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 28.5.19מסמכים מעודכנים נכון ליום 

 מבוא .1

 
"(, הינו תאגיד סטטוטורי התאגיד" - תאגיד השידור הישראלי )להלן גם 1.1

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

 תאגידים סטטוטוריים.

 
נכון למועד זה, בהתאם לחוק, התאגיד משדר בטלוויזיה, ברדיו וכן מקיים  1.2

פעילות בדיגיטל בנושאים שונים, לרבות בתחומי החדשות, מוזיקה, תרבות 
 וכיוצא באלה.

 
ומדים בדרישות הסף שיפורטו בהמשך, התאגיד מזמין בזאת מציעים הע 1.3

הכל כמפורט במכרז זה ונספחיו ו למתן שירותי הובלה וסבלותלהגיש הצעה 
 "(.השירותים" -)להלן 

 
 המצורף השירותים בהסכם מפורטים המבוקשים והתנאים השירותים 1.4

 כנספח ףהמצור שירותיםה ובמפרט"( ההסכם" - להלן) ג' כנספח זה למכרז
 ."(שירותיםה המפרט" -  להלן) למכרזד' 

 
 ההתקשרות ותקופתעיקרי השירותים המבוקשים  .2

 
 לרבות של משרדים, אולפנים וציוד טכני רגיש שירותי הובלה וסבלות 2.1

 - התאגיד במודיעין מאתרי וסידור הרכבה, פריקה, הובלה, העמסה
 ובחיפה 6יניצקי מקררחוב בכתובת  - אביב-בתל 44צלע ההר  רחוב בכתובת

התאגיד  לאתר ביישוב טירהו , מגדל הנביאים2כורי רחוב בכתובת  -
, נספח שירותיםכמפורט במפרט ה והכל 23בית הדפוס בכתובת  - ירושליםב

 ד' למכרז.

 
של אתר התאגיד במודיעין לאתר  פרויקט הובלההשירותים יהיו בעיקרם  2.2

 נספח ה' למכרז -לציוד כמפורט במפרט הציוד המוערך  התאגיד בירושלים
לאתר התאגיד בירושלים(  הנוספיםוכן הובלות נוספות מאתרי התאגיד )

שימשך על פני מועדים שונים, להערכת התאגיד )הערכה בלבד( החל מחודש 
רשאי התאגיד להזמין יהא לאחר מכן ו 2019ועד סוף שנת  2019מאי 

 ההתקשרות.תקופת שונים במשך כל  שירותים נוספים במועדים
 

לעיל )נספח ה' למכרז( מהווה  2.2מפרט הציוד המוערך כאמור בסעיף  2.3
הערכה בלבד של התאגיד לצורכי מכרז זה של הציוד אותו על הזוכה יהיה 

במועדים שונים מאתר התאגיד במודיעין לאתר התאגיד בירושלים להעביר 
כמות כלשהי ו/או לסוג הציוד התאגיד לא מתחייב ל, אותם יקבע התאגיד

שיועבר ו/או בכלל, ולמציע לא תהיה כל טענה לגבי שינויים בכמויות 
 כאמור.

 
, בכל ימות השבוע התאגיד שיקבעהשירותים יינתנו בזמנים ובמועדים כפי  2.4

לפחות לכל הזמנת  מראשימים  4של בהודעה  לרבות בסופי שבוע ובלילות,
שעות מראש מבלי  24כל הזמנה עד התאגיד יהא רשאי לבטל  .שירותים

 שלמציע תהיה כל טענה בעניין.
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שבמהלכה  אחת שנהההתקשרות עם הזוכה מכוח מכרז זה היא לתקופה של  2.5

. מהזוכה בכל עת להזמין שירותי הובלה וסבלות כאמוריהא רשאי התאגיד 
המוחלט והבלעדי, הזכות להאריך  וולפי שיקול דעת ולבד ולתאגיד, לתאגיד

נוספות, שלא תעלנה  תקופות או האת תקופת ההתקשרות עם הזוכה לתקופ
, באותם )כולל תקופת ההתקשרות הראשונה( בסך הכל שלוש שניםעל 

 תנאים.

 בכל לסיומה ההתקשרות את להביא הזכות שמורה לתאגיד, האמור אף על 2.6
 לבסס או לנמק שיצטרך ימבל וזאת, הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם, עת

 . לכך בקשר טענה כל על בזאת מוותר הזוכה כי, בזאת מובהר. זו החלטתו

התקשרות בהסכם  תהיהמכרז זה  עם הזוכה לפיהתקשרות יובהר, כי ה 2.7
כמויות או ב שירותים התחייבות להזמנתשלא על בסיס בלעדיות וללא כל 

היקפים כלשהם, אלא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, אשר ב
התאגיד  י כל הזמנה של שירות.ומאפיינ המועדיםיקבע את ההיקף, את 

יהא רשאי לפצל את השירותים בין ספקים שונים מבלי שלזוכה תהיה כל 
ביצוע הזמנה  לפיהתמורה תשולם לזוכה טענה כלפי התאגיד בקשר לכך. 

הצעה שהגיש המציע במסגרת למחירי הם בפועל, בהתאם וקבלת השירותי
  התאגיד. ידי-עלהמכרז, ואושרה 

כי התאגיד יהיה רשאי לבצע הזמנות מהזוכה במכרז או שלא לבצע  יודגש 2.8
הזמנות כלל או לבצע הזמנות באמצעות כל גורם אחר שאינו הזוכה במכרז, 

מין וסוג בקשר  את מבלי שהזוכה יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכלוז

 .לכך
 

את השירותים נושא יובהר, כי נכון למועד זה, בכוונת התאגיד להזמין  2.9
. יחד עם זאת יובהר, כי התאגיד המפורטים לעילהמכרז מאתרי התאגיד 

גם עבור אתרים אחרים, בהתאם לשיקול  את השירותיםיהיה רשאי להזמין 
ומחירי השירותים יקבעו לפי מחירי הפריטים הדומים ביותר  דעתו הבלעדי

 .בהצעת המחיר

 
 עם הזוכה של הקשר איש יהיה אשר מטעמו פרויקט מנהלהזוכה ימנה  2.10

 כלל מתן על יפקח הפרויקט מנהל. התאגיד פניות לכלל זמין ויהיה, התאגיד
, ויהיה אחראי על הבטיחות בביצוע השירותים והסבלות ההובלה שירותי

 ישתתף הפרויקט מנהל. ובהסכם המכרז במסמכי לאמור בהתאםהכל 
לפי צרכי  השירות ומתן השירותים לביצוע בתאגיד בקשר בישיבות
ידי נציג התאגיד לפני -מנהל הפרויקט מטעם הזוכה יאושר על .התאגיד

 הזוכה יבקש ההתקשרות תקופת במהלך אםתחילת ביצוע השירותים. 
 מראש אישור יידרש, שהיא סיבה מכל, כאמור הפרויקט מנהל את להחליף

 הינו חלופי פרויקט מנהל אישור. המחליף לזהות בנוגע נציג התאגיד של
 שלא רשאי האי אווה התאגיד של והבלעדי המוחלט ודעת לשיקול בהתאם

 טענה כל תהיה לא ולזוכה, בכלל נימוק וללא נימוק מכל החלפתו את לאשר
 התאגיד. כלפי זה בנושא תביעה או/ו

 
 לוח זמנים למכרז .3
 

 לוחות הזמנים: להלן 3.1
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 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 

 
 12:00עד השעה  5.6.19 

 

 מועד אחרון להגשת הצעות
 

 12:00בשעה  13.6.2019
 

 חובה -סיור מציעים 
 

 10:00בשעה  29.4.2019ביום 
 

למציעים  חובה - שני סיור מציעים
 שלא השתתפו בסיור הראשון

 
 10:00בשעה  12.5.2019ביום 

 
 חובה - שלישי סיור מציעים

למציעים שלא השתתפו בסיור 
 הקודמים

 
 10:00בשעה  4.6.2019 ביום

 
 

 תוקף ערבות מכרז
 

12.8.2019  

 
במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים  3.2

 בגוף המכרז, יקבעו התאריכים בטבלה. אחרים המופיעים
 

הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן שהתאגיד שומר לעצמו את שיקול  3.3
המועדים המנויים לעיל, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של התאגיד 

(www.kan.org.il כל עוד טרם חלף מועד זה, ולא תהא למי מהמציעים ,)
 טענה או דרישה בקשר לכך.  כל

 
באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד, לפני  3.4

המועד האחרון להגשת הצעות וגם בסמוך למועד זה, לגבי דחיות מועדים 
ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת 

 המכרז. 

 
ות המציעים לבדוק אודות פרסום למניעת ספק מובהר בזאת, כי באחרי 3.5

תשובות הבהרה ועדכונים למכרז, ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או 
עדכון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט ואשר לא ידעו עליו, אף אם 

 פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

 
 הליך הבהרות .4

 
ות דואר שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצע 4.1

 לעיל. 3.1עד למועד הקבוע בסעיף  ayelete@kan.org.ilאלקטרוני: 

 

, בשפה העברית Wordהפונים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ  4.2
בלבד, תוך הפרדה בין שאלות המתייחסות למסמכי המכרז, על נספחיו, 

 לבין שאלות המתייחסות להסכם, על נספחיו ובפורמט שלהלן:
 

 

http://www.kan.org.il/


5 
 28.5.19מסמכים מעודכנים נכון ליום 

של  מס' סידורי
 השאלה

הסעיף במסמכי  מסמך
המכרז/ 

 בהסכם/ בנספח
]אם השאלה 

מתייחסת 
לנספח כלשהו, 
יש לציין את שם 
הנספח ואת 

 .מספר הסעיף בו

 השאלה

   מסמכי המכרז .1
   להסכם Xנספח  .2

 
 למתן 13/2019' מס פומבי מכרז -שאלות הבהרה " על גבי הפנייה יש לציין 4.3

וכן, יש לציין את  "הישראלי השידור תאגיד עבור וסבלות הובלה שירותי
שם המציע, שם איש הקשר מטעמו לצורך קבלת תשובה, מספרי הטלפון 

 שלו )קווי ונייד( וכתובת דואר אלקטרוני. 

 
ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול  4.4

את  דעתו הבלעדי של התאגיד, ובכל מקרה יובהר, כי רק מענה בכתב יחייב
 התאגיד.

 
בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או  4.5

לבצע תיקון כלשהו מסמכי המכרז, בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או 
לבקשת הבהרה, יפורסם מסמך הכולל את התשובות ו/או התיקון באתר 

( והמציעים יידרשו לצרף את an.org.ilwww.kהאינטרנט של התאגיד )
ידיהם ומהווה חלק בלתי נפרד -המסמך האמור להצעתם, כשהוא חתום על

ממסמכי המכרז. בכל מקרה תשובות ותיקונים כאמור לתנאי המכרז, יהיו 
תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, לכל דבר 

 ועניין.

 
התעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה באחריות המציעים לבדוק ול 4.6

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.

 
בלעדי, לשנות פי שיקול דעתו ה-יובהר, כי התאגיד יהיה רשאי בכל עת ועל 4.7

לעיל,  4.5את לוחות הזמנים הקבועים במכרז, בהודעה שתינתן לפי סעיף 
 או בכל דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד.

 
 סיור מציעים  .5

 
קומת  ,מודיעין ,44המציעים יתקיים במשכן התאגיד ברחוב צלע ההר סיור  5.1

 הכניסה.

 
 . השתתפות בסיור המציעים היא חובה לכל המציעים 5.2

 
על הנציג מטעם המציע להירשם אצל נציג התאגיד בתחילת סיור המציעים.  5.3

מציע שנציג מטעמו לא יירשם כאמור, ייחשב כמציע שלא הגיע למפגש 
 להקפיד ולהירשם בשמו המדויק והמלא של המציע.המציעים. יש 

http://www.kan.org.il/
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התאגיד ישלח סיכום של סיור המציעים אל המציעים אשר נציג מטעמם  5.4

 נכח במפגש המציעים ויפרסמו באתר האינטרנט. 

 
 המציעים יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה. סיורסיכום  5.5

 
ותר, לפי שיקול מציעים נוסף, אחד או י סיורהתאגיד שומר על זכותו לערוך  5.6

 דעתו הבלעדי.

 
   תנאי סף .6
 

תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם כן  6.1
נאמר מפורשות אחרת. קיום תנאי הסף בתאגיד קשור, באורגן של המציע, 

 בבעל מניות או בכל גורם אחר, לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.

 
 בכלמציעים העומדים במועד הגשת ההצעה במכרז להשתתף  רשאים 6.2

 התנאים המפורטים להלן: 

 
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין  6.2.1

 בישראל, שאינו תאגיד רשום.

