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 הזמנה לקבלת הצעות - מסמך א

 

   טכנולוגיותאבטחה לאספקה, התקנה, ותחזוקה של מערכות  18/2018 פומבי מכרז

 :מבוא .1

מתכבד בזאת להזמינכם, במקביל ( "המזמיןו/או " "התאגידתאגיד השידור הישראלי )להלן: " 1.1

אספקה, התקנה, ותחזוקה של ללמכרז פומבי  הצעות להציע להזמנתם של גורמים נוספים,

והכול (,"המכרז" או/ו "השירותים)להלן: " עבור תאגיד השידור הישראלי מערכות טכנולוגיות 

  כמפורט במסמכי המכרז כדלקמן.

במסמכי המכרז מפורטים שלבי המכרז, התנאים להגשת הצעה, ואופן הגשתה, כאשר על המציע  1.2

 מסמכיו,לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים והמפורטים בהזמנה זו לרבות החוזה על כל 

 מטעם המציע.ם חתומים על ידי מורשי החתימה כשה

מכרז מסמכי ה"( מתחייב לספק את השירותים כמפורט בהזוכהעפ"י מכרז זה )להלן: "הזוכה  1.3

 בהסכם ובמפרט הטכני.על נספחיהם, לרבות 

ההצעה או שהתקבלה במכרז ו/או  ההצעה הזולה ביותר מחויב בבחירתלא יובהר, כי התאגיד  1.4

שא ומתן עם רשאי לנהל מ יההיא ו, והאחרתכל הצעה הגבוה ביותר ו/או בשקיבלה את הניקוד 

לפי בהתאם להוראות המכרז ובכפוף ו והכול המציעים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות,

 .כל דין

יובהר, כי בכוונת התאגיד לבחור זוכה אחד בלבד למכרז. יחד עם זאת, התאגיד שומר לעצמו  1.5

למכרז ו/או שלא לבחור זוכה כלל ו/או לפצל את העבודות בין על זכותו לבחור מספר זוכים 

 .ולשיקול דעתו בהתאם לצרכיונכון, והכול ו לשיראה ל בכל אופןהזוכים 

, המבוסס על הערכה מכרז פומבי דו שלביהבחירה בזוכה תיערך באמצעות הליך זה שהינו  1.6

משולבת של הרכיב הכספי והרכיב האיכותי של ההצעה, כאשר לרכיב הכספי יינתן משקל של 

ההצעה, הכול כמפורט  ממשקל 20%ממשקל ההצעה, ולרכיב האיכותי יינתן משקל של  80%

 הצעות, וביתר מסמכי המכרז. להזמנה לקבלת 10בסעיף 

להזמנה  10.2בסיס הקריטריונים המפורטים בסעיף ל בין היתר, עבחינת הרכיב האיכותי תבוצע  1.7

 להזמנה לקבלת הצעות. 10.1סעיף ין היתר, בלקבלת הצעות, כמפורט ב

לאחר יובהר, כי תחילה יקבע התאגיד את דבר עמידת המציעים בתנאי הסף שנקבעו במכרז,  1.8

את  בהתאם למדדים שנקבעו במכרז, ורק בשלב האחרון יבחן מכן יבחן את איכות הצעתם

  הצעתם הכספית של המציעים המתאימים.
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, כאשר רק הצעות המחיר של הצעת המחיר תוגש באופן נפרד מיתר חלקי ההצעהכן יובהר, כי  1.9

 10סעיף הזמנה זו, לרבות בבבכפוף לאמור , המציעים שעמדו בכל תנאי הסף שנקבעו למכרז

 , כמפורט להלן.תפתחנה  -להזמנה זו

הצעה אחת בלבד, כאשר המגבלה האמורה תחול גם על  שאי להגישיובהר, כי כל מציע רבנוסף  1.10

המציע ועל כל חברה הקשורה בו. היה ועל אף האמור תוגש יותר מהצעה אחת בידי מי 

 לפסול הצעות אלו. וועדת המכרזיםמהגורמים הנ"ל, תהא רשאית 

 שליחתימי עבודה ממועד  7, בתוך כתנאי לחתימת החוזהמבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז,  1.11

הודעת הזכייה לזוכה או בכל מועד אחר שייקבע ע"י התאגיד, ימציא הזוכה במכרז לאישור נציג 

 את כל המסמכים ו/או הפרטים שלהלן: התאגיד

 

 חוזה;ערבות ביצוע כהגדרתה ובהתאם לנוסח המצ"ב ל 1.11.1

 שלושה עותקים חתומים של ההסכם; 1.11.2

 ;זאישורי ביטוח הנדרשים במסגרת המכר 1.11.3

לגבי כל )בשפה העברית ו/או האנגלית בלבד( מפורט טכני מלא ואפיון ופירוט  1.11.4

בין הכוללים , על ידי המציע במסגרת הצעתו ו/או הרכיבים שהוצעוהפריטים 

 להלן:את הנתונים היתר, 

ושת"פ עבור כל מערכת ותת מערכת שיספק,  SDKמסמך התחייבות לאספקת  .א
המכיל את כל התוכן והחומר הנחוץ לביצוע התממשקות מלאה של המערכות 

   המוצעות על ידו. 
 

 הכוללת בין היתר:  חוברת טכנית .ב

 .ף שערד •

 . תוכן עניינים ערוך וממוספר ע"פ מספור הפריטים בכתב הכמויות •

לגבי כל פריט ודות שבהן יפורט בתוספת עמ -טבלת כתב הכמויות ללא תמחור  •
 .דגםהשם היצרן וופריט 

 .מפרט טכני )ברושור( מלא רשמי מאת היצרן •

מפרט טכני משלים מטעם המציע הכולל פירוט לגבי כל הרכיבים שהוצעו על ידו  •
 .והחוסרים )ככל שקיימים(

לצד כל פריט יסומן ויירשם בכתב יד ובצבע שונה ובולט את מספר הפרק/ סעיף  •
 .ונטייםהרלו

עבור מערכות, תוכנות ומכלולים המורכבים ממספר פריטים, יש לציין: מפרט  •
 טכני למערכת המוצעת ותיאור המערכת לרבות אופן פעולתה )במלל ובשרטוטים(.

 עבור כל פריט במערכת: דף יצרן, הגדרת אופן פעולתו ואופן שילובו במערכת. •
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כי המציע הינו מרשה  מטעם היצרןהיצרן ו/או המפיץ הרשמי בישראל אישור מטעם  .ג
ל. במסגרת זו יפורטו בנוסף, לגבי כל פריט לשווק ו/או להפיץ את אותו המוצר בישרא

וציוד קריטי )שאינו עבודות, אמצעי כבילה, אמצעי חיווט ותיעול וכו'( שם הפריט 
כולל דגם קטלוגי  ומס' קטלוגי של היצרן, ארץ הייצור ושם מלא של היצרן או המפיץ 

 הרשמי בישראל )לפי העניין(.
 

דהיינו, מערכות שניתנות לתחזוקה ע"י גורמים התחייבות אספקת מערכות גנריות,  .ד
קבלני אינטגרציה  3לפחות אחרים שאינו המציע. במסגרת זו יידרש הזוכה לציין 

אחרים המסוגלים והמאושרים לתקן ולתחזק את הפירטים המוצעים על ידו 
 בישראל.

 

לעיל, יהיה  1.7ולא יעביר המציע הזוכה את כל הפרטים הנדרשים בסעיף  יובהר, כי היה 1.12

לבחור רשאי התאגיד לפנות אליו להשלמות נתונים חסרים אלו ו/או לפסול את הצעתו ו/או 

 את ההצעה הבאה כהצעה הזוכה, והכול בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.

הירות ביחס לפרשנות שיש ליתן לגבי נושא פלוני, בכל מקום שבו קיימת סתירה ו/או אי ב 1.13

תועדף יפורשו ההוראות כמשלימות זו את זו, ככל שניתן, ובמקרה שלא ניתן לפרש כאמור, 

הפרשנות המטילה על הזוכה חובה על פני זו השוללת אותה, דהיינו, הפרשנות המטיבה עם 

 התאגיד.

 מהווה תיאור תמציתי של השירותים ותנאי ההתקשרות במסמך זהמובהר בזאת, כי האמור  1.14

המובאים לנוחות המציעים בלבד. תיאור מפורט של השירותים מפורט בחוזה, ופירוט נוסף 

מובהר, כי לא יהיה באמור בסעיף זה על  כןבמסגרתה של כל מטלה פרטנית.  יכול ויתווסף

המוטלת על הזוכה בקשר עם ביצוע בשום צורה ואופן, מכל התחייבויות  מנת למצות או לגרוע,

פרטנית, ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף  השירותים בכל התקשרות

בחוזה על כלל נספחיו, יחולו על הזוכה ההוראות  זה לעיל לבין האמור בסעיפים אחרים

 המחמירות מבניהן כלפי הזוכה.

מכי המכרז, ככל שמצוין, הינו בהתאם יובהר, כי כל המידע המקצועי המצוין במסגרת מס 1.15

 להערכתו ולמירב ידיעתו של התאגיד, במועד עריכת המכרז, והינו בבחינת אומדן בלבד.

התאגיד לא יהיה חייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר, את ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה  1.16

, בהתאם להוראות ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והוא יהא רשאי לנהל מו"מ עם המציעים במכרז

 .המפורטות בגוף המכרז בהקשר זה, ובכפוף לכל דין

 בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה המשמעות הינה זכר ו/או נקבה. 1.17
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 הגדרות: 1.2

ו/או כל גורם אחר כפי  הביטחון בתאגיד השידור הישראלי מנהל  – נציג תאגיד השידור הישראלי

 שיוגדר על ידי התאגיד.

 הדרישות המוקדמות המהוות תנאי להשתתפות במכרז. - דרישות סף

 כל גוף שהגיש הצעה למכרז. - המציע

 מציע שהצעתו נקבעה ע"י ועדת המכרזים כהצעה הזוכה. - הזוכה

 .www.kan.org.il – אתר האינטרנט של התאגיד

 וההפך.כל האמור בלשון זכר,  מתייחס גם ללשון נקבה,                        

 

 :מהות השירותים .2

אספקה, התקנה, תחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות, לרבות כלל הפעולות הנלוות ו/או  2.1

לרבות בהסכם ל כמפורט במסמכי המכרז והכהשירותים ו/או המוצרים הנלווים לפעולות אלו, 

 ובמפרט הטכני המצורפים להזמנה זו.

  

 :תקופת ההתקשרות .3

 תהיה בהתאם לחלוקה שלהלן:תקופת ההתקשרות עם הזוכה  3.1

תימה של חתימת מורשי החממועד תחל ש חודשים 24תהיה לתקופה של עד  תקופת הביצוע 3.2

והכול , ובכפוף להנחיות התאגיד לגבי מועד התחילה של כל אתר ואתר, ההסכםהתאגיד על 

 לוחות הזמנים המפורטיםבהתאם ללוחות הזמנים הכלליים שנקבעו במסמכי המכרז, לרבות 

 בהמשך.שייקבעו על ידי התאגיד 

בנפרד, כפי  ואתר כל אתר שלממועד המסירה הסופי חודשים שתחל  36בת  תהא תקופת הבדק 3.3

בתקופה זו יבצע הספק תחזוקה, תיקונים ואחריות על כלל . בכתב אושר על ידי התאגידשת

 המערכת על כל רכיביה, באחריותו ועל חשבונו. 

כי נכון למועד זה, התאגיד מצוי בשלבי הקמה, ומשכך קיימת אפשרות לשינויים  יובהר, 3.4

 לעיל. המציעים מוותרים בזאת על כל טענה או תביעה 3.3-ו 3.2במועדים המפורטים בסעיפים 

 בהקשר זה.

 2בעד מעת לעת  ת הבדקתקופאופציה לפי שקול דעתו הבלעדי, להאריך את לתאגיד שמורה ה 3.5

 . הבדקזאת מתום תקופת , ונוספים חודשים 12עד נוספות של  תקופות
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בהתאם לשיקול על אף האמור, לתאגיד שמורה הזכות להביא את ההתקשרות לסיומה בכל עת,  3.6

מוותר , כי הזוכה בזאת וזאת מבלי שיצטרך לנמק או לבסס החלטתו זו. מובהרדעתו הבלעדי, 

  בזאת על כל טענה בקשר לכך.

 

 מכרזלוחות הזמנים ל .4

 בצהריים 12:00בשעה  6.9.2018לא יאוחר מיום  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 סיור מציעים 

 בבוקר.  10:00בשעה  30.8.2018יתקיים ביום 

נפגשים בכניסה למתקני התאגיד שברח' צלע ההר 

 , מודיעין44

 בצהריים 12:00בשעה  16.10.2018לא יאוחר מיום  מועד אחרון להגשת הצעות  

 

 

 ת להבהרהבקשוו)חובה( מציעים  סיור .5

ומשכך על  לעיל. השתתפות המציעים הינה חובה 4הסיור יערך במועד ובמקום הנקוב בסעיף  5.1

מציע שעל אף  כל המציעים להירשם אצל נציג התאגיד או מי מטעמו שיהיה נוכח בסיור.

 הצעתו תיפסל על סף. –האמור לא נרשם כמשתתף בסיור אצל נציג התאגיד 

יובהר לעניין זה, כי כל משתתף בסיור יוכל לשמש כנציג מטעם מציע זה בלבד, ולא יוכל לשמש של 

 נציג אחר באותו הסיור. 

לא יהיה כל תוקף בסיור יהא רשאי התאגיד להציג למציעים נושאים שונים הקשורים למכרז, כאשר 

 או לידי ביטוי בכתב על ידי התאגיד.   לנושאים שהועלו בעל פה במסגרת זו, אלא אם ב

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר  5.2

 לעיל. 4עד למועד הקבוע בסעיף  Ayelete@kan.org.ilאלקטרוני:

 במבנה הבא: WORDקובץ שאלות ההבהרה תישלחנה על גבי  5.3

 שאלה סעיף המכרז חלק במכרז

  8 הסכם -דוגמא: חלק ג' 

לאספקה, התקנה, ותחזוקה של מערכות אבטחה מכרז  –על הפניה יש לציין "שאלות הבהרה  5.4

 עבור תאגיד השידור הישראלי".  טכנולוגיות

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתו הבלעדי של  5.5

אם ניתנה התאגיד, ובכל מקרה יובהר, כי לא יהיה תוקף כלל התייחסות של התאגיד אלא 

 להלן.  5.6בהודעה בכתב, בהתאם לסעיף 
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בכל מקרה בו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות ההבהרה או לבצע תיקון כלשהו  5.6

מסמכי המכרז, בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה, יפורסם המסמך הכולל 

( והמציעים www.kan.org.ilאת התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של התאגיד )

יידרשו לצרף את המסמך האמור להצעתם, כשהוא חתום על ידם ומהווה חלק מהצעתם. בכל 

 מקרה תשובות ותיקונים כאמור לתנאי המכרז, יהיו תקפים כלפי כל המציעים. 

באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה ועדכונים למכרז זה, ולא  5.7

ין מודעה ו/או עדכון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט ואשר לא ידעו תהא להם כל טענה בג

 עליו, אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

יובהר, כי התאגיד יהיה רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים  5.8

אם לשיקול דעתו , או בכל דרך אחרת בהת5.6הקבועים במכרז, בהודעה שתינתן לפי סעיף 

 הבלעדי ובהתאם בנסיבות העניין.

