
הכספית לא תיסרק.

7.2

ההצעה תוגש לתיבת המכרזים של התאגיד ,ברחוב כנפי נשרים  , 23קומה
 , 3ירושלים  ,בימים ראשון עד חמישי ,בין השעות  ( 17:00 - 08:00למעט
במועד האחרון להגשת הצעות בו יוגשו ההצעות עד לשעה  , ) 12:00וז את
לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הקבוע בטבלת
ה מועדים בסעי ף  3.1לעיל  .הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד
לתאריך ולשעה הנקובים לעיל ,יהא רשאי התאגיד שלא להביאן ל דיון
בפני ועדת המכרזים ו יהא רשאי לפ ו סלן הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של
התאגיד  .במקרה זה ה הצעה תוחז ר למגיש ההצעה  ,ותיפתח ,במי דת הצורך,
רק לצורך זיהוי פרטי המציע הרלוונטי במטרה להחזירה.

7.3

בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס.

7.4

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 ל א היה מודע או לא הבין פרט כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו.
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7.5

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

7.6

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

7.7

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

7.8

אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים .ההצעה תוגש על  -ידי מציע אחד
ובשמו בל בד ,ללא כל הסכם ,תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים
אחרים המגישים הצעות למכרז זה .גופים א שר 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 ,ל רבות הסכם לגבי שיתוף
פעולה או היעדר תחרות ,לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה .התאגיד
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 -

הצעת המחיר ו התמורה
8.1

הצעת המחיר תכלול ביצוע מושלם ומלא של כל התחייבויות ופעולות
המציע בהתאם לתנאי מכרז זה ונספחיו לשביעות רצון התאגיד.

8.2

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

8.3

למען הסר ספק ,בכל מקרה ש יתגלו בהצעה טעויות סופר או טעויות
חשב וניות ,י הא התאגיד רשאי לתקנן  ,ו/או לפסול את ההצעה ו/או לפנות
אל המציע בשאלות ההבהרה  .הודעה על תיקון הטעות ככל שתיעשה ו/או
על פסילה תימסר למציע.

8.4

יודגש ,כי ה צעת המחיר כולל ת את עלות כל ה שירותים שיידרשו מ הזוכה
באותו רכיב בהתאם למכרז זה ולהסכם  ,לרבות כל עלות א ו הוצאה הכרוכה
בה ם ,לרבות מס ישיר או עקיף ,למעט מע"מ כאמור .

8.5

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 ה שירותים שיוזמנו על  -ידי התאגיד מכוח
ה מכרז ,לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי אח ר
בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.
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תוקף ההצעה
9.1

ההצעה תעמוד בתוקפה למשך ( 4ארבעה) חודשים ממועד הגשת ההצעות
למכרז ,אף אם נבחר זוכה במכרז קודם למועד זה .זאת ,בין היתר ,למקרה
שהזוכה לא יעמו ד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז ,או הציג מ צג מטעה ,או
יפר את ההסכם שיחתם עם התאגיד ,או בכל מקרה אחר ש בו 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
די ן ,להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה במקום הבא.

9.2

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 ,והמציע ים מתחייבים להאריכה בהתאם.

בחירת הה צעה הזוכ ה
10.1

הליך בחירת ההצעה הזוכה יתנהל ב שלבים ,כמפורט בהמשך :
10.1.1

תחילה יבחן התאגיד את עמידת ההצעות בתנאי הסף
להשתתפות במכרז ,והוא רשאי לפסול הצעות שלא יעמדו
בתנאי המכרז ו/או לפנות בשאלות הבהרה .

10.1.2

שלב ראשון  -בדיקת האיכות ( : ) 30%
10.1.2.1

התאגיד יעניק ניקוד להצעות אשר עומ דות בתנאי
הסף ,על  -פי אמות מידה של איכות כמפורט
בהמשך:

נושא
ראיון –
לצורך בחינת רכיב זה על המציע למלא את פרטי קצין
הבטיחות המיועד שבטופס מס'  4למסמך ב' – חוברת
ההצעה .
התאגיד יזמין לריאיון את המציעים שעומדים בתנאי הסף
וכן את קצין הבטיחות ה מיועד .
( היינו ככל שהמציע הנו גוף מאוגד ולא קצין הבטיחות
בעצמו ,יגיעו לראיון גם נציג מוסמך מטעם המציע וגם קצין
הבטיחות המיועד ).
במסגרת הריאיון המציעים ישאלו שאלות ביחס לשירותים
המפורטים במסמך ה' – מפרט השירותים ,בנוגע ל הכשרה
ו ל ניסיון מקצועי של קצין הבט יחות המיועד בנושאי
תחבורה ובטיחות בדרכים  ,לגיש תו המקצועית ולרמת
מקצועיותו .
התאגיד יהא רשאי לה ציג בפני קצין הבטיחות המיועד
מקרה בוחן ולבקש את התי י חס ו תו בעת הריאיון.

ניקוד
מירבי
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הניקוד בראיון יורכב מהפרמטרים הבאים ,כאשר לכל
פרמטר יוענק ניקוד כדלקמן:
התרשמות מ קצין הבט יחות המיועד ממקצועיותו ומהידע
שלו  -עד  5נקודות.
התייחסות ל מקרה הבוחן  :בפרמטר זה ייבחנו בין היתר:
ירידה לפרטים ,יכולת ניתוח ,העלאת רעיונות יצירתיים ,
גיש תו המקצועית של המציע בתחום בטיחות בדרכים
ותעבורה  ,הצעת תכניות ,עזרים וחזון להדרכות לבטיחות
ולתעבורה (יי נתן יתרון לתכניות פיתוח מגוונות שהותאמו
לצרכי הא רגון)  -עד  10נקודות.
ניסיונו של קצין הבטיחות המיועד בתחום התחבורה
והבטיחות בדרכים ו ממגוון תפקידים בתחום זה – עד 1.5
נקודות
היותו של קצין הבטיחות המיועד בעל ת ואר אקדמאי
מ מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוה ה או ע"י הגוף
להערכת תארים אקדמיים מ חו"ל במשרד החינוך – עד 1.5
נקודות
התרשמות כללית מאישיותו של קצין הבטיחות והתאמתו
לתאגיד ולעובדיו עד  2נק'.
בחינת שביעות רצון לקוחות של המציע -
צוות הבדיקה יפנה ל פי שיקול דעתו ל ש ני לקוחות ל הם נתן
המציע ו/או קצי ן הבטיחו ת המיועד שירותים הדומים
לשירותים נשוא המכרז במהלך  10השנים האחרונות קודם
להגשת ההצעות במכרז ,לשם קבלת חוות דעתם אודות
המציע.
על המציע להשלים בטופס מ ס'  4למסמך ב' – חוברת
ההצעה ,את רשימת כל הלקוחות שלהם נתן שירותים
הדומים לשירותים נשוא המכרז במהלך  3השנים האחרונות
שקדמו להגשת ההצעות במכרז .המציע יהא רשאי להוסיף
על רשימת לקוחות זו גם לקוחות מתקופות קודמות – כל
תקופה קודמת בעבר ובלבד שהשירותים כאמור ניתנו
ללקוח ב מהלך  10השנים האח רונות שקדמו להגשת
ההצעות במכרז.
בחירת הלקוחות תיעשה לפי שיקול דעתו ה בלעדי של
התאגיד.
הגורמים שיבחר צוות הבדיקה ,יהיו מתוך:
 רשימת הארגונים שמילא המציע בטופס 4ו/או
 ידיעת התאגיד על לקוחות של המציע מכל מקור ש ה ואגם אם אלה לא נרשמו על ידי המציע בטופס מס' 4
למסמך ב' – חוברת ההצעה .
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ככל ש לתאגיד יש ניסיון קודם עם המציע ,הוא יו כל להיחשב
כגורם הנותן חוות דעת אודות ה מציע לצורך בחינת האיכות
לפי רכיב זה ,גם אם הוא לא נרשם על ידי המציע בטופס
מס' . 4
צוות הבדיקה יעניק ניקוד ברכיב זה לאור שיחותיו עם נציגי
הלקוחות האחרים ,בין היתר בהתאם לפרמטרים הבאים
המפורטים בצרופה א' למסמך א' – הזמנה להציע הצעות ,
עבור כל לקוח שיתן חוות דעת בגין המציע או קצין
הבטיחות המיועד :
 קפדנות ועמידה בלוחות זמנים מצד המציע או קציןהבטיחות  -עד  1נק'
 התמצאות המציע או קצין הבטיחות בכללי התעבורההבטיחות בדרכים והתחבורה – עד  1נק'
 איכות תכניות ההדרכות שיזם המציע ו/או קציןהבטיחות – עד כמה הן היו מקצועיות ותורמות להגברת
הבטיחות בדרכים – עד  1נק'
 הוראות נוהל בטיחות שהוציא המציע או קציןהבטיחות ללקוח – עד כמה הוראות נוהלי הבטיחות
מתאימים לצורכי הלקוח ושימשו את הלקוח – עד  1נק'
 שביעות רצון כללית של הלקוח מהעבודה עם המציע אוקצין הבטיחות – עד  1נק'
צוות הבדיקה יעניק לכל מציע ציון כולל בין  0ל  1 -נקו דות
ל כל פרמטר בגין כל אחד מן הלקוחות שיתנו את חוות
דעתם  ,וזאת על בסיס התרשמות צוות הבדיקה מחוות
הדעת שתינתן להם.
מובהר כי התאגיד אינו מחויב לפנות לאנשי הקשר אותם
ציין המציע ככ ל שציין מטעם כל לקוח  ,והוא יהא רשאי
לפנות לכל אדם שהוא אצל כל לקוח כפי שהתאגיד ימצא
לנ כון.
מובהר כי שמות נותני חוות הדעת אודות המציע או קצין
הבטיחות המיועד וכן שמות הלקוחות י ישארו חסויים ולא
ימסרו למציעים בכל שלב שהוא.
30

סה"כ
10.1.2.2

לצורך בדיקת איכות ההצ ע ה  ,ישתמש התאגיד ב ין
היתר בטופס מס'  4למסמך ב' – חוברת ההצעה
כפי שכל מציע ימלא וכן בכל מידע אחר.

