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 הזמנה להציע הצעות -מסמך א 

 מבוא .1

הוקם מכוח חוק השידור  "(התאגיד)להלן: " תאגיד השידור הישראלי 1.1

 "(. חוק השידור הציבורי)להלן: " 2014-הציבורי הישראלי, התשע"ד

קיום בין היתר, הם כוללים והשידור הציבורי  נקבעו בחוקהתאגיד  פקידית 1.2

מצעים חזותיים, סוגי תוכן שונים באאספקת שירות לציבור וכ שידורים

י התאגיד ממוקמים אתר. בדיגיטלקוליים וכתובים, בטלוויזיה, ברדיו ו

  . באר שבעירושלים, תל אביב, חיפה וב

גיבוי ספריית יחידה אחת של  שלרכש במסגרת פעילותו, התאגיד נזקק לשירותי  1.3

ולשירותי שירות , לצורך גיבוי נכסי הווידאו והאודיו של התאגיד LTOקלטות 

וכן לשירותי מתן  על נספחו תיאור השירותים –מסמך ב' בכמפורט ואחריות 

 .אחריות

 ישגלה, להזמין מציעים אשר עומדים בתנאי הסףתכבד בזאת התאגיד מ 1.4

 כמפורט להלן.  דנן מכרזהצעה ל

 או לבטל להפחית, , לשנותלתאגיד בלבד נתונה זכות הברירה להוסיף 1.5

  . שירותים

הזוכה פעילות התאגיד. על הספק משליכים על מובהר כי השירותים נשוא המכרז  1.6

כל ולהקפיד על  איכות מעולה, באופן שוטף ורציףספק שירותים ומוצרים בל

תנאי זה הנו יסודי להתקשרות מכוח המכרז תיאור השירתים.    –הנדרש במסמך ב'  

 דנן.   

 –בכל מסמכי המכרז המונחים הבאים יהא משמעם כפי שהוגדרו במסמך ב'  1.7
 ",אישור הפעלת המערכת"", המערכת", ""ספריית הגיבויהמפרט הטכני: 

 ". שירותי שירות ואחריות"

 ההתקשרותתקופת תנאים כלליים ו .2

הזוכה יספק לתאגיד את השירותים באופן מעולה ולשביעות רצונו המלאה  2.1

 של התאגיד. 

 . השירותים במתן בלעדיות זוכהל מקנה אינה במכרז הזכייה 2.2

בכל עת לפי האספקה התאגיד יהא זכאי לצמצם או להרחיב את היקפי  2.3

מבלי וכן לא להזמין כל שירות כלל, שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, 

שהתאגיד יהא מחויב לנמק או לבסס את החלטתו ומבלי שלמציע תהיה כל 

 .טענה בקשר לכך

ם כולם או חלקו/או המוצרים התאגיד יהיה רשאי לקבל את השירותים  2.4

או שלא הגיש  באמצעות כל גורם אחר, לרבות גורם שאינו הזוכה במכרז
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בכל עת, לרבות לצורך מתן שירותי השירות והאחריות , וזאת  הצעות למכרז

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

בחור מספר מציעים מתאימים ולפצל ביניהם את וכן יהא רשאי ל

הכל בחלק מסוים של אחת ההצעות,  ת הצפויה, ו/או לבחור רקההתקשרו

   .לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד

תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי החתימה  2.5

 . של התאגיד על החוזה המצורף

על הזוכה לספק את ספריית הגיבוי בתוך __________ מיום חתימת  2.6

שות כל פעולה שתידרש על מנת להביא את ולע ההסכם על ידי התאגיד

ספריית הגיבוי למצב שבו תפעל. התאגיד ינפיק לספק אישור בכתב כי 

ספרייה הגיבוי פועלת, ומועד הנפקת האישור ייחשב כתחילת מועד הפעלת 

 "(. "אישור הפעלת הספרייהספריית הגיבוי )להלן: 

חדשים  36משך תקופת האחריות שעל הספק לתן לספריית הגיבוי, יהיה ל 2.7

החל ממועד הנפקת אישור הפעלת ספריית הגיבוי על ידי התאגיד. כל 

תקופת ההתקשרות החל מיום חתימת ההסכם על ידי התאגיד ועד לסיום 

תקופת ההתקשרות תקופת האחריות לפי סעיף זה תכונה להלן: "

 ".   הראשונה

ריך מעת נתונה זכות הברירה לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאבלבד לתאגיד  2.8

לעת את תקופת ההתקשרות הראשונה, לאספקת שירותי האחריות, 

חודשים נוספים, או חלק מהם,  24 של עדלתקופה ו/או לתקופות נוספות 

וזאת מתום תקופת ההתקשרות הראשונה באותם התנאים או בתנאים 

  (.תקופות ההארכה"המיטיבים עם התאגיד )להלן: "

 לוח זמנים למכרז .3

 לוחות הזמנים: להלן 3.1

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 

בצהריים,  12:00בשעה  9.12.2020

 ayelete@kan.org.il למייל: 

 מועד אחרון להגשת הצעות

 בצהריים 12:00בשעה  20.12.2020

לתיבת המכרזים של התאגיד ברחוב 

 בירושלים  23כנפי נשרים 

 

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

 אחרים המופיעים בגוף המכרז, יקבעו התאריכים בטבלה.

mailto:ayelete@kan.org.il
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הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן שהתאגיד שומר לעצמו את שיקול  3.3

בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של התאגיד המועדים המנויים לעיל, 

(www.kan.org.il כל עוד טרם חלף מועד זה, ולא תהא למי מהמציעים ,)

 כל טענה או דרישה בקשר לכך. 

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

גם בסמוך למועד זה, לגבי דחיות מועדים המועד האחרון להגשת הצעות ו

ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת 

 המכרז. 

למניעת ספק מובהר בזאת, כי באחריות המציעים לבדוק אודות פרסום  3.5

תשובות הבהרה ועדכונים למכרז, ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או 

שפורסמו באתר האינטרנט ואשר לא ידעו עליו, אף אם עדכון למכרז 

 פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

 הליך הבהרות .4

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר  4.1

ת ועדת לידי הגב' איילת אלינסון, רכז ayelete@kan.org.il  אלקטרוני:

 מובהר כי לא יתקבלו פניות בטלפון. לעיל. 3.1 עד למועד הקבוע בסעיףהמכרזים, 

, הניתן לעריכה Wordבאמצעות קובץ ובקשות הפונים מתבקשים להגיש שאלות  4.2

 בשפה העברית בלבד, בפורמט שלהלן:

 פירוט השאלה 
מספר  

 הסעיף  

 מתייחסת אליו המסמך

 השאלה

מספר )מספר המסמך, שם המסמך, 

 ושם הצרופה למסמך(הצרופה למסמך 

שם  

 המציע 

מספר 

 עמוד

במסמכי  

 המכרז 

  

 המחשה:

חוברת ההצעה. טופס מס'  –מסמך ג' 

אימות חתימה ואישור בעלי זכויות  - 1

 חתימה בשם המציע

  

     

 

לצרף "  14/2020מכרז    –שאלות הבהרה  (: "הנושא  בשורת)  לציין  יש  ל"בדוא  בפנייה 4.3

וכן, יש לציין את שם המציע, שם איש הקשר מטעמו לצורך את קובץ השאלות 

  .)דוא"ל( קבלת תשובה, מספרי הטלפון שלו )קווי ונייד( וכתובת דואר אלקטרוני

מציע הסבור, כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את  4.4

 השגותיו או הערותיו רק במסגרת הליך ההבהרות דנן.

http://www.kan.org.il/
mailto:ayelete@kan.org.il
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ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתו  4.5

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

בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע תיקון  4.6

מסמכי המכרז, בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה, כלשהו 

יפורסם מסמך הכולל את התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של התאגיד 

(www.kan.org.il והמציעים יידרשו לצרף את המסמך האמור להצעתם, כשהוא )

ידיהם ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בכל מקרה תשובות -חתום על

ותיקונים כאמור לתנאי המכרז, יהיו תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק בלתי 

 נפרד ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין.

באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה ועדכונים  4.7

למכרז זה, והם מוותרים מראש על כל טענה בגין הודעה ו/או עדכון למכרז 

של התאגיד ואשר לא ידעו עליו, אף אם פורסמו בסמוך   שפורסמו באתר האינטרנט

 למועד האחרון להגשת הצעות.

פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את -יובהר, כי התאגיד יהיה רשאי בכל עת ועל 4.8

, או בכל דרך האמור לעיללוחות הזמנים הקבועים במכרז, בהודעה שתינתן לפי 

 אחרת בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד.

   סףהתנאי  .5

 הדרישות המפורטות להלן: בכל רשאי להגיש הצעות מציע העומד

או עוסק  הרשום בישראל כדין)חברה, שותפות וכיו"ב( המציע הינו תאגיד  5.1

 מורשה כדין. 

ואת המסמכים  1לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף טופס מספר 

 הנקובים בו. 

בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק מקיים את כל התנאים והמציע  5.2

 .  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

ואת  2לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף את טופס מספר 

 המסמכים הנקובים בו. 

 מסוגלת לעמוד בכל הדרישות הבאות:וצעת על ידי המציע מערכת המה 5.3

  . FC – Fiber Chanel ממשק  5.3.1

  . 1פלוס  Nבתצורת ספקי כוח  5.3.2

טייפים  של לפחות תשעה כונניבמערכת אפשרות להתקנה  5.3.3
LTO-8 full height .  

בכל אחד   Eco Digital DIVA Coreתאימות למערכת  5.3.4
 מהבאים: 

  8סביבת גרסה  5.3.4.1
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  Windows Server 2019סביבת  5.3.4.2

 .  SCSI/FCבחיבור  5.3.4.3

  למערכת.  end of lifeהמערכת לא הגדיר מועד יצרן  5.3.5

ולצרף  5לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע להשלים את טופס מספר 

 של יצרן המערכת.  Data Sheetמסמך 

לפחות  בישראל סופק, על ידי המציעהדגם או המודל של המערכת המוצעת  5.4

בעבור גורם אחד )שאינו התאגיד( במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו 

אספקת המערכת יכול ותהיה על למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 

 ידי כל גורם שהוא, ואין הכרח שנעשתה על ידי המציע דווקא.  

 2.7עד  2.1יובהר אין הכרח שכל אפיוני המערכת המפורטים בסעיפים 

י סופקו בישראל, ודי אם הדגם או המודל המוצע סופק למפרט הטכנ

מפרט הנדרש בבאפיונים שונים מגם אם מה שסופק היה בישראל כאמור, 

 הטכני. 

 . 5לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר 

בכל אחת ₪ לשנה  700,000 לפחותשל היקף מחזור כספי המציע בעל  5.5

  .2019 -ו  2018, 2017 מהשנים

וכן לצרף את  5לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר 

   .6טופס מספר 

 הבהרות -תנאי סף  .6

מובהר בזאת כי אלא אם כן נקבע במפורש אחרת במסמכי המכרז, הרי שלצורך 

ניסיון עמידה בתנאי הסף על המציע  לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס 

חברת אם, חברת בת רבות ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו ל

או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם 

  הגוף המציע טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

  מסמכים שיש לצרף להצעה .7

חוברת ההצעה  –חתום כדין על ידי המציע. למסמך ג' חוברת ההצעה  -מסמך ג' 

יש לצרף את הטפסים וכל המסמכים, המידע כשהם תקפים, נכונים ומאומתים 

 למועד הגשת ההצעה ובכלל זה:    

 לטופס זה יש לצרף:. המציע זהותו ומורשה החתימה - 1טופס מספר  7.1

 :אם המציע הוא תאגיד

 אגיד עדכני מרשות התאגידים.דפיס פרטי תת 7.1.1

 החלטת המציע בדבר מורשה החתימה מטעמו. 7.1.2

 שינוי שם מציע ככל שנעשה.  7.1.3
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 עוסק מורשה:אם המציע הוא 

 תעודת עוסק מורשה של המציע. 7.1.4

. לטופס זה יש תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – 2טופס מספר  7.2

 לצרף:

חשבון או מיועץ מס, או -מפקיד מורשה, מרואהבתוקף אישור  7.2.1

העתק ממנו המעיד שהמציע מנהל את פנקסי החשבונות 

והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או 

 שהוא פטור מלנהלם.

חשבון או מיועץ מס, או -מפקיד מורשה, מרואהבתוקף אישור  7.2.2

ה על העתק ממנו המעיד שהמציע נוהג לדווח לפקיד השומ

הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי 

 חוק מס ערך מוסף.

 אישור "עוסק מורשה" ו/או תעודת "עוסק מורשה".  7.2.3

 .  תצהיר התחייבות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז – 3טופס מספר  7.3

 . הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויותר – 4טופס מספר  7.4

. לטופס מציע לעמידתו בתנאי הסף המקצועייםתצהיר ה – 5טופס מספר  7.5

  את המסמכים הנקובים בו.  זה יש לצרף

 .אישור רואה חשבון בדבר איתנות פיננסית של המציע – 6טופס מספר  7.6

 אישור היצרן ו/או היבואן של ספריית הגיבוי  – 7טופס מספר  7.7

כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע כנדרש הצעת מחיר  - 8טופס מספר  7.8

 באופן מלא ומדויק בהתאם להוראות המסמך עצמו.  

אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או 

המציע נותן הסכמתו לכך  השמטות ו/או הסתייגויות מכל סוג שהוא.

סופר, יהא רשאי שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות 

התאגיד לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא וההצעה 

תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי התאגיד וההצעה המתוקנת 

תחייב את המציע, בנוסף התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי  

ול לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את ההצעה. ככל שתח

 . סתירה בין המילים והספרות יגבר האמור במילים

אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, : אישור על עסק בשליטת אשה 7.9

רשאי , 1992 –התשנ"ב ב לחוק חובת המכרזים, 2כמשמעות הדבר בסעיף 

המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד כנדרש בחוק זה, ובהתאם 

מודגש בזאת, כי בהתאם להוראות החוק האמור, לתנאים המפורטים שם. 

יש לצרף את האישור והתצהיר כאמור, בעת הגשת ההצעה למכרז, כתנאי 

 לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק בשליטת אישה.
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ידי המציע בתחתית כל -עלם חתו דנן הזמנה להציע הצעות –מסמך א'  7.10

 בראשי תיבות. עמוד 

ידי המציע בתחתית כל עמוד בראשי -חתום על: מפרט טכני –מסמך ב'  7.11

 תיבות. 