 

 תנאי הסף: .6

אחת עומד בעצמו בכל אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי להגיש הצעות למכרז זה, מציע 

 הדרישות המפורטות להלן:מ

 בישראל. כדיןהרשום  תאגיד ישראליהמציע הינו  6.1

 מערכות אבטחהבתחום  לפחותשונות  עבודות 3ביצוע בהמציע הינו בעל ניסיון קודם  6.2

וסיומה במועד האחרון  1.1.2013בתקופה שתחילתה ביום גופים שונים,  3עבור , טכנולוגית

 2,000,000בהיקף כספי של  עבודות אלו הינהמתוך  עבודה אחתכאשר להגשת הצעות למכרז, 

יקף כספי של בה הינןאלו  עבודותמתוך  העבודות האחרות 2-ו)לא כולל מע"מ( לפחות, ₪ 

 )לא כולל מע"מ( לפחות. ₪  000,0001,

 שבכל אחד מהםפרויקטים  –" מערכות אבטחה טכנולוגיותבתחום  עבודות" לעניין זה:

ן ותחזק מערכות אבטחה טכנולוגיות, הכוללות לפחות את כל הרכיבים סיפק, התקיהמציע 

 שלהלן:

 

 טמ"ס

• Over ip .מקצה לקצה 

, כולם בעת ובעונה אחת באיכות IPצפייה, הקלטה, אחזור, הפצה ברשת  •
FHD\25fps  ערוצי וידאו. 80עבור 

 .NVRמערכת מבוססת שרתי  •

 מערכת פריצה
 רכזות לפחות 3 •

 אזורים לפחות 200 •
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בביצוע  חודשים( 24בעל ניסיון של שנתיים לפחות )שהינו מנהל פרויקט מציע מעסיק ה 6.3

  של אספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות. עבודות

 .", דהיינו מעסיק כעובד שכיר או כנותן שירותים חיצוני )פרילנסר(מעסיקזה, " 6.3לעניין סעיף 

ום אספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה המציע הינו בעל מחזור הכנסות כספי מתח 6.4

)בערכים נומינליים ללא מע"מ( בכל אחת ₪  2,000,000טכנולוגיות בהיקף כספי של לפחות 

 .2017, 2016, 2015מהשנים 

 .ISO 9001:2015המציע הינו בעל הסמכה לתקן  6.5

 :1976 –המציע בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  6.6

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות  6.6.1

 .1975 -פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף התשל"ו 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו  6.6.2

ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

- 1975. 

 המציע השתתף בסיור מציעים. 6.7

 .בנוסח הקבוע במכרז מציע שצרף להצעתו ערבות בנקאית 6.8

מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, הוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו  6.9

עבירות בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  2-ביותר מ

, ואם הורשעו ביותר 1911-ובהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז, 1991-הוגנים(, התשנ"א

במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  -עבירות כאמור  2-מ

 האחרונה.

כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  -"זיקה בעל" -" והורשעלצורך סעיף זה: "

  15 .1916 -תשל"ו

 מערכת שו"ב

 מערכת בעלת שרת ועמדת עבודה אחת לפחות •

 בקרת כניסה וכו'(תתי מערכות שונות )פריצה, טמ"ס,  3ממשק ללפחות  •

 מפה של המתקן לרבות אייקונים פעילים של האביזרים •

 רועים מנוהלייומן א •

מערכת בקרת 
 דלתות מבוקרות לפחות. 50מערכת בקרת כניסה הכוללת  • כניסה

 תקשורת
 מטרים לפחות. Ethernet Cat6/7 – 2000התקנת תשתיות לכבלי  •

 .3ו Layer 2הקמת רשתות תקשורת מנוהלות  •
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אינן  1991-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9מציע אשר הוראות סעיף  6.10

, לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן 9חלות עליו, או לחילופין, שהוראות סעיף 

, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, מצהיר לפחות עובדים 100 ובמידה שהוא מעסיק

לי של משרד העבודה הרווחה והשירותים יפנה למנהל הכל המציע גם כדלקמן: כי ומתחייב

לשם  –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה  או לחילופין הנחיות בקשר ליישומן,קבלת 

חוק שוויון זכויות ל 9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ., קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומןלסעיף זהבהתאם 

 

 בכל אחד מתנאי הסף המפורטים לעיל כישות משפטית נפרדת.  בעצמויובהר, כי על המציע לעמוד 

 

 מסמכים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף .7

המפורטים לעיל, ובכלל זה את על המציע לצרף להצעתו הוכחות מלאות לעמידתו בתנאי הסף 

 האישורים והמסמכים הבאים:

 

 את הטפסים המצורפים להזמנה זו, כשהם מלאים וחתומים; 7.1.1

  תקפה ע"ש המציע;  תעודת התאגדות - 6.1להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  7.1.2

טופס הצהרת המציע לעמידה בתנאי  –6.3-ו 6.2להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  7.1.3

 זמנה זו;בנוסח המצ"ב לה הסף

ותצהיר לעניין נתונים פיננסיים הצהרת רו"ח  – 6.4להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  7.1.4

 ;להזמנה זובנוסח המצ"ב 

 תקפה ע"ש המציע; ISOתעודת הסכמה לתקן  7.1.5

, לרבות תצהיר עפ"י חוק 1976 -אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  7.1.6

 ;להזמנה זוזה בנוסח המצ"ב 

 להזמנה זו;  8ערבות הצעה, כמפורט בסעיף  7.1.7

כל מסמך נוסף כפי שנדרש במסגרת המכרז, וכן כל נספח המצוי בחוברת ההצעה  7.1.8

כשהוא חתום וכולל את כל הנתונים הנדרשים, גם אם לא נזכרו במפורש במסמכי 

 המכרז מעבר להכללתם בחוברת ההצעה.

 

מו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התאגיד שומר לעצ

לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או 

 אישורים ו/או כל מידע אחר לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף שפורטו לעיל.

 כרז.למען הסר ספק, מובהר, כי על המציע לעמוד בכלל תנאי הסף, במועד הגשת ההצעה למ
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 ערבות הצעה  .8

המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית מאת בנק בעל רישיון בנק או בעל  8.1

, או מאת חברת ביטוח 1981רישיון בנק חוץ, כהגדרתם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א 

-ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בבטוח עפ"י חוק הפיקוח על עסקי הביטוח התשמ"א

וזאת להבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי , ₪( )מאה ועשרים אלף₪  120,000 , על סך1981

 המכרז. הערבות תהא ערוכה בנוסח המצורף למסמך ההזמנה לקבלת הצעות.

יודגש, כי על המציעים להמציא את ערבות ההצעה בהתאם לנוסח המופיע במסמך ההזמנה  8.2

יתרה על נוסחה, סכומה, תוקפה, לקבלת ההצעות, באופן מדויק, ובתוך כך להקפיד הקפדה 

וכן כל תנאי ו/או פרט אחר הנקוב בה. בכלל זה מודגש, כי אין לציין בכתב הערבות כי הסכום 

 כולל ו/או לא כולל מע"מ.

תשומת לב המציעים לכך שהצעה אשר תוגש עם ערבות הצעה בנוסח שונה מהנוסח שצורף  8.3

 למסמכי המכרז עלולה להיפסל יחד עם ההצעה. 

 להזמנה 9כטופס מס' הערבות המצ"ב ות תעמוד בתוקפה עד למועד הנקוב בנוסח הערב 8.4

 לקבלת ההצעות.

יובהר, כי התאגיד יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מהמציע להאריך את   8.5

 תוקף הערבות לתקופה נוספת, אחת או יותר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

התאגיד יהא רשאי להציג את ערבות המכרז לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה )או כל  8.6

חלק ממנו(, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים 

את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו 

בר חתימת החוזה ו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם במכרז, לרבות ההוראות בד

 להצעה ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז. 

מובהר, כי אין בזכויות ועדת המכרזים כמפורט בסעיף זה, בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד  8.7

 לרשותו בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין. 

י לחלט את הערבות, מבלי שיהיה חייב לנמק את בקשתו או לבססה ו/או רשאיהא התאגיד  8.8

 לפנות קודם לכן אל המציע, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק.

מציע אשר ערבות ההצעה שצירף להצעתו הוחזרה לו, לא יוכל להשיג ו/או לערער על הזכייה  8.9

לערער, ערבות שתוקפה הינו במכרז, אלא אם כן המציא לתאגיד במצורף לבקשתו להשיג/

 שלושה חודשים מיום החזרתה לתאגיד.
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 אישור הבנת תנאי המכרז .9

כל ל ביחסכי על המציעים מוטלת האחריות הבלעדית לבצע בדיקה מדוקדקת בזאת, מובהר  9.1

להשפיע על כל התנאים והנסיבות העשויים ל , וכן ביחסמסמכי המכרז על כלל היבטיו

  .על חשבונם בלבדוזאת על אחריותם והצעתם, 

 יםמקבל כל מסמכי המכרז, קראו והבינו את תנאיו, וכי הםאת  ו, כי קיבלויאשר יםהמציע 9.2

לצורך כך, יחתמו המציעים על . הקבועות במסגרתןההתחייבויות נאים ותכל האת  על עצמם

לאי הבנת תנאי  בקשרלמען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תישמע כל טענה  7 טופס מסנוסח 

כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי  ם לחזור בהם מהצעתם,רשאי ים לא יהיוהמכרז והמציע

 מסמכי המכרז. 

 בחירת ההצעה הזוכה  .10

לעיל, על תת סעיפיו, יחשב  6לאחר בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף המפורטים בסעיף  10.1

ממשקלה הכולל של  80%התאגיד את איכות ההצעה של המציעים )אשר כאמור, מהווה 

ההצעה(, על פי הפירוט שלהלן. למען הסר ספק יובהר, כי רק הצעות שתעמודנה בתנאי הסף 

 יובהר, כי בשלב זה לא ייפתחו הצעות המחיר כלל.כמו כן, תעבורנה לשלב האיכות. 

, בהתאם , שכאמור, עומדת בתנאי הסףיינתן ניקוד איכות לכל הצעה -שלב האיכות  10.1.1

רק מציע אשר ציון האיכות שקיבל . להלן 10.2בסעיף ורטות לאמות המידה המפ

"( יעבור ציון האיכות המינימלי)להלן: " 20 מתוךנקודות לפחות  14בשלב זה יהיה 

גם  המחירעל אף האמור, בשיקול דעת התאגיד להעביר לשלב . ציון המחירלשלב 

 נקודות ומעלה. 12מציעים אשר הגיעו לציון איכות מינימלי של 

בחינת שביעות רצון והמלצות של מזמיני עבודה בדיקת האיכות תבוצע, במסגרת  10.1.2

התאגיד ייצור קשר טלפוני עם הממליצים .)המלצות טלפוניות( המציען קודמים מ

(, כאשר הניקוד בגין כל המלצה  10.2אותם ציין המציע ) כמפורט בטבלה בסעיף 

 בטבלה. 10.2מפורטות בסעיף שאלות השיוענק לכל היינתן על בסיס ממוצע הניקוד 

קבל עבור המלצה מסוימת יהיה שית והניקוד: היה דוגמא לצורך המחשה בלבד

(, 5נק' )מתוך  5 - 2(, עבור שאלה מס' 5נק' )מתוך  3 – 1בגין שאלה מס'  -כדלקמן 

(, עבור שאלה 5נק' )מתוך  5 - 4(, עבור שאלה מס' 5נק' )מתוך  4 - 3עבור שאלה מס' 

 3 - 7(, עבור שאלה מס' 5נק' )מתוך  4 - 6(, עבור שאלה מס' 5נק' )מתוך  1 - 5מס' 

שיתקבל עבור הכולל (, אזי הציון 5נק' )מתוך  3 - 8( ועבור שאלה מס' 5נק' )מתוך 

במקרה יובהר, כי   נק'. 3.5 –, דהיינו של נקודות אלוההמלצה האמורה יהיה ממוצע 

שומר לעצמו התאגיד, בהתאם לשיקול בו יהא לתאגיד ניסיון קודם עם המציע, 

על חוות דעתם של נציגי התאגיד הרלוונטיים  דעתו, על הזכות להעדיף ולהסתמך

)בין אם במקום יתר ההמלצות שצירף המציע ובין אם   כמזמיני עבודה קודמים

 , והמציעים מוותרים בזאת על כל טענה בשל כך.בנוסף להן(
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ניתן יהיה יצרף המציע המלצות בהיקף הנדרש ו/או שלא מובהר בזאת, כי היה ולא  10.1.3

להשיג טלפונית ממליץ מטעם המציע ו/או שלא ניתן יהיה לקבל מן הממליץ חוות 

דעת טלפונית מלאה כנדרש על ידי התאגיד, תהא הסיבה לכך אשר תהא, יהא רשאי 

תמע ", על כל המש0התאגיד להעניק למציע בגין אותה המלצה אמורה ציון שהינו "

מכך, ולכן באחריות המציעים לוודא שפרטי אנשי הקשר שציינו כממליצים הינם 

מלאים, מדויקים ותקינים, ושאנשי הקשר האמורים זמינים ונכונים לערוך שיחה 

 טלפונית עם נציגי התאגיד. 

יובהר, כי התאגיד יהיה רשאי לנקד את הצעת המציע בשלב האיכות, על בסיס כל  10.1.4

ירף המציע להצעתו, בכל אחד מהמסמכים שצורפו ו/או מולאו נתון שמילא ו/או צ

 אמור.  האם לא נועדו לבחינת שלב האיכות  על ידו, גם

, כי לתאגיד שמורה הזכות בין היתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי לפסול הצעה יצוין 10.1.5

או אי דיוקים בין המידע שצוין במסמכי ההצעה לבין המידע ו/בה תהא סתירה 

 ממליצים.שיתקבל מן ה

 מדדי האיכות  10.2

ועדת המכרזים, או מי שהיא תמנה לצורך כך, תבחן את הצעתו המקצועית של כל מציע 

 :בין היתר, בהתאם לפרמטרים המפורטים להלן

 

 אופן חישוב הניקוד האמות המיד
ניקוד  

 מקסימאלי

 שביעות רצון לקוחות  
 

המציע יצרף להצעתו פרטי 
הלקוחות המלאים עליהם מתבקש 
להתבסס לצורך קבלת ניקוד 
האיכות לפי אמת מידה זו, כאשר 
התאגיד יפנה למי מלקוחות המציע 
המפורטים בהצעתו, על פי בחירת 
התאגיד ובהתאם לשיקול דעתו 
הבלעדי )לרבות לגורם שאינו איש 
הקשר שצוין ע"י המציע, בהתאם 
לשיקול דעתו של התאגיד(, וזאת 

 לצורך קבלת חוות דעת כאמור.
 