10.1.2.3

ניתן לנקד גם בשברי ניקוד עשרוני בכל אחד מן
הרכיבים.
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10.1.3

10.1.2.4

התאגיד יהא רשאי להביא בחשבון ,בעת בחינת
ההצעות ואיכותן ,את כל המרכיבים והנתונים
שבמסמכי המכרז על נספחיו  ,את כל המסמכים
והנתונים שהומצאו על  -ידי המציע ,ובנוסף לכך
התאגיד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי
להביא בחשבון גם כל מ ידע ו/או מסמך ו/או פרט
רלוונטיים אחרים לגבי המציע גם אם לא הוגש
במסגרת ההצעה במכרז וכן כל מ ידע שיהיה בידי
התאגיד אודות המציע ו/או קצין הבט יחות מכל
מקור שהוא  ,ובכלל זה את ממצאי בדיקותיו של
התאגיד  -עם המציע ו/או עם צדדים שלישיים -
ביחס למציע ולהצעה.

10.1.2.5

ניקוד האיכות המזערי  ,לצורך כניסה לקבוצת
המציעים הסופית ומעבר לשלב בדיקת המחיר
במכרז ,יעמוד על  25נקודות (לעיל ולהלן  " -ניקוד
האיכות המזערי ") .בכל מקרה ש בו קבוצת
המציעים הסופית תהא מורכבת מלא יותר משני
מציעים כשרים ,כי אז התאגיד יהא רשאי (אך בכל
מקרה לא חייב) להעמיד את ניקוד האיכות
המזערי על  22נקודות.

שלב ש ני  -בדיקת המחיר (  : ) 70%לאחר קביעת ניקוד הא יכות
של המציעים כאמור לעיל ,תיפתחנה מעטפות הצעת ה מחיר של
המציעים שעמדו בתנאי הסף ועברו את ניקוד האיכות המזערי,
ויערך חישוב של המחיר הכולל  ,באופן ש ההצעה בעלת המחיר
הזול ביותר (שבה הוצע מחיר לשעה הנמוך ביותר) תקבל את
הציון המרבי ושאר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה וזאת
בהתאם לנוסחה הבאה:
הצעת המחיר הזולה ביותר
ציון המחיר = × 70%
ההצעה הנבחנת

10.1.4

שלב ד' ואחרון – חישוב הניקוד הסופי:

ציון ההצעה המשוקלל והסופי יהיה = סכימת הציונים שניתנו ביחס
לניקוד האיכות סעיף  10.1.2לעיל ("ניקוד האיכות") בצירוף ניקוד
שיינתן לכל מציע בגין המחיר בסעיף  10.1.3לעיל ("ניקוד הצעת
ה מחיר").
10.2

התאגיד יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,למנות ועדת משנה ו/או
להיעזר לצורך בדיקת ההצעות ביועצים ובמומחים כפי שימצא לנכון .ככל
שיוחלט על מינוי או סיוע כאמור ,יובאו ההמלצות האמורות בפני ועדת
המכרזים לקבלת החלטה.

10.3

על אף האמור לעיל ,התאגיד רשאי שלא לבחור באף אחת מן ההצעות,
לרבות ההצ עה הנמוכה ביותר ,לרבות (אך לא רק) ,בשל כך שלתאגיד יש

14
חשש ממשי כי המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לתאגיד לשביעות רצונו
המלא ו/או כ י ההצעה גורמת הפסד כספי למציע ו/או כאשר בקבלת ההצעה
הזוכה תיתכן חריגה מהסכום המאושר בתקציב התאגי ד ,הכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי והמוחלט של התאגיד.
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10.4

בנוסף ,התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה שתוגש על  -ידי מציע,
אשר סיפק בעבר שירותים ל תאגיד ,ואשר לא עמד בסטנדרטים של השירות
כנדרש בתנאי המכרז ,או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב
השירותים שסיפק  .במקרה כ זה ,תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן
ההחלטה הסופית  .זכות הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה ,וזאת
בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים.

10.5

הצעות זהות  -בכפוף להוראות סעיף  2ב לחוק חובת המכרזים תשנ"ב 1992 -
(להלן  " -חוק חובת המכרזים ")  ,בדבר מתן עדיפות לעסק בשליטת אישה,
כ הגדרתו בחוק האמור ,אם תהיינה מספר הצע ות בעלות מחי ר זהה  ,שהינו
הנמוך ביותר ,יבחר התאגיד את ההצעה הזוכה בזאת שקיבלה את הניקוד
הגבוה ביותר ברכיב ה ריאיון ש ברכיבי האיכות.

10.6

בעת בחירת ההצעה הזוכה במכרז ,יהא התאגיד רשאי ,אך לא חייב ,להכריז
על בעל ההצעה הבאה הטוב ה אחרי ההצעה הזוכה ככשיר שני (להלן -
" כשיר שני ") .בוטלה זכיית בעל ההצעה הזוכה במכרז ו  /או בוטל ההסכם
שנחתם עמו מכל סיבה שהיא ,יהא רשאי התא ג יד  ,להכריז על הכשיר השני
כזוכה חלופי  ,ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ימשיכו להתקיים בכשיר
השני ובהצעתו תנאי הכשירות שהיוו תנ אי סף להשתתפות במכרז .הוכרז
הכשיר השני ככשיר חלופי ,יחולו עליו כל ההוראות החלות על הזוכה
במכרז.

הצעה מסויגת או מותנית
11.1

11.2

11.3
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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 ה מכרז או בתנאיו ,אם ייעשו ,מ שום הסתייגות המציע מתנאי
המכרז (להלן  " -הסתייגות ").
להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד ,והתאגיד יהא
רשאי לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות ,תוך התעלמות ממנה ,או לחילופין
לפסול את ההצעה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי או לחילופין לפנות למציע על
מנת להבהיר את הדברים  .בחר התאגיד לקבל הצעה כאמור ,י ודיע על כך
למציע בכתב.
המציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו ,תוך התעלמות מן ההסתייגות
שכלל במסמכי המכרז או בהצעתו למכרז.

הצעה תכסיסנית
בלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לתאגיד על  -פי דין ,הצ עה תכסיסנית או
הצעה הלוקה בסבסוד צולב ,או שיש בה מש ום חוסר תום לב ,או הצעה
שמהניתוח שלה עולה כי היא הפסדית ,או שאין לה בסיס כלכלי איתן ,ברור
ומוצק שניתן להסבירו  -תיפסל.
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דרישה למידע נוסף או להבהרות
13.1

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

13.2

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

13.3

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

13.4

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

13.5

בלי לגרוע מכל האמור לעיל:

13.6
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13.5.1

התאגיד יהא רשאי ,על  -פי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש ממציע
לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו ,עסקיו ,מבנה
ההו ן 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.

13.5.2

נציגי התאגיד 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
ל שם קבלת חוות דעת ,נתונים ופרטים אחרים אודות המציע
מגור מים 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 שמס ר
לתאגיד ,בפרק הזמן אשר יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז ו עד למועד
פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה במכ רז ,ואם נקבע,
כבעל ההצעה הזוכה – עד לחתימה על ההסכם עמו.

חתימה על הסכם התקשרות
14.1

בתוך  10ימי עבודה 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,

16
ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם ,לרבות ערבות ביצוע ו אישור
קיום הביטוחים (בנוסח זה ה לנוסחים אשר צור פו להסכם).
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14.2

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

14.3

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 נוסף שייגרם לו כתוצאה מההפרה.

ערבות ביצו ע
15.1
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בשעת חתימת ההסכם עם המציע שהצעתו תזכה במכרז  ,וכתנאי מוקדם
לכניסת ההסכם לתוקף  ,ימציא הזוכה לתאגיד ערבות בנקאית ( ערבות
ביצוע ) ,בלתי מותנית  ,צמודה לעליות במדד המחירים לצרכן הידוע ביום
חתימת ההסכם  ,להבטחת מילוי התחייבויותיו של המציע לפי ההסכם ,
בסכום של  15,000ש"ח והכל כמפורט בהסכם ונספחיו  .תוקף הערבות יהיה
 10ימים לאחר תום תקופת השירותים לפי ההסכם.

עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה
16.1

בכפוף לתקנה ( 21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג  , 1993 -כל משתתף
במכרז יהא רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים ,בהתכתבויותיה ע ם
המציעים ,בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה אשר אינן חסויות ו/או
מוחרגות  ,בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ככל שאינה מוחרגת או חסויה
ובהצעת הזוכה במכרז ,וזאת בכפוף לחריגים שנקבעו בתקנה האמור או
בכפוף ל הלכות בדבר חיסיון לפי הדין והפסיקה ,וזאת תוך  30ימים ממועד
מסי רת ההודעה בדבר החלטת וועדת המכרזים ,וזאת תוך תיאום מראש
עם נציג התאגיד ,ובכפוף לתשלום בסך של  ₪ 250כולל מע"מ בגין עיון
בהצעה הזוכה.

16.2

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות
מקצועיים (להלן " :חלקים סודיים ") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם
ל מציעים אחרים ,יציין במפורש בהצעתו ,על גבי טופס מס'  5למסמכי
המכרז ,מהם החלקים הסודיים ,וכן ,יצרף עותק נוסף של הצעתו ,שבו
החלקים הסודיים מושחרים.

16.3

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

16.4

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

16.5

יודגש  :שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת
המכרזים בלבד .
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בלי לגרוע מהאמור לעיל  ,מובהר בזאת ,כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר
שהוצע על  -ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.

הוראות כלליות
17.1

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

17.2

היררכיה בין המכרז להסכם  -ההסכם המ צורף למכרז זה ,על נספחיו,
מהווה חל ק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .יש לראות את המכרז ואת ההסכם
המצורף לו (על נספחיו) כמסמך אחד ,שחלק יו משלימים זה את זה.

17.3

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם ,או
במקרה של סתירות בתוך אחד מן המסמכים ,יגבר הנוס ח המטיב ע ם
התאגיד  ,המוסיף על התחייבויות המציע ו/או הזוכה והמוסיף על זכויות
התאגיד  .מובהר לעניין זה ,כי חסר לא ייחשב כסתירה.

17.4

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

17.5

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

17.6

התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לח תום 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.

17.7

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

17.8

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 וכן
מתחייב לשמו ר על סודיות מלאה ומוחלטת כלפי התאגיד .