 
המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  6.2.2

 .1976-, התשל"וציבוריים
 

 לעיל. 5 בסעיףבסיור המציעים, כמפורט  השתתף נציג המציע 6.2.3
 

, הובלה שירותי לחוק בהתאם בתוקף מוביל רישיון בעל המציע 6.2.4
 .2001-א"התשס, הובלה שירותי ותקנות 1997-ז"התשנ

 רישיון העתקלהוכחת העמידה בתנאי סף זה יצרף המציע 
 .בתוקףכאמור 

 
המציע בעל ניסיון קודם ומוכח במתן שירותי הובלה וסבלות  6.2.5

 ח"ש 300,000 לפחותבהיקף כספי של  לקוחות 3עבור לפחות 
 2017, 2016בכל אחת מהשנים  ,לכל לקוח בשנה לא כולל מע"מ

 וימלא המציע יחתום זה סף בתנאי העמידה להוכחת .2018-ו
 הסף בתנאי העמידה בתצהיר המתאימים הפרטים כל את

 4בנוסח בטופס ויצרף אישור רו"ח  (למכרז' א לנספח 3 טופס)
 .לנספח א' למכרז

 
 ,לרבות שרתים ,המציע סיפק שירותי הובלת ציוד טכני רגיש 6.2.6

ללקוח אחד לפחות מבין הלקוחות שציין לצורך הוכחת 
 להוכחת .2018לעיל בשנת  6.2.5 העמידה בתנאי הסף בסעיף

 הפרטים כל את וימלא המציע יחתום זה סף בתנאי העמידה
' א לנספח 3 טופס) הסף בתנאי העמידה בתצהיר המתאימים

 .(למכרז

 
או שהוא מחזיק לפי הסכם שכירות/ליסינג  המציעבבעלות  6.2.7

להוכחת העמידה בתנאי  בהמשך.כהגדרתן  משאיות 3 לפחות
 המשאיות של בתוקף רכב רישיון העתקסף זה יצרף המציע 
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וימלא את הפרטים המתאימים בתצהיר העמידה  כאמור
 לנספח א' למכרז(. 3בתנאי הסף )טופס 

 
  לצורך מכרז זה:

 
ובגובה מקסימלי טון  12משאית במשקל של עד  -" משאית"

ומעלה,  2013לפחות  היא הייצור שלהששנת , מטרים 3.2של 
מותקן ארגז  השעל שלדתולהובלת ציוד  מהומתאי תהמשמש

ומערכת הרמה  מטרים לפחות 6באורך  הניתן לסגירה
 .הידראולית להעמסה ופריקה

 
 שקדמו האחרונים החודשים( ששת) 6 במהלך ,מעסיק המציע 6.2.8

 3-נהגים ו 2 במכרז לפחות, הצעות להגשת האחרון למועד
להוכחת העמידה בתנאי סף זה יצרף המציע  לפחות. סבלים

 א' למכרז.לנספח  5 אישור רו"ח בנוסח בטופס

 
צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית  המציע 6.2.9

של בנק בישראל שהוצאה לבקשתו )ולא לבקשת צד ג'( בקשר 
למכרז, הנושאת את שמו המלא של המציע, בנוסח המצורף 

 ₪ 10,000שלו. הערבות תהיה בסך של  ו'למכרז כנספח 
שקלים חדשים( ותהיה בתוקף עד עשרת אלפים )במילים: 

למועד הקבוע בטבלת המועדים שבמבוא למכרז, וזאת 
להבטחת עמידת המציע בהצעתו במכרז. המציע יישא בכל 

המציעים נדרשים העלויות הכרוכות בהמצאת הערבות. 
להקפיד על התאמה מלאה של נוסח הערבות לנוסח המצורף 

 .למכרז

 
 מסמכים שיש לצרף להצעה .7
 

לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז על נספחיהם, לרבות הזמנה על המציע  7.1
זו על נספחיה ומסמכיה, לרבות ההסכם, על נספחיו, כשהם מלאים 

 , ובכלל אלו:ובשפה העברית וחתומים
 

העתק תעודת ההתאגדות של התאגיד,  -אם המציע הוא תאגיד  7.1.1
ותעודת/ות שינוי שם, אם קיימת/ות, אישור מורשה חתימה 

 מהרשם הרלוונטי.לא ועדכני ותדפיס מ

 
 צילום תעודת עוסק מורשה. 7.1.2

 
על  בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרזאישור  7.1.3

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

 
בתוקף נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז על אישור  7.1.4

 ניכוי מס במקור.
 

 .לעיל 6.2.9 בסעיף כאמור בנקאית ערבות 7.1.5
 

 ידי המציע.-פרוטוקול סיור מציעים חתום על 7.1.6
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 לעיל. 6.2בסעיף מסמכים להוכחת תנאי הסף כאמור  7.1.7

  
מכרז, בנוסח חייבויות המציע בקשר להגשת הצעה בהת 7.1.8

 למכרז.לנספח א'  1כטופס מס'  המצורף

 
לחוק עסקאות גופים  1ב2-וב 2פים תצהיר בהתאם לסעי 7.1.9

לנספח  2כטופס מס'  , בנוסח המצורף1976-ציבוריים, תשל"ו
 למכרז.א' 

 
  .למכרזנספח ב'  - טופס הצעת מחיר 7.1.10

 
ידי המציע -חוברת מסמכי המכרז ונספחיה כשהם חתומים על 7.1.11

בתחתית כל עמוד. בנוסף, המציע יחתום בעצמו על טיוטת 
למכרז( בראשי תיבות בתחתית כל עמוד  ג'ההסכם )נספח 

)לרבות הנספחים(, ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך בעמוד 
האחרון של ההסכם, והחתימה תהיה מאושרת בידי עו"ד 

  ;במקום המיועד לכך בהסכם

 
ו/או תוספת  ו/או תשובות לשאלות הבהרה כל מסמך הבהרה 7.1.12

ד, ויפורסם ידי התאגי-ו/או עדכון לגבי המכרז שיוצא בכתב על
 באתר התאגיד.

 
ב לחוק 2אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף  7.2

חובת המכרזים, רשאי המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד 
כנדרש בחוק זה, ובהתאם לתנאים המפורטים שם. מודגש בזאת, כי 

אמור, בהתאם להוראות החוק האמור, יש לצרף את האישור והתצהיר כ
בעת הגשת ההצעה למכרז, כתנאי לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק 

 בשליטת אישה.
 

התאגיד רשאי לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן המסמכים ו/או  7.3
הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז. בלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהיה 

הרה של לדרוש מהמציע השלמה ו/או הב -לשיקול דעתו הבלעדי  -רשאי 
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.

 
 הגשת ההצעה .8

 
את ההצעה, על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים  יגישו המציעים 8.1

מקור  - מודפסים עותקים ניבשהדרושים הנלווים אליה, והאישורים 
במעטפה סגורה,  גבי דיסק און קי-עותק נוסף סרוק עלוכן  והעתק אחד

 שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם של המציע. על המעטפה יש לציין:
 תאגיד עבור וסבלות הובלה שירותי למתן 13/2019' מס פומבי מכרז"

 . "הישראלי השידור
 

, מודיעין, 44התאגיד, ברחוב צלע ההר ההצעה תוגש לתיבת המכרזים של  8.2
 יאוחר וזאת לא, 17:00 - 09:00בין הימים ראשון עד חמישי, בין השעות 

מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הקבוע בטבלת המועדים בסעיף 
הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה . לעיל 4.2

 הנקובים לעיל, לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים ותיפסלנה על הסף.
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יובהר, כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל תוחזר למגיש ההצעה,  8.3
במטרה ותיפתח, במידת הצורך, רק לצורך זיהוי פרטי המציע הרלוונטי 

 להחזירה.

 
 בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס. 8.4

 
הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז, וכי הייתה לו  8.5

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  8.6

, וכן כל נתון ופרט משפטי, כלכלי, עסקי או אחר, שירותיםומאפייני ה
ולכלל  שירותיםלביצוע הל המציע, להליך המכרז, הרלוונטי, לדעתו ש

 פי מסמכי המכרז.-התחייבויותיו של המציע על

 
כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו  8.7

מושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה  שירותיםבביצוע ההקשור 
 ידי המציע.-על

 
ז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכר 8.8

הנובעות מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת 
ספק, המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם 

 כאמור.

 
ידי מציע אחד -אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על 8.9

שר עם גופים אחרים או אנשים ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או ק
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 

נפרדות למכרז זה. התאגיד פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות 
הא רשאי לפסול הצעות של מציעים אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין י

ו/או חברת בת ו/או חברה מסונפת ו/או חברה קשורה, כהגדרתם בחוק 
 . 1968 -ניירות ערך, התשכ"ח 

 
 התמורההצעת המחיר ו .9

 
לביצוע השירותים ביחס לרכיבים המציע ינקוב בהצעת המחיר במחיר  9.1

 בהמשך:המפורטים 

 
 משקל תיאור הפריט

עבור ביצוע השירותים מחיר 
 2-נהג ו)כולל משאית באמצעות 

 ים לפחות(.סבל

-נסיעה מתל
 אביב לירושלים

 5% 
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 00:00בבוקר ועד  6:00בין השעות 

 בלילה.

נסיעה ממודיעין 
 לירושלים

25% 

נסיעה מחיפה 
 לירושלים

5% 

נסיעה מטירה 
 לירושלים

5% 

נסיעה בתוך 
 ירושלים

5% 

עבור ביצוע השירותים מחיר 
כלי רכב ) רכב הובלות קטןבאמצעות 

טון בגובה  4מסחרי שמשקלו עד 
ופן דבעל  ,מטרים 3.2מקסימלי של 

 והניתן לסגירה( הרמה הידראולית
 .ים לפחותסבל 2 -נהג וכולל 

 
 00:00בבוקר ועד  6:00בין השעות 

 בלילה.

-נסיעה מתל
 לירושליםאביב 

 5% 

נסיעה ממודיעין 
 לירושלים

25% 

נסיעה מחיפה 
 לירושלים

5% 

נסיעה מטירה 
 לירושלים

5% 

נסיעה בתוך 
 ירושלים

7% 

עבור ביצוע השירותים  מחיר
 .סבל נוסף באמצעות

 
 00:00בבוקר ועד  6:00בין השעות 

 בלילה.

 5% 

ביצוע השירותים מחיר עבור 
 -וסבל( באמצעות מנוף )כולל נהג 

 בהרמה עד קומה חמישית.
 

 00:00בבוקר ועד  6:00בין השעות 
 בלילה.

מחיר ליום 
 8עבודה של עד 

 שעות.

%3 

בבוקר או במהלך  6:00ועד  00:00עבור עבודה בשעות הלילה החל מהשעה 
במוצאי שבת,  20:00ביום שישי ועד השעה  16:00סופשבוע החל מהשעה 

 רכיב.לכל  50%ישלם התאגיד תוספת 
 

 
הצעת המחיר תכלול ביצוע מושלם ומלא של כל התחייבויות ופעולות  9.2

 המציע בהתאם לתנאי מכרז זה ונספחיו לשביעות רצון התאגיד. 
 

המחירים הינם קבועים וסופיים ולא ישולמו תוספות ו/או הפרשים ו/או  9.3
התייקרויות מכל סוג ומין. להסרת ספק מודגש כי לא ישולמו הפרשי 

 הצמדה. 
 

את המחירים יש לנקוב בשקלים חדשים, ללא מס ערך מוסף, שיחול  9.4
  כשיעורו ביום התשלום.

 
בהצעה טעויות סופר או טעויות  יתגלולמען הסר ספק, בכל מקרה ש 9.5

הא התאגיד רשאי לתקנן. הודעה על תיקון הטעות תימסר יחשבוניות, 
 הצעה שלא ימולאו בה כל הרכיבים לעל, עלולה להיפסל. למציע.
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יודגש, כי המחירים שאותם נדרשים המציעים להציע, כוללים את עלות כל  9.6
, ולהסכםשיידרשו מבעל ההצעה הזוכה בהתאם למכרז זה  שירותיםה

לרבות כל עלות או הוצאה הכרוכה בהם, לרבות מס ישיר או עקיף, למעט 
  מע"מ.

 
דלק, ההצעה תכלול את כל החומרים ואת כל ההוצאות והרווח, לרבות  9.7

 , ציודיטלים, שכר עובדים, עלויות שינוע, הרישיונות והיתרים, מיסים
 .וכדומה פרט אם יצוין במפורש אחרת במסמכי המכרז ציוד הרמה ,אריזה

 
מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המחיר תהיה סופית וכי אי התקיימות של  9.8

איזו מהערכות המציע ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או 
ידי התאגיד מכוח -שיוזמנו עלשירותים , לרבות בנוגע להיקף התכניותיו

ר המכרז, לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי אח
 בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.

 
 בכפוף הינו, בפועל השירותים ביצוע בגין התמורה תשלום כי, יובהר 9.9

 לקבלת ביחס המלא רצונו ולשביעות, ובכתב מראש התאגיד להזמנת
 . השירותים

 
 ולאהמשקלות בהצעת המחיר נקבעו לצורך שכלול ההצעה בלבד  כי, יובהר 9.10

 וכמויות. תקשרותהה היקף על ויעיד

 
 תוקף ההצעה .10

 
( חודשים ממועד הגשת ההצעות הארבע) 4ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  10.1

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 

זו זכיית הזוכה יפר את ההסכם שיחתם עם התאגיד, או בכל מקרה אחר ש
במכרז תבוטל. במקרה כאמור, או במקרה שבו לא תצא ההתקשרות עם 
הזוכה אל הפועל, מכל סיבה שהיא במסגרת תקופה זו כאמור, יהיה 
התאגיד רשאי, אך לא חייב, ובלי לגרוע מכל זכות אחרת שקיימת לו לפי 

  דין, להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה במקום הבא.

התאגיד יהא רשאי לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף  10.2
)ארבעה(  4-הצעתם לתקופה נוספת, אחת או יותר, ובסך הכל לא יותר מ

 בהתאם ולהאריך חודשים נוספים, והמציעים מתחייבים להאריכה בהתאם
 כן יעשה שלא מציע. במכרז להצעתם שצורפה הבנקאית הערבות תוקף את
, במכרז מהצעתו בו שחזר כמי אותו יראו, קבע התאגידאותו י המועד עד

 הבנקאית הערבות תשלום את לדרוש, היתר בין, רשאי האי והתאגיד
 מכל לגרוע מבלי, שלה המלא הסכום את ולחלט במכרז להצעתו שצורפה

 ולפי המכרז למסמכי בהתאם, כזה במקרה, ולרשות שיעמוד אחר סעד
 . הדין

 
 בחירת ההצעה הזוכה .11

 
 יבחן התאגיד את עמידת המציע בתנאי הסף במכרז. תחילה 11.1

 
לאחר מכן, ישקלל התאגיד את הצעת המחיר לכל אחת מההצעות שעמדו  11.2

 במשקל בתנאי הסף במכרז בדרך של הכפלת כל פריט בהצעת המחיר
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הכוללת  המחיר הצעת את יהווה, כאמור המכפלות סיכום. הפריט
 .לכל מציע המשוקללת

 
 

היא שהוגשו  שעמדו בתנאי הסף במכרזמבין ההצעות ההצעה הטובה ביותר  11.3
זכה במכרז, אלא אם כן תהזולה ביותר והיא  המשוקללתהכוללת  ההצעה

 .בהיתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור 
 

 הצעה מסויגת או מותנית .12

 
מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם  12.1

יהא רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון דרישות המכרז. התאגיד 
במסמכי המכרז או בתנאיו, אם ייעשו, משום הסתייגות המציע מתנאי 

 "(.הסתייגות" - המכרז )להלן

 
להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד, והתאגיד יהא  12.2

 רשאי לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות, תוך התעלמות ממנה, או לחילופין
לפסול את ההצעה, לפי שיקול דעתו הבלעדי. בחר התאגיד לקבל הצעה 

 כאמור, תודיע על כך למציע בכתב.