לקוחות ממליצים  5מציע יגיש כל 
 4 -לכל הפחות.  התאגיד יפנה ל

רשימת לפחות מתוך  ממליצים
אשר תימסר על ידי  הממליצים,

המציע לצורך קבלת חוות דעת על 
שביעות הרצון של אותם הלקוחות 

 
הניקוד יינתן בין היתר, התאם 

שאלות למענה הממליצים על 
שיפנה אליהם התאגיד,  מובנות
ניתן לקבל  המלצהבגין כל כאשר 

 נקודות 5ניקוד מקסימאלי של 
 כמפורט להלן:

 
 

 רשימת השאלות לממליצים:
 

עד כמה אתה שבע רצון  .1
מאופן התנהלות המציע 
בפרויקט ועמידה בלוחות 

 זמנים של הקבלן?
עד כמה אתה שבע רצון  .2

מאופן התנהלות מנהל 
הפרויקט )זמינות, מתן 
מענה מהיר ויצירתי, עמידה 

 נק' 20
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מהשירותים שמספק המציע. 
התאגיד שומר לעצמו את הזכות 
לפי שיקול דעתו, לפנות גם 

 ו/או אחרים נוספים לממליצים
שירותים, גם  שלהם מעניק המציע

אם פרטיהם לא נמסרו על ידי 
המציע. חוות הדעת שיתקבלו 
מהלקוחות )בהתאם לשאלות 
קבועות מראש שיופנו אליהם( 
ישוקללו לצורך קביעת הציון 
בסעיף זה. שיטת הניקוד תבוסס 

 על  סולם הערכה כדלקמן:
 
 לא שבע רצון. – 1
 מועטה.שבע רצון במידה  – 2
 שבע רצון.  -3
 שבע רצון במידה רבה – 4
 שבע רצון במידה רבה מאוד. – 5
 

יובהר, כי המציע רשאי להתבסס 
המלצות לכל היותר.  4סה"כ על 
בהתאם לשיקול , יבחרהתאגיד 

דעתו הבלעדי אילו המלצות 
יילקחו בחשבון לצורך ניקוד אמת 

 מידה זו.
 

יצוין, כי ככל שקיים לתאגיד 
קודם עם המציע, יהיה ניסיון 

רשאי התאגיד להעדיף קבלת חוות 
דעת באמצעות הגורם המקצועי 
הרלוונטי מטעמו )אף אם לא צוין 
במסמכי ההצעה, ואף אם אותו 
גורם הינו חלק מצוות הבדיקה 

 במסגרת מכרז זה(.
 

בלוחות זמנים, עמידה 
 בהתחייבויות וכיו"ב( ?

עד כמה תאמו תכולות  .3
העבודה שבוצעו בפועל 
לתכולות שנקבעו בתחילת 

 הפרויקט?
עד כמה אתה שבע רצון  .4

 מתוצר הסופי ?
רמת עמידת הקבלן בזמני  .5

מענה לתקלות כפי  מתן
( במהלך SLAשהוגדר )
 הפרויקט ?

רמת עמידת הקבלן בזמני  .6
מתן מענה לתקלות כפי 

( לאחר SLAשהוגדר )
מסירת המערכת ומעבר 

 למחלקת השירות ?
עד כמה היית ממליץ לחדש  .7

התקשרות עם אותו הקבלן 
לפרויקטים נוספים / 

 אחרים?
דירוג שביעות רצון כללית  .8

 מהקבלן
 

 

 20  סה"כ ניקוד איכות

 שלב ציון המחיר 10.2.1

, יבחן התאגיד את הצעתם האיכות בהתאם למפורט לעיללאחר סיום שלב  10.2.2

 המחיר.ציון  קביעתלצורך הרלוונטיים, וזאת  הכספית של המציעים

. ציון 80תקבל ציון  -ביותר  הזולהציון המחיר יחושב כדלהלן: הצעת המחיר  10.2.3

 הזולההמחיר של כל אחת מההצעות האחרות יהיה סה"כ הצעת המחיר 

 , דהיינו: 80ביותר, מחולק בסה"כ הצעת המחיר של ההצעה הנבדקת כפול 

(A\B) *80. 
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 B -הצעת המחיר הנבדקת , A  - כאשר: הצעת המחיר הנמוכה ביותר

  "(.ציון המחיר)להלן: "              

 

 הציון הסופי המשוקלל 10.2.4

אלגברית פשוטה של ציון האיכות וציון  סכמהיחושב על ידי   המשוקללהציון הסופי 

"(, הציון הסופי המשוקלל)להלן: " המשולל הציון הסופי והוא יהווה אתהמחיר, 

 דהיינו:

 

 ציון המחיר+  ציון האיכותהציון הסופי המשוקלל=

 

 שינוי מועדים ו/או תנאי ההליך  .11

, עד ן, או לסייג כל תנאי מתנאי המכרזהדעת לשנות, לעדכ התאגיד שומר לעצמו את שיקול 11.1

למועד האחרון להגשת ההצעות להליך, וזאת במידה והוא סבור כי שינוי, עדכון או סייג 

 כאמור נדרשים לצרכיו.

התאגיד יהא רשאי בנוסף, לדחות או לשנות כל מועד הנקוב בפניה זו, בתקופה קצובה נוספת,  11.2

דחייה כאמור תשלח למשתתפי ההליך או שתפורסם בכל דרך  אחת או יותר. הודעות על

אחרת שתוחלט על ידי התאגיד. על המועדים החדשים אשר ייקבעו על ידי התאגיד, במידה 

ויקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם. למען הסר ספק מובהר בזאת, 

 כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי.

לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדים  11.3

לתאגיד על פי מסמכי ההליך ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר 

 וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בכל הקשור לכך.

 

 הגשת ההצעה .12

בין היתר, , הכוללת להשתתף בהליך יגיש את הצעתו מעונייןעומד בתנאי הסף ו אשרמציע  12.1

וכן כל יתר  , מסמכי ההבהרה שפרסם התאגיד,את כל מסמכי המכרז, לרבות הזמנה זו

לתיבת , 09:00-15:00ה' בין השעות -במסירה ידנית בלבד, בימים א' המסמכים הנדרשים,

מיום מודיעין, לא יאוחר ב,  44ר משרדי התאגיד, ברחוב צלע ההקומת הכניסה בהמכרזים שב

  בצהריים. 12:00בשעה  16.10.2018

לא תיפתחנה, יובהר, כי הצעות שתתקבלנה לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור,  12.2

 . לא תיבדקנה על ידי ועדת המכרזים ותיפסלנה על הסף
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בנוסף לכלל המסמכים הנדרשים אותם יש לצרף להצעת המציע כמפורט לעיל, יצרף המציע  12.3

. ההצעה תהיה ערוכה על גבי הטופס המצ"ב, כתב הכמויות המהווה הצעת מחירלהצעתו את 

 בצרוף חותמת המציע וחתימה על ידי מורשה החתימה מטעם המציע.

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. במקרה בו  60הצעות המציעים תהיינה תקפות למשך  12.4

הזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז או יציג מצג מוטעה או יפר את ההסכם שיחתם 

עם התאגיד, או יסרב לחתום על ההסכם מכל סיבה, יהיה התאגיד רשאי לבטל את זכייתו 

אגיד רשאי, אך לא חייב, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת במכרז. במקרה כזה, יהיה הת

שקיימת לו לפי דין, להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה שנייה, וככל שהתקשרות זו לא תצא 

 אל הפועל, עם המציע שדורג שלישי וכך הלאה.  

( עותקים 2ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז יוגשו בשני ) , קובץכל טופסכן ההצעה ו 12.5

שיסומן כ"מקור" ועותק שני שיסומן כ"העתק". מסמכים אלו יהיו חתומים  1תק עו –

בחתימה מלאה של מורשי החתימה מטעם המציע, מאושרות על ידי עו"ד )ככל שהדבר נדרש( 

בנוסף,  .וחותמת המציעבחתימה בכל טופס ומסמך, לרבות חתימה על כל אחד מהעמודים 

עם הצעת  כתב הכמויותבכלל זה גם את כרז והמציעים יצרפו להצעתם את כל מסמכי המ

והן בעותק מודפס  (DOKאו  CDעל גבי קובץ אקסל במדיה מגנטית ) הן  המחיר מטעמם,

כ"פירוט רשימת וחתום על ידם. כמו כן, יצרפו המציעים להצעתם את קובץ האקסל המצ"ב 

במקרה  .ידם המוצעים עלהמלא עבור הפריטים ויציינו את פירוט הדגמים הציוד המוצע" 

שבו תהיה סתירה בין הצעת המחיר המודפסת והחתומה לבין הצעת המחיר שצורפה כקובץ 

 תגבר הצעת המחיר המודפסת והחתומה. –אקסל 

נוספים ו/או נתונים מסמכים  ים, כולם או חלקם,התאגיד רשאי לדרוש מהמציעיובהר, כי  12.6

מסמכים ו/או נתונים אלו  אם סבר כי הדבר דרוש לשם בחינת ההצעה בקשר להצעתם,

כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המחיר של אותו המציע שהשלים את המסמך ו/או 

 .הנתון, לכל דבר ועניין

 

 הצעת המחיר   .13

 הפרדת מעטפות  13.1

המציע יצרף להצעתו את כל המידע והמסמכים הנדרשים במסגרת מסמכי המכרז,  13.1.1

יצרף את טופס ההצעה הכספית  לרבות אלו הרלוונטיים לשלב האיכות, ובנוסף,

)שתוגש בנפרד(, כשכל הפרטים ו/או כל המסמכים הנדרשים על פיהם, ממולאים 

 כמפורט להלן: מעטפות 3וזאת באמצעות ו/או מצורפים כדבעי, 

מקצועית  הצעה – 1מעטפה נפרדת על גבה יציין את המלל הבא: "מעטפה מס'  13.1.2

עבור תאגיד אספקה, התקנה, ותחזוקה של מערכות טכנולוגיות למכרז פומבי ל

העתקים )מקור+העתק( מכל  2". למעטפה זו יצרף המציע השידור הישראלי 
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המסמכים הנדרשים במסגרת המכרז, )לרבות אלו הנדרשים לצורך הוכחת תנאי 

ולמעט  טופס הסף, ניקוד ציון האיכות, וכן ההבהרות שפורסמו, ככל שפורסמו(, 

 "(. 1)להלן: "מעטפה מס'  הצעה הכספיתה

ההצעה הכספית במעטפה המקצועית כאמור, עלולה לפסול טופס יובהר כי הכללת 

 את ההצעה.

מעטפה נפרדת על גבה יציין המציע את שם המכרז המלא וכן את המלל הבא:  13.1.3

אספקה, התקנה, ותחזוקה של למכרז פומבי לכספית  הצעה – 2"מעטפה מס' 

", וכן את שמו של המציע. עבור תאגיד השידור הישראלי גיות מערכות טכנולו

העתקים )מקור+העתק( של הצעתו הכספית, בשים לב  2למעטפה זו יצרף המציע 

לדגשים ולהוראות המפורטים במסגרת טופס ההצעה הכספית, ויסגור אותה היטב 

 "(.2)להלן: "מעטפה מס' 

אספקה, מכרז פומבי ל א: "מעטפה חיצונית על גבה יציין המציע את המלל הב 13.1.4

". עבור תאגיד השידור הישראלי התקנה, ותחזוקה של מערכות טכנולוגיות 

ויסגור אותה היטב  2ואת מעטפה מס'  1למעטפה זו יצרף המציע הן את מעטפה מס' 

 "(.3)להלן: "מעטפה מס' 

נתונים כספיים כלשהם בקשר עם ההצעה  1יודגש, כי אין לכלול במעטפה מס'  13.1.5

ההצעה הכספית לתוך מעטפה ת, ובכלל האמור לצלם ו/או להעתיק את פרטי הכספי

 על אף האמור. רשאי לפסול כל מציע אשר יעשה כן התאגיד יהיהכאשר , 1מס' 

 

 במלואההצעה מילוי הטופס הצעת המחיר ו 13.2

בשקלים  בכתב הכמויות, הנדרשיםוהפריטים כל הנתונים המציע ימלא בהצעתו את  13.2.1

הסכומים שימלא המציע הם אלו שיחייבו את המציע וישקפו את . חדשים בלבד

, אם וככל תאגידהתמורה הסופית, המלאה והכוללת לכל השירותים שיספק הזוכה ל

 תאגידזמין השי השירותים נשוא המכרז,לכל סוגי  ה במכרז, והם יתאימואשר יזכ

מציעים . ולשיקול דעתו הבלעדי ת לעת בהתאם לצרכיומעככל שיוזמנו,  מהזוכה,

שיתמחרו את כתב הכמויות באופן חלקי שאינו מלא, דהיינו, לא יתמחרו רכיב/ים 

  הצעתם תפסל! –מסוימים בהצעתם 

בקביעת יחסי המציע עם עובדיו, בכלל זה בכל הקשור  התאגיד מעורביודגש כי אין  13.2.2

בתנאי העסקתם ועל המציע לקחת בחשבון ולתמחר את כל העלות הכרוכה בכך 

יובהר, כי מציעים שלא מילאו הצעתם לגבי פריטים מסוימים בהצעת המחיר. 

 יהא רשאי התאגיד לפסול את הצעתם בשל כך. –המפורטים בכתב הכמויות 
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הבלעדי, לפסול הצעה  התאגיד יהא רשאי, על פי שיקול דעתומור, מבלי לגרוע מהא 13.2.3

תאגיד על פי ה רשאי האאו תכסיסנית. בנוסף, עפ"י דין, י ככל שהיא אינה סבירה

הבלעדי, לפסול הצעה ככל שהיא חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחות  שיקול דעתו

 בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושאי המכרז.

תשלום התמורה בגין ביצוע השירותים בפועל, הינו בכפוף להזמנת התאגיד  יובהר, כי 13.2.4

 מראש ובכתב , ולשביעות רצונו המלא ביחס לקבלת השירותים. 

, ולא תשולם לו תוספת יובהר, כי התמורה שימלא המציע הינה התמורה הסופית 13.2.5

 כלשהי מכל סוג ומין. 

 כל הסכומים המפורטים בהצעה יהיו ללא מע"מ. 13.2.6

 .  הסכםב לקבוע והכול בכפוף, 30בתנאי שוטף + תשלום התמורה למציע יהיו תנאי  13.2.7

 

 זכויות ועדת המכרזים .14

מבלי לגרוע מזכויות ועדת המכרזים, המוקנים לה מכוח מסמכי המכרז ובהתאם לכל דין, ועדת 

 בנוסף: רשאיתתהא  המכרזים

 יובהר בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, ובהתאם לדין. את המכרז לבטל  14.1

ביצוע השירותים במכרז זה מותנה בקבלת אישור תקציבי. לפיכך, קיימת לעניין זה, כי 

אפשרות לביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים, כתוצאה מאי קבלת 

כרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים האישור התקציבי האמור. בעצם הגשת ההצעות למ

בעניין  התאגידדרישה ו/או תביעה כנגד  ,ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים על כל טענה

, בקשר עם ביטול התאגידדרישה ו/או תביעה כנגד  ,זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה

 .המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים לפי המכרז

בין היתר, אם הן חסרות, מוטעות או מבוססות על הנחות בלתי נכונות ו/או לפסול הצעות  14.2

 הצעות שלא צורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים.

בין היתר, , המציעים, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדיאל בכל שלב לפנות  14.3

ר אחר, ו/או לצורך השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע חסבכדי לקבל הבהרות להצעתו 

לבקר במשרד  לרבות מסמכים ו/או מידע נוסף של נתבקש המציע לצרף או לפרט בהצעתו, וכן

הזוכה, בין היתר, כדי לעמוד מקרוב על האמצעים שישמשו אותו לצורך ביצוע השירותים 

 נשוא המכרז.