17.9

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

רשימת מסמכי ה מכרז :
מסמך א ' – הזמנה להציע הצעות הכולל ת:
צרו פה א'  -שאלון שביעות רצון לקוחות המציע .
מסמך ב ' – חוברת ההצעה הכוללת:
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טופס  – 1אימות חתימה ואישור בעלי זכויות חתימה בשם המציע.
טופס  – 2התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז.
טופס  – 3תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו . 1976 -
טופס  – 4תצהיר ה מציע לע מידה בתנאי הסף ולעניין בחינת האיכות
טופס  - 5הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור.
מסמך ג '  -טופס הצעת מחיר .
מסמך ד '  -הסכם ונספחיו הכולל:
נספח א' – נוסח ערבות ביצוע
נספח ב' – הצעת מחיר חתומה על ידי הספק – יצורף רק לאחר הזכייה
נספח ג' – ביטוח
נספח ד' – אישור עריכת ביטוחים
נספח ה' – התחייבות לשמירת סודיות
נספח ו'  -התחייבות למניעת ניגוד עניינים
נספח ז' – מסמך ד' – מפרט השירותים
נספח ח' – מסמכי המכרז למעט ה ה סכם ונספחיו
נספח ט' – תשובות ההבהרה ככל שתהיינה
מסמך ה '  -מפרט השירותים .
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צרופה א' למסמך א ' הזמנה להציע הצעות
שאלון שביעות רצון לקוחות המציע
שם המציע ....................................... :
שם הלקוח ( ............................................ :שם הלקוח לא יימסר למציע)
תאריך ................................................ :
התאג יד י דרג את שביעות רצון הלקוח מהשירות שקיבל  ,בהתאם לשיחתו עם נציג הלקוח,
כאשר  0מייצג את שביעות הרצון הנמוכה ביותר ו –  1מייצג את שביעות הרצון הגבוהה
ביותר  ,ניתן לנקד שברי נקודות עשרוניות בין . 0-1

מס

הנושא

1

קפדנות ועמידה בלוחות זמנים
מצד המציע ו/או קצין הבטיחות

2

התמצאות המציע ו/או קצין
הבטיחות בכללי התעבורה
הבטיחות בדרכים והתחבורה

3

איכות תכניות ההדרכות שיזם
המציע ו/או קצין הבטיחות – עד
כמה הן היו מקצועיות ותורמות
להגברת הבטיחות בדרכים בקרב
עו בדי הלקו ח

4

הוראות נוהל בטיחות שהוציא
המציע ו/או קצין הבטיחות – עד
כמה הוראות נוהלי הבטיחות
מתאימים לצורכי הלקוח ושימשו
את הלקוח

5

שביעות רצון כללית מהעבודה עם
המציע ו/או קצין הבטיחות וכל
מידע נוסף שהלקוח יוסיף אודות
המציע ו/או קצין הבטיחות

הערכה (ציון
בין  0ל 1 -
(כולל שברי
נקודה
עשרונית)

הע רו ת

20
השי חה נערכה ביום  ...............בשעה .............
עם [ ....................... ........................................שם ותפקיד] .שם נציג הלקוח שמסר
את חוות הדעת לא יימסר למציע
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מסמך ב '  -חוברת ההצעה
את ההצעה יש להגיש על גבי טופס זה ,על כל הטפסים המ צורפים לו  ,בצירוף כל תיעוד
שיש לצרף לפי מסמך א' – טופס ההזמנה .
לתשומת לב המציע יש למלא את הטופס באופן קריא ,ולהתייחס לכל הסעיפים.
פרטי המציע

.1

פרטים למילוי

נושא
שם המציע
מספר מזהה
כתובת:

רחוב_____________________________________ :
מספר_____________________ ____________ ____ :
ישוב_____________________________________ :
מיקוד_____________________________________ :

מספר טלפון
מספר פקס
כתובת דוא"ל

.2

פרטי איש הקשר מטעם המציע
נושא
שם איש הקשר
תפקיד
מספר טלפון
מספר טלפון נייד
מספר פקס
כתובת דוא"ל

פרטים למילוי
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.3

פרטי קצין הבטיחות המיועד
נושא
שם קצין הבטיחות
ומספר זהות
מועד קבלת הסמכה
לשמש כקצין בטיחות
לפי תקנות התעבורה
מספר טלפון
מספר טלפון נייד
כתובת דוא"ל

פרטים למילוי
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טופס מס'  - 1אימות חת ימה ואיש ור בעלי זכויות חתימה בשם המציע – תאגיד

אני הח"מ ,עו"ד  .................................מ "ר  .......................שכתובתי
 ,...............................מאשר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 ... .........................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו
 . ...........................נושא/ת ת "ז מס' .........................
המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ( ...........................להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב
בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,ו חתם /ו על מסמ ך ז ה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

____________ _
תארי ך
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טופס מס'  - 2התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז
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  ..................במצי ע.

.2
.3

הנני מו סמך לית ן ,ונותן תצהיר זה ,בשמו ומטעמו של המציע.
העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור ,ממסמכים
שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי .
הנני מאשר כי קראתי בעיון רב את כלל מסמכי המכרז ,על נספחיו ,ואני מצהיר
שהבנתי את דרישות המכ רז ותנאיו ,וכי אני מסכים/ה ל דרישות המכרז ללא סייג.
כל הנ תונים שפורטו בהצעת המציע (להלן  " -ההצעה ") נבדקו על  -ידי ,ואני
מאשר/ת את היותם נכונים ומדויקים.
הוראות המכרז על כל חמשת מסמכיו ו המצורפים לכל מסמך ו בכלל זה ההסכם
המצורף למכרז ,על נספחיהם ,ידועות למציע ומקובלות עליו ,ו הוא יקיים ללא סייג
את התחייבויותיו על  -פי המכרז ,ההסכם על נספחיו ,הצעת המציע ועל  -פי דין.
אי תיאום הצעות במכרז:
המציע לא ת י אם מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהו .
7.1
ההצעה ,כולל הצעת המחיר  -המצורפת בנפרד במעטפה נפרדת  ,מוגשת
7.2
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 בנפרד ,גובשה על  -ידי המציע בתום
7.3
לב ,ולא נעשתה בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם משתתף או
משת תף פוטנציאלי אחר במכרז.
המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה לא הוצגו בפני כל אדם או
7.4
תאגיד אחר אשר מציע הצעות למכרז או אשר יש לו את הפוטנציאל להציע
הצעות במכרז ,או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.
המציע והח"מ לא היו מעורב ים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש ה צעות
7.5
למכרז.
המציע והח"מ לא הי ו מעורב ים בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה
7.6
גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע.
המציע והח"מ לא היו מ עורב ים בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי
7.7
תחרותית מכל סוג שהוא.
המציע והח"מ מ ודע ים לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש
7.8
שנות מאסר בפועל.
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.
המציע הינו בעל הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות ,הכישורים ,הרישיונות
ההיתרים והאמצעים ,לרבות כוח האדם והציוד ,הדרושים לביצוע השירותים
הנדרשים על  -פי ההסכם המצורף למכרז ,ונכון למועד ה גשת ההצעה ,לא ידוע לי
על קיומה של מניעה כלשהי ,לרבות ניגוד עניינים ,שיש בה כדי למנוע מהמציע
לק יים איזו מהתחייבויותיו על  -פי המכרז ,ההסכם ,הצעת המציע או על  -פי דין.
המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על  -פי דין ,ובידיו כל הרישיונות
וההיתרים הנדרשים על  -פי כל דין  ,הנחיה או נוהל .

.4
.5
.6
.7

.8

.9

. 10
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. 11

המציע מתחייב לעשות שימ וש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד ,במסגרת
הספקת השירותים מושא המכרז ,אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.
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 ה עסקה 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 חתימ תי ותוכן תצהירי אמת.

. 12

חתימה_____________ :

תאריך__________ :

שם המצהיר___________ :

אישור עו"ד
אני עו"ד  ...........................מ"ר  ...................מאשר בזה ,כי ביום  ...............התייצב
בפני מר/גב'  .....................אשר מו סמך לחתום ולהתחייב על תצהיר זה בשם המציע
המוכר/ת לי אישית ולאחר שזיהיתיו/ה לפי ת "ז מס'  ........................ול אחר
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 ,וחת ם/ה עליה בפני.
______________
תאריך

__________________
חתימה וחותמת
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טופס מס'  - 3תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  ,תשל"ו 1976 -
אני הח"מ ( ...............שם מלא של המציע) מס' תאגיד /עוסק מורשה /ת"ז
 ,............................לאחר שהוזהרת י כי עלי להצ היר 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 תפקי די האמור ,ממסמכים
שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שב יצעתי.

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) ,ה תשנ"א  1991 -ו/או לפ י חוק שכר מינימום ,ה 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 תצהי ר זה " ,בעל זיקה " " ,הורשע " ו" עבירה "  -כמשמעותם בסעיף  2ב לחוק
עסקאות גופים צי בוריים ,התשל"ו ( 1976 -להלן " :החוק ").

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

נכון למועד הגשת ההצעות:
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ( 1998 -להלן:
" חוק שוויון זכויות ") לא חלות על המציע.
או
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 9
לחוק ש וויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן ,אם
הת חייב 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 כ י פנה
כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווי ון זכויות,
הוא גם פעל ליישומן .
לצורך סעיף זה " :מעסיק "  -כמשמעותו בחוק שיוויון זכויות.
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).
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.8

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

____________________
שם המצהיר

_____________________
חת ימה

_____________
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
צפ וי/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'  - 4תצ היר ה מציע לעמידה בתנאי הסף בהתאם לדרישות סע יפים
 5.2.2ו –  5.2. 4וכן לעניין בחינת רכיבי האיכות סעיף 10.1.2
(הסעיפים הם ב מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות )

אני הח"מ _________ ,בעל/ת ת.ז ,___________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר
את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צ פוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה
בכתב כדלהלן:
( יש

 . 1אני המציע /מנהלה/תה של המציע
הנכונה )_________________ מספר זיהוי ______________ (להלן" :המציע" )
ומוסמך/ת מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת מכרז מס'  6/2020לאספקת
שירותי ב טיחות וניהול צי רכב על ידי קצין בטיחות עבור תאגיד השידור הישראלי  ,הנני
מצהיר כי המציע עומד בתנאי סעיף  5.2.2למסמך א' – הזמנה להציע הצעות  ,וכי המציע
הנו:
להקיף