 
המציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות  12.3

 שכלל במסמכי המכרז או בהצעתו למכרז.

 
מציע הסבור, כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי  12.4

לות את השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, כמפורט בסעיף להע
 לעיל. 4

 
 הצעה תכסיסנית .13

 
פי דין, הצעה תכסיסנית או -בלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לתאגיד על 13.1

הצעה הלוקה בסבסוד צולב, או שיש בה משום חוסר תום לב, או הצעה 
, או שאין לה בסיס כלכלי ברור שמהניתוח שלה עולה כי היא הפסדית

 תיפסל. -ומוצק שניתן להסבירו 
 

 דרישה למידע נוסף או להבהרות .14

 
ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז, הבהרות  14.1

בכתב או בעל פה ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע 
ון בלתי הוגן על שאליו תפנה כאמור לשנות את הצעתו או להעניק לו יתר

 פני מציעים אחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.

 
ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר, המלצות או  14.2

אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו 
של המציע בתנאי המכרז, לרבות בתנאי הסף, וכן לבצע כל פעולה אחרת 

 ושה לבחינת ההצעה.הדר

 
ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על  14.3

הפגם אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים, או כי החלטה 
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זו משרתת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת תכליתו של 
 מכרז זה.

 
דרישתו, כל מידע ו/או אישור המציע מתחייב להמציא לתאגיד, מיד עם  14.4

 ו/או הבהרה כאמור לעיל.

 
 בלי לגרוע מכל האמור לעיל: 14.5

 
פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש ממציע -התאגיד יהא רשאי, על 14.5.1

לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה 
ההון שלו, מקורות המימון שלו או של בעל עניין בו, שיטת 

אשר לפיהם תמחר את הצעתו, וכן  התמחור/ניתוח המחירים
כל מידע אחר שלדעת התאגיד יש עניין בגילויו. מציע אשר נמנע 

רשאי  –מלמסור את המידע הדרוש במועד שקבע לכך התאגיד 
 התאגיד שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.

 
נציגי התאגיד יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ו/או באתרי  14.5.2

תים דומים לשירותים מושא לקוחות שלהם סיפק המציע שירו
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 התאגיד, לרבות חוות 

 דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע.

 
ב המציע לעדכן את בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו, מתחיי 14.6

התאגיד, ללא דיחוי, לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר 
לתאגיד, בפרק הזמן אשר יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז ועד למועד 
פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה במכרז, ואם נקבע, 

 עד לחתימה על ההסכם עמו. –כבעל ההצעה הזוכה 

 
 הסכם התקשרותחתימה על  .15

 
ממועד ההודעה לזוכה על זכייתו בהליך, מתחייב הזוכה  םימי 7בתוך  15.1

ידי -לחתום על הסכם ההתקשרות, וזאת כתנאי לחתימת ההסכם על
בצירוף כל המסמכים, שלושה העתקים חתומים התאגיד, ולהמציא לתאגיד 

אישור ערבות ביצוע וההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם, לרבות 
 להסכם(. פולנוסחים אשר צור היום הביטוחים )בנוסח זהק

 
ידי התאגיד לא -למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת ההסכם בפועל על 15.2

 תוקף בין הצדדים.-יהא קיים הסכם בר
 

זה, תחשב כהפרה של תנאי המכרז. במקרה זה, בפרק אי עמידה באמור  15.3
של ההצעה הזוכה תהא ועדת המכרזים רשאית להכריז על ביטול זכייתה 

 מציע צירף להצעתוהלדרוש את תשלום ערבות המכרז שאותו  במכרז
. כל זאת, בלי לגרוע מזכותו של במכרז, ולחלט את הסכום המלא שלה

התאגיד להיפרע מבעל ההצעה הזוכה בגין כל נזק נוסף שייגרם לו כתוצאה 
  מההפרה.

 
 ערבות המכרז .16
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כדי לקבל  התאגידאם הצעת המציע לא תזכה במכרז, הוא יוזמן למשרדי  16.1
בחזרה את הערבות הבנקאית שצירף להצעתו במכרז. ככל שהמציע לא יגיע 

-ימים מיום משלוח ההודעה על 7לקבל בחזרה את הערבות הבנקאית תוך 
( לשלוח את הערבות הבנקאית )אך לא חייב יהא רשאי התאגיד, התאגידידי 

תוחזר בדואר רשום. למציע שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז,  למציע
 ,על ההסכם התאגידהחתימה שלו ושל ימים לאחר  7תוך בהערבות 

הביצוע וכל יתר האישורים והמסמכים שהוא נדרש  ערבותוהמצאת 
 כל התנאים הללו יחד.  - ההסכםבהתאם להוראות  לתאגידלהמציא 

 
את אישור הבנק על הארכת  לתאגיד, ימסרו המציעים התאגידלפי דרישת  16.2

תוקף הערבות הבנקאית שצורפה להצעתם במכרז, וישובו ויעשו כן כל 
, כך שהערבות הבנקאית תהיה בתוקף התאגידידי -אימת שיידרשו לכך על

בדבר ההצעה הזוכה  התאגידימים לפחות אחרי החלטה סופית של  30עד 
ימים לפחות אחרי שיתקיימו  30עד  -במכרז במכרז, ולעניין ההצעה הזוכה 
  לעיל. 15כל התנאים המפורטים בסעיף 

 
להציג את הערבות הבנקאית לפירעון בפני הבנק ולחלט  רשאי יהא התאגיד 16.3

ו לעשות כן את מלוא סכומה, אחרי מתן הודעה בכתב למציע על כוונת
בעניין עד  ולמציע הזדמנות להשמיע בכתב את טענותיו בפני ואחרי שנתן

 למועד הנקוב בהודעה, וזאת אם התקיים במציע ו/או לגביו אחד מאלה:
 

המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר תום המציע נהג במהלך  16.3.1
 לב וחוסר ניקיון כפיים;

 
המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי  16.3.2

 שאינו מדויק;
 

 המציע חזר בו מההצעה שהגיש במכרז; 16.3.3
 

המציע נדרש להאריך את תוקף הערבות הבנקאית כאמור  16.3.4
 לעיל, ולא נענה לדרישה במועד הנקוב בה. 16.2בסעיף 

 
המציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז, לא פעל  16.3.5

, שהתאגיד קבעבהתמדה, ביעילות ברציפות ובמועד/ים 
לחתימה על ההסכם ו/או לביצוע הפעולות ו/או לקיום התנאים 

נקבעו בהסכם ובמסמכי המכרז המהווים תנאי מוקדם ש
את  לתאגידו/או לא שילם  ההסכםעל  התאגידלחתימה של 

 .התאגידהתמורה במלואה, והכל לפי דרישת 
 

את סכומה, ישמש  את הערבות הבנקאית לפירעון וחילט התאגיד הציג 16.4
סכום הערבות שחולט כולו כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין האירועים 

שבגינם הוצגה הערבות הבנקאית לפירעון לעיל  16.3 המנויים בסעיף
מאת המציע, במקרה כזה, מבלי צורך  לתאגידסכום הערבות יגיע וחולטה. 

נזק בכלל, וזאת מבלי לגרוע מכל  לתאגידבהוכחת נזק ואף אם לא ייגרם 
כנגד המציע במקרה  לתאגידזכות ו/או סעד ו/או תרופה אחרים שיעמדו 

כזה לפי מסמכי המכרז ולפי כל דין. בהגשת הצעה במכרז, נותנים המציעים 
ם מראש לכך ומוותרים מראש על כל זכות ו/או טענה ו/או את הסכמת
 בעניין. התאגידתביעה נגד 
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 ערבות ביצוע .17

 
 מוקדם וכתנאי, במכרז תזכה שהצעתו המציע עם ההסכם חתימת בשעת 17.1

 ערבות) בנקאית ערבות לתאגיד הזוכה ימציא, לתוקף ההסכם לכניסת
 ביום הידוע לצרכן המחירים במדד לעליות צמודה, מותנית בלתי(, ביצוע

 ההסכם לפי המציע של התחייבויותיו מילוי להבטחת, ההסכם חתימת
 של בסכוםימים לאחר סיום תקופת ההתקשרות  30שתהיה בתוקף עד 

רשאי להחזיר  יהיההתאגיד . ונספחיו בהסכם כמפורט והכל ₪ 20,000
למציע את ערבות הביצוע בכל עת בזמן תקופת ההתקשרות ככל שיראה 

 לנכון.

 
 עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה .18

 
)ה( לתקנות, כל משתתף במכרז יהא רשאי לעיין 21בכפוף לתקנה  18.1

בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת 
ת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמד

ימים ממועד מסירת ההודעה בדבר החלטת  30הזוכה במכרז, וזאת תוך 
וועדת המכרזים, וזאת תוך תיאום מראש עם נציג התאגיד, ובכפוף 

 כולל מע"מ בגין עיון בהצעה הזוכה.₪  250לתשלום בסך של 

 
דות מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סו 18.2

"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם חלקים סודייםמקצועיים )להלן: "
למסמכי  6 טופס מס'למציעים אחרים, יציין במפורש בהצעתו, על גבי 

המכרז, מהם החלקים הסודיים, וכן, יצרף עותק נוסף של הצעתו, שבו 
 החלקים הסודיים מושחרים.

 
כמי שמסכים למסירת  מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו 18.3

 ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.

 
סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה  18.4

סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר 
 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

 
: שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת יודגש 18.5

המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות 
 .המידה המחייבות רשות מינהלית

 
בלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר  18.6

 ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.-שהוצע על

 
 וראות כלליותה .19

 
כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד וללא  19.1

 כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.

 
ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו,  -היררכיה בין המכרז להסכם  19.2

 מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם
 המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד, שחלקיו משלימים זה את זה. 
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בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם, יגבר  19.3

 הנוסח המטיב עם התאגיד. מובהר לעניין זה, כי חסר לא ייחשב כסתירה.

 
משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים  -ביטויים המופיעים בלשון יחיד  19.4

 משמעם גם בלשון נקבה ולהפך. –מופיעים בלשון זכר ה

 
כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד, והן לא  19.5

 ישמשו לצרכי פרשנות.

 
התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על  19.6

ההסכם מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתו 
סופי. אם יחליט התאגיד כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום המלא וה

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 

 לתשלום כאמור. כל חובה

 
מסמכי המכרז הם רכושו הבלעדי של התאגיד,  -קניין התאגיד במסמכים  19.7

 ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות.

 
בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה בניגוד  -ניגוד עניינים  19.8

עניינים/ בחשש לניגוד עניינים/ מראית עין של חשש לניגוד עניינים. 
 הוראות נוספות לעניין ניגוד עניינים מצויות בהסכם ההתקשרות.

 
סמכות השיפוט הבלעדית, המקומית והייחודית לדון   -סמכות שיפוט   19.9

רבות ההסכם המצורף לו, תהא נתונה לבתי בתובענה שעילתה מכרז זה, ל
 המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.

 
 :רשימת נספחים למכרז

 
 חוברת ההצעה הכוללת: -' נספח א

      
 .למכרז הצעה להגשת בקשר המציע התחייבויות - 1טופס 
 .1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר - 2טופס 
 הצהרה לעניין עמידה בתנאי סף. - 3טופס 
 אישור רו"ח לעניין היקף מתן שירותים. - 4טופס 
 אישור רו"ח לעניין העסקת עובדים. - 5טופס 
 .ויתור וכתב הסודיים ההצעה פרטי בדבר הצהרה - 6טופס 

 
 טופס הצעת מחיר. - נספח ב'

 
 הסכם ונספחיו. -' נספח ג

 
 מפרט השירותים. -' נספח ד

 
 מפרט ציוד מוערך. - 'ה נספח

 
 ערבות מכרז. -נספח ו' 
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 חוברת ההצעה -נספח א'  

 
 

והתצהירים  את ההצעה יש להגיש על גבי טופס זה, על נספחיו, בצירוף כל הנספחים
 .הנדרשים במסמכי המכרז

 
 יש למלא את הטופס באופן קריא, ולהתייחס לכל הסעיפים. לתשומת לב המציע

 
 פרטי המציע .1

 
 פרטים למילוי נושא

 שם המציע
 

 

 מספר מזהה
 

 

 כתובת: 
 

 רחוב:    _____________________________________
 מספר:   _____________________________________ 
 ישוב:     _____________________________________
 מיקוד:   _____________________________________

  מספר טלפון
 

  מספר פקס
 

  כתובת דוא"ל
 

 

 
 פרטי איש הקשר מטעם המציע .2

 
 פרטים למילוי נושא

  שם איש הקשר
 

  תפקיד
 

  מספר טלפון
 

  מספר טלפון נייד
 

  מספר פקס
 

  כתובת דוא"ל
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 התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז - 1טופס מס' 
 

אני הח"מ ............... )שם מלא של המציע( מס' תאגיד/עוסק מורשה/ת"ז 
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה ............................, 

 מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן: לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
 
 ע. במצי ..................הנני מכהן/ת בתפקיד  .1

   
 הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.  .2

  
העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים  .3

 .שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי

 
הנני מאשר כי קראתי בעיון רב את כלל מסמכי המכרז, על נספחיו, ואני מצהיר  .4

 ת המכרז ותנאיו, וכי אני מסכים/ה לדרישות המכרז ללא סייג.שהבנתי את דרישו

 
ידי, ואני -"( נבדקו עלההצעה" - תונים שפורטו בהצעת המציע )להלןכל הנ .5

 מאשר/ת את היותם נכונים ומדויקים.