 או כל הצעה שהיא כזוכה להכריז על ההצעה שקיבלה את הניקוד הסופי הגבוה ביותרלא  14.4

 .במכרז
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 לפצל את הזכייה בין מספר מציעים.  14.5

מסמכי המכרז השונים, ייעשה מאמץ לפרש את במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין  14.6

אלא אם נאמר המסמכים כמכלול, ובכל מקרה יחולו ההוראות המיטיבות עם התאגיד, 

 למען הסר ספק, מובהר כי חוסר לא ייחשב כסתירה. במפורש אחרת.

ו/או להבהיר ו/או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, וזאת כל עוד לא נפתחה לשנות ו/או לעדכן  14.7

 תיבת המכרזים.

לתקן טעויות סופר ו/או טעויות חשבוניות כך שהצעת המציע תכלול את התיקונים האמורים  14.8

 שבוצעו על ידי ועדת המכרזים, תהא ההשלכה הכספית שלהן אשר תהא. 

 

 התאמה לתנאי המכרז .15

זה  מכרז בנוסח מפורטות שהם כפי המכרז ודרישות לתנאי בהתאם ההצעות את להגיש יש 15.1

 ככתבו וכלשונו, וללא כל שינויים.

הצעות שיוגשו עם הסתייגויות ו/או התניות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או השמטות ביחס  15.2

לתנאי המכרז, עלולות להיפסל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ולדין החל. ככל 

חליט שלא לפסול הצעה כאמור, כי אז מובהר שהתאגיד יתעלם מהסתייגויות שהתאגיד י

ו/או התניות ו/או שינויים ו/או הוספות ו/או השמטות שיעשו בגוף המכרז ו/או ההסכם 

 המצורף ו/או איזה ממסמכי המכרז,  והם לא יחייבו אותו.

ה את כל על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף ל 15.3

המסמכים הנדרשים. בנוסף, רשאי המציע לצרף להצעה פרטים ומסמכים רלבנטיים נוספים, 

לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש 

 .על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו

ויות סופר, או שתיהן יחד, המציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות או טע 15.4

יהיה התאגיד רשאי לתקן את הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, והצעתו 

תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי התאגיד. בהגישו הצעה בהליך זה, מקבל 

, ומסכים המציע לתנאי זה, וככל שיבחר התאגיד לעשות בו שימוש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי

 ומבלי שיהיה חייב לעשות כן, יהיה המציע מחויב להצעתו כפי שתוקנה ע"י התאגיד.

 

 היעדר ניגוד עניינים .16

המציע לא יהיה במצב של ניגוד ענייניים ו/או במצב של חשש לניגוד עניינים, בינו או בין  16.1

או  התחייבויותיו במסגרת מכרז זה, ובין קשריו העסקיים, המקצועיים, האישיים, בין בשכר
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תמורת טובת הנאה כלשהי, ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה חשש לניגוד 

 עניינים.

התאגיד יהא רשאי לפסול הצעה בין היתר, במקרה שבו לדעתו, המציע מצוי במצב המעורר  16.2

חשש לניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים או איזה מהם, בכפוף למתן הזדמנות למציע 

 לכוונה לפסול הצעתו בגין סיבה זו. להתייחס 

היה ונוצר מצב שבו יימצא המציע בניגוד עניינים, ידווח המציע על כך לאלתר וללא דיחוי  16.3

לתאגיד, ויפעל בהתאם להנחיותיו, כפי שימסרו לו.  לצורך כך, המציע יחתום ויצרף להצעתו 

 כחלק מהצעתו למכרז. ויגישה 10מס' טופס את 

 

  פסילת הצעות  .17

 התאגיד יהיהמבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, ובזכויות המוקנות לתאגיד לפי כל דין,  17.1

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

בדין. אין  אחרת, כל זאת מבלי לגרוע מסמכויותיו אלא אם החליטמוטעית של נושא המכרז, 

 פלו בהצעה בתום לב.מזכותו של התאגיד למחול על פגמים טכניים שנ באמור כדי לגרוע

 אשר לגביו מציע הסף על לפסול הבלעדי דעתו שיקול לפי הזכות את לעצמו שומר התאגיד 17.2

 ויד על שירותיםה אספקתמ משמעותית שביעות אי לרבות, עמו שלילי ניסיון לתאגיד היה

התאגיד  כלפי התחייבויות קודמות תהפר ו/אוהנדרש  השירות של בסטנדרטים עמידה אי ו/או

 ועדת של דעתה לשיקול , בכפוף לזכות טיעון שתינתן למציע, בהתאםלמרמה חשד ו/או

 .המכרזים

חוק עסקאות גופים אשר אינו עומד בדרישות סעיף  מציע לפסולהתאגיד יהיה רשאי  17.3

אפשרויות המנויות במסגרת בכפוף ל , עפ"י שיקול דעתו של התאגיד1976ציבוריים, התשל"ו 

 האמור.  חוקה

 

 הבא התקשרות עם המציע  .18

 הבא את הזכות לפנות אל המציע  התאגיד שומר לעצמומבלי לגרוע בזכויות עפ"י כל דין,  18.1

וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה  ,במדרג ההצעות על מנת שיבצע את ההתקשרות עפ"י הצעתו

יבויותיו עפ"י  תנאי המכרז ו/או ומד בהתחיאחר במכרז, כל מקום שהזוכה הראשון אינו ע

כמו כן יהא התאגיד רשאי  במקרים כאמור להתקשר עם אחרים לצורך ביצוע נושאי . ההסכם

 המכרז.

 3תאגיד על קבלת הצעת התאגיד, וזאת בתוך להודיע ל תינתן הזכותשני  הבא כאמורלמציע  18.2

לחזור  בשלילה, יהא רשאי התאגידע המדורג שני, או שהשיב . לא עשה כן המציימי עבודה

 ולהציע את הצעתה זו למציע שידורג שלישי וכך הלאה.
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 הצעות זהות .19

ו/או  במקרים בהם יתקבלו הצעות כשרות העומדות בתנאי הסף שניתן שתומחרו באופן זהה 19.1

 Bestיהא רשאי התאגיד לקיים הליך תחרותי נוסף ) לפי העניין,, הניקוד שניתן בעבורן זהה

& Final)  בין המציעים הרלוונטיים, או לעשות ביניהם הגרלה או לפצל את ההתקשרות, והכל

 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.

 

 

 עיון בהצעה הזוכה .20

, כל משתתף במכרז יהא רשאי 1993 - )ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בכפוף לתקנה  20.1

לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות 

יום  30שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז, וזאת תוך 

ג ממועד מסירת ההודעה בדבר החלטת וועדת המכרזים, וזאת תוך תיאום מראש עם נצי

 כולל מע"מ בגין עיון בכל הצעה זוכה בנפרד.₪  250התאגיד, ובכפוף לתשלום סך של 

המשתתף במכרז לא יהיה רשאי לעיין בחלקים של החלטת וועדת המכרזים, או בחלקים של  20.2

ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת וועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד 

 נה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור.מקצועי, או לפגוע בביטחון המדי

יובהר, כי ההצעה הזוכה תהיינה פתוחה לעיון בהתאם להוראות הדין. מציע הסבור שחלקים  20.3

בהצעתו )למעט הצעת המחיר( מהווים סוד מסחרי או מקצועי, יציין זאת במפורש בהצעתו, 

ייחשב כמי שהסכים שחלקים וינמק את הסיבות לכך. היה והמציע ציין בהצעתו כאמור, 

מקבילים בהצעות של מציעים אחרים יהיו חסויים בפניו, דהיינו שלא יוכל לעיין בהם בעצמו. 

על אף האמור, ההחלטה הסופית בעניין מסורה לוועדת המכרזים, שתהיה רשאית על פי 

 שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות הדין.
 

 אומדן 20.4

 

אשר קיים  לפסול הצעהשומר התאגיד על זכותו למכרז זה, להכין אומדן  ידי התאגידבמידה ויוחלט על 

לדין החל והכול בכפוף לשיקול דעתה, התאגיד, פער מהותי בין הצעת המחיר הכלולה בה לבין אומדן 

 .ולפסיקת בית המשפט בהקשר זה
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 הפרות .21

בדייקנות ובשלמות או סירב בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו, לא קיים את תנאי המכרז  21.1

למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר חתימת ההסכם, 

שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז או שסטה בכל דרך 

אחרת מהוראות המכרז, יהא הוא חייב לתאגיד בפיצויים מוסכמים ללא צורך בהוכחת נזק 

הצדדים מסכימים, כי הסכום האמור מבטא באופן סביר את צפיית הצדדים ₪.  50,000 בסך

 לנזקים שעלולים להיגרם לתאגיד כתוצאה מהסתלקותו של המציע מהמכרז.

 

 משא ומתן עם מציעים .22

התאגיד שומר על זכותו לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז, שהצעותיהם נמצאו  22.1

 קת בית המשפט בעניין זה.מתאימות, בכפוף לכל דין ולפסי

הליך המשא ומתן ינוהל, ככל שהתאגיד יחליט לנהל משא ומתן, כאשר המציעים יידרשו  22.2

להגיש את הצעותיהם המשופרות במועד שייקבע על ידי התאגיד, תוך מתן מענה מלא ומפורט 

להנחיות שיינתנו. מציע שלא הגיש הצעה משופרת תהא הצעתו הראשונה הצעה סופית, אלא 

 ם נאמר במפורש אחרת.א

במסגרת זו, יהא רשאי התאגיד לבקש ממי מהמציעים להתאים, לשנות או לשפר את הצעותיהם, 

 בחלקן או במלואן, לרבות את הצעת המחיר ו/או כל פרט רלוונטי אחר.

 

 בדיקת ההצעות  .23

קת ההצעות התאגיד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, למנות וועדת משנה ו/או להיעזר לצורך בדי

ביועצים ובמומחים כפי שימצא לנכון. ככל שיוחלט על מינוי או סיוע כאמור, יובאו ההמלצות האמורות 

 בפני וועדת המכרזים לקבלת החלטתה.

 

 תנאים כלליים .24

 ני מדינת ישראלדי

תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל  הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות 24.1

והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת דין, 

 ההצעות.

 תניית שיפוט ייחודית 24.2

 ירושלים.כל עניין הנוגע למכרז יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר               
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 משלוח הודעות 24.3

תיראה ככתובת שנקבעה  כתובתה של ועדת המכרזים היא כמפורט לעיל. כתובתם של המשתתפים

  במסמכיהם.

ו/או ועדת המכרזים לכתובת המשתתפים בדואר רשום, תיראה  תאגידכל הודעה אשר תישלח על ידי ה

כאילו התקבלה אצל המשתתפים תוך שלושה ימי עסקים מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה או 

היום בו נשלחה; ואם נמסרה  בדוא"ל תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים  ביום העסקים שלאחר

 בעת מסירתה. –ביד 
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 פרטים על זהות המציע – 1 טופס

 

 

 המציע

 שם מלא של המציע

 

 

 סוג ההתאגדות

 

 

  כתובת המציע

פרטי איש 

הקשר למכרז 

 זה

 שם

 

 

 תפקיד

 

 

 דוא"ל

 

 

 טלפון )קווי וסלולרי(
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 זהות מורשי החתימה של המציע - 2מס'  טופס

 

 

  18/2018' מכרז פומבי מס הנדון:

 

אני הח"מ, עו"ד................................ ]יש למלא את השם המלא[ מ"ר ........ ]יש למלא את מספר 

 הרישיון[, מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז שבנדון, ואלה הם:

 

 שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:  .1

........................................................................................ 

 

 סוג ההתאגדות : ................................................................. .2

 

 מספר זיהוי/רישום: .3

......................................................................................... 

 

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע / מספרי תעודת הזהות שלהם, דוגמת חתימה  .4

 של כל אחד ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם קיימות:

.............................. ................................................................. 

 

ההחלטה בתאגיד המציע /הגוף המצטרף על הגשת הצעה במכרז ולגבי תוכן ההצעה, התקבלה  .5

 לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של המציע.

 

 בכבוד רב,

 

__________________ __________________ __________________ 

 חתימה וחותמת שם עוה"ד       שם מלא  כתובת וטלפון
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  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 3 טופס

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי    , נושא ת.ז. מס'    אני הח"מ, 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן:אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

"( המציע_________ )להלן: "__________אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע ____ .1

לאור היותי מורשה לעשות כן מטעמו, וכן מהיכרותי את העובדות מושא  18/2018מס' למכרז פומבי 

 התצהיר.

  מתקיימים כל אלה במצטבר:צהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, לאור האמור, הריני לה .2

 במקום הרלוונטי[ √]המציע יסמן 

( 2לא הורשעו ביותר משתי )נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו  ❑

עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )להלן: "חוק 

 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-שכר מינימום, התשמ"זוחוק  1991-עובדים זרים"(, התשנ"א

( 2הורשעו ביותר משתי )נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו  ❑ 

עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון להגשת ההצעות חלפה 

 רונה.( לפחות ממועד ההרשעה האח1שנה אחת )

( 2הורשעו ביותר משתי )נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו  ❑

עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת 

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

 העבירה  

 

 תאריך ההרשעה 

 

1.   

2.   

3.   
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-כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" בעל זיקה" -" ו הורשעלצורך סעיף  זה: "

1976. 

 במקום הרלוונטי[ √]המציע יסמן נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  .3

 לא חל( "חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9סעיף  ❑

 על המציע. 

, נכון ומעלה עובדים 100והיה ומעסיק על המציע והוא מקיים אותן,  חללחוק שוויון זכויות  9סעיף  ❑

כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה המציע מצהיר ומתחייב, גם  למועד האחרון להגשת ההצעות,

לחוק שוויון זכויות ובמידת  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

כי פנה בעבר  למנהל הכללי של משרד מצהיר לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין  –הצורך 

לחוק שוויון זכויות  9שום חובותיו לפי סעיף העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יי

 , קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן. זה לעיל בהתאם להוראות סעיף

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה:  "סעיף לצורך 

משרד  למנהל הכללי שלהמציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה,  .4

 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.   30וחה והשירותים החברתיים, בתוך העבודה הרו

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

         _____________ 

 חתימת המצהיר           

 

 אישור

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר 
____________, אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר לי באופן 
אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

 אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי.