על ידי המציע בראשי מים חתו. הסכם וכל נספחי ההסכם –' דמסמך  7.12

בתחתית כל עמוד )לרבות הנספחים(, ובחתימה מלאה במקום  תיבות

המיועד לכך בעמוד האחרון של ההסכם, והחתימה תהיה מאושרת בידי 

 .עו"ד במקום המיועד לכך בהסכם

ו/או תוספת ו/או עדכון  הבהרה ו/או תשובות לשאלות הבהרהמסמך כל  7.13

חתום  ידי התאגיד, ויפורסם באתר התאגיד-לגבי המכרז שיוצא בכתב על

 על ידי המציע בראשי תיבות בתחתית כל עמוד.

 התמורההצעת המחיר ו .8

בכפוף להזמנת הנו  יובהר כי תשלום התמורה בגין ביצוע השירותים בפועל 8.1

בהיקף שיקבע התאגיד  השירותיםאת הזוכה בכתב מאת המציע  התאגיד

לשביעות רצונו המלאה של התאגיד  על ידו ובכפוף לביצוע השירותים

, ההסכם, ויתר מסמכי הצעת המחיר – 8טופס מספר ובכפוף לכל ההוראות 

    המכרז.

המחירים בעבור כל אחד מרכיבים כל את  8בטופס מספר על המציע לפרט  8.2

 שבטופס. 

 .לפרט את המחירים עבור כל אחד מהרכיבים בטופסעל המציע  8.3

  . יתווספו תשלומי מע"מ כדיןהצעות המחיר  – 8נשוא טופס  התעריפיםעל  8.4

למען הסר ספק יובהר שלא ישולם כל תשלום שהוא בנוסף על התמורה  8.5

  . בהצעת המחיר הנקובה

תנאי שוטף פלוס שלושים, מיום אישור החשבונית על תנאי התשלום יהיו ב 8.6

  בסוף כל חודש.  ידי התאגיד

רשאי שלא לקבל כל הצעה, אשר המחיר הכלול בה נמוך או יהא  התאגיד 8.7

או של התאגיד  הערכהגבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר, שנקבע ב

פקים תאגיד על ידי סאו מהמחיר שהוצע להתאגיד, מדן פנימי של ואב

או מהמחירים האחרים שהוצעו במסגרת ההצעות בהתקשרויות קודמות, 

כמחיר הוגן וסביר עבור טובין תאגיד  או מהמחיר שנראה להאחרות למכרז,  

או מהמחיר שמשקף את ההערכה ו/או  או שירותים מן הסוג שהוצע

  האישור התקציבי.

 הגשת ההצעה .9

רז יגיש א הצעתו, כמפורט מציע אשר עומד בתנאי הסף ומעוניין להשתתף במכ 9.1

 ובלהלן, במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד בירושלים: רח
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, ירושלים. ניתן להגיש הצעות לא יאוחר מהמועד האחרון 3, קומה 23כנפי נשרים 

 12:00עד השעה  לעיל    3.1להגשת ההצעות במכרז הקבוע בטבלת המועדים בסעיף  

אי לפסול הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד בצהריים!! התאגיד יהא רש

 לתאריך ולשעה הנקובים במכרז זה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

והאישורים את ההצעה, על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים  יגישו המציעים 9.2

 ייכתב המלל הבא: מכרז העל גביבמעטפה סגורה,  הדרושים הנלווים אליה

)סעיפים   לעיל  7למעטפה זו יצורפו הטפסים והצרופות הנדרשים בסעיפים    14/2020

 : ((7.12עד  7.1

  מקור – מודפסעותק אחד ב 9.2.1

  קי און דיסק גבי-על סרוק נוסף עותקב 9.2.2

נדרשת זהות בין תוכן ההצעה המודפסת ותוכן ההצעה על גבי המדיה  9.2.3

הדיגיטלית. במקרה של סתירה יגבר האמור בתוכן ההצעה 

 המודפסת. 

יום  (60)שישים למשך ומחייבות את המציע הצעות המציעים תהיינה תקפות  9.3

התאגיד יהיה או עד לבחירת זוכה לפי המוקדם.    מהמועד האחרון להגשת ההצעות

רשאי לדרוש בהודעה בכתב להאריך את תוקף ההצעות בהתאם לשיקול דעתו 

הבלעדי. מציע שלא יעשה כן, עד למועד הנקוב בהודעה, התאגיד יהיה רשאי 

  .לראותו כמי שחזר בו מהצעתו במכרז

 .או בדואר בפקס, להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני איןבשום מקרה  9.4

 מסמכי כלל את וקרא עיין כיהצהרה ואישור הגשת הצעה מטעם המציע מהווה  9.5

, בהם הכלולים התנאים וכלל הפירוט את הבין, ונספחיו ההסכם לרבות, המכרז

כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר , הסכמתו לכל תנאי המכרז נתן

לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע 

 לתנאיו.ולנוסח המכרז ותנאיו, או כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז 

   כאמור בטפסי ההצעה.  הצהרות המציעבא להוסיף על קטן זה האמור בסעיף 

 שבידיו והנתונים התאגיד והערכת ידיעת מיטב לפי ניתן, במכרז שנמסר מידע כל 9.6

ככל שניתן  יחד עם זאת כל פירוט של כמויות או היקפים המכרז פרסום במועד

אינו מחייב, מהווה אומדן משוער בלבד ואין בו בכדי לתן אינדיקציה ו/או יינתן 

ובאופן עצמאי את  מקצוע-, בעיני בעלעל המציע לבדוק בעצמוכלשהיא למציע. 

, וכן כל נתון ופרט שירותיםאת מאפייני ההמידע הכלול בהם מסמכי המכרז, 

דעתו של המציע, עסקי או אחר, הרלוונטי, לטכני, מסחרי, מקצועי,  משפטי, כלכלי,  

פי מסמכי -ולכלל התחייבויותיו של המציע על לביצוע השירותיםלהליך המכרז, 

 המכרז.

אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור או  כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז 9.7

 ידי המציע.-מושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על בביצוע השירותים



10 

הנובעות אן  כרז, לרבות ההוצאות הכרוכות  כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במ 9.8

תחולנה על ו/או מהמצאת ערבות הביצוע על ידי הזוכה, מהכנת ההצעה והגשתה, 

המציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה או פיצוי בגין 

 הוצאותיהם כאמור.

ובשמו  ידי מציע אחד-אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על 9.9

בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים 

גופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל אחד בנוסף,  הצעות למכרז זה.  

ו לפגוע בתחרות בין אנפרד(, היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים  מזההמהם מספר 

עולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פ

הא רשאי לפסול הצעות של מציעים אשר קיים יהצעות נפרדות למכרז זה. התאגיד  

חברה מסונפת או חברה קשורה, כהגדרתם , חברת בת, ביניהם קשר של בעל עניין

 . 1968 -בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 כללי –בדיקת ההצעות  .10

התאגיד יהא רשאי להביא בחשבון, בעת בחינת הצעות, את כל המרכיבים  10.1

והנתונים שבמסמכי המכרז על נספחיו, את כל המסמכים והנתונים שהומצאו על 

וכן מכל מקור שהוא  ידי המציע, כל מידע רלוונטי שיהיה בידי התאגיד לגבי המציע  

שלישיים ביחס  עם המציע ו/או עם צדדים –את ממצאי בדיקותיו של התאגיד 

 למציע ולהצעה.