 
הוראות המכרז וההסכם המצורף למכרז, על נספחיהם, ידועות למציע ומקובלות  .6

פי המכרז, ההסכם על נספחיו, -חייבויותיו עלעליו, והוא יקיים ללא סייג את הת
 פי דין.-הצעת המציע ועל

 
 אי תיאום הצעות במכרז: .7

 
 .אם מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהויהמציע לא ת 7.1

 
ידי המציע באופן עצמאי. אין ולא היו בין המציע לבין -מוגשת על ההצעה 7.2

הסכם, הבנות, התייעצות, מציעים אחרים או מציעים פוטנציאליים למכרז 
 קשר או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.

 
ידי המציע בתום לב, ולא נעשתה בעקבות הסדר או דין -, גובשה עלההצעה 7.3

 ודברים כלשהו עם משתתף או משתתף פוטנציאלי אחר במכרז.

 
המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה לא הוצגו בפני כל אדם או  7.4

או אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז, או  תאגיד אשר מציע 
 בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.

 
 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות למכרז.  7.5

 
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או  7.6

 נמוכה יותר מהצעת המציע. 
 

ום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל לא הייתי מעורב בניסיון לגר 7.7
 סוג שהוא.
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אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר  7.8
 בפועל.

 
הגשת ההצעה החתומה על גבי טופס ההצעה, וכן הגשת הצעת המחיר החתומה,  .8

מהוות ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז ובהסכם 
 -ף לו, על נספחיהם, את המענה/ים לשאלות הבהרה והודעות על עדכונים המצור

 אם היו כאלה, הבין את האמור בהם, ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

 
המציע הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות  .9

-והאמצעים, לרבות כוח האדם והציוד, הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על
פי ההסכם המצורף למכרז, ונכון למועד הגשת ההצעה, לא ידוע לי על קיומה של 

מהמציע לקיים איזו  מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי למנוע
 פי דין.-פי המכרז, ההסכם, הצעת המציע או על-מהתחייבויותיו על

 
פי דין, ובידיו כל הרישיונות -המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על .10

 פי דין.-הנדרשים על

 
 -המציע פועל ומקיים חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה  .11

החלים על המציע כמעסיק לעניין  -ההרחבה וההסכמים הקיבוציים   ובכלל זה צווי
הספקת השירותים, לרבות בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 

, 1987-ובהתאם לחוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-והבטחת תנאים(, תשנ"א
 ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות, כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה,

 ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .12

 

 
 חתימה: _____________

 
 תאריך: __________

 
 שם המצהיר: ___________

 

 אישור עו"ד
 

אני עו"ד ........................... מ"ר ................... מאשר בזה, כי ביום ............... התייצב 
מס'  "זלפי ת המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/הבפני מר/גב' ..................... 

ה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהי ........................
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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 1976-, תשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 2טופס מס' 
 

אני הח"מ ............... )שם מלא של המציע( מס' תאגיד/ עוסק מורשה/ ת"ז 
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה ............................, 

 מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן: לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 .במציע .....................הנני מכהן/ת בתפקיד  .1

 .הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע .2

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים  .3
 שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.     

 ב לחוק2הצהרה סעיף  - הצהרה קיום דיני עבודה

ציע ובעל הזיקה למציע, ביותר עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המ .4
משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

, ואם הורשעו 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-הוגנים(, תשנ"א
עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה אחת  -ביותר משתי עבירות כאמור 

 נה בעבירה.לפחות ממועד ההרשעה האחרו

" משמעם: כמשמעותם בחוק שליטה"-" והחזקה", "אמצעי שליטההמונחים " .5
 .1981-הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

ב לחוק 2כמשמעותם בסעיף  -" עבירה" ו"הורשע", "בעל זיקהלענין תצהיר זה, " .6
 "(.החוק)להלן: " 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 לחוק 1ב2הרה סעיף הצ – ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

 נכון למועד הגשת ההצעות: .7

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  7.1
 "( לא חלות על המציע.חוק שוויון זכויות)להלן: "

 או

לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן;  9הוראות סעיף  7.2
עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל  100וכן, אם המציע מעסיק 

הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 
לשם  -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9יישום חובותיו לפי סעיף 

ת בקשר ליישומן; וכן, אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל קבלת הנחיו
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות 

( לחוק, ונעשתה אתו התקשרות שלגביה 2)1ב2פסקת משנה )ב( לסעיף 
הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו,  –התחייב כאמור באותה פסקת משנה 

לחוק שוויון זכויות, הוא גם  9בותיו לפי סעיף ואם קיבל הנחיות ליישום חו
 .פעל ליישומן

 כמשמעותו בחוק שיוויון זכויות. -" מעסיקלצורך סעיף זה: "

המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד 
פי -ימים ממועד ההתקשרות על 30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז(.מכרז זה )
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 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

 

_____________         _____________________       ____________________ 

 תאריך  שם המצהיר                               חתימה                                                   

 

 

 אישור עו"ד

 
אני עו"ד ........................... מ"ר ................... מאשר בזה, כי ביום ............... התייצב 

מס'  "זלפי ת המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/הבפני מר/גב' ..................... 
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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 הצהרה לעניין עמידה בתנאי הסף - 3מס' טופס 
 
 

לאחר שהוזהרתי  ..........................מס'   "זנושא ת .............................אני, הח"מ 
לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה  יכחוק, כי עלי

"( בתנאי המציע)להלן: " .............................כן, נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת 
 .הסף במכרז

  
 המציע כי בזה מצהיר אני, למכרז 6.2.4  בסעיף המפורטת הסף לדרישת בהתאם .1

 ותקנות 1997-ז"התשנ, הובלה שירותי לחוק בהתאם בתוקף מוביל רישיון בעל
 .בתוקףכאמור  רישיון העתקומצרף  2001-א"התשס, הובלה שירותי

 
המציע  כי בזה מצהיר אני, למכרז 6.2.5 בסעיף המפורטת הסף לדרישת בהתאם .2

לקוחות בהיקף  3בעל ניסיון קודם ומוכח במתן שירותי הובלה וסבלות עבור לפחות 
לא כולל מע"מ בשנה לכל לקוח, בכל אחת מהשנים  ח"ש 300,000 לפחותכספי של 

אני מפרט את הפרטים בטבלה  זה סף בתנאי העמידה וכחתלה .2018-ו 2017, 2016
 למכרז. 5בהמשך ומצרף אישור רו"ח בנוסח בטופס מס' 

 
, המציע סיפק שירותי הובלת למכרז 6.2.6 בסעיף המפורטת הסף לדרישת בהתאם .3

ציוד טכני רגיש לרבות שרתים ללקוח אחד לפחות מבין הלקוחות שציין לצורך 
 העמידה להוכחת .2018למכרז בשנת  6.2.5 הוכחת העמידה בתנאי הסף בסעיף

 אני מפרט את הפרטים בטבלה בהמשך. זה סף בתנאי

תיאור   הלקוחשם 
ההסכם 
ומהות 

 השירותים 

מרכיבי 
 השירות

נא לפרט )
האם הועבר 
ציוד טכני 

רגיש 
ופירוט 
הציוד 
 הרגיש(

תקופת 
 השירותים

ההיקף 
הכספי 
)ללא 

מע"מ( של 
 השירותים 

 פרטי המזמין
שם איש 

 קשר
 טלפון

  
 
 

 
....../...... 

 עד
......./...... 

   

  

 

 
....../...... 

 עד
......./...... 

   

  

 

 
....../...... 

 עד
......./...... 

   

  
 

 
....../...... 

 עד
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 ניתן לציין לקוחות נוספים בדף נפרד. •

 המציעאני מצהיר כי בבעלות , למכרז 6.2.7 בסעיף המפורטת הסף לדרישת התאםב .4
לפי  במכרז ןכהגדרת משאיות 3 לפחותאו שהוא מחזיק לפי הסכם שכירות/ליסינג 

 בתוקף רכב רישיון העתקלהוכחת העמידה בתנאי סף זה אני מצרף  .הפירוט מטה
 .כאמור המשאיות של

 

רכב מסוג___________, מס' רישוי______________, שנת  4.1
יצור:_________________ משאית סגורה: כן/לא )יש להקיף בעיגול את 
התשובה הנכונה(, האם בבעלות המציע/ 

 בשכירות:____________________.

רכב מסוג___________, מס' רישוי______________, שנת  4.2
גורה: כן/לא )יש להקיף בעיגול את יצור:_________________ משאית ס
  _.בשכירות:________ התשובה הנכונה(, האם בבעלות המציע/

רכב מסוג___________, מס' רישוי______________, שנת  4.3
יצור:_________________ משאית סגורה: כן/לא )יש להקיף בעיגול את 

  _.בשכירות:________ התשובה הנכונה(, האם בבעלות המציע/
 

 
 ,מעסיק המציע , אני מצהיר כילמכרז 6.2.8 בסעיף המפורטת הסף לדרישת התאםב .5

במכרז  הצעות להגשת האחרון למועד שקדמו האחרונים החודשים( ששת) 6 במהלך
לפחות. להוכחת העמידה בתנאי סף זה אני מצרף  סבלים 3-נהגים ו 2לפחות, 

 א' למכרז.לנספח  6 אישור רו"ח בנוסח בטופס
 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 
 

 שם המצהיר: ____________חתימה: ____________    תאריך: ______________
 

 אישור עו"ד
 

אני עו"ד ........................... מ"ר ................... מאשר בזה, כי ביום ............... התייצב 
מס'  "זלפי ת המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/הבפני מר/גב' ..................... 

ה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהי ........................
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה 

 דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.
 

______________ 
 תאריך         

__________________ 
 חתימה וחותמת

......./......
 עד

 
  

 

 
....../...... 

 עד
......./...... 
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 אישור רואה חשבון - 4 מס' טופס

 
 

מס' רישום: .......................................: ......................................... שם המציע
      

 
 ...................................... :תאריך

 
 המציע מצהיר בזה כלהלן:

  
 לקוחות 3המציע בעל ניסיון קודם ומוכח במתן שירותי הובלה וסבלות עבור לפחות ... "

, בכל אחת מהשנים לכל לקוח לא כולל מע"מ בשנה ש"ח 300,000לפחות בהיקף כספי של 
 . "... 2018-ו 2017, 2016

 
 

___________________ 
 חתימת המציע

 
 

 

 רו"חאישור 
 

"( וכרואי החשבון שלו ביקרנו המציע)להלן: " ........................................... לבקשת 
הכספי השנתי, בהתאם לדוחות הכספיים האמורים מחזור האת הצהרת המציע בדבר 

 . 2018-ו 2017, 2016המבוקרים לשנים 
 

ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס 
 על ביקורתנו. 

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות 

ם ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין התומכות בסכומי
בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות 

 דעתנו. 
 

הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות  ,בהתבסס על ביקורתנו ,לדעתנו
 בססה.את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם הת

 
     

 
 ולראיה באתי על החתום:

 
 
 

_____________________________                      __________________ 
 וחותמת רו"חחתימה                תאריך   
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  עובדים העסקת בדבר ח"רו אישור  - 5טופס מס' 
 

 לכבוד
 תאגיד השידור הישראלי

 

 
  העסקת עובדים רו"ח לעניין אישור :הנדון

 
הינה ..............................,  שכתובתי, ח"..................................., רו, מ"הח אני

.........................................., מספר מזהה:  בזאת  כי המציע: לאשר מתכבד
החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות  6במהלך  *............................. מעסיק

 סבלים בכל נקודת זמן. 3-נהגים ו 2למכרז, לפחות 
 

 * אין להציג עובדים המועסקים אצל המציע כפרילנסרים.
 
 
 

____________________       ___________________        ________________ 
 מה וחותמת                               תאריךרואה חשבון )שם מלא(              חתי 

 
     

 
____________________________________________________________        

 כתובת ומספר טלפון                                         
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 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור  - 6טופס מס' 

 

"( המציעהלן: "רישום: ........................... )ל מס' ...............................אני הח"מ 
 מצהיר בזאת, כדלקמן:

 במקום המתאים )החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות(: X לסמןנא 

  הובלה שירותי למתן 13/2019' מס פומבי מכרזההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת 
 אינה כוללת פרטים סודיים. הישראלי השידור תאגיד עבור וסבלות

 הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן 
שבו החלקים  ה,צעהעותק נוסף של ה]במקרה של מילוי חלק זה, יש לצרף 

 :[הסודיים מושחרים

המבקש לעיין  ,ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז .א
)ה( 21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  ,עיון במסמכים ,במסמכים שונים

בהתאם לחוק חופש המידע, , 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג
 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-התשנ"ח

אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל  .ב
כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה  אבחר אםלעיון מציעים אחרים, 

 ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

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

 על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

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

 מינהלית.