________________      ___________________ 

 חתימה          תאריך            
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להזמנה  6.3 – 6.2סעיפים תצהיר המציע בהתאם לעמידתו בתנאי הסף לפי  - 4 טופס
 לקבלת הצעות

 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא 

 בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 

ומוסמך/ת  ("המציע"אני מנהלה/תה של חברת_________________ בע"מ ח.פ ______________ )להלן:  .1

לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות  18/2018 מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת מכרז מס'

 .אבטחה טכנולוגיות

עבודות שונות לפחות בתחום מערכות אבטחה טכנולוגית,  3המציע הינו בעל ניסיון קודם בביצוע הנני מצהיר כי  .2

וסיומה במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, כאשר  1.1.2013גופים שונים, בתקופה שתחילתה ביום  3עבור 

העבודות האחרות  2-ו )לא כולל מע"מ( לפחות,₪  2,000,000עבודה אחת מתוך עבודות אלו הינה בהיקף כספי של 

 )לא כולל מע"מ( לפחות. ₪  1,000,000מתוך עבודות אלו הינן בהיקף כספי של 

פרויקטים שבכל אחד מהם המציע סיפק,  –" פרויקטים בתחום טכנולוגיות האבטחה" לעניין זה:

 התקין ותחזק מערכות אבטחה טכנולוגיות, הכוללות לפחות את כל הרכיבים שלהלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טמ"ס

• Over ip .מקצה לקצה 

, כולם בעת ובעונה אחת באיכות IPצפייה, הקלטה, אחזור, הפצה ברשת  •
FHD\25fps  ערוצי וידאו. 80עבור 

 .NVRמערכת מבוססת שרתי  •

 מערכת פריצה
 רכזות לפחות 3 •

 אזורים לפחות 200 •

 מערכת שו"ב

 מערכת בעלת שרת ועמדת עבודה אחת לפחות •

 תתי מערכות שונות )פריצה, טמ"ס, בקרת כניסה וכו'( 3ממשק ללפחות  •

 מפה של המתקן לרבות אייקונים פעילים של האביזרים •

 יומן ארועים מנוהל •

מערכת בקרת 
 דלתות מבוקרות לפחות. 50מערכת בקרת כניסה הכוללת  • כניסה

 תקשורת
 מטרים לפחות. Ethernet Cat6/7 – 2000התקנת תשתיות לכבלי  •

 .3ו Layer 2הקמת רשתות תקשורת מנוהלות  •
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 להלן יובאו הפרטים ביחס להצהרתי כמפורט לעיל: .3

 

שם הגוף עמו 
 התקשר המציע

 
 

תיאור העבודות 
  שבוצעו 

 
)גם אספקה, גם 

התקנה וגם 
תחזוקה של 

מערכות 
 טכנולוגיות( 

תאריך 
תחילת 
ההסכם 
ותאריך 
 סיומו 

)יום, חודש 
 ושנה(

ההיקף 
הכספי )ללא 
מע"מ( של 

בין  העבודות
 2013השנים 

- 2018 

 פרטי המזמין
שם איש 

 קשר
 טלפון

      

      

      

      

 

חודשים( בביצוע עבודות  24הנני מצהיר כי המציע מעסיק מנהל פרויקט שהינו בעל ניסיון של שנתיים לפחות ) .4

 טכנולוגיות. מצ"ב קורות החיים של מנהל הפרויקט.של אספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה 

 ", דהיינו מעסיק כעובד שכיר או כנותן שירותים חיצוני )פרילנסר(מעסיקזה, " 3לעניין סעיף 

 

 .הוא תצהירי אמתכל האמור באני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ו

 ________________ 
 חתימה          

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי מר/גב' 
________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה ____________ / המוכרת/ת לי באופן אישי, ואשר 

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי רשאי ומוסמך לחתום ולהתחייב בשם המציע על הצהרה זו, ולאחר שהזהרתיו/ה 
אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו 

 בפניי.

__________________ 
  עו"ד )חתימה +חותמת(                       
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 הצהרת מנהל המציע על נתונים חשבונאיים – 6 טופס

_________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אני הח"מ, 

 אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:

אני מנהלה/תה של המציע _________________ בע"מ, מספר זיהוי ______________ )להלן:  .1

 שם המציע כחלק מהצעתו למכרז זה."( ומוסמך מטעמו להצהיר בהמציע"

הצעות, הנני מצהיר כי מחזור ההכנסות של המציע  לקבלתלהזמנה  6.4בהתאם לקבוע בתנאי הסף שבסעיף  .2

 אספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות, מתחום   2017, 2016, 2015בכל אחת מהשנים 

 ללא מע"מ.₪  2,000,000עומד על לפחות 

לשנים בסיס הדוחות הכספיים המבוקרים )המאוחדים, ככל שרלוונטי( -להלן פירוט הנתונים הכספיים על .3

2015-2017: 

)בש"ח ללא  2015 
 מע"מ(

)בש"ח ללא  2016
 מע"מ(

)בש"ח ללא  2017
 מע"מ(

    מחזור הכנסות

 

של  2015-2017לשנים  המציע )המאוחדים, ככל שרלוונטי( של המבוקרים הכספיים בדוחות נכללה לא .4

המציע וכן של התאגיד הקשור )במידה שהתאגיד מבקש להוכיח עמידה בתנאי הסף הפיננסיים באמצעות 

גילוי בדבר אי  2017, 2016, 2015תאגיד קשור, וככל שהדבר אפשרי בהתאם למסמכי המכרז(, לשנים 

עותי בדבר יכולתו של המציע ודאויות מהותיות הקשורות לאירועים או מצבים שעשויים להטיל ספק משמ

 ושל התאגיד הקשור לפעול כעסק חי. 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

   ולראיה באתי על החתום: 

    

                                                                                                              ________________ 
 חתימה          

 
 אישור

אני הח"מ, עו"ד _______________ מ.ר. ___________, מאשר/ת בזה כי ביום __________ התייצב/ה בפניי 
___________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה ______________ / המוכרת/ת לי באופן מר/גב' _____

אישי, ואשר רשאי ומוסמך לחתום ולהתחייב בשם המציע על הצהרה זו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 
ות תצהירו/ה את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונ

 וחתם/ה עליו בפניי.

                                                                                                            __________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(                     
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   המציע לעניין נתונים חשבונאיים הצהרת מנהל  בדברדוח מיוחד של רואה חשבון מבקר  – 7 טופס

 
 

בדבר נתונים  ____________ דוח מיוחד של רואה חשבון מבקר על הצהרת מנהל המציע הנדון : 

 חשבונאיים במסגרת מכרז _______________

ביקרנו את הנתונים החשבונאיים "(, המציע_______________ )להלן " לבקשתכם וכרואי החשבון של המציע

מחזור הכנסות והפניית תשומת לב בדבר  –המפורטים בהצהרת מנהל המציע לעניין הנתונים חשבונאיים 

"( המצורפת והמסומנת ההצהרהלהזמנה לקבלת הצעות )להלן: " 6"העסק החי" שבנדון, המצ"ב כטופס 

המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הנתונים בחותמתנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות מנהל 

 החשבונאיים בהצהרה בהתבסס על ביקורתנו. 

על פי תקנים אלה נדרש מאתנו חתכנו את  .ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

הנ"ל הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בנתונים החשבונאיים הכלולים בהצהרה 

הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבנתונים 

 החשבונאיים שבהצהרה הנ"ל. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

פר , בהתאם לסמכל הבחינות המהותיות ,נאותהנתונים החשבונאיים בהצהרה הנ"ל משקפים באופן לדעתנו, 

 .האמור בה לתקופה המדווחתאת  החשבונות של החברה

 

 

 בכבוד רב,

 

 כתובת:_________________  שם רואה חשבון:___________

 

 חתימה:_________________  תאריך:_________________
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 בדבר אישור והבנת תנאי המכרז התחייבות המציע - 7מס'  טופס

 
 
 כבודל

 תאגיד השידור הישראלי 
 

 

 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות 18/2018מכרז פומבי מס' 

 עבור תאגיד השידור הישראלי

 

 

)שם מלא של המציע(, מס'  , המורשה ליתן הצהרתי זו בשםאני החתום מטה .........................

 תאגיד/עוסק מורשה/ת"ז ..................., מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן: 

 

נספחיו, על תנאי המכרז דרישות והנני מאשר שקראתי ובדקתי היטב את בחתימתי על הצעה זו,  .1

אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז, ולא אציג כל תביעות או והבנתי אותם באופן מלא, 

דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי הסכמה, וכי אני מוותר מראש על טענות 

 כאמור.

 

אני מצהיר כי אני עומד בכל תנאי הסף ובכל יתר התנאים הנדרשים ממשתתפים במכרז, וכי  .2

 הצעתי עונה על כל הדרישות במסמכי המכרז.

 

ההתחייבויות ולספק את השירותים בהתאם ככל שאזכה במכרז, אני מקבל על עצמי לבצע את כל  .3

  לדרישות ולתנאים המפורטים בכתב המכרז ונספחיו לשביעות רצונכם המלאה. 

 

אני מגיש הצעתי במכרז זה בשמי ועבורי בלבד, בלי תיאום, במישרין ו/או בעקיפין, באופן מלא  .4

ים המפורטים בו או חלקי, עם כל מציע פוטנציאלי אחר ו/או מי מטעמו, לגבי איזה מן הפרט

 ידי.-ואשר מוצעים על

 

על  זכויותיי או חובותיי את לאחר להעביר אני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים כי, לא אהיה רשאי .5

 מקצתן. או כולן שייחתם עמי, ככל שאבחר כמציע זוכה, ההסכם פי

 

ימים  60-בתוקף להצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון, והיא תהיה  .6

מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לי ואני מסכים לכך שהתאגיד יהיה רשאי לדרוש 

. ידוע לי שאם לא כך אעשה עד התאם לשיקול דעתו הבלעדיממני להאריך את תוקף הצעתי זו ב

למועד הנקוב בהודעה, התאגיד יהיה רשאי לראות אותי כמי שחזר בו מהצעתו במכרז, ואני 

 מסכים לכך מראש ומוותר על כל טענה נגד התאגיד בעניין.
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מבלי לגרוע מהתחייבותי לפי הסכם ההתקשרות, אני מתחייב כי אעשה שימוש לצורך מכרז זה  .7

 אך ורק בתוכנות מקוריות בעלות רישיון שימוש.

 

 אני מתחייב כי חובות הסודיות המפורטות בהסכם ההתקשרות יחולו עליי גם במסגרת הליכי .8

 המכרז )עד לבחירת הזוכה(, בשינויים המחויבים. 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 תצהיר לעניין אי תשלום דמי תיווך  - 8 טופס

 

 הרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כדלקמן:

 

בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל  לא נפעל להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או .1

דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של תאגיד 

השידור הישראלי )להלן: "התאגיד"( ו/או כל גורם בתאגיד, בקשר להליך התקשרות ו/או מכרז 

 ו/או חוזה.

ין ו/או בעקיפין, עם כל גורם בתאגיד, על מנת לקבל לא נפעל לשידול ו/או לשיתוף פעולה, במישר .2

מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או מכרז ו/או חוזה, ו/או במטרה לקבוע מחירים 

 באופן מלאכותי ו/או שאינו תחרותי.

לא פעלנו בניגוד לאמור בתצהיר זה במסגרת הליכי ההתקשרות של התאגיד ו/או כל חוזה/הזמנה  .3

 שנובעים מהם.

 .1977לא פעלנו ו/או בכוונתנו לפעול בניגוד לדין, לרבות חוק העונשין, תשל"ז  .4

מבלי לגרוע מהאמור בהוראות הדין, במידה והתעורר ו/או יתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד  .5

לאמור בתצהיר זה, ידוע לנו כי התאגיד שומר לעצמו את הזכות, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, למנוע 

להשתתף בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך  מהמציע

אחר ו/או לא לקבל את הצעתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל זכייתנו בהליך ו/או בחוזה ו/או 

 בהזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

ינו ומי מטעמנו המעורבים אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני משנה שלנו, נציגינו, סוכנ .6

 בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של התאגיד ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. 

 

 

 על החתום:באנו  לראיה                                

 

 

 : _____________חתימה וחותמת ___________שם: ______    

 ______________ תאריך:
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  הצעהערבות  - 9טופס מס' 

 תאריך: __________

 לכבוד

 תאגיד השידור הישראלי

 ,א.ג.נ.

 _______          ערבות בנקאית מס' הנדון:

על פי בקשת ____________________ )להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום  .1

)להלן: "סכום  ₪( _____________)במילים: ₪ _______________ לפי דרישתכם, עד לסכום 

לאספקה, מכרז הערבות"(, בקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת 

 . התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות

ידי אשר יצוין באותה דרישה, באופן מ אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום .2

כתובתנו הבאה: ( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי 7ם שבעה )ובכל מקרה לא יאוחר מתו

________________________________________ . 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכי  .3

ערבות זה לא יעלה על  התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב

 .סכום הערבות

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס  .4

 או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

עליו מדינת ישראל )להלן: ערבות זו ו/או כל חלק ממנה ניתנת להעברה ו/או הסבה לכל גורם אחר שתורה  .5

. ההמחאה תכנס לתוקף החל מהמועד בו תתקבל בכתובתנו המצוינת מבקש"הנמחה"(, ללא הסכמת ה

בכתב ערבות זה הודעה בכתב חתומה על ידיכם אודות ההמחאה, ובלבד שהודעתכם כאמור תתקבל על 

י כל תנאי ערבות זו יחולו גם ידינו לפני תום תוקף ערבות זו )"הודעת המחאה"(. למען הסר ספק מובהר כ

 .אחרי העברתה והמחאתה לנמחה"

 .16.1.2019 כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום .6

 בכבוד רב,                                
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 העדר ניגוד עניינים - 10טופס 

 
אני הח"מ ________________, נושא/ת ת.ז. מס' _________________,  מצהיר/ה ומתחייב/ת 

 כדלקמן:בשם המציע____________________________בזאת 
 
 מציע או כי אין ל  בדיקה וחקירה כמיטב יכולתי, אני מצהיר/ה ומתחייב/ת,נערכה על ידי לאחר ש .1

כל עניין אישי, כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים ו/או בחשש לניגוד עניינים עם אינטרסי 
 , או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה.התאגיד או פעילותו

אני מצהיר ומתחייב, כי כל אימת שההתקשרות תהא בתוקף וכן בכל עניין הנוגע להתקשרות, אף  .2
 מן:אם פג תוקפה על פי העניין כדלק

ו/או עם  חתי ו/או עסקי עם מי מעובדי התאגידלאלתר ככל שיהיה לי קשר משפ אודיע לתאגיד  2.1
 המכרז.במסגרת  עלול להשפיע על התקשרותי עם התאגידכל גורם אחר ש

על כך, תוך הצגת  לתאגידבכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כמפורט לעיל, אודיע מיידית  2.2
, ככל שיינתן, אהיה רשאי להמשיך בהתקשרות התאגידור הסיבות לחשש. רק לאחר קבלת איש

  המכרז.במסגרת  תאגידמול ה

לתאגיד ללא במקרה בו אהיה במצב שעשוי להעמיד אותי בחשש לניגוד עניינים, אודיע על כך  2.3
 .הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו את המידע כל דיחוי, אמסור לו

קבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או או ו/א אתן ציע ו/אואני מצהיר ומתחייב שלא א .3
לטה ו/או מעשה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על הח

  .מכרזהבמסגרת , בקשר להתקשרות בתאגיד או כל גורם אחרו/ תאגידמחדל של ה

ו/או  תאגידעם נושא משרה בו/או בעקיפין, שתף פעולה במישרין אשדל ו/או אלא אני מצהיר ש .4
ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך  וו/או מי מטעמ תאגידעובד ה

 המכרז.במסגרת התקשרות ה

ו/או  תאגידשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה באשדל ו/או אלא אני מצהיר ש .5
בצורה מלאכותית ו/או  תשלומים לקבלבמטרה ו/או כל גורם אחר  וו/או מי מטעמ תאגידעובד ה

 .חוקית בלתי

ו/או  תאגידה במסגרת הליכי ההתקשרות שלבמסמך זה, או לא אפעל בניגוד לאמור /ו תילא פעל .6
 כל חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

 

 ולראיה על החתום:

 

         ____________ _____________________        ___________________ 
 חתימת המצהיר/ה         שם המצהיר/ה               תאריך     
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 מצ"ב כקובץ אקסל נפרד-)הצעת מחיר(  כתב כמויות –11טופס 
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 ממליצי המציעפירוט  - 12מס'  טופס

 

____________)הגדרת תפקיד( -אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, המשמש כ

במציע________________)שם מלא של המציע(, ח.פ/ ע"מ_____________________)להלן: "המציע"(, 

לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 הינה כדלקמן:, זהבכתב כי רשימת הממליצים של המציע, לצורך מכרז יר/ה בזה מצה

 

שם הגוף לו  

ניתנו 

השירותים 

 ע"י המציע 

תאריך תקופת 

מתן השירות 

 וסיומו

 )חודש ושנה(

פירוט השירותים 

 שניתנו 

שם איש קשר אצל 

ופרטי  , תפקידוהלקוח

 התקשרות מלאים

 )טלפון וכתובת מייל(

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.   