בעיגול

את

האפשרות

א .קצין בטיחות המוסמך מטעם משרד התחבורה לפי דר י שות הדין ובהתאם לתקנות
התעבורה ו/או
ב .תאגיד העוסק במתן שירותי בטיחות ב תעבורה המעסיק קצין בטיחות המוסמך מטעם
משר ד התחבורה לפי דרישות הדין ובהתאם לתקנות התעבורה  ,שהיא קצין הבטיחות
המיועד לתן את השירותים לתאגיד .
יש לצרף את ההסמכה של קצין הבטיחות המיועד
 . 2ברשות המציע כלי רכב צמוד באופן שתתאפשר נייד ות מלאה ומוחלטת של קצין הבטיחות
בעת מתן השירותים לתאגיד ו/או ככל שהמציע מעסיק את קצין הבטיחות אזי שהמציע
מתחייב ל ספק לקצין הבטיחות שייתן שירותים לתאגיד כלי רכב צמוד כאמור .
 . 3קצין הבטיחות המיועד הנו בעל ניסיון בתחום התחבורה ,תעב ורה או בטיחות בדרכים
כדלקמן:
שם מקום העסקה
של קצין הבטיחות
המיועד

פירוט הניסיון
ותחומי
העיסוק של
קצין הבטיחות
המיועד

מועד
תחילת
ההעסקה

מועד סיום
ההעסקה

איש קשר אצל המעסיק
ופרטי התקשרות

חודש  /שנה

חודש  /שנה

(שם ,דוא"ל ומס' טלפון ניד)
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ניתן לצרף קורות חיים של קצין הבטיחות
 . 4קצין הבטיחות המיועד בעל תעודות השכלה כדלקמן:
התואר ____________
שם המוסד _________________
מועד תחילת הלימודים __________________
מועד סיום הלימודים ___________________
יש לצרף תעודת השכלה מאושרת בחותמת עו"ד של "מתאים למקור".
 . 5להלן פרטי לקוחות להם נתן המציע או קצין הבטיחות המיועד ,שירותים הדומים
לשירותים נשוא המכרז .יש לפרט את כל ה לקוחות כאמור במהלך  3השנים האחרונות
ש קדמו להגשת ההצעה למכרז .המציע יהא רשאי להוסיף על רשימת לקוחות גם לקוחות
מתקופות קודמות – ב כל תקופה קודמת בעבר  -ובלבד ש השירותים כאמור ניתנו ללקוח
ב מהלך  10השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעות במכר ז.
שם הלקוח
שהמציע או קצין
הבטיחות סיפר לו
שירותים הדומים
לשירותים נושא
המכרז

מועד
תחילת
תיאור
אספקת
השירותים
השירותים
שסופקו ללקוח
ללקוח

מועד סיום
אספקת
השירותים
ללקוח

חודש  /שנה

חודש  /שנה

איש קשר בלקוח ופרטי
התקשרות
(שם ,דוא"ל ומס' טלפון ניד)
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________________
חתימה
אישור
אני הח"מ ,עו"ד _____________ מ.ר ,_________ .מאשר/ת בזה כי ביום _________
התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ ואשר זיהה  /תה עצמו/ה בת.ז .שמספרה
____________  /המוכרת/ת לי באופן אישי ,ואשר רשאי ומוסמך לחתום ולהתחייב בשם
המציע על תצהי ר ז ה  ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא
יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה
וחתם/ה עלי ו בפניי.
________ ____________
עו"ד (חתימה +חותמת)

שם המצהיר____________ :חתימה____________ :

תאריך______________ :
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טופס מס'  - 5הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור
אני הח"מ  ...............................מס' רישום( ............... ............ :ל הלן " :המציע ")
מצהיר בזאת ,כדלקמן:
נא לסמן  Xבמקום המתאים (החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות):
 ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז פומבי מס '  6/2020לאספקת שירותי
בטיחות וניהול צי רכב על ידי קצין בטיחות עבור תאגיד השידור הישראלי אינה
כוללת פ רטים 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
הסוד יים מושחרים ] :
א.

ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז  ,המבקש לעיין
במסמכים שונים  ,עיון במסמכים  ,בהתאם ובכ פוף 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 המצי עים 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 הד עת
בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד ,אשר
תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות
מינהלית.

______________________
תאריך

__________________ ______
חתימה  +חותמת (אם נדרש)

אימות חתימה  -מציע יחיד
שכתובתי
,.....................
מ "ר
...........................
עו"ד
הח"מ,
אני
 ,.....................................מאשר בזאת כי ביום  . ......................הופיע/ה בפני
במשרדי מר/גב'  .............................נושא/ת ת "ז מס' ...................................
ו חתם/ה על מסמך ז ה בפני.
___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תאריך
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מ סמך ג' – טופס הצעת מחיר
אנו החתומים מטה _____________________ מס' רישום( ...................להלן:
" המציע ") לאחר שקראנו בעיון ,בחנו והבנו את כל הוראות המכרז ונספחיו ,על כל תנאיו
וד רישותיו ,מעוניינים לתן לתאגיד השידור הישראלי את כל השירותים המפורטים במסמך
ה' – מפרט השירותים וביתר מסמכי המכרז בהתאם לתנאי המכרז נשוא טופס זה ,ולצורך
כך מתכבדים בזאת להגיש הצעת המחיר כדלקמן:

מחיר שעתי עבור אספקת השירותים כהגדרתם במסמך ה' – מפרט
השירותים באתרי התאגיד ו/או בכל מקום אחר עליו יורה התאגיד
ע ל ידי קצין בטיחות כדין ,הינו _______________  ₪לשעה,
ובמילים :סך של________________  ₪לשעה.
המחיר אינו כולל מע"מ
(במקרה של סתירה בין המספרים למילים ,יגבר האמור ב מספרים )

יש למלא מחירים בכתב ברור וקריא ,וז את אך ורק במקומות המיועדים לכך בטופס זה .אין
להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או השמטות ו/או
הסתייגויות מכל סוג שהוא .

•

המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו  /או טעויות
סופר  ,יהא התאגיד רשאי לתקן הטעויות  ,תה א ההשלכה הכספית לתיקון אשר
תהא  ,וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי הועד ה ו/או יהא
רשאי התאגיד לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או יהא רשאי התאגיד לפסול
את ההצעה הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד .

•

מובהר כי העלות המוצעת כוללת את כל ההוצאות והשע ות שיידרשו ללא יוצא מן
הכלל  ,לרבות כל שירות ו/או תוספת אחרת הנדרשת לצורך מתן השירותים ובכלל
זה התמורה כוללת את הרכב שעל המציע להצמיד לקצין הבטיחות המיועד בכל
מהלך מתן השירותים לתאגיד .

•

מובהר כי שעת עבודה תחל רק מרגע הגעת קצין הבטיחות לאתר התאגיד או למקום
מ תן השירותים עליו יורה התאגיד ,ותסתיים עם עזיבת קצין הבטיחות את המקום
או את אתר התאגיד .למען הסר ספק יובהר שלא ישולם כל תשלום שהוא בגין זמן
נסיעה בשום מקרה ,כך בין היתר ,גם באם קצין הבטי חות יידרש לנסיעה לפי
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דרישת התאגיד ואף אם הוא יידרש למעבר בין אתרי תאגיד או מקומות שונים
במהלך אותו יום העבודה  -לא ישולם כל תשלום שהוא בגין זמן הנסיעה ,ולא יינתן
כל תשלום כספי שהוא בגין הוצאות כלשהן הכרוכות בנסיעה או בזמן הנסיעה
וכיו"ב .
•

הצעת המחיר כלול ביצוע מושלם  ,מלא ומעולה של כל התחייבויות והפעולות
בהתאם לתנאי מכרז ז ה ונספחיו לשביעות רצו נו המלא של התאגיד.

•

מחירי הצעתי כוללים את כל הרווחים ,השירותים ,החומרים ,ההוצאות והרווח,
לרבות מיסים ,שכר עובדים ,נסיעות ,עזרים וכדומה פרט אם יצוין במפורש א חרת
במסמכי המכרז ,וכל ההוצאות מכל מן וסוג שהם ,ובכלל זה ההוצאות הכלליות
וההתייק רויות 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 נכון למועד כתיבת שורות אלו ,בהתאם לדין ,היקף המינימלי של מתן
השירותים הנדרש אמור להיקבע בדין ו/או בתקנות התעבורה ו/או על ידי הגו רם
המוסמך לכך במשרד התחבורה ,כאשר המציע מאשר בזאת כי הצעת המחיר שלו
מתייחסת לכל היקף שירות שיידרש ,בין אם זה ייקבע על ידי משרד התחבורה ,בין
אם לפי דרישת התאגיד ,ובין אם לפי דרישת כל דין ,והמציע לא יהיה ז כאי לכל
תוספת בשל כך.

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:
............................... .................................
על החתום:
_____________
תאריך

______________________
שם המציע  +חתימה
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אימות חתימה  -מציע יחיד
שכתובתי
,.....................
מ "ר
...........................
עו"ד
הח"מ,
אני
 ,.....................................מאשר בזאת כי ביום  .......................הופיע/ה בפני
במשרדי מר/גב'  .............................נושא/ת ת "ז מס' ............ .......................
ו ח תם/ה על מסמך ז ה בפני.
_____________
_____________
___________
תאריך
חותמת וחתימה
שם
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מסמך ד'  -הסכם ל אספקת ש ירותי בטיחות
וניהול צי רכב על ידי קצין בטיחות
שהוסכם והותנה ביום ______ לחודש ___________ שנ ת 2020

ב י ן:

תאגיד השידור הישראלי
באמצעות ______________________________
מרחוב כנפי נשרים  23ירושלים
(להלן  " -התאגיד ")

ל ב י ן:

______________ __________
מס' רישום ___________
מרחוב ___________________
(להלן" :הספק")

הואיל :

והתאגיד מעוניין להתקשר עם ספק אשר יספק לו שירותי בטיחות וניהול צי
רכב על ידי קצין בטיחות והכול כמפורט ב כל חמשת מסמכי המכרז על כל
המצורף להם  ,המהווה יחד עם ההבהרות למכרז (להלן " :המכרז ") חלק בלתי
נפרד מהסכם זה ;

והואיל :

והתאגיד פרסם לשם כך את המכרז והספק הגיש את הצעתו למכרז ,וועדת
המכרזים של התאגיד הכריזה בישיבתה מיום ___________________
על הצעתו של הספק כהצעה הזוכה והחליטה להת קשר עמו בהסכם זה על
בסיסו הוראותיו ,הוראו ת המכרז והצעת הספק ;

והואיל:

והספק הצהיר כי הוא מעוניין לספק לתאגיד את השירותים ,וכי יש לו את
היכולת ,הידע ,הניסיון ,הכישורים וכוח האדם המתאים לספק אותם ברמה
מקצועית גבוהה ובהתאם להוראות הסכם ז ה ולשביעות רצונו המלאה של
התאגיד;

והואיל :

והספק הציע לתת לתאגיד את השירותים כאמור כקבלן עצמאי ,באמצעות
עסק נפרד ועצמאי שבניהולו ;

והואיל:

והסכמת התאגיד להתקשר בהסכם זה ניתנת בהסתמך על ההנחה המוסכמת
כי יחסי הצדדים הם יחסי קבלן  -מזמין בלבד ,שאינם יחסי עובד  -מעסיק ,וכי
לא תחול על התאגיד כל חבות כמעסיק כלפי הספק או מי מטעמו ;

אי לכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :
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2

מבוא ופרשנות
1.1

המבוא להסכם זה והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .

1.2

המונחים" :השירותים"" ,רכב"" ,רכב התאגיד"" ,עובד התאגיד"" ,נהג",
"נהג התאגיד"" ,קצין בטיחות"" ,שירותי בטיחות"" ,תקנות התעבורה",
" התאגיד" ו  " -נציג תאגיד השידור הישראלי " יהיו כמשמעם בהגדרות
ב מסמך ה' למכרז – מפרט השירותים.

1.3

להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים כחלק בלתי נפרד ה י מנו:
1.3.1

נספח א' – נוסח ערבות ביצוע

1.3.2

נספח ב' – הצעת מחיר חתומה על ידי הספק – יצורף רק לאחר
הזכייה

1.3.3

נספח ג' – ביטוח

1.3.4

נספח ד' – אישור עריכת ביטוחים

1.3.5

נספח ה' – התחייבות לשמירת סודיות

1.3.6

נספח ו'  -התחייבות למניעת ניגוד עניינים

1.3.7

נספח ז' – מסמך ד' – מפרט השירותים

1.3.8

נספח ח ' – מסמכי המכרז על נספחיהם למעט הסכם דנן ונספחיו

1.3.9

נספח ט ' – תשובות ההבהרה מיום_____________

מהות ההתקשרות
2.1

הסכם זה הינו לקבלת ה שיר ותי ם שאינם בבלעדיות מאת הספק כמפורט
ב מסמך ה' – מפרט השירותים המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

2.2

התאגיד שומר על זכותו לדרוש מהספק שירות ים נוספים על אלו המפורטים
בהסכם זה או להפחית מן השירותים  .כן יהיה רשאי התאגיד לבצע את
השירותים או כל חלק מהם בעצמו ו/או באמצע ות אחרים ,או לא לבצעם כלל
ולמציע לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

2.3

השירותים יסופקו באתרי התאגיד כמפורט במסמך ה' – מפרט השירותים
בשעות העבודה כפי שיורה התאגיד .עם זאת מובהר כי התאגיד רשאי להורות
כי השירותים יינתנו מכל מקום אחר ,במיקומים ובמועדים שיורה התאגיד.
מובהר ומוסכם כי לא תשולם כל תוספת תמורה בגין שינוי מקומות מתן
השירותים או המועדים גם אם אלה יהיו חריגים.

2.4

על ק צין הבטיחות להיות בעל רכב צמוד באופן שתתאפשר ניידות מלאה
ומוחלטת של קצין הבטיחות ,בכל שעות היממה לכל מקום כפי שיורה התאגיד
וזאת על חשבונו של הספק וללא כל תוספת תשלום או תמורה שהיא.
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התחייבויות והצהרות הספק
הספק מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן :
3.1

הספק מתחייב לספק את השירותים לפי מסמכי המכרז על נספחיו ,לרבות
הסכם זה ו לפי כל דין.

3.2

הספק מצהיר ומתחייב לכך שהוא בעל הידע המקצועי ,הניסיון ורמת מומחיות
גבוהה בתחום השיר ותים שמצויים בידיו כל הרישיונות ,ההיתרים והאישורים
הדרושים על פי כל דין ,תנאי המכרז והסכם זה לביצוע כלל התחייבויותיו
באופן ,במועד ובאיכות הנדרשת ,תוך עמידה בלוחות הזמנים שהוגדרו ו/או
יוגדרו לו ע"י התאגיד וכי קצין הבטיחות המיועד בעל ההס מכה כדין ולפי
תקנות ה תעבורה .

3.3

מילוי התחייבויותיו של הספק על פי ההסכם לא יהווה בשום דרך או אופן
הפרת זכויות צד ג' כלשהו ,במישר ין או בעקיפי ן.

3.4

השירותים שיסופקו לתאגיד יעמדו בכל עת בכל דרישות החוק בכלל ובעניין
ניהול ספרים והוראות חשבונאיות שונות המפורסמות ע"י רשות המיסים ,וכן
בא מות מידה חשבונאיות ,כפי שתהיינה באותה עת ,בפרט .

3.5

הספק אחראי לסביבת המחשוב והציוד באמצעות ם ניתנים השירותים לתאגיד,
ובכלל זאת יספק ם לתאגיד באופן שוטף ורציף תוך עמידה ברמת השירות
המובטחת  ,למעט אם התאגיד יבקש לספקם ; הספק ירחיב ,יתאים ,יתקן
ויעדכן את מערכותיו כ כל שיידרש על מנת להבטיח שירות עדכני ותקין לכל
אורך ההתקשרות .

3.6

הספק מצהיר בזה כי הינו בעל כל הניסיון ,הידע מקצועי ומומחיות באספקת
השירותים מושא ההתקשרות ,באופן המאפשר לו לבצע את השירותים בעצמו
ובאמצעות עובדים המועסקים על ידו במישרין ואשר תחום מומחיותם הינו
בתחום השירותי ם ובעלי הסמכה כדין וכי לרשותו כל כוח האדם הציוד והכלים
הנדרשים לביצוע מלא של השירותים ,ובכלל זה היכולת לגבות בכוח אדם
חילופי בעת היעדרות של כוח האדם העוסק בביצוע השירותים ,מסיבה כלשהי
ו/או היכולת לגבות בציוד במקרה של תקלה כלשהיא .

3.7

מקום ששירות או חלק כלשהו ממנו ניתן על ידי ,או באמצעות ,מי מטעם הספק
שאינו הספק עצמו ,ידאג הספק כי מבצ עי השירותים הרלוונטיים יקיימו את
ההתחייבויות המוטלות על הספק מכוח הסכם זה בנוגע לאספקת השירותים.
מובהר כי אין באספקת השירותים באמצעות או על ידי צד שלישי כלשהו מטעם
הספ ק כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ,ואין בו כדי ליצור
מערכת יחסים משפטית כלשהי בי ן התאגיד לבין קבלני המשנה ו/או צדדי ג'
כאמור .
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3.8

הספק מתחייב בזאת לבצע את השירותים לשביעות רצונו המלאה של התאגיד,
במומחיות ובמקצועיות הדרושים ועל פי סטנדרטים מקצועיים גבו הים .הספק
מתחייב לעשות את כל הדרוש לביצוע השירותים ,להקדיש את מרצו ,ניסיונו
וכושר עבודתו לשם כך ,לעשות את מיטב מאמציו ולהפעיל את מלוא כישוריו
להטמעת השירותים ולאספקת שירות ברמה נאותה לתאגיד .

3.9

הספק מתחייב לספק את השירותים באמצעות קצין הבטיחות המיועד עליו
הצ היר במסגרת הצעתו ,וככל שיידרש על ידי התאגיד מכל סיבה שהיא לפי
שיקול דעתו של התאגיד  ,להחלי פו על אתר וזאת מיד בכל מועד שיידרש על ידי
התאגיד ,תהא הסיבה לכך אשר תהא .במקרה כאמור ,יציב הספק במשרדי
התאגיד קצין בטיחות תחת קצין הביטוח שהוחלף (לאחר אישור התאגיד
בלב ד) אשר עונה על כל תנאי ההסכם ו/או כל תנאי נוסף שיידרש על ידי
התאגיד ,וזאת בתוך פרק הזמן ש ייקבע על ידי התאגיד לשם כך .

 3.10מבלי לגרוע מהאמור קצין הבטיחות שיספק המציע מתחייב להיות זמין
לתאגיד בכל מועד שיידרש לכך ,וכן יידרש להשתתף בישיבות רלוונטיות ככל
שיידרש לכך.
 3.11מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הספק וקצין הבטיחות מתחייב ים לעשות
כל דבר נדרש שמומחה היה עושה לשם ביצוע השירותים על פי הסכם זה .
 3.12הספק מתחייב לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי התאגיד ,עובדיו ו/או הקשורים
עמו ולחתום על כל מסמך או תצהיר בקשר למהימנות שירותיו ו/או מיל וי
תפקידו כלפי התאגיד ולא לעשות כל מעשה או פעולה העלולים להזיק לתאגיד,
לשמו הטוב ,לעסקיו ולפעילויותיו .
 3.13הספק מתחייב לעדכן באופן שוטף את כלל התוכנות והמערכות עמן הוא עושה
שימוש במסגרת ההתקשרות עמו  ,כך שיהיו בגרסה האחרונה והעדכנית ביותר,
בין אם באופן יזום ובי ן אם בעקבות דרישות התאגיד.
 3.14בנוסף ,מתחייב הספק להעביר את בסיס הנתונים ו/או כל מידע ו/או נתון אחר
תאגיד ,בכל עת שיידרש לכך ,תהא הסיבה לכך אשר תהא.
 3.15הספק מתחייב כי הוא וכל הבא מטעמו מבצע את השירותים לפי כל הדינים
הרלוונטיים הנוגעים לבטיחות בדרכים ולתעבורה .
 3.16הספ ק מתחייב לתעד באופן מסודר את השירותים שי בוצעו על ידו ,ויגיש
לתאגיד דוחו"ת ביצוע הכ וללים פירוט השירותים שבוצעו על ידו.
 3.17כי קצין הבטיחות וכל גורם ש יהא מעורב במתן השירותים לתאגיד יקיימו את
מלא התחייבויותיהם כלפי התאגיד ויחתמו על כל מסמך שיידרש לכך ועל
נספח ה'  ,ונספח ו' להסכם דנן .הספק מצהיר כי הסכם ההתקשרות שלו עם
קצין הבטיחות ועם כל גורם שי הא מעורב במתן השירותים כולל בתוכו את
מלא ההתחייבות כלפי התאגיד.
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4