 

 

__________                                  ____________________________________         

 + חותמת )אם נדרש( חתימה                          תאריך                                             

 

 

 יחידמציע  - אימות חתימה
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שכתובתי  ....................., "רמ ........................... אני הח"מ, עו"ד
הופיע/ה בפני  .......................מאשר בזאת כי ביום  .....................................,

 ...................................מס' "ז ת  נושא/ת ............................. במשרדי מר/גב'
 בפני. הז מסמךחתם/ה על ו

 

    ___________                      _________________                          _________ 

 תאריך             חותמת וחתימה                                          שם                           

 

 תאגיד -ואישור זכויות חתימה בשם המציע  אימות חתימה

 

שכתובתי  ....................... "רמ .................................אני הח"מ, עו"ד 
רדי ה"ה בפני במש והופיע/ .................מאשר בזאת כי ביום  ,...............................

 נושא/ת .............................ו  ......................... מס' "זת נושא/ת ............................
 ...........................מסמכי היסוד של  לפיהמוסמך/ים   ........................., מס' "זת

על  וחתם/דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה, ו ולפי"( המציע)להלן: "
 בפני. מסמך זה

 
_____________                          _____________              ___________ 

 ךתארי                 חותמת וחתימה                               שם                          
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  הצעת מחיר -נספח ב'
 

 
  שירותי למתן 13/2019' מס פומבי מכרזהנדון: 

 הישראלי השידור תאגיד עבור וסבלות הובלה
 

 ...............................שם המציע: 
 

 ................................/ מס' עוסק מורשה / מס' רישום(:  "זמספר מזהה )מס' ת
 .......................................................כתובת: 

         ........................................................טלפון: 

  ..................................שם איש קשר ותפקידו: 

 .........................................טלפון איש הקשר: 

 ..................................טלפון נייד איש הקשר: 

 ................................................................כתובת דוא"ל של איש הקשר: 

 
"(, לאחר המציע)להלן: " .............................מס' רישום  ......................אני הח"מ, 

 שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מגיש בזה את הצעת המחיר למכרז, כדלקמן:
 

 מחיר תיאור הפריט

עבור ביצוע השירותים מחיר 
 2-נהג ו)כולל משאית באמצעות 

 (.לפחותים סבל
 

 00:00בבוקר ועד  6:00בין השעות 
 בלילה.

-נסיעה מתל
 אביב לירושלים

 
)במילים ..... ₪  ....... 

 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
נסיעה ממודיעין 

 לירושלים
  

)במילים ............. ₪  
 .............................
שקלים חדשים( 

 מע"מ.בתוספת 
נסיעה מחיפה 

 לירושלים
  
)במילים ..... ₪  .......

 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
נסיעה מטירה 

 לירושלים
 
)במילים ..... ₪  ....... 

 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
נסיעה בתוך 

 ירושלים
  
)במילים ..... ₪  .......

 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
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עבור ביצוע השירותים מחיר 
רכב הובלות קטן )כלי באמצעות 

טון  4רכב מסחרי שמשקלו עד 
מטרים,  3.2בגובה מקסימלי של 

בעל דופן הרמה הידראולית 
 2 -נהג וכולל  והניתן לסגירה(

 .ים לפחותסבל
 

 00:00בבוקר ועד  6:00בין השעות 
 בלילה.

 
-נסיעה מתל

 אביב לירושלים

 
)במילים ..... ₪  ....... 

 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
נסיעה ממודיעין 

 לירושלים
 
)במילים ..... ₪  ....... 

 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
נסיעה מחיפה 

 לירושלים
  

)במילים ............. ₪  
 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
נסיעה מטירה 

 לירושלים
 
)במילים ..... ₪  ....... 

 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
נסיעה בתוך 

 ירושלים
 
)במילים ..... ₪  .......

 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
עבור ביצוע השירותים  מחיר

 .סבל נוסף באמצעות
 

 00:00בבוקר ועד  6:00בין השעות 
 בלילה.

  
)במילים ..... ₪  .......

 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.

ביצוע השירותים מחיר עבור 
 -מנוף )כולל נהג וסבל( באמצעות 

 בהרמה עד קומה חמישית.
 

 00:00בבוקר ועד  6:00בין השעות 
 בלילה.

 ליום מחיר
 8 עד של עבודה
 .שעות

  
)במילים ............ ₪  

 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
  

בבוקר או במהלך  6:00ועד  00:00עבור עבודה בשעות הלילה החל מהשעה 
במוצאי שבת,  20:00ביום שישי ועד השעה  16:00סופשבוע החל מהשעה 

 לכל רכיב. 50%ישלם התאגיד תוספת 
 
 
 

 
 

על המציעים לתמחר את כל הפריטים המפורטים בטופס הצעת מחיר זה. היה ולא  .1
 יתומחרו כל הקטגוריות האמורות, התאגיד יהיה רשאי לפסול הצעות אלו.

 

ביצוע מושלם ומלא של כל התחייבויות והפעולות בהתאם  כוללתהצעת המחיר שלי  .2
 לתנאי מכרז זה ונספחיו לשביעות רצון התאגיד. 

יש למלא מחירים בכתב ברור וקריא, אך ורק במקומות המיועדים לכך בטופס 
ערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הזה. 

 . ו/או השמטות ו/או הסתייגויות מכל סוג שהוא
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לרבות עבודה בלילות, סופי   שירותיםמחירי הצעתי כוללים את כל הרווחים, ה .3
מיסי ההוצאות והרווח, לרבות מיסים, היטלים, ציוד אריזה, החומרים, וחגים, 

, פרט אם יצוין במפורש אחרת במסמכי ציוד ות שינוע,שכר עובדים, עלוייבוא, 
המכרז, וכל ההוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות להידרש לביצוע 

בשלמות ובין  השירותיםפי מכרז זה, לרבות כל הדרוש לביצוע -התחייבויותיי על
השאר אף את כל ההוצאות הכלליות והמקריות העשויות להידרש בביצוע 

 הנקובה לתמורה מעבר נוסף תשלום כל לזוכה ישולם לא כי, ריובה .השירותים
 .לעיל

 

 טעויות או/ו חשבוניות טעויות בהצעתו ונפלו שבמידה לכך הסכמתו נותן המציע .4
 אשר לתיקון הכספית ההשלכה תהא, הטעויות לתקן רשאי התאגיד יהא, סופר
 .הועדה ידי על שבוצעו לאחר הטעויות תיקון את תכלול וההצעה, תהא

 
 על החתום:

 
 

______________________                                                      _____________ 
 שם המציע + חתימה         תאריך                                                                   

 
 

 יחידמציע  - אימות חתימה
 

שכתובתי  "ר .....................,מ ........................... אני הח"מ, עו"ד
הופיע/ה בפני  .......................מאשר בזאת כי ביום  .....................................,

 ...................................מס' "ז ת  ............................. נושא/ת במשרדי מר/גב'
 בפני. הז מסמךתם/ה על חו
 

    ___________                      _____________                          _____________ 
 תאריך             חותמת וחתימה                                          שם                           

 
 

 תאגיד -ואישור זכויות חתימה בשם המציע  אימות חתימה
 

שכתובתי "ר ....................... מ................................. אני הח"מ, עו"ד 
רדי ה"ה בפני במש והופיע/ .................מאשר בזאת כי ביום  ...............................,

 ......................... ו ............................. נושא/ת מס' ז"ת ............................ נושא/ת
המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ...........................  .........................,  מס' "זת

על  וחתם/"( ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה, והמציע)להלן: "
 בפני. מסמך זה

 
______________                          _____________              __________ 

 ךתארי                 חותמת וחתימה                               שם                          

 
 
 

 
 

  



33 
 28.5.19מסמכים מעודכנים נכון ליום 

 
  למתן 13/2019' מס פומבי מכרז -נספח ג' 

      הישראלי השידור תאגיד עבור וסבלות הובלה שירותי
 

 שנערך ונחתם ב ........................ ביום ...................
 

 ב י ן : 
 תאגיד השידור הישראלי

 
, סמנכ"ל באמצעות המנכ"ל הזמני, מר אלדד קובלנץ ומר רן היילפרן

הכספים, המורשים להתחייב יחד בשם תאגיד השידור הישראלי 
-)י( בחוק השידור הציבורי הישראלי, תשע"ד95בהתאם לקבוע בסעיף 

2014  
 

 במודיעין 44מרחוב צלע ההר 
 

 "(המזמיןואו " "התאגיד" -)להלן 
 מצד אחד

 
 ל ב י ן: 

 .........ח"פ ........... ...................................
 

 מרחוב ................................

                               
 "(הספק" -)להלן 

 מצד שני
                      

 
 מכרזכמפורט במסמכי  בקבלת שירותי הובלה וסבלותוהתאגיד מעוניין  הואיל

 השידור תאגיד עבור וסבלות הובלה שירותי למתן 13/2019' מס פומבי
 "(;השירותים"-" והמכרז, שפרסם התאגיד )להלן בהתאמה: "הישראלי

 
והספק השתתף במכרז, והצעתו במכרז המצורפת להסכם זה כחלק בלתי  והואיל

 נפרד ממנו, נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;
 

והספק מצהיר ומתחייב בפני התאגיד כי יש לו את הידע, המומחיות,  והואיל
 הדרושים למתן השירותים מושא הסכם זה;האמצעים וכוח האדם 

 
פי הוראות הסכם -והצדדים מבקשים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על והואיל

 זה להלן ובכפוף להן.
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 המבוא, כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם .1

 

הימנו ובסיס להתקשרות המבוא להסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד  1.1
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.
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ראות המכרז לבין הוראות הסכם במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הו 1.2
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.
 

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:  1.3
 

ז על כל נספחיו, לרבות טופס הצעת המחיר, המענה מסמכי המכר  - 1נספח 
לשאלות הבהרה ו/או כל מסמך אחר ו/או שינוי ו/או עדכון שפורסם ו/או 

 ידי התאגיד;-יפורסם על
 ; התחייבות למניעת ניגוד עניינים   - 2נספח 
 יום ביטוחים.ואישור ק ביטוח  -א'3-ו 3נספח 
 ערבות ביצוע. - 4 נספח

 

 הצהרות והתחייבויות הספק .2

 
 הספק מתחייב ומצהיר כדלקמן:

 

פי -הספק ישתף פעולה עם התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על 2.1
הוראות המכרז והסכם זה ויעמוד לרשות התאגיד באופן שוטף וברמת 

שיידרש, לשם ביצוע זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי התאגיד, ככל 
 השירותים.

 

יש לו את היכולת וכלל האמצעים והמשאבים הדרושים, לרבות האמצעים  2.2
הפיזיים, הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע 

 המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם ביצוע השירותים.

 

בעבודה, תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות  לבצע את השירותים 2.3
וכן להימנע מכל  לביצוע השירותיםלנקוט כל אמצעי זהירות הדרושים 

מעשה או מחדל העלולים להוות סכנה לגוף או לרכוש, ובכלל זה להנחות 
, באופן מפורט ו בקשר עם השירותיםאת כל העובדים המועסקים על ידי

 וברור, בדבר שמירה והקפדה על כל כללי הבטיחות הנדרשים.

 

בכלל המסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל  הוא מחזיק 2.4
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 

 עת שיידרש.  ולהציג המסמכים לתאגיד בכל

 

מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק המפורטות במסגרת הסכם זה על כל  2.5
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 

 מכך.ייחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הספק, על כל המשתמע 

 

 השירותים לביצוע שנועדוהתאגיד  באתרי ביקר כי ומתחייב מצהיר הספק 2.6
 והשיקולים הגורמים, התנאים, הנתונים מכלול את ובדק, ובסביבתם
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 ובכלל, זה לפי הסכם התחייבויותיו ויתר הספק שירותי לביצוע הנוגעים
 לספק הספק יידרש אליו אתר לכל הנגישות ומגבלות הגישה דרכי את זה

 על, להשפיע עשויים או, המשפיעים אחר ועניין דבר וכל השירותים את
 כולם, וכדאיותם זה חוזה פי על התחייבויותיו ויתר הספק שירותי ביצוע

 ניתנה כי; זה חוזה פי על הספק של זכויותיו על וכן הספק ידי על, חלקם או
 הקשור או/ו הנוגע מידע כל ולבקש לברר, שאלות לשאול מלאה הזדמנות לו

 ומידע הבהרות, תשובות קיבל הוא, זה לחוזה או/ו הספק שירותי לביצוע
 שהתבקשו והפרטים המידע כל את וקיבל והשיג, לכך בקשר שביקש ככל

 .ידיו-על
 

 מתן לצורך ידיו-על שיועמדו הרכב כלי כי ומתחייב מצהיר הספק 2.7
 חוק לפי להפעלה כשירות בעלי ויהיו ושמיש תקין במצב יהיו השירותים

 כלי להפעלת תקף רישיון ובעל מנוסה, מיומן אדם כוח ידי-על ויופעלו
 .שיידרש מהסוג הרכב

 

לחוק שוויון זכויות  9הספק מתחייב כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  2.8
"( במידה חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

ההתקשרות, וכן בנוסף, והן חלות עליו ו/או יחולו עליו במהלך תקופת 
עובדים לפחות במהלך תקופת  100במידה והוא מעסיק ו/או יעסיק 

ההתקשרות, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 
החברתיים לשם בחינת יישום הוראות והנחיות הקשורים בחוק שוויון 

 זכויות כאמור, ככל שיינתנו.

, עובדים זכויות שמירת בעניין ותיוחוב אתהספק מתחייב כי יפעל לקיים  2.9
 החלים הקיבוציים וההסכמים ההרחבה צווי זה ובכלל, העבודה דיני לפי

 זרים עובדים לחוק בהתאם לרבות, השירותים מתן לעניין כמעסיק עליו
 לחוק ובהתאם 1991-א"תשנ(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור)

 עבודה שכר ישולם כי לוודא או/ו ולשלם, 1987-ז"תשמ, מינימום שכר
, העבודה מחוקי כמתחייב בקביעות השירותים במתן מטעמו למועסקים

 .הרלוונטיים האישיים וההסכמים הקיבוציים ההסכמים, ההרחבה צווי

 השירותים .3

 
 -בהתאם לצרכי התאגיד, יבצע הספק את השירותים המפורטות בהמשך )להלן 

 "(:השירותים"
 

 לרבות משרדים, אולפנים וציוד טכני רגיששירותי הובלה וסבלות של  3.1
 - התאגיד במודיעין מאתרי וסידור הרכבה, פריקה, הובלה, העמסה

 ובחיפה 6בכתובת רחוב קריניצקי  - אביב-בתל 44בכתובת רחוב צלע ההר 
התאגיד  לאתר , מגדל הנביאים וביישוב טירה2בכתובת רחוב כורי  -

, נספח שירותיםכמפורט במפרט ה והכל 23בכתובת בית הדפוס  - בירושלים
 ד' למכרז.