התאגיד רשאי לפסול הצעה בלתי סבירה לרבות בשל מחירה. כמו כן, התאגיד  10.2

רשאי לפסול הצעה בשל חוסר התאמתה לתנאי המכרז ו/או לדרך הקבועה להגשת 

 ההצעות למכרז.

 בחירת ההצעה הזוכהאמות מידה לבדיקת ההצעות  .11

 : בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף -שלב א' .א

  עומדת בתנאי הסף. באם ההצעה שלב זה ייבדק ב

 כמו כן, ייבדק בשלב זה צירופם של המסמכים הנדרשים להצעה.

יובהר, כי אי צירוף המסמכים כנדרש, עלול להביא לפסילת ההצעה לפי שיקול 

דעתו של התאגיד, וכי התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו לבקש השלמת 

ק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור, אך ור. מסמכים או לפנות בהבהרה

 . יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות

  מהניקוד הכולל: 100% –ניקוד הצעת המחיר  -' בשלב  .ב

 כמפורט להלן:  מחירהניקוד יחושב  (1

הצעת  8כל מציע יגיש הצעות מחיר באופן שישלים את כל הנדרש בטופס  (2

 המחיר.  
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נקודות  100הזולה ביותר תקבל את הציון המקסימאלי של  ת המחירהצע (3

 פי הנוסחה שלהלן: ה לויתר הצעות המחיר ינוקדו ביחס אלי

A 

100 X           __________ 

B 

 

A  =  בין ההצעות של כלל מהצעת המחיר הנמוכה ביותר שהוצעה

 המציעים.

B  =  .הצעת המחיר הנבדקת אשר אותה מנקדים 

 הניקוד המקסימלי של מרכיב המחיר שניתן להשיג.  =  100

 

 : בחירת ההצעה הזוכה –' ואחרון גשלב  .ג

 ניקוד המחיר של כל הצעה, ייחשב ציון ניקוד סופי של ההצעה.  

ה צעהניקוד השתקבל את ציון שתהיה הזולה ביותר ויא ההצעה יבחר התשההצעה 

אלא אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או , גבוה ביותרה הסופי 

 .משפטית המצדיקה לחרוג מכלל זה

 עמוהכרזה על הזוכה וחתימת חוזה  .12

 תבחר זוכה אחד. וועדת המכרזים  12.1

על אף האמור לעיל, התאגיד רשאי שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, לרבות  12.2

ביותר, לרבות בשל כך שלתאגיד יש חשש ממשי כי ו/או הטובה ההצעה הנמוכה 

המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לתאגיד ו/או כי ההצעה גורמת הפסד כספי למציע 

צעה הזוכה תיתכן חריגה מהסכום המאושר בתקציב ו/או כאשר בקבלת הה

הכל לפי שיקול כל שיקול או נימוק אחר כפי שימצא המזמין לנכון  ו/או מהתאגיד,  

 דעתו הבלעדי והמוחלט של התאגיד.

בכתב )דוא"ל באמצעות הודעה  ידיו כזוכה במכרז  -מציע שהוכרז עלודיע להתאגיד י 12.3

קום אחר במסמכי המכרז לעניין מסירת או דואר רשום(, וזאת על אף האמור בכל מ

 הודעות.

מובהר כי ההתקשרות בהסכם היא שלא על בסיס בלעדיות, וללא התחייבות של  12.4

התאגיד להזמין שירותים בכמויות או בהיקפים כלשהם, אלא בהתאם לשיקול 

דעתו הבלעדי של התאגיד אשר יקבע את המועדים, ההיקף ומאפייני כל הזמנה של 

 ותים בפועל.   השירותים. התמורה תשלום לזוכה לפי ביצוע הזמנה וקבלת השיר

ייבחרו כזוכים חלופיים או שלא זכו ציעים, אשר יתן הודעה ליתר המהתאגיד י 12.5

 .במכרז
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 בחירת זוכה חלופי  .13

התאגיד שומר לעצמו את הזכות, לבחור זוכה חלופי במכרז, אחד או יותר, שיהיה  13.1

יון לפי הצ  לפי סדר הדירוגבמכרז  המציע שהצעתו תדורג הבאה בתור לאחר הזוכה  

זוכה " וכן הלאה )להלן:  במקום השני, ובמקום השלישי והרביעי  הסופי    ללמשוקה

 . "(חילופי

אך לא חייב להתקשר עם הזוכה החלופי לצורך אספקת יהא רשאי  התאגיד 13.2

 מקרים הבאים:התרחש אחד מן הב השירותים

מכל סיבה  לא ייחתם חוזה התקשרות עם הזוכה על ידי התאגיד 13.2.1

 שהיא;

השירותים ו/או ספריית הגיבוי במועדים הזוכה לא יספק את  13.2.2

 שנדרשו.

ההחלטה על התרחשות אחד מן האירועים המפורטים הנה של התאגיד ולפי שיקול  13.3

 דעתו הבלעדי בלבד. 

התקשר עם הזוכה החלופי )השני, השלישי, עדת המכרזים רשאית לו 13.4

זוכה ובלבד שהתום מועד פקיעת הצעתם, גם לאחר הרביעי וכן הלאה( 

, ואולם כל עוד הצעת הזוכה החלופי בתוקפה נתן לכך את הסכמתו החלופי 

  הוא יהיה מחויב להסכים להתקשרות.

לצורך התקשרות התאגיד עם הזוכה החלופי כאמור, הזוכה החלופי מחויב  13.5

לעמוד כתנאי מקדים להתקשרות עמו, בכל ההוראות החלות על בעל 

  ההצעה הזוכה ובכלל זה חובת הנפקת ערבות ביצוע.  

כך ואין הזוכה להתקשרות התאגיד עם הזוכה החלופי, אינה טעונה הסכמת   13.6

אין זוכה זכות טיעון קודם להתקשרות כאמור. ללו התאגיד מחויב ליתן 

ולא תהיינה כל טענה, תביעה או דרישה במקרה והתאגיד יתקשר עם זוכה 

 חלופי.  

 תוקף ההצעה .14

הצעות למכרז, אף ממועד הגשת הימים  60ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  14.1

אם נבחר זוכה במכרז קודם למועד זה. זאת, בין היתר, למקרה שהזוכה 

לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז, או הציג מצג מטעה, או יפר את 

זכיית הזוכה במכרז  בוההסכם שיחתם עם התאגיד, או בכל מקרה אחר ש

תבוטל. במקרה כאמור, או במקרה שבו לא תצא ההתקשרות עם הזוכה אל 

, אך לא חייב, ובלי בכל עת רשאייהיה  התאגיד, הפועל, מכל סיבה שהיא

לגרוע מכל זכות אחרת שקיימת לו לפי דין, להתקשר עם המציע שהצעתו 

  דורגה במקום הבא.