תקופת ההסכם וסיומו
4.1

4.2

4.3

4.4

5

תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי החתימה של
התאגיד על החוזה המצורף ,ות היה לתקופה של  12חודשים (להלן " :תקופת
ההתקשרות הראשונה ") עם אופציה הנתונה לתאגיד לפי שקול דעתו הבלעדי,
להאריך את התקופה בתקופות נוספות של עד  48חודשים נוספים או חלק מהם ,
כך שסך כל תקופות ההתקשרות ,ההתקשרות הראשונה ותקופות ההארכה לא יעלו
על  60חודשים.
על אף האמור ,לתאגיד שמורה הזכות להביא את ההתקשרות לסיומה בכל עת,
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,וזאת בהודעה בכתב של  30ימים מראש ,ו מבלי
שהתאגיד יצטרך לנמק או לבסס החלטתו זו .מו בהר בזאת ,כי הזוכה מוותר בזאת
על כל טענה בקשר לכך.
מוסכם ,כי מחלוקת כספית ו/או אחרת בין הספק לבין התאגיד ,אם תתעורר כזו,
לא תהווה עילה לעיכוב בהעבר ה חלקה ורציפה של הטיפול בשירותים לספק אחר
ו/או לתאגיד ,ולהעברה מידית של כל תוצרי ה שירותים לתאגיד והספק מתחיי ב
לעשות את מירב המאמצים על מנת שהעברת הטיפול כאמור תתבצע ביעילות
ובמהירות האפשרי ת ולשתף פעולה באופן מלא עם התאגיד וכל גורם שהתאגיד
יורה לו.
לספק לא תהיה כל זכות עיכבון על חומר הקשור לשירותים ו/או לתאגיד ,לרבות
המסמכים והדוחות שהכין עבור התאגיד ,כל תוצרי הש ירותים ,וכל מסמך הקשור
לשירותים ,גם אם התקבל מהתאגיד או מצד שלישי כלשהו .בשום מקרה הספק
אינו רשאי ,במישרין או בעקיפין ,במעשה או במחדל ,למחוק את המידע של
התאגיד או לפגוע בו בדרך אחרת ,בטרם קיבל התאגיד עותק מלא מהמידע .למען
הסר ספק ,הוראה זו תחול גם במקרה של הפרת ההסכם על  -ידי התאגיד ,ואולם
אין בה כדי לפטור את התאגיד מתשלום עבור השירותים שקיבל ,בהתאם להסכם
ז ה ,ולזכות קיזוז העומדת לתאגיד .

ערבות ביצוע
5.1

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה וכתנאי לתחילת
תוקפה של ההתקשרות בין הצדדים ,ימציא הספק לתאגיד ,ב תוך פרק הזמן
שיוגדר לו ממועד קבלת הודעת הזכייה ,ערבות ביצוע בנוסח המצורף כנספח
א ' להסכם זה ,בסכום של .₪ 15,000

5.2

היה והספק לא ידאג להארכת תוקף הערבות לפחות ( 14ארבעה עשר) ימים
לפני מועד פקיעת הערבות או במועד אחר שייקבע על ידי התאגיד ,יהיה
התאגיד רשאי לחלט את הערבות באופן מידי ,וזאת מבלי לגרוע ממחויבות
הספק לספק ערבות חלופית .
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5.3

מבלי לגרוע מהאמור ב מכרז ,לרבות בהסכם זה ,התאגיד יהיה רשאי לחלט את
הערבות בכל עת בה הופרה על ידי הספק הוראה ו/או הצהרה על פי הסכם זה
ו/או עקב פגמים בטיב השירותים או עקב אי מילוי חוב ות המוטלות על הספק
על פי הסכם זה ,ו/או בכל מקרה בו התאגיד סבור בתום לב כי עליו לחלט את
הערבות ,ולהשתמש בכספים המחולטים לכיסוי כל המגיע ל תאגיד מהספק לפי
שיקול דעתו של התאגיד.

5.4

הערבות תהא אוטונומית ,בלתי מותנית ,ותהא צמודה למדד המחירים לצרכן
האחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

5.5

תוקף הערבות יהא לפחות  30יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

5.6

למען הסר ספ ק יובהר כי כל הוצאות הערבות יחולו על ה ספק בלבד .יובהר כי
הוראות סעיף זה יחולו גם בתקופת ההתקשרות המוארכת ,ככל שתוארך
והמצאת ערבות מעודכנת תהיה תנאי להארכ ת ההתקשרות .

5.7

ב נוסף ,ב כל מקרה שבו לא עמד ה ספק בהתחייבויות כלשהיא לפי הסכם זה,
יהא רשאי התאגיד לחלט את הער בות כולה או חלקה ,מבלי שיהיה ל ספק כל
טענה בקשר לכך.

הספק  -קבלן עצמאי
6.1

הסכם זה מסדיר את התקשרות הצדדים ביניהם על בסיס קבלני ,לפי בחירתו
של הספק ,ובהנחה כי חבותו של התאגיד אל מול הספק ו/או עובדיו ו/או בעלי
מניותיו ו/או אחר כלשהו מטעמו בגין השירותים לפי הסכם זה תתמצה
בתשלום התמורה הקבלנית המוסכמת .

6.2

בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמ ור בהסכם זה ,יפעל הספק כקבלן עצמאי על
כל הנובע ומשתמע מכך .הספק ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר כלשהו
מטעמו לא ייחשבו בשום מקרה ובשום נסיבה כעובדים של התאגיד ולא ישררו
בין הצדדים ו/או מי מטעמם ולא יתקיימו ביניהם יחסי עובד  -מעסיק ,וכי אין
בכל זכות של התאגיד להורות ,לפקח ,או להדריך את הספק ו/או את עובדיו
ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו בביצוע הסכם זה כדי ליצור ביניהם יחסי
עובד  -מעסיק .

6.3

מובהר בזאת ומוסכם כי התמורה חושבה בהנחה שהספק יוכל לממן מתוכה
את כל הזכויות הסוציאליות והתשלומים הנלווים בהתאם לכל דין עב ורו ו/או
עבור עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם אספקת
השירותי ם.

41

7

6.4

מובהר בזאת ומוסכם כי הספק בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו על
פי כל דין לעובדיו ו/או לבעלי מניותיו ו/א ו לאחר כלשהו מטעמו ו/או לכל אדם
המועסק על ידו בקשר עם אספקת השירותים לפ י הסכם זה .התאגיד לא יהא
חייב בתשלום כלשהו למי מהאמורים לעיל בביצוע השירות ,לרבות לא
בתשלום שכר ,דמי ביטוח לאומי ו/או כל תנאים סוציאליים או נלווים ,או כל
זכות אחרת המגיעה על פי כל דין .

6.5

הספק מתחייב לשלם לעובדיו את כל הזכויות המגיעות להם על פי חוקי
העבודה ,ו כפי שיהיו מעת לעת ,לרבות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז –
 ; 1987חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א –  ; 1951חוק חופשה שנתית,
התשי"א –  ; 1951חוק הגנת השכר ,התשי"ח –  ; 1958צווי ההרחבה בעניין
הפרשו ת לביטוח פנסיוני ,תשלום דמי ההבראה והשתתפות המעביד בהוצאות
נסיעה לעבודה וממנה וכיו"ב חוקים/צווים/הסכמים מחייבים ,וכפי שיעודכנו
מעת לעת .הספק מתחייב להמציא לתאגיד אישורים תקופתיים בכתב ,מעת
לעת ,לפי שיקול דעתו ולפי דרישתו ,על ביצוע האמור בסעיף זה .

6.6

הספק מתחי יב בזאת לשפות את התאגיד בגין כל חבות שנקבעה על פי הערכאה
המוסמכת בפסק ד ין חלוט ,אשר תיגרם לו במקרה שבו מי מטעם הספק יטען
כי התקיימו יחסי עובד  -מעסיק בינו לבין התאגיד בהתייחס לתקופת תוקפו של
הסכם זה .מובהר כי על התאגיד להודיע בכתב לספק בהקדם האפשרי על קבלת
כ תב תביעה או על אפשרות להתגונן בפניה .כמו כן ,מובהר כי לא תהיה הסכמה
לפש רה או להודאה בטענות ללא תיאום מראש עם הספק .

6.7

הספק מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בפרק זה
הינו תנאי יסודי ועיקרי ,אשר התאגיד מסתמך עליו ומסכים לאורו להתקשר
בהסכם זה .

התמורה
7.1

מבלי לגרוע מההוראות המנויות בטופס הצעת המחיר ,בתמורה לשירותים
שיעניק הספק לתאגיד ולמילוי כל התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן
ובמועדן ,יהיה הספק זכאי לקבל מאת התאגיד את התמורה הנקובה בהצעתו
של הספק ,כפי שאושרה ע"י התאגיד והכול בכפוף להוראות מסמך ג' – הצעת
המחיר ,ליתר מסמכי המכרז ,לרבות הסכם זה .

7.2

מובהר כי מחירי התמורה מב יאים בחשבון את העלות שעל הספק לשלם
לתאגיד  ,בגין שימוש במשרדי התאגיד ו/או בציוד התאגיד ככל שייעשה שימוש
שכזה.

7.3

התמורה בגין חשבונות אשר הוגשו על  -ידי הספק לתאגיד עד ל  10 -בחודש ,בגין
שירות ים שניתנו בחודש הקודם על פי הוראות הסכם זה ואשר אושרו על  -ידי
התאגיד ,הת מורה תשולם בתנאי שוטף . 30 +

7.4

הסכומים המצוינים בהסכם זה אינם כוללים מע"מ ,אלא אם נאמר במפורש
אחרת.
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7.5

הצדדים מצהירים ומאשרים בזה ,כי הסכם זה על נספחיו ממצה את כל
התשלומים והתנאים האחרים מכל מין וסוג להם זכאי הספק מהתאגיד,
והספק לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תשלום נוסף מהתאגיד אלא אם פורטו
מפורשות בהסכם זה או אם סוכם בכתב כי הספק זכאי להם .

7.6

עם חתימתו על הסכם זה ומעת לעת בכל תקופת תוקפו של הסכם זה ,יעביר
הספק לתאגיד לפי דרישתו אישורים בני תוקף על ני הול ספרים כחוק מאת
שלטונות מס הכנסה או רואה חשבון ,או יועץ מס מו סמך .

7.7

יובהר ,כי מחירי ההסכם הינם קבועים ולא יחולו בהם כל שינוי בעקבות שינוי
במדד המחירים לצרכן ו/או כל מדד אחר.