 

 

   

 

_____________                          _____________              ___________ 
 שם                             חותמת וחתימה                                   תאריך
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   –ב מסמך

 

 הסכם

 

 ביום ............. לחודש ...........................שנת ........שנערך ונחתם ב........................... 

 

 בין

 

 תאגיד השידור הישראלי

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

ר )י( בחוק השידו95בהתאם לקבוע בסעיף  500501952יחד בשם תאגיד השידור הישראלי  מספר 

 , תל אביב.6מרחוב קרמניצקי  2014-הציבורי הישראלי, תשע"ד

 

 "(התאגיד" -)להלן 

 מצד אחד;

 

 לבין

 

................................................. 

 

 מספר רישום ..............................                                          

 

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

 

 "(ספקה" -)להלן 

 מצד שני;

 

 

 אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיותלצורך  ספקוהתאגיד מעוניין להתקשר עם ה  הואיל

 "(.השירותים)להלן: "

המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, , לאחר בדיקה מדוקדקת של תנאי המכרז, על נספחיו, ספקוהוהואיל   

 המצורפת להסכם זה על כל נספחיה ומהווה חלק בלתי נפרד  ממנו; 18/2018ס' הגיש הצעתו למכרז מ

 והצעתו נבחרה על ידי וועדת המכרזים כהצעה הזוכה במכרז; והואיל

 סכם זה את מחויבויותיהם וזכויותיהם;וברצון הצדדים לעגן בהוהואיל   

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 המבוא, כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם .1

 

המבוא להסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו ובסיס להתקשרות הצדדים  1.1

לפיו כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא לנוחיות הקריאה בלבד. 

למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא אותה משמעות שהוקנתה להם במסמכי המכרז, 

 אלא אם כן משתמעת להם מהדברים ו/או מהקשרם משמעות אחרת.

 

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה ייעשה  1.2

עם  מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול, ובכל מקרה יחולו ההוראות המיטיבות

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

 

 ;)כתב הכמויות( הצעת המחיר , לרבותההזמנה להציע הצעות

 ההסכם על נספחיו;

ו/או פורסמו ע"י במסגרת  כל מסמך ו/או הבהרה ו/או שינוי ו/או תוספת שיפורסמו

 הליכי המכרז;

 

כל הצעה, מסמך, מכתב, היקפים, כמויות, מחירים וחילופי דברים מכל סוג שהוא, בין  1.4

פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכניהם ו/או נציגיהם ו/או אחרים -בעל

כלפי מטעמם, לפני חתימת הסכם זה, מבוטלים בזאת ולא יהיה להם כל תוקף מחייב 

הצדדים, אלא אם צוין מפורשות לגבי אותו מסמך מוקדם כאמור, כי הוא מהווה חלק 

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

 במכרז ספקהצהרות והתחייבויות ה 2

 

 מתחייב ומצהיר כדלקמן: ספקה

 

להעניק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא  2.1

 הסכם זה.

 

התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות המכרז  כי ישתף פעולה עם 2.2

והסכם זה ויעמוד לרשות התאגיד באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם 

בהתאם שירות, ככל שיידרש, לצרכי התאגיד ככל שיידרש, לרבות מערך תמיכה ו

 .לדרישות התאגיד
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אינו פוגע בזכויות צד ג'  ,בהתאם להסכם זה ,מתן השירותים על ידיו עבור התאגיד 2.3

יות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו ו/או בכל זכות כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכו

 אחרת.

 

יש לו את כל היכולת והאמצעים הדרושים, לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש  2.4

שם הענקת העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים ל

 השירותים הנדרשים לתאגיד לפי מכרז והסכם זה.

 

הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין, לרבות רישיונות,  2.5

היתרים, תעודות, הסמכות והכשרות הנדרשים לשם התאגדותו ו/או ביצוע 

מתחייב להחזיק מסמכים תקפים כאמור לעיל  ספקהתחייבויותיו לפי הסכם זה. ה

 במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג המסמכים לתאגיד בכל עת שיידרש.

 

להודיע לתאגיד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו  2.6

והאוסר או מגביל את יכולתו להעניק את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו. 

שעות, על כל שינוי במעמדו  48יע לתאגיד בע"פ ובכתב, לכל המאוחר בתוך יוד ספקה

החוקי ו/או על כל מקרה בו עולה כי לא יהיה באפשרותו להעניק את השירותים 

המבוקשים ו/או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד אחר התחייבותו לפי 

 הסכם זה.

 

סעיף זה על כל חלקיו כמו גם המפורטות ב ספקמובהר כי נכונותן של הצהרות ה 2.7

הצהרותיו בהצעתו במכרז, היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או 

חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של 

 , על כל הכרוך בכך.ספקהסכם זה מצד ה

 

על אלו שבדק נתונים נוספים קים ו/או ספלבדוק ולבחון  ספקלדרוש מההזכות  לתאגיד מוקנית 2.8

לא  ספקבטרם יתקשר עם ספק כלשהו ולבעצמו, במועדים שיקבע התאגיד לצורך כך, וזאת 

 .תהיה כל טענה בעניין זה

 

)בין עם אלו שביקש של הספקים השונים ומסודרות הצעות מחיר ראויות  לתאגידיעביר  ספקה 2.9

טרם להתקשרות בעצמו, ובין אם אלו שהתאגיד ביקש לפנות אליהם(  ספקלפנות אליהם ה

 .לכך קודם לכן ובכתב התאגידעימם ויהיה רשאי להתקשר עמם רק לאחר שיקבל את אישור 

 

הספק מאשר כי ידוע לו שבמסגרת התקשרות זו קבע התאגיד ניכויים מוסמכים מראש בגינם  2.10

בחלק ות משולמת לספק, והכול כמפורט שאמורה להייהיה רשאי התאגיד לנכות מהתמורה 

 למפרט הטכני. 11.6סעיף א', 
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 לתאגיד  ספקידי ה-השירותים שיינתנו על 3

 

את שירותי האספקה, התקנה,  ספק, מזמין בזה התאגיד מאת הספקבהסתמך על הצהרותיו של ה 3.1

 תחזוקה, לרבות תכנון וכל השירותים הנלווים לשירותים ומוצרים אלו.

 

, פריטי ו/או שירותי האבטחה הטכנולוגית כמפורט במסמכי המכרזעבור נציג התאגיד יבצע הזמנות  3.2

 . ספקבהתאם לצרכיו כפי שיועברו ל

 

 תאגיד.ל וניתןכל תמורה בגין שירות שלא הוזמן במפורש  ספקיובהר, כי לא תשולם ל 3.3

 

הזמנות כלל ו/או להזמינם , או שלא לבצע ספקיודגש כי התאגיד יהיה רשאי לבצע הזמנות מה 3.4

 .באמצעות אחרים, וזאת מבלי שהזוכה יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג בקשר לכך

 

או מי מטעמו לבקר ולפקח על מתן השירותים ועל ביצוע  התאגידמתחייב לאפשר לנציג  ספקה 3.5

ההסכם, לרבות את הטובין הציוד והחומרים הכלולים במתן השירות בכל שלב וללא כל התראה 

בפיקוח ובקבלת כל המידע הקשור  התאגידלהישמע ולסייע לנציגי  ספקמראש. כמו כן, מתחייב ה

 .במתן השירותים

 

אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם אחר שיתגלה בטובין ו/או שירותים המוזמנים או בכל חלק  ספקה 3.6

מהם, הנובעים מטיב העבודה או מטיב החומרים מהם יוצרו, או מאי התאמתם למפרטים או 

 .ובעד כל נזק והפסד שנגרמו, או יגרמו ל תאגידלדגמים והוא יפצה את ה

 

ובכלל זה להגדיל ו/או להקטין את הכמויות ת בכל עת, יובהר, כי התאגיד יהיה רשאי לשנו 3.7

המפורטות בכתב הכמויות נשוא מכרז זה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי,  ובלבד שסך השינויים 

הצעת המחיר של שינויים כאמור, יהיו בהתאם לסה"כ.  30%שיבוצעו בכמויות כאמור, לא יעלה על 

 .הספק כפי שתומחרה בכתב הכמויות

 

ו/או תומחרו ו ידרוש התאגיד מהספק קבלת שירותים ו/או פריטים שלא הוגדרו במקרה שב 3.8

יהיה רשאי לפנות לספק הזוכה ו/או לכל גורם אחר שאינו הספק הזוכה, ולבקש במסגרת מכרז זה, 

הצעת מחיר בעבור השירות או הפריט האמור. למען הסר ספק יובהר, כי התאגיד אינו מחויב להזמין 

ם נוספים ו/או אחרים אלו כאמור מהספק הזוכה, והוא יהיה רשאי להזמינם מכל פריטים או רכיבי

 גורם אחר, בהתאם לשיקול דעתו.

 

כי הכמויות המפורטות בכתב הכמויות שצורף למכרז, אינן הכמויות  הספקעוד מצהיר ומאשר  3.9

או לחילופין  -יתכן ויתווספו  ה, וכי בעקבות שינויים תקציבייםנשוא הסכם ז הפריטיםהסופיות של 

מוותר בזאת על כל  הספקיצוע העבודות נשוא הסכם זה, והכמויות הכוללות המיועדות לב -יופחתו 

 .הסכם זה במסגרתהכמויות שיעשה בהן  טענה ו/או דרישה בנוגע להיקף העבודות ו/או היקף
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 והבדק תקופת ההתקשרות 4

 

 לחלוקה שלהלן:תהיה בהתאם תקופת ההתקשרות עם הזוכה  4.1
 

תימה של חתימת מורשי החממועד תחל חודשים ש 24תהיה לתקופה של עד  הביצוע תקופת 4.2

ההסכם, ובכפוף להנחיות התאגיד לגבי מועד התחילה של כל אתר ואתר, והכול התאגיד על 

בהתאם ללוחות הזמנים הכלליים שנקבעו במסמכי המכרז, לרבות לוחות הזמנים המפורטים 

 ידי התאגיד בהמשך.שייקבעו על 
 

חודשים שתחל ממועד המסירה הסופי של כל אתר ואתר בנפרד, כפי  36תהא בת  הבדק תקופת 4.3

כלל אחריות על ו םתיקוניתחזוקה,  ספקיבצע ה בתקופה זושתאושר על ידי התאגיד בכתב. 

  באחריותו ועל חשבונו., על כל רכיביה המערכת
 

בשלבי הקמה, ומשכך קיימת אפשרות לשינויים , כי נכון למועד זה, התאגיד מצוי יובהר 4.4

לעיל. המציעים מוותרים בזאת על כל טענה או תביעה  3.2-ו 3.1במועדים המפורטים בסעיפים 

 בהקשר זה.
 

 2בעד מעת לעת  ת הבדקתקופאופציה לפי שקול דעתו הבלעדי, להאריך את שמורה ה לתאגיד 4.5

 . הבדקזאת מתום תקופת , ונוספים חודשים 12עד נוספות של  תקופות
 

על אף האמור, לתאגיד שמורה הזכות להביא את ההתקשרות לסיומה בכל עת, בהתאם לשיקול  4.6

דעתו הבלעדי, וזאת מבלי שיצטרך לנמק או לבסס החלטתו זו. מובהר בזאת, כי הזוכה מוותר 

 בזאת על כל טענה בקשר לכך. 
 

 7נה בהתראה בכתב של שלא תוק ספקבמקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד ה 4.7

יהיה התאגיד רשאי לבטל הסכם זה ללא  -ימים, או במקרה של ביצוע פשע על ידיו 

 התראה מוקדמת.
 

ידי התאגיד, לא תהיה על התאגיד חובה לפצות את -בכל מקרה של ביטול ההסכם על 4.8

או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור  ספקה

פק עד לביטול ההסכם בכפוף לניכוי וקיזוז בגין חובות ונזקים, ככל השירותים שסי

 לתאגיד.  ספקידי ה-שנגרמו על
 

בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריות  4.9

או תווים שהוזמנו טרם הפסקת ם לגבי כרטיסים המשיך וליתן את השירותיל ספקה

 ההסכם כאמור. 

 

 ובחומרים שימוש בכלים 5

 

כל הכלים והחומרים, הרישיונות וכיוצא באלה, הדרושים לשם הענקת השירותים לפי  5.1

 ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב. ספקהסכם זה, יירכשו על ידי ה
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שימוש לצורך הענקת השירותים לפי הסכם זה,  ספקכל הכלים והחומרים בהם יעשה ה 5.2

 ן השירותים בהתאם להסכם זה.יהיו מסוג המתאים ללא סייג למת
 

מובהר כי עשיית שימוש בציוד, כלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות  5.3

 הינה הפרה יסודית של הסכם זה. 

 

 ובדק ערבות ביצוע 6

 

-פי הסכם זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על-להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק על 6.1

לתאגיד, בתוך המועדים כפי שנקבעו בהזמנה לקבלת הצעות, ידי התאגיד, ימציא הספק 

בסך שלא יפחות לאורך כל תקופת  א' להסכם זה, ערבות בנוסח ובתנאים הקבועים בנספח

 ₪(. אלף ארבעיםמאתיים )ובמילים: ₪  240,000-מ הביצוע

 

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן )עלייה בלבד( כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי  6.2

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס הוא המדד הידוע בתאריך האחרון להגשת 

 ההצעות במכרז. 

 

פי ההסכם )לרבות, תקופת -על הביצועערבות הביצוע תעמוד בתוקפה למשך כל תקופת  6.3

 כאמור. הביצוע)תשעים( ימים לאחר תום תקופת  90 -ועד ל יו,ככל שיה, ההארכותי

 

על אף האמור לעיל, היה ותלויות כנגד הספק תביעות של עובדיו כנגדו ו/או תלונות עובדים בגין אי  6.4

לא יעמוד בהתחייבותו כלפי התאגיד בהתאם  הספקתשלום בהתאם לדין, ו/או בכל מקרה שבו 

ימים וזאת עד לסיום ההליכים ו/או עד למועד  90-להסכם זה, יאריך הספק את הערבות מעבר ל 

 אחר שייקבע על ידי התאגיד, בהתאם לשיקול דעתו. 