ו מי מהם( להאריך את תוקף התאגיד יהא רשאי לבקש מהמציעים )א 14.2

 פרק זמן שהוא.  לכלהצעתם לתקופה נוספת, אחת או יותר, 

 הצעה מסויגת או מותנית .15

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם  15.1

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

 "(.הסתייגות" :המכרז )להלן

להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד, והתאגיד יהא  15.2

רשאי לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות, תוך התעלמות ממנה, או לחילופין 

לפי שיקול הכל  ,או לחילופין לפנות למציע לשם הבהרהלפסול את ההצעה, 

 דיע על כך למציע בכתב.של התאגיד אשר יו בלעדידעתו ה

המציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות  15.3

 ., ככל שיורה כן התאגידשכלל במסמכי המכרז או בהצעתו למכרז

 הצעה תכסיסנית .16

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

הצעה הלוקה בסבסוד צולב, או שיש בה משום חוסר תום לב, או הצעה 

ברור איתן,  שמהניתוח שלה עולה כי היא הפסדית, או שאין לה בסיס כלכלי  

 .יהיה התאגיד רשאי לפסלה –ומוצק שניתן להסבירו 

 

 נאי התאגיד אי עמידת המציע בת .17

ידי מציע, אשר -התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה שתוגש על 17.1

ואשר לא עמד בסטנדרטים של השירות  סיפק בעבר שירותים לתאגיד

כנדרש בתנאי המכרז, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב 

 מצד גורמי התאגיד ו/או מצד גורם ממשלתי אחר.  השירותים שסיפק

, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. זכות במקרה כזה

בכפוף לשיקול דעת ועדת , הכל הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה

 . המכרזים

שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר הגיש הצעה התאגיד  17.2

ונמצא כי התאגיד ו/או במסגרת הגשת ההצעה למכרז דנן למכרז קודם של 

מטעה, ו/או שגילה רק מידע אינה נכונה, כלשהיא שאו הצהרה  הגיש הצעה

במקרה כזה, תינתן למציע זכות טיעון . באופן שיש בו כדי להטעות חלקי

לפני מתן ההחלטה הסופית. זכות הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה, 

 .בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים הכל 

 דרישה למידע נוסף או להבהרות .18

ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז, הבהרות  18.1

יהיה בכך כדי לאפשר למציע  בכתב או בעל פה ביחס להצעה ובלבד שלא

או להעניק לו יתרון באופן מהותי שאליו תפנה כאמור לשנות את הצעתו 

 בלתי הוגן על פני מציעים אחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר, המלצות או  18.2

לצורך בחינת עמידתו  אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז,

של המציע בתנאי המכרז, לרבות בתנאי הסף, וכן לבצע כל פעולה אחרת 

 הדרושה לבחינת ההצעה.

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על  18.3

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

 מכרז זה.

המציע מתחייב להמציא לתאגיד, מיד עם דרישתו, כל מידע ו/או אישור  18.4

 ו/או הבהרה כאמור לעיל.

 בלי לגרוע מכל האמור לעיל: 18.5

פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש ממציע -התאגיד יהא רשאי, על 18.5.1

ו, מבנה לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקי

ההון שלו, מקורות המימון שלו או של בעל עניין בו, שיטת 

התמחור/ניתוח המחירים אשר לפיהם תמחר את הצעתו, וכן 

כל מידע אחר שלדעת התאגיד יש עניין בגילויו. מציע אשר נמנע 

רשאי  –מלמסור את המידע הדרוש במועד שקבע לכך התאגיד 

 התאגיד שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.

נציגי התאגיד יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ו/או באתרי  18.5.2

לקוחות שלהם סיפק המציע שירותים דומים לשירותים מושא 

המכרז, ו/או לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע 

לשם קבלת חוות דעת, נתונים ופרטים אחרים אודות המציע 

חוות  מגורמים שלישיים, לפי שיקול דעתו של התאגיד, לרבות

 דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע.

בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו, מתחייב המציע לעדכן את מ 18.6

התאגיד, ללא דיחוי, לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר 

לתאגיד, בפרק הזמן אשר יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז ועד למועד 

הזוכה במכרז, ואם נקבע,  פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעה

 עד לחתימה על ההסכם עמו. –כבעל ההצעה הזוכה 

 חתימה על הסכם התקשרות .19

ימי עבודה ממועד ההודעה לזוכה על זכייתו בהליך, מתחייב הזוכה   10בתוך   19.1

ידי -לחתום על הסכם ההתקשרות, וזאת כתנאי לחתימת ההסכם על

בצירוף כל המסמכים, שלושה העתקים חתומים  התאגיד, ולהמציא לתאגיד  

בנוסח ערבות ביצוע  ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם, לרבות

  להסכם. ךלנוסח אשר צור הזה

ידי התאגיד לא -למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת ההסכם בפועל על 19.2

 תוקף בין הצדדים.-יהא קיים הסכם בר

 ערבות ביצוע .20

 מוקדם וכתנאי, במכרז תזכה שהצעתו המציע עם ההסכם חתימת בשעת 20.1

 ערבות) בנקאית ערבות לתאגיד הזוכה ימציא, לתוקף ההסכם לכניסת

 ביום הידוע לצרכן המחירים במדד לעליות צמודה, מותנית בלתי(, ביצוע

, ההסכם לפי המציע של התחייבויותיו מילוי להבטחת, ההסכם חתימת

עד לתום  יהיה הערבות תוקף. ונספחיו בהסכם₪ כמפורט  2,500 של בסכום

  לפי ההסכם. השירותים תקופת

 עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה .21
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, כל משתתף 1993 -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 21בכפוף לתקנה  21.1

במכרז יהא רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם 

אשר אינן חסויות ו/או  המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה

או חסויה ככל שאינה מוחרגת , בעמדת היועץ המשפטי בוועדה מוחרגות

או  וזאת בכפוף לחריגים שנקבעו בתקנה האמורהזוכה במכרז, ובהצעת 

ימים ממועד  30וזאת תוך לפי הדין והפסיקה, הלכות בדבר חיסיון בכפוף ל

מסירת ההודעה בדבר החלטת וועדת המכרזים, וזאת תוך תיאום מראש 

 . עם נציג התאגיד

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות  21.2

"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם חלקים סודייםקצועיים )להלן: "מ

למסמכי  4 טופס מס'למציעים אחרים, יציין במפורש בהצעתו, על גבי 

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

 החלקים הסודיים מושחרים.

מסכים למסירת מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי ש 21.3

 ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה  21.4

סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר 

 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

ל המציעים הינו של ועדת : שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון שיודגש 21.5

 . המכרזים בלבד

בלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר מ 21.6

 ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.-שהוצע על

 ועדת המכרזים זכויות .22

דנן, וועדת מבלי לגרוע מזכויות ועדת המכרזים, המוקנים לה מכוח מסמכי המכרז 

 בנוסף: רשאיתתהא  המכרזים

בכל שלב מטעמה ו/או בכל עובד של התאגיד  להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים   22.1

 ולכל מטרה.

בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, ובהתאם  לבטל את המכרז 22.2

וזאת בכל שלב שהוא כולל לאחר ההודעה על הזכייה ולאחר חתימת הסכם  לדין

 ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה. 