 

התאגיד יהיה רשאי להזמין את השירותים גם עבור אתרים אחרים,  3.2
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומחירי השירותים יקבעו לפי מחירי 

 .במכרז הפריטים הדומים ביותר בהצעת המחיר
 

השירותים יינתנו בזמנים ובמועדים כפי שיקבע התאגיד, בכל ימות השבוע  3.3
לפחות לכל הזמנת  מראשימים  4של לרבות בסופי שבוע ובלילות, בהודעה 
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שעות מראש מבלי  24התאגיד יהא רשאי לבטל כל הזמנה עד  . שירותים
 שלמציע תהיה כל טענה בעניין.

 

 עם הספק של הקשר איש יהיה אשר מטעמו פרויקט מנהלימנה  הספק 3.4
 מתן על יפקח הפרויקט מנהל. התאגיד פניות לכלל זמין ויהיה, התאגיד

והסבלות ויהיה אחראי על הבטיחות בביצוע  ההובלה שירותי כלל
 מנהל. זה ובהסכם המכרז במסמכי לאמור בהתאםהכל , השירותים

 השירות ומתן השירותים לביצוע בתאגיד בקשר בישיבות ישתתף הפרויקט
ידי נציג -מנהל הפרויקט מטעם הזוכה יאושר על .לפי צרכי התאגיד

 ההתקשרות תקופת במהלך אםהתאגיד לפני תחילת ביצוע השירותים. 
 יידרש, שהיא סיבה מכל, כאמור הפרויקט מנהל את להחליף הספק יבקש

 פרויקט מנהל אישור. המחליף לזהות בנוגע נציג התאגיד של מראש אישור
 האי אווה התאגיד של והבלעדי המוחלט ודעת לשיקול תאםבה הינו חלופי
 לא ולספק, בכלל נימוק וללא נימוק מכל החלפתו את לאשר שלא רשאי
 התאגיד. כלפי זה בנושא תביעה או/ו טענה כל תהיה

 

 תקופת ההתקשרות וסיומה .4

 

 אחת שנהזה היא לתקופה של  הסכםמכוח  הספקההתקשרות עם  4.1
שבמהלכה יהא רשאי התאגיד להזמין שירותי הובלה וסבלות כאמור 

 ולבד ולתאגיד, לתאגיד. "(תקופת ההתקשרות" -מהזוכה בכל עת )להלן 
המוחלט והבלעדי, הזכות להאריך את תקופת  וולפי שיקול דעת

שלוש נוספות, שלא תעלנה על  תקופות או הההתקשרות עם הזוכה לתקופ
)להלן  , באותם תנאיםופת ההתקשרות הראשונה()כולל תק בסך הכל שנים

 ."(תקופת ההתקשרות הנוספת" -

 בכל לסיומה ההתקשרות את להביא הזכות שמורה לתאגיד, האמור אף על 4.2
 לבסס או לנמק שיצטרך מבלי וזאת, הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם, עת

 . לכך בקשר טענה כל על בזאת מוותר הספק כי, בזאת מובהר. זו החלטתו

ידי התאגיד, לא תהיה על התאגיד חובה -בכל מקרה של ביטול ההסכם על 4.3
לפצות את הספק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה 
הקבועה בהסכם עבור השירותים שביצע עד לביטול ההסכם בכפוף לניכוי 

 ידי הספק לתאגיד.-וקיזוז בגין חובות ונזקים, ככל שנגרמו על

 

 מעסיק בין התאגיד לספקהיעדר יחסי עובד ו .5

 

הספק, לרבות מי משותפיו או מעובדיו, משמש כקבלן עצמאי בביצוע  5.1
פי הסכם זה לפקח, -הסכם זה, ואין לראות כל זכות שניתנה לתאגיד על

להדריך או לתת הוראות לספק, או לכל מי שמועסק על ידו או מטעמו, אלא 
ואו. בין הספק כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במל

ו/או כל עובד המועסק על ידו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין התאגיד לא 
 מעסיק. -יתקיימו יחסי עובד

 

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת  5.2
הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את הספק 
ו/או עובדיו כעובד התאגיד, הרי ששכרו של הספק ו/או עובדיו יחושב 

פי השכר שהיה משולם לעובד -למפרע למשך כל תקופת הסכם זה על
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תו הם הדומים ביותר לאלה של הספק, ועל הספק התאגיד שמאפייני העסק
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 סיפק את השירותים כעובד  5.3
התאגיד, יהיה על הספק לשפות את התאגיד, מיד עם דרישה על כל 

 הוצאות שיהיו לתאגיד בשל קביעה כאמור. ה

 

בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל, אם התאגיד יחויב בתשלומים כלשהם  5.4
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  5.5
, כפי נוסחן ותוקפם 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זהעובדים, ובכלל זה 

מעת לעת וכן יהיה אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים 
קיבוציים החלים על העובדים. מובהר כי הפרת הוראות חוקי העבודה 

 וצווי הרחבה כאמור תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.

 

ם לצורך הספקת הספק לא יהיה רשאי להתקשר עם צדדים שלישיי 5.6
 השירותים לפי הסכם זה, אלא באישור התאגיד בכתב ומראש. 

 

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים .6

 

הספק רשאי לספק שירותים לאחרים זולת התאגיד, ובלבד שלא יהיה בכך  6.1
משום ניגוד עניינים בין מתן השירותים לתאגיד לבין עיסוקיו האחרים או 

זה. ההחלטה האם מתן שירותים לאחר כל פגיעה בחובותיו שלפי הסכם 
נתונה לשיקול  -יוצרת/עלולה ליצור פגיעה בהספקת השירותים לתאגיד 

 דעתו הבלעדי של התאגיד.

 

הספק מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת  6.2
ההתקשרות עם התאגיד, על הארכותיה )ככל שתהיינה( לא יתקיים )ולא 

ניינים לפי כל דין, לרבות ניגוד עניינים בין צפוי להתקיים( כל ניגוד ע
פי הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או -התחייבויותיו על

"(. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד ניגוד ענייניםהאישיים )להלן: "
 עניינים כאמור. 

 

הספק מתחייב כי ככל שתיווצרנה נסיבות ביחס לספק ו/או מי מטעמו,  6.3
ם להעמידו/ם במצד של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד העלולי

עניינים או במראית עין של חשש כאמור עם התחייבויותיו לפי הסכם זה, 
פי ההנחיות -יהיה עליו להודיע על באופן מיידי לנציג התאגיד ולפעול על

 שיקבל.

 

הספק מתחייב לחתום על התחייבות להימנעות מניגוד עניינים המצורף  6.4
 להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 2נספח כ

 

 התמורה .7
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לפי הסכם זה התחייבויות הספק ומילוי כל  ביצוע השירותים תמורת 7.1
את התמורה לפי הפריטים בהמשך  שלם לספקי התאגיד, במלואן ובמועדן

 "(:התמורה" -)להלן 

 
 

 מחיר תיאור הפריט

עבור ביצוע השירותים מחיר 
 2-נהג ו)כולל משאית באמצעות 

 (.ים לפחותסבל
 

 00:00בבוקר ועד  6:00בין השעות 
 בלילה.

-נסיעה מתל
 אביב לירושלים

 
)במילים ..... ₪  ....... 

 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
נסיעה ממודיעין 

 לירושלים
  

)במילים ............. ₪  
 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
נסיעה מחיפה 

 לירושלים
  
)במילים ..... ₪  .......

 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
נסיעה מטירה 

 לירושלים
 
)במילים ..... ₪  ....... 

 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
נסיעה בתוך 

 ירושלים
  
)במילים ..... ₪  .......

 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
עבור ביצוע השירותים מחיר 

באמצעות רכב הובלות קטן )כלי 
טון  4רכב מסחרי שמשקלו עד 

מטרים,  3.2בגובה מקסימלי של 
בעל דופן הרמה הידראולית 

 2 -נהג וכולל  והניתן לסגירה(
 ים לפחות.סבל

 
 00:00בבוקר ועד  6:00בין השעות 

 בלילה.

 
-נסיעה מתל

 אביב לירושלים

 
)במילים ..... ₪  ....... 

 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
נסיעה ממודיעין 

 לירושלים
 
)במילים ..... ₪  ....... 

 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
נסיעה מחיפה 

 לירושלים
  

)במילים ............. ₪  
 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
נסיעה מטירה 

 לירושלים
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)במילים ..... ₪  ....... 
 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
נסיעה בתוך 

 ירושלים
 
)במילים ..... ₪  .......

 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
עבור ביצוע השירותים  מחיר

 .סבל נוסף באמצעות
 

 00:00בבוקר ועד  6:00בין השעות 
 בלילה.

  
)במילים ..... ₪  .......

 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.

ביצוע השירותים מחיר עבור 
 -מנוף )כולל נהג וסבל( באמצעות 

 בהרמה עד קומה חמישית.
 

 00:00בבוקר ועד  6:00בין השעות 
 בלילה.

 ליום מחיר
 8 עד של עבודה
 .שעות

  
)במילים ..... ₪  .......

 .............................
שקלים חדשים( 

 בתוספת מע"מ.
  

 
בבוקר או במהלך  6:00ועד  00:00עבור עבודה בשעות הלילה החל מהשעה 

במוצאי שבת,  20:00ביום שישי ועד השעה  16:00סופשבוע החל מהשעה 
 לכל רכיב. 50%ישלם התאגיד תוספת  

 

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה היא התמורה היחידה שתשולם לספק  7.2
ר ו/או נוסף פרט לתמורה , כאשר כל תשלום אחזה בפועל כמפורט בהסכם

ידי התאגיד, לא במהלך תקופת ההתקשרות ולא אחריה, -זו לא ישולמו על
עבור ביצוע השירותים או בקשר ישיר או עקיף לביצוע השירותים, לא 

 לספק ולא לאדם אחר.

 

הספק מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח  7.3
השירותים לרבות תשלומים בגין הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן 

העסקת כוח אדם, תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות 
 סוציאליות.

 

התאגיד יהיה רשאי להזמין את השירותים גם עבור אתרים אחרים  7.4
מהאתרים המפורטים לעיל וכן להזמין שירותים אחרים /ואו דומים 

השירותים יקבעו לפי  מהספק, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומחירי
 .מחירי הפריטים הדומים ביותר בהצעת המחיר במכרז

 

 בכפוף הינו, בפועל השירותים ביצוע בגין התמורה תשלום כי, יובהר 7.5
 לקבלת ביחס המלא רצונו ולשביעות, ובכתב מראש התאגיד להזמנת

 . השירותים

 

חשבונית , יגיש הספק לתאגיד לפי כל הזמנהעם סיום ביצוע השירותים  7.6
ידי התאגיד כאמור בסעיף -לאחר אישור דרישת התשלום על .בגין התמורה

ימים  30להלן, יבוצע התשלום כנגד חשבון כאמור, בתנאי שוטף +  7.7
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ידי נציג -ידי נציג התאגיד. אישור החשבונית על-מיום אישור החשבון על
ימים מיום הגשתה. מובהר, כי במניין ימים אלה  14התאגיד יעשה בתוך 

ואו בחשבון הימים בהם ידרוש התאגיד תיקון החשבונית כאמור לא יב
  לעיל.

 

החשבון והפירוט המצורף אליו, יועברו לבדיקת נציג התאגיד. פירעון  7.7
התשלום יעשה לאחר ובכפוף לקבלת האישור כנדרש. מובהר כי נציג 
התאגיד יהיה רשאי לדרוש כל הבהרה לצורך מתן אישורו ויהיה מורשה 

ון בחלקו, בשלמותו או לא לאשרו כלל, הכל לפי עמידת לאשר את החשב
 הספק בדרישות ההסכם על נספחיו.

 

לספק לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי התאגיד בגלל עיכובים בתשלום  7.8
 התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.

 

התמורה לפי הספק ימציא לתאגיד חשבונית מס מקורית כחוק עם קבלת  7.9
 הסכם זה, וזאת זה, וזאת כתנאי לקבלת תשלום כלשהו מידי התאגיד.

 

 הספק מתחייב להחזיר לתאגיד מיד כל סכום עודף שיקבל מהתאגיד. 7.10

 

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים  7.11
, וכן 1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 פי נהלי התאגיד, כפי שיהיו מעת לעת. -פי כל דין ועל-כל אישור שיידרש על

 

מכל  למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום סופי, התאגיד ינכה במקור 7.12
תשלום לספק, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור 

פי כל דין, אלא אם ימציא הספק, זמן סביר לפני ביצוע התשלום, אישור -על
 תקף כי הוא פטור מניכוי מס או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר.

 

ידי נציג -הזמנות על יובהר, כי התמורה תשולם לספק בכפוף לביצוע 7.13
ידו בלבד. הזמנות שיבוצעו שלא באמצעות ו/או באישור נציג -אגיד, ועלהת

 לא תשולם התמורה בגינן. -התאגיד 

 

 ערבות ביצוע .8

 
להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות הסכם זה במלואן  19.10

לביצוע השירותים ות הספק לעמידה בלוח הזמנים ובמועדן לרבות התחייב
הסכם זה יפקיד הספק בידי התאגיד ערבות , עם החתימה על בכל הזמנה

, ש"ח 20,000בנקאית בלתי תלויה צמודה לעליות במדד הבסיס, בגובה 
"( ערבות ביצוע" -שתשמש כערבות ביצוע למשך תקופת ההתקשרות )להלן 

 תקופת תום לאחר ימים 30 יהיה הערבות תוקף להסכם זה. 4בנוסח נספח 
רשאי להחזיר למציע את ערבות התאגיד יהא  לפי ההסכם. ההתקשרות

 הביצוע בכל עת בזמן תקופת ההתקשרות ככל שיראה לנכון.