7.8

מובהר בזאת ומוסכם כי התמורה הינה גבוהה באופן מהותי משכר העבודה
ומהתנאים הסוציאלי ים אשר היה זכאי להם לו היה מועסק בתאגיד כעובד
שכיר.

7.9

מסמך ג' – ה צעת המחיר חתומה על ידי הספק מצורפת להסכם זה כנספח ב'
ומהווה חלק בלתי מתנאי תשלום התמורה .

אחריות וביטוח
8.1

הספק יהיה אחראי כלפי התאגיד לטיב השירותים שסופקו ו/או היו
צריכים להיות מסופקים על  -ידו .מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין ,יהיה
הספק אחראי לכל נזק שייגרם לכל מאן דהוא עקב מעשה ו/או מחדל
רשלניים שלו ו/או של מי מן המועסקים על ידו ו/או הפועלים עבורו
באספקת השירותים .

8.2

אין באישור התאגיד לפעולות הספק ,ו/או במתן הנחיות לספק ,כדי לשחרר
אותו מאחריותו המ לאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין .

8.3

הוראות הביטוח אשר יחולו על הספק יהיו בהתאם לנספח הביטוח המצ"ב
להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו כנספח ג' – ביטוח וכנספח ד' – אישור
עריכת ביטוח להסכם ז ה.

סודיות ובעלות במידע ובתוצרי השירותים
9.1

כל הנתונים המתייחסים לתאגיד ,לר בות אלו אשר יופקו על ידי הספק
כחלק מאספקת השירותים ,יהיו ויוותרו בבעלותו הבלעדית של התאגיד.

9.2

הספק  ,קצין הבטיחות וכל מי שיעסוק במתן השירותים (להלן" :נותני
השירותים") מתחייב ים בזה לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ולא להעביר
לאחרים ,במישרין או בעקיפין ,כל מידע מקצ ועי ,מסחרי ,אישי ,כספי או
אחר ו/או נתונים ו/או מסמכים וכל פרט שהגיעו לידי הם או שקיבל ו ם
מהתאגיד ו/או מאחרים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם הסכם זה
(להלן " :המידע (" .
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9.3

נותני השירותים לא יעש ו שימוש או ינצל את נתוני התאגיד לשום מטר ה
שהיא זולת לביצוע מטלותיו על פ י חוזה זה .

9.4

נותני השירותים מתחייב ים בזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע
לידיו תוך כדי עבודתו עבור התאגיד ו/או כתוצר של עבודתו על פי הסכם
זה ,לכל גורם ,לרבות גורמים הקשורים לתאגיד ,ואף לא להפיצם לספקים
אחרים של התאגיד ,אלא באמצעות התאגיד או על פי הנחיות ה תאגיד
בכתב .

9.5

מידע לא ייחשב סודי בכל אחד מהמקרים הבאים :
9.5.1

המידע היה ידוע לספק לפני קבלתו מהתאגיד על פי הסכם זה ו/או
הסכם אחר שבין הספק לבין התאגיד ,מבלי שהופרה התחייבות
לסודיות של גורם כלשהו .

9.5.2

המידע הגיע לספק מגורם שלישי שלא עקב הפרת הסכם זה או
הסכם אחר שבין הס פק לבין התאגיד על ידי הספק ,והס פק אינו
כפוף להתחייבות לשמירת סודיות כלפי אותו גורם שלישי .

9.5.3

המידע נמצא בידיעת הציבור ,שלא עקב הפרת הסכם זה או הסכם
אחר שבין התאגיד לספק על ידי הספק .

9.6

נותני השירותים יודיע ו לתאגיד ללא דיחוי בכל מקרה של פגיעה או חשש
לפגיעה ,בסודי ות או ב שלמות המידע ,מכל סיבה שה יא (כולל ,מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,תקלה ,טעות ,חבלה או פריצה ) .

9.7

כל המידע וכל מסמך ו/או דוח שהוכנו עבור התאגיד ו/או כל בסיס נתונים
שהוכן על ידי נותני השירותים או כל פרט שנמסר ל נותני השירותים על ידי
התאגיד ,ואשר יצברו אצל מי מנ ותני השירותים בקשר עם מתן השירו תים
על  -פי הסכם זה (לעיל ולהלן " :תוצרי השירותים ") יהיו רכושו הבלעדי של
התאגיד והוא יהיה זכאי לדרוש כי יועמדו לרשותו וימסרו לחזקתו בכל עת
עם דרישתו הראשונה .לפיכך התאגיד יהיה הבעלים היחיד של זכויות
הקניין והזכות המוסרית במידע ו  /או במסמכים כאמור ,והוא יהיה רש אי
לעשות בהם ובכל חלק מהם כל שימוש לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לרבות
שינוי ,תיקון והוספות .נותני השירותים מוותר ים בזאת על זכות ם ולא
יגיש ו כל תביעה ולא יפתח ו בכל הליך בקשר עם הזכויות המוסריות
במסמכים ובמידע.
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9.8

מבלי לגרוע מכלליות האמ ור לעיל וביתר מסמכי המכרז ,מתחייב ים בזאת
נותני השירותים  ,כי מיד עם מתן ההודעה על סיום ההתקשרות ה ם יעבירו
לתאגיד את כל המידע ואת כל המסמכים כאמור לעיל ,ו כן את כל תוצרי
השירותים ו יעמיד לרשות התאגיד סיוע ,ככל שיידרש ,כדי שיוכל להשתמש
במידע או בתוצרי השירותים באופן עצמאי .מחלוקת כספית ו/או אחרת
בין הספק לבין התאגיד ,אם תתעורר כזו ,לא תהווה עילה לעיכוב במתן
השירותים לתאגיד ,והספק מתחייב לעשות את מירב המאמצים על מנת
שהעברת הטיפול תתבצע ביעילות ובמהירות האפשרי ת.

9.9

נותני השירותים מתחייב ים לחתום על נוסח כתב סודיות ה מצורף להסכם
זה כנספח ה' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

9.10

ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר ת ום
תקופה/ות ההתקשרות לפי הסכם זה.

 10איסור ניגוד עניינים
10.1

נותני השירותים מצהיר ים בזאת ומתחייבים כי לא מתקיים כל ניגוד
עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת של הם ו/או של מי
מעובדי הם לבין התחייבויותי הם וזכויותי הם על פי הסכם זה .

10.2

נותני השירותים מתחייב ים בזאת להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד
עניינים בין מילוי תפקיד ם על פי הסכם זה לבין מילוי תפקיד ו/או
התחייבות אחרת של הם ו/או של עובדיו ,במישרין ו/או בעקי פין ,וה ם
מתחייבים בזאת להודיע לתאגיד על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין
התחייבויותי הם ו/או התחייבויות מי מעובדי הם על פי הסכם זה לבין
פעילות אחרת של הם ו/או של עובדי הם  ,ו ה ם מתחייבים לפעול בהתאם
להוראות התאגיד למניעת ניגוד עניינים כאמור .

10.3

נותני השירותים יחתמו על נספח ו'  - -התחייבות למניעת ניגוד עניינים

 11העברה
11.1

הספק לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב לאחרים את זכויותיו ו/או חיוביו
שמכוח הסכם זה ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת תהאגיד מראש ובכתב .

11.2

התאגיד יהא רשאי להעביר ו/או להסב הסכם זה ,כולו או מקצתו ,ובמקרה
כאמור יהיה הנעבר לבדו זכאי וחייב כלפי הספק ,ובלבד שלא יהיה
בהעברה או הסבה כאמור כדי לגרוע מאיזה מהזכויות של הספק או להטיל
התחייבויות נוספות על הספק בגין כך .

 12שונות
12.1

הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ,ולא תהיה כל נפקות למשא
ומתן ,הצהרה ,מצג ,התחייבות או הסכמה ,אשר נעשו ,אם נע שו ,בין בכתב
ובין בעל  -פה ,בין במפורש ובין משתמע ,בין הצדדים עובר לחתימת הסכם
זה .
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12.2

התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיו על פי הסכם
זה או על פי כל דין ו/או כוויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום
תנאי שהוא ,אלא אם הוויתור ,ההסכמה ,הדחייה ,השינוי ,הביטול או
התוספת ,נעשו במפורש ובכתב .

12.3

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה ,ולא ניתן לשנות תנאי כלשהו
מתנאיו אלא על ידי מסמך בכתב הנושא את חתימות הצדדים .למען הסר
ספק מובהר בזאת ,כי לא ניתן לשנות תנאי מתנאי ההסכם בדרך של
התנהגות ,נוהג וכיו"ב .

12.4

התאגיד י הא רשאי לקזז מהתמורה לה זכאי הספק לפי הסכם זה ,כל סכ ום
שהספק יהיה חייב לו בהתאם להוראות הסכם זה ו/או להוראות כל הסכם
אחר ביניהם ו/או על פי כל די ן.

12.5

סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה תהא מסורה לבתי
המשפט המוסמכים בעיר ירושלים ,ולהם בלבד .

12.6

הודעות לפי הסכם זה יישלחו בדואר רשום לכתובת העדכנית של הנמ ען ,
או בדואר אלקטרוני ובלבד שניתן אישור ל קבלת הדואר האלקטרוני
בשיחת טלפון.

ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי חתימה :

התאגיד

הספק

תאריך החתימה

תאריך החתימה
אישורי חתימות הספק

אני ה ח"מ ,עו"ד  ..................מ"ר  ,......מאשר/ת את חתימתה של  ...............ח"פ
 ,..................באמצעות מורשי החתימה שלה  ........................ת"ז  .................ו -
 .....................ת"ז  .................אשר חתמו על ההסכם לפי החלטה בת  -תוקף ש החברה
הנ"ל קבלה ,ובהיותם מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה.
___________________
 ,........................עו"ד
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נספח א'

ערבות בנקאית
[ לביצוע או לקיום הסכם ]
לכבוד
תאגיד השידור הישראלי
א.ג.נ,.
.1

לבקשת  ,...........................................א נו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסכום כולל של  ( ₪ 15,000חמש עשרה אלף שקלים חדשים) (להלן -
" סכום הערבות ") ,שתדרשו מאת ( ............................................להלן -
" הספק ") ,בקשר לביצוע הסכם עם תאגיד השידור הישראלי מיום ... ..................
במסגרת מכרז פומבי דו  -שלבי מס '  6/2020לאספקת שירותי בטיחות וניהול צי רכב
ע"י קצין בטיחות עבור תאגיד השידור הישראלי .