 ביצוע השירותים במכרז זה מותנה בקבלת אישור תקציבייובהר לעניין זה, כי 

לביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים, קיימת אפשרות ו

כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור. בעצם הגשת ההצעות למכרז, יראו 

, את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים על כל טענה

, בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה התאגידדרישה ו/או תביעה כנגד 

, בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת התאגידישה ו/או תביעה כנגד  דר

 .ביצוע השירותים לפי המכרז
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באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת לקבל כל החלטה אשר תשרת  22.3

 .תכליתו של מכרז זה

 לנהל משא ומתן עם מציע אחד או יותר בכל שלב שהוא.  22.4

צעה הזולה ביותר, את ההצעה שקיבלה את הניקוד לא לבחור כזוכה במכרז את הה 22.5

 הגבוה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.

להביא בחשבון בכל שלב שהוא את אופן התנהלות המציע במכרז זה ובכלל זה אופן  22.6

 הגשת ההצעה למכרז על ידו.

 הוראות כלליות .23

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד וללא  23.1

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

ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו,  - היררכיה בין המכרז להסכם 23.2

מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם 

 המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד, שחלקיו משלימים זה את זה. 

או  בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם,בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב  23.3

יגבר הנוסח המטיב עם במקרה של סתירות בתוך אחד מן המסמכים, 

, המוסיף על התחייבויות המציע ו/או הזוכה והמוסיף על זכויות התאגיד

 . מובהר לעניין זה, כי חסר לא ייחשב כסתירה.התאגיד

משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים  -ביטויים המופיעים בלשון יחיד  23.4

 משמעם גם בלשון נקבה ולהפך. –המופיעים בלשון זכר 

כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד, והן לא  23.5

 ישמשו לצרכי פרשנות.

התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על  23.6

ם מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתו ההסכ

המלא והסופי. אם יחליט התאגיד כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום 

על ההסכם, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה 

מכל סוג שהוא, בקשר לכך, והם לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו, לרבות 

פיצוי ו/או דמי נזק בגין הביטול כאמור, ולא תחול על התאגיד לא בדרך של 

 כל חובה לתשלום כאמור.

מסמכי המכרז הם רכושו הבלעדי של התאגיד,  - קניין התאגיד במסמכים 23.7

 ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות.

בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה  - וסודיותניגוד עניינים  23.8

עניינים/ בחשש לניגוד עניינים/ מראית עין של חשש לניגוד עניינים. בניגוד 

וכן  הוראות נוספות לעניין ניגוד עניינים מצויות בהסכם ההתקשרות

 .מתחייב לשמור על סודיות מלאה ומוחלטת כלפי התאגיד

סמכות השיפוט הבלעדית, המקומית והייחודית לדון   -  סמכות שיפוט 23.9

, לרבות ההסכם המצורף לו, תהא נתונה לבתי בתובענה שעילתה מכרז זה

 .בלבד המשפט המוסמכים בעיר ירושלים

 



17 

 המפרט הטכני  –מסמך ב' 

 . DIVAלעבודה עם תוכנת  LTOהתאגיד מעוניין לרכוש ספריית גיבוי  .1

 דרישות טכניות של ספריית הגיבוי: .2

 .  FC – Fiber Chanelממשק   .2.1

 קלטות.   700 -רישיון הפעלה ל .2.2

 .  1פלוס  Nספקי כוח בתצורת  .2.3

  LTO-8 full heightשבעה כונני טייפים  .2.4

לעיל, ללא הרחבה של  2.4יכולת הוספה של שני כונני טייפים נוספים כאמור בסעיף  .2.5

 הספרייה עצמה. 

 בכל אחד מהבאים:   Eco Digital DIVA Coreתאימות למערכת  .2.6

  8סביבת גרסה  .2.6.1

  Windows Server 2019 סביבת .2.6.2

 .  SCSI/FCבחיבור  .2.6.3

 DIVA Supported Libraries – הגדרות יצרן -מצורפות כצרופה א' למפרט הטכני דנן 

and Control Software  4-2 –ו  4-1עמודים. 

 למערכת.   end of lifeיצרן המערכת לא הגדיר מועד  .2.7

שאינם מפורטים אך נדרשים לצורך תפעול וכן רכיבים נלווים  2.7עד  2.1כל הרכיבים סעיפים  .3

 "המערכת" ו/או "ספריית הגיבויהמערכת יכונו בכל מסמכי המכרז "

התקנת ספריית הגיבוי לרבות חיבורה למנגנונים ולסביבות הקיימים בתאגיד וביצוע כל  .4

פעולה שתידרש על מנת להביא את ספריית הגיבוי למצב שבו תפעל לשביעות רצונו של 

אישור הפעלת ") התאגיד. הנפקת אישור בכתב מאת התאגיד לפיו המערכת פועלת

 "(, תחשב כתחילת מועד הפעלת המערכת בתאגיד.  המערכת

 2.4טייפים כמפורט בסעיף  -התאגיד יהא רשאי בכל עת, להוסיף עד שני כונני טייפים, לכונני  .5

למערכת בעבור כל כונן מסכום ההצעה של המציע  5%לעיל וזאת בתמורה שלא תעלה על 

 טייפ.  

שירותי שירות ואחריות עבור ספריית הגיבוי, ובכלל זה ביצוע עדכוני תוכנה, תיקון תקלות  .6

 "(. שירותי שירות ואחריותוהחלפת רכיבים במקרי הצורך מעבר לאחריות היצרן )להלן: "
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 השירות והאחריות יכללו לכל הפחות ביצוע כל המפורט להלן: .7

על ידי גורם שהוסמך מטעם יצרן הציוד לתת שירות ותמיכה ובעל ידע השירות יינתן  .7.1

 וההכשרות הנדרשות לתת שירות ותמיכה בצורה מקצועית וטובה. 

 מול יצרן המערכת. B2Bשירות  .7.2

 . 17:00 – 08:00השירות יינתן בימים ראשון עד חמישי בין השעות  .7.3

 סיוע טלפוני שלא יעלה על שעה מרגע הפניה לקבלת סיוע.  .7.4

שירות על ידי הגעה לאתר התאגיד ככל שידרש לעשות כן על ידי התאגיד בפרק זמן של  .7.5

NBD (next business day .) 

 תיקון או החלפה של חלקים תקולים עד להחזרה של המערכת לתקינות מלאה.   .7.6

ביצוע כל פעולה אחרת ככל שתידרש על ידי התאגיד לצורך תפקודה התקין, הרציף,  .7.7

 הימן של המערכת ומילוי הפונקציות בצורה אופטימלית. היעיל, האמין והמ

חדשים החל ממועד הנקפת  36שירותי האחריות ושירות יינתנו ללא תשלום נוסף במשך  .8

אישור הפעלת המערכת. התאגיד יהא רשאי )אך לא חייב( להאריך את תקופת קבלת שירותי 

וספים, כך שכל תקופת חדשים נ 36שירות ואחרית לתקופה ו/או לתקופות שלא יעלו על 

 חדשים.   72אספקת שירותי שירות ואחריות לא יעלו על 
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  חוברת ההצעה -מסמך ג'  

 ולצרף אליה את כל הטפסים המצורפים לו וכן  זהמסמך את ההצעה יש להגיש על גבי 

מסמך זה וכל הטפסים  הזמנה להציע הצעות. –תיעוד נוסף שיש לצרף לפי מסמך א' כל 

 יצורפו למעטפה א'. 