 

כל ההוצאות הקשורות בהוצאת הערבות הבנקאית ו/או בהארכת תוקפה  8.1
ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה, לפי העניין, יחולו על הספק וישולמו 

 ידיו.-על
 



41 
 28.5.19מסמכים מעודכנים נכון ליום 

ידי התאגיד כדי לגרוע -עלאין במתן הערבות הבנקאית הנ"ל ו/או במימושה  8.2
פי הוראות כל דין -פי ההסכם ו/או על-מחיוביו של הספק כלפי התאגיד על

-ו/או בכדי לגרוע מזכויות התאגיד לתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע לו על
 פי כל דין.-פי ההסכם ו/או על

 

מימוש הערבות הבנקאית, כולה הארכת תקופת ההתקשרות או במקרה של  8.3
ן מחמת שהגיע מועד תום תוקפה וזו לא הוארכה וכן מכל או חלקה, בי

סיבה אחרת, הספק מתחייב להמציא לתאגיד, מיד עם דרישת התאגיד, 
 ערבות חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה.

 

התאגיד זכאי לגבות מהספק כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שינוי שיגיעו לו  8.4
ידי מימוש הערבות -כל דין, עלפי -פי ההסכם ו/או על-מהפסקה על

הבנקאית וזאת מבלי שיהיה חייב להוכיח את דרישתו ו/או לפנות קודם 
 לקבלן.

 

מוסכם בזה במפורש כי בכל מקרה שהספק לא ימלא אחר אחת או יותר  8.5
ת יהיה התאגיד רשאי לממש את הערבופי הסכם זה, -מהתחייבויותיו על

זכות לטעון כל טענה ולהגיש כל והספק יהיה מנוע והוא מונע מעצמו על 
 התנגדות כנגד מימוש הערבויות.

 

 קיזוז .9

 

פי כל דין, התאגיד יהא -בלי לגרוע מזכות התאגיד לכל תרופה ו/או סעד על 9.1
כל  -פי הסכם זה על נספחיו -רשאי לקזז מהתמורה שעליו לשלם לספק על

 פי הסכם זה.-סכום המגיע לתאגיד מהספק על

 

 אחריות הספק .10

 

שא באחריות מלאה בגין על פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שהוא חב הספק יי 10.1
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.

 

מוסכם בין הצדדים כי התאגיד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל  10.2
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 הסכן זה וכי 

 זו תחול על הספק בלבד. אחריות

 

הספק מתחייב לשפות את התאגיד על כל נזק, תשלום או הוצאה מכל סוג,  10.3
שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספק 
כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה 

ה, ובלבד על כך מאת התאגיד. במקרה של תביעה יחול האמור בסעיף ז
שהתאגיד יודיע לספק על קבלת תביעה כאמור אצלו, בסמוך ככל הניתן 

 לאחר קבלתה, ולספק תינתן אפשרות להתגונן בפניה.
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אישור התאגיד לעבודה בכללותה על יד הספק בהתאם להסכם זה, לא יהיה  10.4
בו כדי לשחרר את הספק מאחריותו המקצועית המלאה, ואין באישור 

 המזמין אחריות כלשהי לטיב העבודה. האמור כדי להטיל על
 

 ביטוח  .11

 

פי כל דין, על הספק -פי הסכם זה או על-בלי לגרוע מאחריות הספק על 11.1
למלא אחר הוראות הביטוח המפורטות בנספח הביטוח ובאישור עריכת 

 בהתאמה.  א3וכנספח  3כנספח הביטוח המצורפים להסכם זה ומסומנים 
 

 פיצוי מוסכם .12
 

 מסכימים הצדדים כדלקמן: בהסכם זה,בנוסף ומבלי לפגוע באמור  12.1

 

או בסיום ביצוע  הספק בהגעה לביצוע השירותיםור של כל איחבגין  12.2
פיצויים מוסכמים מהספק  לקבל יהא זכאי הזמנת התאגידלפי השירותים 

 עבור כל שעת איחור. ₪ 500-לוקבועים מראש ללא הוכחת נזק בסך השווה 

 

 הערכת לפי הציוד שווי בסך פיצוי - ההובלה במהלך לציוד נזק גרימתבגין  12.3
 .התאגיד מטעם שמאידעת -חוות באמצעות, להעריך יכולת ובאין, התאגיד

דעת שמאי כאמור, ישא הספק בנוסף בעלות בסך -באם יש צורך בחוות
2,500 ₪ . 

 

בגין אי הגעה של כלי רכב מתאים כפי שהוזמן בהזמנת התאגיד לביצוע  12.4
פיצוי מוסכם בסכום השווה  -תים ו/או אי הגעת כלי רכב בכלל השירו
 למחיר התמורה לפריט המתאים בהצעת המחיר של הספק. לסכום

 

בגין אי העמדת עובד לביצוע השירותים לפי הזמנת התאגיד או העמדת  12.5
 .₪ 500פיצוי מוסכם בסך  -עובד שאינו כשיר לביצוע השירותים 

 

היה ועובד הספק יפסיק ו/או יעזוב את ביצוע השירותים במהלך יום  12.6
 .₪ 1,000פיצוי מוסכם בסך  -העבודה ולפני סיום ביצועם 

 

מוסכם על הצדדים כי סכומי הפיצוי המפורטים לעיל הם לא קנסות משום  12.7
ידי הצדדים להסכם זה כנזק הצפוי -סוג שהוא, אלא הסכום המוערך על

 הספקההפרות המנויות לעיל. עוד מוסכם כי חיוב בגין  לתאגידלהיגרם 
 לתאגידבתשלום הפיצויים כאמור יוסיף ולא יגרע מכל סעד אחר המוקנה 

בהתאם להסכם זה ו/או כל דין וכן כי סכומי הפיצויים בהתאם להסכם זה 
לגבות  יהא רשאי התאגידישולמו בתוספת מע"מ כדין. מוסכם במפורש כי 

ערבות כמים כאמור בדרך של קיזוז ו/או חילוט את סכומי הפיצויים המוס
 .הביצוע

 

 שמירת סודיות  .13

 

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת  13.1
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 
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י "( שיגיעו לידי הספק, עובדיו או ממידע סודיאינם נכסי הכלל )להלן: "
מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם 

ללא אישור  -התאגיד, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן 
 התאגיד מראש ובכתב.

 

 העדר זכות ייצוג .14
 

איננו סוכן, שלוח או נציג של  הספקמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי  14.1
התאגיד ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את התאגיד בעניין כלשהו, 

ומהות השירותים נשוא הסכם זה, למעט  הציוד הספקתוזאת בהתחשב ב
אם הוסמך לכך על ידי התאגיד, מראש ובכתב. אין לפרש כל סעיף מסעיפי 

 המכרז ו/או ההסכם כהסמכה כאמור.

 

תחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא באחריות מ הספק 14.2
הבלעדית לכל נזק לתאגיד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור 

 בסעיף זה. 

 

 הסבת ההסכם .15

 

פי -הספק מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על 15.1
ור הסכם זה כולן או חלקן, ואין הוא רשאי להעביר את להמחות או למס

פי הסכם זה, אלא אם קביל את הסכמת -לאחר כל זכות מזכויותיו על
התאגיד לכך מראש ובכתב. התאגיד יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו 
כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו, או להסכים בתנאים 

 שימצא לנכון.

 

או כמו כן, אין הספק רשאי למסור לאחר את ביצוע התחייבויותיו כולן  15.2
אלא בהסכמת התאגיד מראש ובכתב. התאגיד יהיה רשאי לסרב  מקצתן,

ליתן את הסכמתו כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו, או 
 להסכים בתנאים שימצא לנכון. 

 

למען הסר ספק, אין באישור התאגיד להסבה כאמור בסעיף זה לעיל כדי  15.3
סכם זה, כולן או לפטור את הספק מאחריות ומהתחייבויותיו לפי ה

 מקצתן.

 

 סמכות שיפוט .16

 

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי  16.1
 המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.

 

 כתובות והודעות .17

 

 כתובות הספק והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם. 17.1

 

פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, -הודעות על 17.2
שעות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר,  48מסרו ביד, ותוך במידה ונ
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כאילו הגיעו במועד שליחתן בכפוף  -ואם נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל 
 לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלתם.

 כללי .18

 

פי -שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותיו על 18.1
 מניעה אלא אם נעשו במפורש ובכתב.הסכם זה לא יתפרשו כוויתור או 

 

הספק מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים  18.2
ידי התאגיד בקשר עם הסכם זה, לרבות בנסיבות -ו/או מידע שנמסר לו על

 תשלום התמורה.-של אי
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:
 
   
 

_____________________________________________                                       ___ 
 התאגיד                                                                    הספק                

 
 

 אישורי חתימות
 
 

ח"פ  ...............אני הח"מ, עו"ד .................. מ"ר ......, מאשר/ת את חתימתה של 
-.................., באמצעות מורשי החתימה שלה ........................ ת"ז ................. ו

תוקף שהחברה -..................... ת"ז ................. אשר חתמו על ההסכם לפי החלטה בת
 הנ"ל קבלה, ובהיותם מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

___________________ 
 ........................, עו"ד  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



45 
 28.5.19מסמכים מעודכנים נכון ליום 

 נספח מס' 2- התחייבות למניעת ניגוד עניינים

 ידי הזוכה[-]לחתימה על
 
  -ספקידי ה-נוסף ובלי לגרוע מהוראות המכרז על נספחיו וממסמכי ההצעה שהוגשה עלב
 

מס' _______, מורשה החתימה מטעם  "זאני הח"מ ______________, נושא ת
"( מצהיר ומתחייב המציען: "__________________ שמספרו ____________ )להל

עמוד בכל הדרישות למתחייב להמשיך  ואניבזאת, כי מתקיימות כל הדרישות הבאות, 
 הבאות, במשך כל תקופת ההתקשרות, על הארכותיה )ככל שתהיינה( כדלקמן:

 

 מושאלרשות התאגיד במסגרת מתן השירותים אשר יועמדו  הספק ומי מעובדיו .1
במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים או חשש המכרז, לא נמצא ולא יימצא 

השירותים לפי מכרז זה לבין עניין אחר של מי מהם או הספקת לניגוד עניינים, בין 
 של עובדיהם. 

על  - מעובדיואו למי  ומצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס לספק בכלל זה ה .2
גרת מתן השירותים לתאגיד ניגוד עניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו במס

 לבין עניין אחר שלו או עניין של קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.  

לעניין נספח זה, בכלל  "עניין אחר" ייחשבו לרבות עניין שלו או של קרובו או של  .3
או קרוב של מי מהם חבר בו, מנהל אותו או עובד  מעובדיואו מי  ספקגוף שה

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 

ד של לקוח, שהמציע או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו, או עובד העוב
 עימו או בפיקוחו, מיצגים/ מייעצים/ מבקרים.

 
 

__________                                                ______________________ 
 תאריך                                                                 שם מורשה החתימה+ חתימה
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 ביטוח  3נספח מס' 

 
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הקבלן לערוך ולקיים,  .1

על חשבון הקבלן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הקבלן קיימת, את 
, והמהווה א'3כנספח הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 

, לפי העניין(, "אישור עריכת הביטוח"ו לן""ביטוחי הקבחלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 
 אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. 

 
)חמישה עשר( ימים,  15יובהר כי לחברה תהא הזכות, לאחר שניתנה לקבלן התראה של 

 להתקשר בביטוח רכוש עבור מלאי החברה תחת הקבלן.
 

ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, על הקבלן להמציא לידי החברה, לפני תחילת מתן  .2
השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון 
התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום 

ר עריכת ביטוח מעודכן בגין תקופת הביטוח, על הקבלן להמציא לידי החברה אישו
חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם 

 לעיל. 1זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 
 

בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע לחברה כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או 
עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הקבלן לערוך את 
אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי 

 לרעה בביטוח כאמור.
 
הר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן כמפורט באישור עריכת מוב .3

הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן, שאין בה כדי לגרוע מכל 
התחייבות של הקבלן לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את הקבלן 

לקבלן לא תהיה כל טענה כלפי החברה ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ו
 או מי מטעם החברה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

 
לחברה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי  .4

הקבלן כאמור לעיל, ועל הקבלן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על 
 נושא האישור להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. מנת להתאים את הביטוחים

 
מוצהר ומוסכם כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל  .5

אינן מטילות על החברה או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי 
העדרם, ואין הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי 

בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, 
וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור 

 .עריכת הביטוחים ובין אם לאו
 

נזק לרכוש הקבלן פוטר את החברה ואת הבאים מטעם החברה מאחריות לכל אובדן או  .6
או ציוד כלשהו המשמש את הקבלן ו/או מי מטעמו לצורך מתן השירותים, ולא תהיה 
לקבלן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור 

 כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 

פי דין בגין -דרש עלבנוסף, על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים: ביטוח חובה כנ .7
פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב 

בגין נזק אחד, וביטוח מקיף לכלי הרכב; ביטוח ₪  400,000השימוש בכלי רכב עד לסך 
לציוד המשמש לעבודות ואינו מהווה חלק מהן כנגד סיכוני "אש מורחב" וביטוח 

 ים" לעניין ציוד מכני הנדסי )ככל שרלוונטי(.במתכונת "כל הסיכונ
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על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט צד ג'( 
יחול כאילו  6המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 

 נערך הביטוח בגינו במלואו.
 