 

בכל מקרה שבו חולט חלק מערבות הביצוע, ישלים התאגיד את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה  6.5

 )שבעה( ימים מיום החילוט. 7בה עובר החילוט האמור, וזאת בתוך נקוב 

 

למען הסר ספק יובהר, כי אין במתן ערבות הביצוע או בחילוטה, כאמור לעיל, כדי לפגוע בזכויות   6.6

 פי כל דין.-פי יתר מסמכי המכרז ו/או על-פי הסכם זהו/או על-ובסעדים המוקנים  לתאגיד על

 

 ל הספק.הוצאות הערבות יחולו ע כל 6.7

 

לא מסר הספק את הערבות כנדרש, במועדה האמור לעיל, ייחשב הדבר כסירוב של הספק  6.8

להתקשר עם התאגיד בהסכם, ויהא התאגיד רשאי בין היתר, לחלט את הערבות שהמציא 

הספק במסגרת המכרז, ללא צורך בהודעה או בהתראה נוספת מעבר לפרק הזמן הנקוב 

זה, כי אין ולא תהיינה לו כל טענות או דרישות כנגד חילוט בסעיף זה. הספק מצהיר לעניין 

 הערבות כאמור.
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מבלי לגרוע מחובתו של הספק לקיים בכל עת ערבות בהתאם להוראות הסכם זה, ובכלל  6.9

זה להאריך את הערבות כאמור לעיל, הרי אם במהלך תקופת הסכם זה עומדת תקופת 

כך לגורם שהנפיק את הערבות, ויודיע כי אם הערבות בפני סיום, רשאי התאגיד להודיע על 

לא יוארך תוקפה, היא תחולט. במקרה כאמור, לא ישולם לספק תשלום כלשהו עד אשר 

 ימציא ערבות לפי דרישת התאגיד בהתאם להוראות סעיף זה.

 

מובהר בזה, כי הספק רשאי לנקוט בכל הצעדים הדרושים לדעתו, בכל עת, לרבות חילוט  6.10

בכספיה, אם מצא כי הספק הפר הסכם זה. כל זאת, מבלי לגרוע מכל סעד הערבות ושימוש 

 ו/או זכות העומדים לתאגיד בגין הפרה צפויה ו/או ממשית של ההסכם על ידי הספק.

 

מובהר ומוסכם, כי היה ומכל סיבה שהיא עשה התאגיד שימוש בערבות, כולה או חלקה,  6.11

פק, כי אז יהיה חייב הספק להשלים, וזאת ללא שמימש את זכותו לבטל את ההסכם עם הס

ימים את סכום הערבות ולהעמיד תחת הערבות שנפרעה, ערבות חדשה ומלאה,  7בתוך 

כאמור בסעיף זה לעיל. היה ולא יעמיד הספק ערבות מלאה חדשה במועד האמור, יהווה 

 הדבר הפרה יסודית של ההסכם והתאגיד יהיה רשאי לבטל את ההסכם על אתר.

 

ביצוע המסירה )לגבי כל אתר בנפרד(, כפי שתאושר בכתב על ידי התאגיד, תחל עם כאמור,  6.12

שהפקיד בידי שאי הספק להחליף את ערבות הביצוע יהיה ר, כאשר במועד זה תקופת הבדק

בהתאם לנוסח ולתנאים המפורטים עבור כל אתר ואתר בנפרד, התאגיד בערבות הבדק )

 להסכם זה(. 1כנספח אבנספח ערבות הבדק המצ"ב 

 

 העדר זכות ייצוג 7

 

איננו סוכן, שלוח או נציג של התאגיד  ספקמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי ה 7.1

ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את התאגיד בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב 

במהות השירותים נשוא הסכם זה, למעט אם הוסמך לכך על ידי התאגיד, מראש 

 ל סעיף מסעיפי המכרז ו/או ההסכם כהסמכה כאמור.ובכתב. אין לפרש כ

 

מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא באחריות הבלעדית לכל נזק  ספקה 7.2

 לתאגיד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. 

 

 

  ספקהיעדר יחסי עובד ומעסיק בין התאגיד ל 8

 

כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה, ואין  , לרבות מי משותפיו או מעובדיו, משמשספקה 8.1

, ספקלראות כל זכות שניתנה לתאגיד על פי הסכם זה לפקח, להדריך או לתת הוראות ל

או לכל מי שמועסק על ידו או מטעמו, אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות 
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ו ו/או כל עובד המועסק על ידו ו/או כל מי שפועל מטעמ ספקהסכם זה במלואו. בין ה

 מעסיק.-ובין התאגיד לא יתקיימו יחסי עובד

 

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים המפורשת  8.2

ו/או עובדיו כעובד התאגיד, הרי  ספקכפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את ה

השכר ו/או עובדו יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה על פי  ספקששכרו של ה

, ספקשהיה משולם לעובד התאגיד שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של ה

יהיה להשיב לתאגיד את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה  ספקועל ה

 לבין השכר המגיע לו כעובד התאגיד.

 

או מי מטעמו העניק את השירותים כעובד התאגיד,  ספקהיה וייקבע כי עובד של ה 8.3

לשפות את התאגיד, מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו לתאגיד  ספקיהיה על ה

 בשל קביעה כאמור.

 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם התאגיד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור  8.4

 מהתאגיד. ספקגיע לבסעיף זה, רשאי יהיה התאגיד לקזז סכומים אלו, מכל סכום שי

 

 העסקת עובדים  9

 

מתחייב להעסיק על חשבונו צוות  ספקלשם הענקת השירותים נשוא הסכם זה, ה 9.1

עובדים בהיקף הנחוץ לביצועם ובעל כישורים וניסיון כנדרש במסמכי המכרז, בהצעה 

 ובהסכם.

  

עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל דיני העבודה החלים  ספקהעסיק ה 9.2

, כפי נוסחם ותוקפם מעת 1987-על העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז

לעת וכן יהיה אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים 

הרחבה כאמור תחשב  על העובדים. מובהר כי הפרת הוראות חוקי העבודה וצווי

 כהפרה יסודית של הסכם זה.

 

לא יהיה רשאי להתקשר עם צדדים שלישיים לצורך מתן שירותים לפי הסכם  ספקה 9.3

 זה, אלא באישור התאגיד בכתב ומראש.

 
 

 התמורה 10

 

בתמורה לביצוע כל השירותים המנויים בהסכם זה לשביעות רצון התאגיד, ישלם  10.1

אשר )כתב הכמויות( הנקובה בטופס הצעת המחיר בהתאם לתמורה  ספקהתאגיד ל

  , כפי שאושר על ידי וועדת המכרזים בתאגיד.ספקצורף להצעת המחיר של ה
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מעלות הפרויקט המאושר על ידי התאגיד  15%שהינו  התשלום עבור התכנון המפורט 10.2

מועד סיום התכנון ואישור התאגיד על כך, ובכפוף לאחר ישולם לספק  – אתרעבור כל 

לעניין מועדי  10.7להלן לעניין המצאת החשבונית, ובסעיף  10.6לאמור בסעיף 

 התשלום.

התשלום עבור כל יתר הפריטים הקבועים בכתב הכמויות, ככל שיוזמנו, ישולמו לספק  10.3

מצאת פירוט בהתאם לביצוע בפועל ואישור התאגיד על כך מידי חודש, ובכפוף לה

 להלן. 10.7 – 10.5וחשבונית לפי סעיפים 

משווי ההסכם כולו )דהיינו, כל העבודות שהוזמנו  20%שהינו סך של החשבון הסופי  10.4

המערכות כלל מסירת יום ממועד  30ישולם רק לאחר במסגרת ההתקשרות דנא( 

 , לשימוש מידי, לשביעות רצון התאגיד הקבועות במכרז, כשהן תקינות ומוכנות

ואושרה לשביעות  התקבלה בפועל, הזמנה שבוצעההתשלום יבוצע בגין כל כאמור,  10.5

לכל חודש  10-לצורך כך יעביר הספק מידי חודש, ולא יאוחר מהיום ה. רצון התאגיד

שהוגשו לאחר  וחשבונותפירוט  .חשבון מפורטוכן  את פירוט העבודות שבוצעו על ידו

 בכל חודש, יראו כאילו הוגשו בחודש העוקב. 10-היום ה

ההזמנות שבוצעו עד לאותו לתאגיד פירוט  ספקיעביר הבכל מועד שיידרש לכך,  10.6

 . , בצירוף חשבונית מסהמועד

ונית בתאגיד, ובכפוף מיום קבלת החשב 30בתנאי שוטף +  ספקהתמורה תשולם ל 10.7

 .נציג התאגידידי  לאישורה על

, ולא תוצמד למדד המחירים לצרכן ו/או לכל התמורה תשולם בשקלים חדשים בלבד 10.8

 מדד אחר.

עבור  ספקמובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם ל 10.9

תשלום אחר או נוסף פרט  כל ספקלא ישולם למתן השירותים כמפורט בהסכם. 

הארכותיה, ככל שתהיינה( ולא  , לא במהלך תקופת ההתקשרות )עלהאמורהלתמורה 

ולא  ספקאחריה, עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא ל

 לאדם אחר.

מובהר בזאת כי התמורה המפורטת לעיל הינה כוללת וסופית, וכי התאגיד לא ישלם  10.10

כל תשלום מעבר לתמורה זו, ולרבות לא בגין הוצאות משרדיות, שליחויות,  ספקל

 יעות, הוצאות תקורה מכל סוג שהוא, אובדן רווח וכיו"ב.נס

לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי התאגיד בגלל עיכובים בתשלום התמורה  ספקל 10.11

 כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.
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 עם קבלת התמורה לפי הסכם זה.  דין,כמקורית חשבונית ימציא לתאגיד  ספקה 10.12

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים ציבוריים  10.13

וכן כל אישור שיידרש על פי כל  1987 -)אכיפת ניהול חשבונות()אישורים(, התשמ"ח 

 דין ועל פי נהלי התאגיד, כפי שיהיו מעת לעת.

ום , התמורה הנ"ל הינה סכום סופי, התאגיד ינכה במקור מכל תשלספקלמען הסר  10.14

, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין, אלא ספקל

, זמן סביר לפני ביצוע התשלום, אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס ספקאם ימציא ה

 או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר.

 קיזוז 11

 

יהא רשאי מבלי לגרוע מזכות התאגיד לכל תרופה ו/או סעד על פי כל דין, התאגיד  11.1

פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר -על ספקו לשלם לילקזז מהתמורה שעל

, בין אם פי כל הסכם אחר-פי הסכם זה או על-על ספקכל סכום המגיע לתאגיד מה -

  מדובר בסכום קצוב או בסכום שאינו קצוב.

 נזיקין פיצוי ושיפוי  12

 

אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה  יישא באחריות מלאה בגין כל פגיעה, הפסד, ספקה 12.1

שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של מי מטעמו, 

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

 מהפעלתו של הסכם זה.

נזק מכל סיבה שהיא מוסכם בין הצדדים כי התאגיד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או  12.2

או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של מי  ספקשייגרמו לגופו או רכושו של ה

מטעמו או לרכוש התאגיד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או 

 בלבד. ספקעקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על ה

מתחייב לשפות את התאגיד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה  ספקה 12.3

כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של  ספקשהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של ה

 הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת התאגיד.

, ספקה אינו רשאי לציין את זהותו על גבי דפי המידע. נושא זה כולל: סמלים של ספקה 13.1

 שמו וכל אזכור אחר המזהה אותו, אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מהתאגיד.

את כל  ספקבתום הפיתוח או מיד עם דרישה ראשונה של התאגיד בכתב, יעביר ה 13.2

העיצובים, תמונות, גופנים, התוכניות, התוכנות, יישומים ממוחשבים וכל חומר שבידו 
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ירותים אחר, המועסקים במסגרת הפרויקט, ושהם ש ספקאו בידי עובדיו, עובדים וכל 

קניינו של התאגיד או שלתאגיד זכות שימוש בו, לידי התאגיד. החומר יועבר באותו 

 .ספקפורמט בו שימש את ה

 שמירת סודיות  13

 

 מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא    ספקה 13.1

ל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכ 

נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר ובפרט פרטי העובדים שלפי טיבם 

, עובדיו או מי מטעמו עקב ספק"( שיגיעו לידי המידע סודיאינם נכסי הכלל )להלן: "

במהלך  או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם התאגיד, וזאת

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

מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או  ספקה 13.2

 שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם התאגיד.

מיוחדים לעניין שמירת סודיות, בדבר הסדרים  ספקהתאגיד רשאי ליתן הוראות ל 13.3

 ספקלרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים וה

 הזוכה מתחייב למלא אחר דרישות התאגיד בנדון.

מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה,  ספקה 13.4

 ך.אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג התאגיד המוסמ

יעמיד לרשות התאגיד בצורה מלאה,  ספקעם סיום הסכם זה, מכל סיבה שהיא, ה 13.5

מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם 

"(. כל המידע יועבר המידע" -זה ו/או במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה )להלן 

לתאגיד ו/או לצד שלישי שימנה התאגיד, בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, בקבצי 

מחשב, בע"פ ו/או כל אופן אחר( בלוח זמנים שייקבע ע"י התאגיד, וללא כל תמורה 

 , מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של התאגיד.ספקנוספת. למען הסר 

להחתים כל מי מטעמו ככל שיידרש לכך על ידי התאגיד, מתחייב לחתום ו ספקה 13.6

שעתיד להיות קשור במתן השירותים נשואי מכרז והסכם זה ושעשוי להיחשף למידע 

 להסכם זה. 1ב-בנוסח הקבוע נספחים ב ו נספחי השמירה על הסודיותעל  ,כאמור

 

 הסבת ההסכם 14

 

או להעביר את התחייבויותיו על פי הסכם זה  מתחייב לא להסב או להמחות ספקה 14.1

כולן או חלקן, ואין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו 
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על פי הסכם זה, אלא אם קיבל את הסכמת התאגיד לכך מראש ובכתב. התאגיד יהיה 

או  רשאי לסרב ליתן את הסכמתו כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו,

 להסכים בתנאים שימצא לנכון.

רשאי למסור לאחר את ביצוע התחייבויותיו כולן או מקצתן, אלא  ספקכמו כן, אין ה 14.2

בהסכמת התאגיד מראש ובכתב. התאגיד יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו כאמור, 

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

ין באישור התאגיד להסבה כאמור בסעיף זה לעיל כדי לפטור את , אספקלמען הסר  14.3

 .מאחריות ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן ספקה

 אחריות וביטוח 15

יהיה אחראי כלפי התאגיד לטיב השירותים שסופקו ו/או היו צריכים להיות מסופקים  ספקה 15.1

אחראי לכל נזק שייגרם לכל מאן דהוא  ספקידו. מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, יהיה ה-על

עקב מעשה ו/או מחדל רשלניים שלו ו/או של מי מן המועסקים על ידו ו/או הפועלים עבורו 

 .באספקת השירותים

, כדי לשחרר אותו מאחריותו ספק, ו/או במתן הנחיות לספקאין באישור התאגיד לפעולות ה 15.2

 .המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין

ואישור עריכת הביטוח, יהיו בהתאם לנספח הביטוח  ספקהביטוח אשר יחולו על ההוראות  15.3

 .זה להסכם 1ג'-ג' וכחלק בלתי נפרד הימנו כנספח המצ"ב להסכם זה 

 

 סמכות שיפוט 16

 

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט   16.1

 המוסמכים מבחינת העניין בעיר תל אביב.