.2

ס כום הערבות י שולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן (עליות בלבד)
ה מתפרסם מ עת לעת ע ל  -י די הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי,
בתנאי ההצמדה הבאים  " :המדד היסודי "  -יה יה מדד חודש  .............שהתפרסם
ב יום  ..... ...............ו  " -המדד החדש "  -יה יה 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 ב סכום השווה
למכפלת ההפרש ש בין המדד החדש ל בין ה מדד היסודי בסכום הדרישה וחלוקתו
במדד הי סודי .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
דריש תכם ,כל סכום הנקוב בדרישה ו עד ל סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה,
מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח א ת דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את
התשלום תחילה מאת הספק.

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( ......................כולל) בלבד  ,ולאחר תאריך
זה תהיה בטלה ומבוטלת .

.4

כל דרישה לפי כתב ערבות ז ה צריכה להתקבל אצלנו בכתב במען:
 ,......................................לא יאוחר מהתאריך הנ קוב בסעיף  3לעיל.

ב כבוד רב,

בנק  ....................................בע"מ
סניף ( .........................מס' ).... ......
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נספח ב'
מסמך ג' – הצעת המחיר
מסמך ג' – הצעת מחיר חתומה של הספק תצורף רק לאחר הודעת הזכייה אין לצרף
למעטפת המכרז הראשונה.
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נ ספח ג '  -ביטוח
.1

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על
הספק לערוך ולקיים ,על חשבו ן הספק  ,למשך כל תקופת הה סכם
את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם
זה כנספח ד' ,והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן " :ביטוחי
הספק" ו " אישור עריכת הביטוח"  ,לפי העניין) ,אצל חברת ביטוח
מורשית כדין בישראל.
א  .חבות מעבידים  -מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי
הספק  ,ניתן יהיה למחוק סעיף ביטוח " חבות מעבידים " מתוך
אישור הביטוח .
ב  .ביטוח אחריות מקצועית  -מוסכם כי ככל והפוליסה לא נערכת
על ידי הספק  ,על הספק לבטל חריג אחריות מקצועית לעניין
נזקי גוף  ,בביטוח אחריות כלפי צד שלישי .
ג  .נוסחי הפוליסות  -על הספק לוודא כי חריג " רשלנות רבתי "
יבוטל בכל ביטוחי הספק ( אין באמור כדי לגרוע מזכויות
המבטחים על פי הדין ).

.2

.3

.4

.5

.6

.7

ללא צורך בכל דרישה מצד ה תאגיד  ,על הספק להמציא לידי
ה תאגיד  ,לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם ל התקשרות
או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת הביטוח,
כשהוא חתום בידי מבטח הספק  .כמו כן ,מיד בתום תקופת
הביטוח ,על הספק להמציא ל ידי ה תאגיד אישור עריכת ביטוח
מעודכן  ,בגין חידוש תוקף ביטוחי הס פק לתקופת ביטוח נוספת,
ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת
כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח הספק יודיע ל תאגיד  ,כי מי מביט וחי הספק עומד
להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור
עריכת הביטוח ,על הספק 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 הספק הינם
בב חינת דרישה מזערית  ,המוטלת על הספק  ,שאין בה כדי לגרוע
מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ,ואין בה
כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי
דין ,ול ספק לא תהיה כל טענה כלפי ה תאגיד או מי מטעם ה תאגיד ,
בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
ל תאגיד תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת
הביטוח  ,שיומצא על ידי הספק כאמו ר לעיל ,ועל הספק לבצע כל
שינוי  ,תיקון  ,התאמה או הרחבה ,שיידרש ו על מנת להתאים את
ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על פי הסכם זה .
מוצהר ומוסכם כי זכויות ה תאגיד לעריכת הבדיקה ולדר ישת
השינויים כמפורט לעיל  ,אינן מטילות על ה תאגיד או על מי מטעם
ה תאגיד כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק  ,טיבם,
היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה
שהיא  ,המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת
בין אם נ דרשה עריכת שינ ויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם
נ בדק אישור עריכת הביטוח ובין א ם לאו .
הספק פוטר את ה תאגיד ואת הבאים מטעם ה תאגיד מאחריות לכל
אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו  ,המובא על ידי הספק או מי
מטעם הספק לחצרי ה תאגיד ו/או המשמש לצורך מתן השירותים
ולא תהיה ל ספק כל טענה  ,דרישה או תביעה כלפי ה נזכרים לעיל
בגין אובדן ו/או נזק כאמור  ,ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי
מי שגרם לנזק בזדון.
ב כל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק ,ייכלל סעיף
בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי ה תאגיד וכלפי הבאים
מטעם ה תאגיד ; ה ו ויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק בזדון.

49
.8

.9

מבל י לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,
ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה
מטעם הספק  ,על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות
ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתק שרות עמם .
מובהר בזאת  ,כי על הספק מוטלת האחריות כלפי ה תאגיד 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 ל א תהווה הפרה יסודית ,אלא אם חלפו  10ימים ממועד
בקשת ה תא גיד מאת הספק בכתב ,להמצאת אישור עריכת הביטוח
כאמור .
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נספח ד'  -אישור עריכת ביטוח
תאריך הנפקת
האישור ( ) DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף  ,בה תאם למידע המפורט בה .המידע
המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים
שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו
תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבק ש האישור
שם " :כאן" – תאגיד
השידור הישראלי
בע"מ
ו/או חברות האם ו/או
חברות בנות ו/או
חברות קשורות
ת.ז/.ח.פ.
500501952
מען
קרמ נ י צקי  , 6תל אביב
כיסויים
סוג
הביטוח

מספר
הפוליסה

ה מבוטח
שם

ת.ז/.ח.פ.
מען

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

אופי העסקה

מעמד מבקש האישור

☐ נדל"ן

☐ משכיר

☐ שירותים

☐ שוכר

☐ אספקת
מוצרים
☒ אחר:
שירותי
בטיחות וניהול
צי רכב ע"י
קצין בטיחות

☐ זכי ין

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

☐ קבלני משנה
☒ מזמין שירותים
☐ מזמין מוצרים
☐ אחר______ :

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

מטבע

חלוקה לפי
גבולות אחריות
או סכומי
ביטוח

כיסויים
נוספים
בתוקף
וביטול
חריגים
יש לציין קוד
כיסוי בהתאם
לנספח X

₪

רכוש

צד ג'

4,000,000

₪

אחריות
מעבידים

20,000,000

₪

, 304 , 302
, 315 , 307
328
, 306 , 329
322
, 309 , 319
328

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות
מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג' ) * :

 - 047ממוני ויועצי בטיחות
 - 072רכב/מוסכים/חנייה/הסעות
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
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חתימת האישור
המבטח:
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נספח ה'  -התחייבות לשמירת סודיות
ייחתם על ידי הספק ,על ידי קצין הבטיחות ועל ידי כל גורם שיהא מעורב במתן השירותים
לתאגיד
הואיל והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין תאגיד השידור הישראלי לבין
( ............................המציע) יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע (,)Information
או ידע ) )Know- Howכלשהם לרבות תכתובת ,חוות דעת ,חומר ,תוכנית ,מסמך ,רישום,
שרטוט ,סוד מסחרי/עסקי או ידיעות מסוגים שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או
מידע שידיעתו תשמש כ"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו ,בין
בעל פה ובין בכתב ,לרבות בתעתיק ,באמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר
העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,נתונים,
מסמכים ודו"חות (להלן" :המידע");
והואיל 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  118לחוק העונשין ,תשל"ז;1977 -
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

.9
.10
.11
.12

נוכח האמור ,אני הח"מ מתחייב כלפי תאגיד השידור הישראלי כדלקמן:
המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.
להשתמש 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 בהתאם לאמור
לעיל ,וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל ,בכל דרך או אופן שהם ,את המידע.
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי המציע או
לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע ,בין במישרין 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.
לנקוט 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.
להביא 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.
להיות 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 בין אם אהיה אחראי לבדי בגין
כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
להחזיר 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
של חומר כאמור או של המידע.
בכל מקרה שאפר התחייבות זו ושאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד ,תהיה לתאגיד זכות תביעה
נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר
מהווים עבירה לפי חוק עונשין ,התשל"ז 1997 -וחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א.1981 -
מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע ,אשר יתקבלו בכל דרך שהיא ,יחולו כל הוראות כתב
התחייבות זה.
מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית
לתאגיד על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.
ולראיה באתי על החתום
שם מלא __________________:ת"ז ______________:חתימה________________:

53
נספח מס' ו  -התחייבות למניעת ניגוד ענייני ם
ייחתם על ידי הספק ,על ידי קצין הבטיחות ועל ידי כל גורם שיהא מעורב במתן השירותים
לתאגיד
ב נוסף ובלי לגרוע מהוראות המכרז על נספחיו וממסמכי ההצעה שהוגשה על  -ידי ה ספק -
אני הח"מ ______________ ,נושא ת "ז מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם
__________________ שמספרו _________ ___ (להלן " :המציע ") מצהיר ומתחייב
בזאת ,כי מתקיימות כל הדרישות הבאות ,ואני מתחייב להמשיך ל עמוד בכל הדרישות
הבאות ,במשך כל תקופת ההתקשרות ,על הארכותיה (ככל שתהיינה) כדלקמן:
.1

ה ספק ומי מעובדיו אשר יועמדו לרשות התאגיד במסגרת מתן השירותים מושא
המכרז ,לא נמצא ול א יימצא במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים או חשש
לניגוד עניינים ,בין הספקת השירותים לפי מכרז זה לבין עניין אחר של מי מהם או
של עובדיהם.

.2

בכלל זה ה ספק מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהת ייחס ל ו או למי מעובדיו  -על
ניגוד עניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמו ד בו במסגרת מתן השירותים לתאגיד
לבין עניין אחר שלו או עניין של קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.

.3

לעניין נספח זה ,בכלל "עניין אחר" ייחשבו לרבות עניין שלו או של קרובו או של
גוף ש ה ספק או מי מעובדיו או קרוב של מי מהם חבר בו ,מנהל אותו או עובד
אחרא י 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 ש ותפו ,או עובד העובד
עימו או בפיקוחו ,מיצגים /מייעצים /מבקרים.

___ _______
תאריך

______________________
שם מורשה החתימה +חתימה