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

 פרטי המציע .1

 פרטים למילוי נושא

 שם המציע
 
 

 

סוג התאגיד ככל 
 שהמציע תאגיד 

 

 

 מספר מזהה 
 

 

עוסק מורשה ככל 
 שהמציע עוסק מורשה

 

 

 תאריך הרישום 
 
 

 

 מנהל המציע
 
 

 

 כתובת: 
 
 

 רחוב:    _____________________________________
 מספר:   _____________________________________ 
 ישוב:     _____________________________________

 _____________________________________מיקוד:   
 מספר טלפון

 
 

 
 

 מספר פקס
 
 

 
 

 כתובת דוא"ל
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 פרטי איש הקשר מטעם המציע .2
 

 פרטים למילוי נושא

  שם איש הקשר
 

  תפקיד
 

  מספר טלפון
 

  מספר טלפון נייד
 

  מספר פקס
 

  כתובת דוא"ל
 
 
 

 חתימת המציע
 

 
 

 
 

 

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע
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 ומורשה החתימה  , זהותוהמציע – 1פר מס טופס

 .יחתם ע"י עו"ד ו/או רו"חימולא וטופס זה  •

 . המפורטים מסמכיםאת ה לטופס זה יש לצרף •

]יש למלא את  רו"ח ___________________________________  /אני הח"מ, עו"ד

שכתובתי ]יש למלא את מספר הרישיון[,  _______________השם המלא[ מ"ר 

מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע ___________________________________ 

 : במכרז שבנדון

 ................................שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי: ............ .1

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

 האם המציע עוסק מורשה: ................................. .3

 ................................................................................. מספר זיהוי/רישום: .4

 ככל שהמציע עוסק מורשה יש לצרף תעודת עוסק מורשה.  .5

 את הסעיפים הבאים:גם ככל שהמציע תאגיד יש להשלים 

 נו רשום ברישומי רשם החברות כחברה מפרה כאמור בסעיףהמציע איהריני לאשר כי  .6

 .  1999 -התשנ"ט, חוק החברותא ב362

בשם במציע ולחייב את  לחתוםלפי מסמכי היסוד של המציע שמות המוסמכים  .7

 המציע לעניין מכרז זה, ואשר חתמו על כל מסמכי ההצעה בפני, הנם: 

 ......................... ו מס' "זת ............................ נושא/ת

 ......................... מס' "זת ...... נושא/ת......................

ההחלטה בתאגיד המציע/הגוף המצטרף על הגשת הצעה במכרז ולגבי תוכן ההצעה,  .8

 התקבלה לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של המציע.

 :מצורפים למסמך זה .9

 אתר דרך להפקה הניתן התאגידים מרשות עדכני שותפות/חברה פרטי תדפיס .א

 .התאגידים רשות של האינטרנט

מסמך החלטת המציע בדבר אישור מורשה חתימה מטעם המציע כשהוא  .ב

 מאומת כ"מתאים למקור".  

 אישור מרשם התאגידים על דבר שינוי שם המציע, ככל שקיים. .ג

 בכבוד רב,

 

_____              ___________________                          _____________________ 

  ךתארי                 חותמת וחתימה                                                   מלאשם      
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 לפי חוק עסקאותהמציע תצהיר  - 2טופס מספר 

 להלן:"חוק עסקאות גופים ציבוריים"() 1976-, התשל"וגופים ציבוריים

 ד.בחתימה שתאושר על ידי עו"על ידי המציע יחתם מולא וייטופס זה  •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.   •

 . ף את כל המסמכים המפורטיםלטופס זה יש לצר •

 יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.  •

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי    , נושא ת.ז. מס'    אני הח"מ, 

לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב 

 כדלקמן:

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע _______________________ )להלן:  .1

"( עבור תאגיד השידור הישראלי, וזאת לאור היותי מורשה לעשות כן ומוסמך/ת המציע"

 .מהיכרותי את העובדות מושא התצהירמטעמו, וכן 

לאור האמור, הריני להצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים כל אלה  .2

 במקום הרלוונטי[ √]המציע יסמן   במצטבר:

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר   ❑

( עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 2משתי )

-"(, וחוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –, התשנ"א הוגנים(

 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו הורשעו ביותר  ❑ 

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון 2משתי )

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

בעל הזיקה אליו הורשעו ביותר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ו ❑

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, ונכון 2משתי )

( לפחות ממועד ההרשעה 1למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

 האחרונה.

 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[

 תאריך ההרשעה 

 ]חודש ושנה[

1.   

2.   

3.   
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 *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

כמשמעותם בחוק עסקאות גופים  –" בעל זיקה" -" ו הורשעלצורך סעיף  זה: "

 . ציבוריים

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

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

 ( לא חל על המציע. "זכויות

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

ומעלה, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כי יפנה למנהל 

הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו 

ות בקשר ליישומן; לשם קבלת הנחי –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9לפי סעיף 

הכללי של משרד העבודה הרווחה למנהל התחייב בעבר לפנות או לחילופין מצהיר כי 

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

ונעשתה עמו התקשרות שלגביה התחייב והמציע מצהיר בזאת, כי בהתאם לסעיף זה, 

 . במידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין, אכן פעל ליישומןאכן פנה בפועל כאמור, ו

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

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה, למנהל הכללי של  .4

ימים מהמועד האחרון להגשת  30משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 צעות במכרז.  הה

 : הבאים המסמכים מצורפים זה לתצהיר .5

 או, מס מיועץ או חשבון-מרואה, חוקכהגדרתו ב מורשה מפקיד אישור (1

 שעליו  והרשומות  החשבונות  פנקסי  את  מנהלהמציע  ש  המעיד  ממנו  העתק

 או 1975-ו"תשלה, מוסף ערך מס וחוקת מס הכנסה פקוד פי על לנהלם

 ;מלנהלם פטור שהוא

 או, מס מיועץ או חשבון-מרואה, חוקכהגדרתו ב מורשה מפקיד אישור (2

 הכנסותיו על השומה לפקיד לדווח נוהגהמציע ש המעיד ממנו העתק

, מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על למנהל ולדווח

 ;1975 -התשל"ו 

 . ככל שקיימים "מורשה עוסק" תעודת או/ו" מורשה עוסק" אישור (3

 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת הוא.

 ________   _______________________   ________________________ 

 חתימת המצהיר שמו של המצהיר תאריך 

 )ללא חותמת המציע(   
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 אישור

. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר

התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה 

____________ / המוכרת/ת לי באופן אישי, ואשר רשאי ומוסמך לחתום ולהתחייב בשם המציע 

לא יעשה/תעשה כן על הצהרה זו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם 

 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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התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה  - 3טופס מספר 

 למכרז

 על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.יחתם מולא וייטופס זה  •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.   •

 

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי    , נושא ת.ז. מס'    אני הח"מ, 

אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב לומר את האמת וכי אם לא 

 כדלקמן:

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע _______________________ )להלן:  .1

 . עבור תאגיד השידור הישראליב 20/2020מס' "( מכרז המציע"

 במציע.  ..................הנני מכהן/ת בתפקיד  .2

 תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.  ונותןהנני מוסמך ליתן,  .3

מתוקף בידיעה אישית בין היתר העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי  .4

 .תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי

 הנני מעוניין לספק לתאגיד את השירותים בהתאם לתנאי החוזה אשר צורף למכרז .5

 טכני.  המפרט ה -ולתנאי מסמך ב' 

נספחיו, כל מסמכיו והנני מאשר כי קראתי בעיון רב את כלל מסמכי המכרז, על  .6

ואני מצהיר שהבנתי את דרישות המכרז ותנאיו, וכי אני מסכים/ה לדרישות 

 המכרז ללא סייג.