 והודעות כתובות 17

 

 והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם. ספקכתובות ה 18.1

הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה ונמסרו  18.2

שעות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר, ואם נשלחו בפקסימיליה  48ביד, ותוך 

 לפוני בדבר קבלתן.כאילו הגיעו במועד שליחתן בכפוף לקבלת אישור ט –או בדוא"ל 
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 כללי 19

 

שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותיו על פי הסכם זה  19.1

 לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע  מוותר בזאת על כל זכות לעכבון ספקה 19.2

 תשלום התמורה.-שנמסר לו על ידי התאגיד בקשר עם הסכם זה, לרבות בנסיבות של אי

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:

 

________________  __________________ 

  ספקה                  התאגיד                                         
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 נספח א                                                     

 ביצוע -בנקאית ערבות 

 

 לכבוד

 תאגיד השידור הישראלי

 א.נ.,

 כתב ערבות מס' .............................. הנדון:

 

"( אנו ערבים בזאת המבקש"לבקשת_____________________________________)להלן:  .1

)ובמילים: מאתיים ₪  240,000כלפיכם בערבות מוחלטת וללא תנאי, לסילוק כל סכום עד לסך של 

___________)* יש למלא את המדד הידוע שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך₪(, אלף ארבעים 

המבקש כלפי תאגיד השידור  להבטחת מילוי כל התחייבויות(, וזאת במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז

 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות. 18/2018 הישראלי, בקשר עם מכרז מס'

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות, מבלי  7אנו נשלם לכם תוך  .2

לה את סילוק סכום הערבות שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו או לדרוש תחי

 ., ומבלי שתיטען כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד בקשר לחיוב כלפיכםמהמבקש

עד ליום ______________ועד בכלל, ותוארך על החל מיום___________ וערבות זו תישאר בתוקף  .3

 פי דרישתכם. 

 דרישה על פי כתב ערבות זה יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו הינם: .4

 __________________:___________חברת הביטוח /הבנקשם 

 הכתובת:_________________________________________

 טלפון:__________________________ פקס:_____________
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 1נספח א

 )עבור אתר__________( בדק –בנקאית ערבות 

 

 לכבוד

 תאגיד השידור הישראלי

 א.נ.,

 כתב ערבות מס' .............................. הנדון:

 

"( אנו ערבים בזאת המבקש)להלן: "_______________________לבקשת______________ .5

מאה ועשרים )ובמילים: ₪  120,000כלפיכם בערבות מוחלטת וללא תנאי, לסילוק כל סכום עד לסך של 

פי תאגיד השידור הישראלי, בקשר עם מכרז המבקש כללהבטחת מילוי כל התחייבויות וזאת ₪(, אלף 

  לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות. 18/2018 מס'

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות, מבלי  7אנו נשלם לכם תוך  .6

שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות 

 ., ומבלי שתיטען כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד בקשר לחיוב כלפיכםמהמבקש

עד ליום ______________ועד בכלל, ותוארך על החל מיום___________ ותישאר בתוקף ערבות זו  .7

 פי דרישתכם. 

 דרישה על פי כתב ערבות זה יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו הינם: .8

 __________________:___________חברת הביטוח /הבנקשם 

 הכתובת:_________________________________________

 טלפון:__________________________ פקס:_____________              
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  –נספח ב' 

 1977-התחייבות בדבר שמירה על סודיות במסגרת אספקת שירותים לפי חוק העונשין, התשל"ז
 

 כללי

סודות )להלן: "חוק העונשין"( קובע הוראות בדבר החובות הקשורות בשמירת  1977 –חוק העונשין, תשל"ז 
רשמיים ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של אזרח בכלל ושל אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר 

 .]נוסח משולב[ בפרט 1958 -כמשמעו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח 

"התאגיד"( יהא  -, קובע כי תאגיד השידור הישראלי )להלן 2014-לחוק תאגיד השידור הישראלי, תשע"ד 6סעיף 
  .[]נוסח משולב 1958 -ף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח גו

לחוק העונשין, משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כתאגיד,  118לסעיף 
מאחר והוא קובע הוראות בדבר מסירת ידיעות רשמיות שהגיעו לבעל החוזה בתוקף תפקידו וההתקשרות עם 

 .ו/או התרשלות בשמירתן ובהחזקתו, והוא מטיל עונשים חמורים על העוברים על הוראות אלההתאגיד, 

 :)א( לחוק העונשין קובע 118סעיף 

]נוסח  1958 –היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח 
אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, משולב[, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו 

 .ידיעה כאמור לאדם שלא היה מסומך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת

לרבות מי שהועסק כעבוד או נותן שירותים, לשם ביצוע החוזה; ואולם תהא זו הגנה  –בסעיף זה "בעל החוזה" 
ת כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על התחייבות לשמור ידיעו

 ."לב

 :"ידיעה"

 :לחוק העונשין ככוללת 119ידיעה" מוגדרת בסעיף "

לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תבנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם המכילים  –ידיעה" "
 ;ידיעה או עשויים לשמש מקור לידיעה

איסור מסירת "ידיעה" שהגיעה לבעל החוזה עקב ביצוע החוזה, אינו חל איפוא על ידיעה סודית דווקא, ואפילו 
לא רק על ידיעה חשובה. האיסור חל על מסירת כל ידיעה שבעל החוזה קיבל עקב ביצוע החוזה, מאיזה סוג 

 .שהוא כמוגדר לעיל

 :סמכות למסירת ידיעה

הגיעה אליו עקב ביצוע החוזה רק אם הוסמך כדין למסור אותה, ובתנאי נוסף בעל חוזה רשאי למסור ידיעה ש
 .שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה. הוראה זו חלה על בעל החוזה גם לאחר תום החוזה

במפורש, בעל חוזה  –או עובד בשמו  –סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא, הסמיך התאגיד 
  .ויימת או ידיעות מסוג מסויים, הרי אין עבירה בעצם מסירת הידיעהלמסור ידיעה מס

 :סמכות לקבלת ידיעה

בעל חוזה שיש לו "סמכות כדין" למסור ידיעה, אינו רשאי למסרה לכל אדם. החוק מתיר למסור ידיעה רק 
  .לאדם המוסמך לקבלה
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ובעל חוזה אשר עומד בפני הצורך  מכל הנאמר לעיל מסתבר כי הסמכות למסור ידיעה שונה ממקרה למקרה,
למסור ידיעה, חייב לשקול בזהירות רבה אם אמנם הוא מוסמך למסור את הידיעה, ואם האדם לו הוא עומד 
למסור אותה אמנם מוסמך לקבלה, ומשנה זהירות דרושה כאשר מדובר במסירת ידיעה מחוץ לתאגיד ו/או 

 .מחוץ לשירות המדינה

 

תוקף היותו עיתונאי, אינו מוסמך לקבל ידיעות יותר מאשר הציבור הרחב זכאי לנותן יש להדגיש כי עיתונאי, ב
  .שירותים

 

אני מתחייב בזה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט לעיל, וכי נהירות לי 
  .1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 118חובותיי מכוח סעיף 

   

 חתימת המתחייב  תאריך
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 '1נספח ב

 התחייבות לשמירת סודיות

 
והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין תאגיד השידור הישראלי  הואיל

 לבין ............................ )המציע( יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע
(Information), או ידע Know- How))  ,כלשהם 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 

ן אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, באמצעי אחסו
אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, 
מסמכים ודו"חות לרבות כל מידע שנמסר על ידי התאגיד ו/או מי מטעמו ו/או הגיע לידיעת 

 ;("הספק במסגרת הסכם זה )להלן: "המידע
 

י כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא והוסבר לי וידוע ל והואיל
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 

 ;1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 118פלילית לפי סעיף 
 

  :נוכח האמור, אני הח"מ מתחייב כלפי תאגיד השידור הישראלי כדלקמן
 

  .המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה .1
לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו. מובהר כי  .2

תאגיד ו/או מידע סודי לצרכי מסמך זה, לא יכלול מידע שהיה ידוע לספק שלא מאת ה
 .מטעמו ו/או מידע שהגיע ו/או שיגיע לידיעת הספק ללא הפרת ההתחייבות לסודיות

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת אספקת  .3
השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש 

וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, 
  .או אופן שהם, את המידע

ידי -ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4
הספק או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין 

להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, 
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 התחייביותי על פי  .5

מצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, כתב התחייבות זה ובין השאר, לנקוט בכל א
 .ביטחונית, נוהלית או אחרת

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור בהתחייבות  .6
  .זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה

וצאה או תוצאה מכל סוג, להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או ה .7
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  .8

שהגיע לחזקתי או לידי עקב אספקת השירותים או שקיבלתי מכל  מכם או השייך לכם או
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
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יד זכות בכל מקרה שאפר התחייבות זו ושאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד, תהיה לתאג .9
  .תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו  .10
 -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1997 -לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז

1981.  
המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות מוסכם וידוע לי כי על העתקים של  .11

   .כתב התחייבות זה
מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת  .12

  .פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם-המוקנית לתאגיד על
 
 

 ולראיה באתי על החתום
       

 חתימת המתחייב  ת.ז  שם מלא  תאריך
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 ביטוח – ג  נספח

 

, ספקן הלערוך ולקיים, על חשבו ספקה עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,  ספקלגרוע מאחריות ה מבלי .1
קיימת )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, למשך שלוש  ספקההסכם וכל עוד אחריות התקופת  כללמשך 

באישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים את הביטוחים  ,שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם(
עריכת  אישור"ו "ספקה ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  ,1גכנספח  זה להסכם

 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  לפי, הביטוח"

מתן השירותים להמציא לידי המזמין, לפני תחילת  ספקה עלצורך בכל דרישה מצד המזמין,  ללא .2
או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא התקשרות וכתנאי מוקדם ל
אישור ידי המזמין ל להמציא ספקהעל בתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, ספקה חתום בידי מבטח

נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל  ביטוחלתקופת  פקסבגין חידוש תוקף ביטוחי ה ,עריכת ביטוח מעודכן
 לעיל.  1ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  עוד הסכם זה בתוקף

עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי  ספקיודיע למזמין, כי מי מביטוחי ה ספקבכל פעם שמבטח ה
ביטוח מחדש ולהמציא אישור לערוך את אותו ה ספקלרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על ה

 עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

המוטלת  ,הינם בבחינת דרישה מזערית ספקכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה מובהר .3
כדי  ואין בהו/או על פי כל דין, לפי ההסכם  ספקהלגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי ספקעל ה

 המזמיןכל טענה כלפי לא תהיה  ספקול ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ספקלשחרר את ה
 האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  ,או מי מטעם המזמין

כאמור  ספקהשיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, .4
את ביטוחי על מנת להתאים  ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,ינוילבצע כל ש ספקועל הלעיל, 

 .על פי הסכם זה ספקה להתחייבויות ספקה

אינן מטילות על  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעילהמזמין זכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
, טיבם, היקפם, ספקביטוחי הכל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם המזמין כל חובה על או המזמין 

או זה  הסכםעל פי  ספקההמוטלת על  ,ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא
את אישור ובין אם לאו, בין אם בדק דרש עריכת שינויים כמפורט לעיל וזאת בין אם  על פי כל דין,

 .ובין אם לאועריכת הביטוח 

לרכוש או ציוד כלשהו, אובדן או נזק  לכלמאחריות המזמין  ואת הבאים מטעםפוטר את המזמין  ספקה .6
ולא תהיה לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים,  ספקאו מי מטעם ה ספקהמובא על ידי ה

פטור כאמור לא  בגין אובדן ו/או נזק כאמור.נזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה ספקל
 ן.יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדו

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות , ספקשייערך על ידי ה ,כל ביטוח רכוש נוסף או משליםב .7
על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת  ויתורוה וכלפי הבאים מטעם המזמין;התחלוף כלפי המזמין 

 שגרם לנזק בזדון.  ,אדם
 םאו חלק מההשירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .8

נאותות המשנה פוליסות ביטוח  קבלנילדאוג כי בידי  ספקהעל , ספקמשנה מטעם ה ניקבלעל ידי  ינתנוי
  בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.

שירותים לרבות שירותים במלואם, ביחס ל אחריות כלפי המזמיןמוטלת ה ספקהעל כי  ,מובהר בזאת
 .משנה  נו או אמורים היו להינתן על ידי קבלנישנית

על אף האמור לעיל, אי המצאת  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .9
ימים ממועד בקשת המזמין בכתב,  10אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 להמצאת אישור כאמור.
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 __________:תאריך                  אישור עריכת הביטוח -1גספח נ                                               
וסייגיהן, עד כמה שלא שונו באישור זה, ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ יםהמפורט יםהביטוח
 .הפוליסות המקוריותמתנאי 

 מעמדו
המבוטח / בעל 

 מקבל האישור מעמדו הפוליסה

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☐

 נותן שירותים ☒

 קבלן☐

אחר: ☐
______  

  שם: 
___________________ 

 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

 עבודות /מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 ______אחר:  ☐

 שם:
 תאגיד השידור הישראלי בע"מ 

 ו/או חברת האם ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות

 כתובת: 
      

 , תל אביב6מרחוב קרמניצקי  :כתובת

      

  הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח רתיאו
 התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות אספקה,
                                 מיום                      הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☒הסכם   ☐   -בקשר ל

                                                                                                                                :פירוט נוסף

  הכיסויים       

סעיפים מיוחדים לטובת מקבל 
 האישור

 תקופת הביטוח
 / סכום ביטוח גבול האחריות

 ☒    ₪☐ $  
  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 סעיף שיעבוד ☐

 ויתור על תחלוף ☐

 רכוש  לחץ להשלמת טקסט  לחץ להשלמת טקסט  לחץ להשלמת טקסט

 רכוש ☐

 א. תוצאתי ☐

1 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

למקרה ולתקופת  4,000,000  לחץ להשלמת טקסט
 הביטוח

 צד ג'  לחץ להשלמת טקסט
 

2 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

לעובד, למקרה  20,000,000  לחץ להשלמת טקסט
 ולתקופת הביטוח 

 מעבידים  לחץ להשלמת טקסט
 

3 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

   לחץ להשלמת טקסט
 

                  ת.רטרו: 

למקרה ולתקופת  500,000
 הביטוח 

 4 אחריות מקצועית  לחץ להשלמת טקסט

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☐

 אחריות צולבת ☐

                       
 

                   ת.רטרו: 

 אחריות המוצר  לחץ להשלמת טקסט  לחץ להשלמת טקסט
 

5 

 מבוטח נוסף ☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 הרחב שיפוי ☐

 אחריות צולבת ☐

 ויתור על תחלוף ☐

  לחץ להשלמת טקסט
 
 

                     ת.רטרו: 

 6  לחץ כאן  -אחר   לחץ להשלמת טקסט  לחץ להשלמת טקסט

 בכתב ובדואר רשום למקבל האישור. יום 30 מראש בתהפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה  •

 סעיף השתתפות / כפל ביטוח. ולא יחולביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו  •
  המבטח      חתימת האישור: 
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_______________________ 