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור  .8
המבטחים על זכות התחלוף כלפי החברה וכלפי הבאים מטעם החברה; הוויתור על זכות 

 התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו  .9
השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, על 
הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף 

 ההתקשרות.
 

לן מוטלת האחריות כלפי החברה ביחס למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הקב
לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה 
ועל הקבלן תחול האחריות לשפות את החברה בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין 

אם או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה, 
 ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

 
הקבלן מתחייב כי בהסכמים עם לקוחות אחרים באתר, כלל דרישה מאת הלקוחות  .10

לבטח את המלאים המאוחסנים על ידם ולכלול וויתור על תחלוף כלפי מאחסנים ובעלי 
רך ביטוח רכוש עבור מלאי הלקוחות, הכולל זכויות אחרים באתר או לחלופין, הקבלן עו

וויתור על תחלוף כלפי מאחסנים ובעלי זכויות אחרים באתר. ויתור כאמור לא יחול 
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
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 אישור עריכת הביטוח -א'3נספח 

 

 תאריך: ____/___/___

 לכבוד
תאגיד השידור בע"מ ו/או חברות האם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או 

 חברות קשורות 
 מרח' ___________________

 "("החברה  )להלן, ביחד ולחוד:
 א.ג.נ.,

 

 _________________ )"הקבלן"(הנדון: 

 

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם הקבלן 
"(, בין השירותים)להלן: "שירותי הובלת ציוד ורכוש תאגיד השידור הישראלי בקשר עם 

 "( כמפורט להלן:ההסכםהיתר, בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין הקבלן )להלן: "

עד ליום  ____________ פוליסה מס' _______לתקופה מיום .1
____________________ 

המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים על ידי  ביטוח חבות מעבידים
הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים 

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה 1980 -פגומים, התש"ם 
₪  6,000,000ו מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות של מתאונה א

)עשרים מיליון שקלים ₪  20,000,000 -)שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו
חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את החברה היה 

חברה מוטלות וייקבע, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי על ה
 חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן.

פוליסה מס' _______ לתקופה מיום ____________ עד ליום  .2
____________________ 

המבטח את חבות הקבלן  על פי דין, בגין אובדן  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
תים בגבול ו/או נזק שייגרמו לכל אדם ו/או גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירו

)עשרה מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ ₪    10,000,000אחריות של 
לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את החברה בגין אחריות שתוטל על 
החברה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן וזאת בכפוף לסעיף 

 אחריות צולבת.

וש הנמצא בחזקתו, בפיקוחו, לעניין רכוש החברה לא תחול הגבלה בדבר רכ
 בשליטתו או בהשגחתו של הקבלן או רכוש שפועלים בו.

פוליסה מס' _______ לתקופה מיום ____________ עד ליום  .1
____________________ 

לכל הובלה ו/או ₪    2,000,000בגבול אחריות בסך של  ביטוח סחורה בהעברה
שליחות ו/או שינוע וכיו"ב, לכיסוי כל אבדן ו/או נזק שיגרם לציוד בעת העברה, 
טעינה ופריקה, לרבות בעת עצירה ו/או החסנת ביניים ו/או חניית ביניים ו/או 

כלי הרכב של חניית לילה ולרבות אך לא מוגבל כנגד סיכוני פריצה, גניבה, גניבת 
טבת ביחד עם הרכוש המבוטח, אובדן ו/או אי מסירה של המשלוח כתוצאה 

 ממקרה ביטוח מכוסה. 
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החברה נקבעה כמוטב בלעדי לתגמולי הביטוח במקרה של נזק מלאי, וזאת 
בקביעה בלתי חוזרת. החברה תהיה הזכאית הבלעדית לניהול מו"מ עם 

 וליסה. המבטחים בקשר עם תגמולי הביטוח על פי הפ

לרבות ₪  2,000,000הפוליסה כוללת הרחבה לכיסוי "אחריות המוביל" בסך של 
 כיסוי עקב אי יושר עובדים. 

 

 כללי

ביטוחי הרכוש דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה והבאים מטעמה  .1
 ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות על  .2
 בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.

הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי  .3
החברה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי 

 החברה. 

הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך  הננו מתחייבים כי .4
יום לחברה, בכתב,  30תקופת הביטוח המצוינת בהם, אלא בהודעה מראש של 

 בדואר רשום.

נוסח הפוליסות הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________, בכפוף  .5
 לשינויים הנקובים לעיל.

 

נאי הפוליסות המקוריות עד כמה הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לת
שלא שונו באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות 

 המקוריות.

 

 

)חתימת 
 המבטח(

)חותמת  
 המבטח(

)שם  
 החותם(

)תפקיד  
 החותם(
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 ערבות ביצוע- 4נספח 

 
 

 בנקאית ערבות
 [או לקיום הסכם לביצוע]

    
 לכבוד
 הישראלי השידור תאגיד

 
 

 א.ג.נ.,
 
נו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל לבקשת ..........................................., א .1

סכום " -)להלן שקלים חדשים(  )עשרים אלף₪  20,000סכום עד לסכום כולל של 
 "(,הספק" - )להלן............................................ "(, שתדרשו מאת הערבות

במסגרת  לביצוע הסכם עם תאגיד השידור הישראלי מיום .....................בקשר 
 השידור תאגיד עבור וסבלות הובלה שירותי למתן 13/2019' מס פומבי מכרז

 .הישראלי
 

)עליות בלבד( למדד המחירים לצרכן שולם בתוספת הפרשי הצמדה כום הערבות יס .2
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי,  דיי-לעעת לעת מתפרסם מה

יום שהתפרסם ב מרץמדד חודש  יהיה -" המדד היסודי" :הבאיםבתנאי ההצמדה 
קבלת  לפנישפורסם לאחרונה האחרון המדד יה יה -" המדד החדש"-ו 15.4.2019

יתברר כי המדד החדש במועד קבלת הדרישה אם  .כתב ערבות זהדרישתכם לפי 
סכום השווה למכפלת ההפרש בהיסודי, יהיו הפרשי ההצמדה עלה לעומת המדד 

במדד היסודי. אם  וחלוקתו מדד היסודי בסכום הדרישהבין הבין המדד החדש לש
יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם החדש המדד 

 -לעניין כתב ערבות זה "סכום הערבות"  עד לסכום הערבות, ללא הפרשי הצמדה.
 גם ו/או בתוספת הפרשי ההצמדה במשמע.

 
 קבלתימים מתאריך  15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם לא יאוחר מ .3

בתוספת הפרשי הצמדה, סכום הערבות ל עדדרישתכם, כל סכום הנקוב בדרישה ו
מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את 

 הספק.את התשלום תחילה מ
 
ולאחר תאריך  ,)כולל( בלבד...................... ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .3

 זה תהיה בטלה ומבוטלת.
 
במען: בכתב  אצלנוצריכה להתקבל  הערבות זכתב כל דרישה לפי  .4

 לעיל.  3קוב בסעיף לא יאוחר מהתאריך הנ......................................, 
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .5
 
 
 

 כבוד רב,ב
 
 
 

 בנק .................................... בע"מ      
 סניף ......................... )מס' ..........(     

  



51 
 28.5.19מסמכים מעודכנים נכון ליום 

 מפרט השירותים -נספח ד' 
 
 ודרישות תיאור השירותים .1

 
וסופי שבוע, לפי הובלה בכל ימות שבוע, בכל שעות היממה, כולל לילה  1.1

 דרישת התאגיד כמפורט במכרז.
 

לפי דרישת  םשרתיו שידור ציוד, ציוד טכני רגישלרבות  הובלת ציוד טכני 1.2
ידי -התאגיד )רוב הציוד הטכני המפורט בנספח ד' למכרז יארז ויפורק על

 התאגיד והספק יהיה אחראי על הובלתו בלבד(.
 

 היעד.ניתוק עמדות מחשבים וחיבורם מחדש בעמדות  1.3
 

 הובלת ציוד משרדי וריהוט. 1.4
 

השירותים יכללו סימון, פירוק, אריזה, הרכבה, סידור, פירוק והתקנת  1.5
 רהיטים. 

 
פריקת הפריטים המועברים ליעד תכלול: פריקת הפריטים מרכב ההובלה,  1.6

 אשפה לאתרי ופינוין אריזות הסרת לרבות הנדרש באתר הפריטים הצבת
בחדרים, הכל על  הפריטים שפורקו, סידורמוכרזים, הרכבת הרהיטים 

 חשבון הקבלן הזוכה. 
 

 במכרז. םכהגדרתקטן  ורכב הובלותהובלות באמצעות משאית  1.7
 

 הובלה באמצעות מנוף הרמה עד קומה חמישית. 1.8
 

 פינוי הפסולת כדין באחריות הספק. 1.9
 

אנשי מקצוע )נהגים וסבלים( מיומנים  ידי-השירותים יתבצעו על 1.10
 .מטעם הספק ומקצועיים

 
הספק ישמור על הבטיחות והביטחון בהובלה לרבות בטיחות הציוד  1.11

 והעובדים.
 

 אריזהואמצעי ציוד  .2
 

י הספק )ארגזים, קרטונים, דולבים פצפצים, יד-לכל ציוד האריזה יסופק ע 2.1
מדבקות סימון סרטי הדבקה, ניילונים לעיטוף, ניילון בועות, גלילי ניילון 

לעשות שימוש, ככל  הספקלשם שמירה על איכות הסביבה, יתבקש  נצמד(.
 שהדבר נדרש, בארגזים רב פעמיים.

 
אריזת הפריטים תבוצע בהתאם להנחית נציג התאגיד. הספק ישתמש  2.2

באמצעי אריזה תקניים עבור אריזת הפריטים המועברים ואלה יהיו על 
בדגש מתאים לו חשבונו. כל פריט הנדרש לאריזה ייארז באמצעי האריזה ה

 ויסומן באופן ברור. על הציוד הטכני הרגיש
 

הספק ישתמש בכלי עבודה ייעודיים ותקניים לפירוק והתקנת ריהוט  2.3
 ופריטים אחרים המקובעים לקירות המבנה. 
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 מנהל פרויקט .3
  

 ידי נציג התאגיד.-ימונה מטעם הספק ויאושר על 3.1
 

  הבטיחות בהובלה.ממונה על ו אחראי על הקשר מול נציג התאגיד 3.2
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 מפרט ציוד מוערך -' הנספח 
 
 

 קומה מיקום הציוד

 0 אולפן ערבית פנסים, עגלות מסכים

פדסטלים  2עגלות מסכים, מנוף רחף,  8פנסים, 
 פדסטלים רגיל 3רובוט, 

 0 אולפן עברית

 0 אולפני רדיו אולפני רדיו 3

 0 מתחם טלוויזיה חדרים 2 -ציוד קשביה 

 0 מתחם טלוויזיה חדרים 3 -עריכה ציוד חדרי 

MCR 0 מתחם טלוויזיה 

 0 מתחם רדיו פיקוח רדיו

 1 טלוויזיה קונטרול טלוויזיה עברית

 1 טלוויזיה מסדים   טלוויזיה )בשלב יותר מאוחר(

 1 טלוויזיה 2 -חדרי עריכה 

 2 גרפיקה מסכים בעמדה( 3עמדות  ) 10 -חדרי גרפיקה 

 2   חדר מעבדה

 2   מסכים בעמדה( 3חדרים ) 15 -עריכה  חדרי

QC 2 חלק מחדר שידור 

 2   חדר שידור טלוויזיה )בשלב יותר מאוחר(

 2   קונטרול ערבית )ציוד חלקי(

 2   חדר תוספת קונטרול ערבית )טלקו(

 2   חדר סיט אפ

 2   מסדים טלוויזיה 

 3   חדרים 2 -תרגום סמוי 

 3   חדר 1 -חדר עריכה 

     מחסן טכני + מחסן חיצוני

 70-כ   מסכים כולל פירוק, אריזה והתקנה

ניתוק + הובלה +  -  305סה"כ  -עמדות עבודה  
 חיבור

 בכל הקומות

 מחשבים נייחים
 

250 

 עמדות עגינה
 

55 

 מסכים
 

373 

 טלפונים
 

195 

 מדפסות 
 

12 
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    ציוד משרדי 

 מקררים גדולים
 

10 

 מקררים קטנים
 

4 

 לוקרים ברזל
 

8 

 כסאות פקידה
 

388 

 כסאות אורחים
 

40 

 כסאות כתר
 

50 

 שולחנות ברזל
 

71 

 שולחנות עץ
 

127 

 שולחנות אוכל
 

10 

 שידות
 

130 
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 ערבות מכרז -' ונספח 
 

 בנקאית ערבות
    

 לכבוד
 הישראלי השידור תאגיד

 
 

 א.ג.נ.,
 
נו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל ..........................................., אלבקשת  .1

סכום " -)להלן )עשרת אלפים שקלים חדשים( ₪  10,000סכום עד לסכום כולל של 
 "(,הספק" - )להלן............................................ "(, שתדרשו מאת הערבות
 שירותי למתן 13/2019' מס פומבי מכרזהמוגשת לכם במסגרת  להצעתובקשר 
 .הישראלי השידור תאגיד עבור וסבלות הובלה

 
 
 קבלתימים מתאריך  15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם לא יאוחר מ .2

מבלי להטיל עליכם חובה , סכום הערבותל עדדרישתכם, כל סכום הנקוב בדרישה ו
להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

 הספק.
 
ולאחר תאריך זה תהיה  ,)כולל( בלבד 30.9.19ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .3

 בטלה ומבוטלת.
 
במען: בכתב  אצלנוצריכה להתקבל  הערבות זכתב כל דרישה לפי  .4

 לעיל.  3קוב בסעיף לא יאוחר מהתאריך הנ......................................, 
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .5
 
 
 

 כבוד רב,ב
 
 
 

 בנק .................................... בע"מ      
 סניף ......................... )מס' ..........(     
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