ידי, ואני -"( נבדקו עלההצעה" - כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע )להלן .7

 ומדויקים.מאשר/ת את היותם נכונים 

ההסכם על כל ארבעת מסמכיו וכל המצורפים לכל מסמך ובכלל זה  הוראות המכרז  .8

המצורף למכרז, על נספחיהם, ידועות למציע ומקובלות עליו, והוא יקיים ללא סייג 

 פי דין.-פי המכרז, ההסכם על נספחיו, הצעת המציע ועל-את התחייבויותיו על

 אי תיאום הצעות במכרז: .9

מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר מו אילא תוהח"מ המציע  9.1

 שאינו נדרש לצורך הגשת הצעה למכרז.  כלשהו

באופן עצמאי. אין ולא המציע ידי -ההצעה, כולל הצעת המחיר, מוגשת על 9.2

פוטנציאליים למכרז הסכם, מציע לבין מציעים אחרים או המציע היו בין 

 שהו בקשר עם המכרז.הבנות, התייעצות, קשר או שיתוף פעולה כל
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ידי המציע בתום לב, ולא נעשתה -ובשה עלר, גההצעה, כולל הצעת המחי 9.3

בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם משתתף או משתתף פוטנציאלי 

 אחר במכרז.

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה לא הוצגו בפני כל אדם או  9.4

את הפוטנציאל להציע  או אשר יש לוהצעות למכרז אשר מציע  אחר  תאגיד

 הצעות במכרז, או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.

בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות   יםמעורבהמציע והח"מ לא היו   9.5

 למכרז. 

בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה  יםמעורבו לא היהמציע והח"מ  9.6

 גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע. 

בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי  יםעורבהמציע והח"מ לא היו מ 9.7

 תחרותית מכל סוג שהוא.

לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש  יםמודעהמציע והח"מ  9.8

 שנות מאסר בפועל.

על גבי טופס ההצעה, וכן הגשת הצעת המחיר החתומה, הגשת ההצעה החתומה  .10

את כלל האמור במסמכי המכרז והח"מ קראו מהוות ראיה חלוטה לכך שהמציע 

ובהסכם המצורף לו, על נספחיהם, את המענה/ים לשאלות הבהרה והודעות על 

לכך את הסכמתו הבלתי נו את האמור בהם, ונתנו אם היו כאלה, הבי -עדכונים 

 מסויגת.

באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות, התנאים, המגבלות, מציע והח"מ בדקו ה .11

לביצוע השירותים נשוא המכרז ולקיום ים העלויות, הסיכונים וכל פרט אחר הקשר

כל פרט הדרוש לנו בקשר לכך  התחייבויותינו על פי המכרז, במועדן ובמלואן, בירר

 . זכה בויתיו על פי המכרז אם ווידא כי יהיה ביכולתו לקיים את כל התחייבויו

ההיתרים על הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות ב המציע .12

-והאמצעים, לרבות כוח האדם והציוד, הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על

פי ההסכם המצורף למכרז, ונכון למועד הגשת ההצעה, לא ידוע לי על קיומה של 

ניגוד עניינים, שיש בה כדי למנוע מהמציע לקיים איזו  מניעה כלשהי, לרבות

 פי דין.-פי המכרז, ההסכם, הצעת המציע או על-מהתחייבויותיו על

פי דין, ובידיו כל הרישיונות -בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על, רשום המציע .13

 ., הנחיה או נוהלדיןכל פי -הנדרשים עלוההיתרים 

תוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד, במסגרת מתחייב לעשות שימוש ב, המציע .14

 הספקת השירותים מושא המכרז, אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

ככל שיש לו עובדים, בעניין שמירת זכויות עובדים, ו חובותים ומקיי פועל המציע .15

החלים על  -ובכלל זה צווי  ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  -לפי דיני העבודה 

ק לעניין הספקת השירותים, לרבות בהתאם לחוק עובדים זרים המציע כמעסי

ובהתאם לחוק שכר  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים(, תשנ"א



27 

, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות, כמתחייב מחוקי 1987-מינימום, תשמ"ז

 העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

וכן היקפה  וזכה במכרז דנן, ההתקשרות עימיבמידה והמציע כי  וע ומוסכם עליד .16

מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי התאגיד, בצרכים המשתנים של התאגיד 

 וכן בקבלת כל האישורים התקציביים, ככל שידרשו. 

במקרה בו לא יהיה לתאגיד תקציב מאושר לרכישת השירותים ו/או לא יתקבלו  .17

, לא יינתן השירות השירותים ישורים התקציביים ו/או ההרשאות לרכישתכל הא

ע"י הזוכה ו/או לא יינתן חלקו אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית, לא תהיה 

 כל טענה ו/או תביעה עקב כך.מציע ל

התאגיד איננו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והוא רשאי לבטל את   .18

ו/או לפצל את ההתקשרות  על הזמנת חלק מהשירותים בלבד, המכרז ו/או להחליט

בהתאם לשיקול דעתו כמפרט במסמכי המכרז או לקבל רק חל מהצעת המציע הכל 

 הבלעדי ובהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותו ויועברו אליו בפועל. 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו מצהיר בזאת מפורשות, כי לא תהיה להמציע  .19

הנוגע ו/או בקשר עם ביטול המכרז, דחיית ביצועו, או שינוי כלשהו בהיקף בכל 

מבלי לגרוע מכלליות . השירותים המבוקשים על ידי התאגיד, מכל סיבה שהיא

זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך המציע מסכים לכך שהוא לא יהיה האמור דלעיל, 

ביצוע השירותים מכוח י אכל תביעה בגין  ונזק. כמו כן, לא תהא ללו אף אם יגרם 

 המכרז בהיקף מסוים.

בוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי התאגיד, בגין כל ילא  מציע מצהיר כיה .20

מכל סיבה שהיא  עיכוב בהשלמת השירות או הפסקת השירות, זמנית או קבועה

הליכי משפט שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע או ככל שתחול בכל עת ובכלל בשל 

 שלישיים כלשהם. צדדים

ימים מהמועד האחרון  60הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .21

להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז. במידה וידרוש התאגיד יוארך תוקפה 

 של הצעתי לתקופה נוספת.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .22

 

 

 _____________חתימה: 

 

 תאריך: __________

 

 

 

 שם המצהיר: ___________
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 אישור עו"ד

 

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

בשם המציע זה תצהיר על ולהתחייב אשר מוסמך לחתום בפני מר/גב' ..................... 

אחר ול ........................מס'  "זלפי ת שזיהיתיו/הולאחר  המוכר/ת לי אישית

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

 

______________ 

 תאריך         

__________________ 

 חתימה וחותמת
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ההצעה הסודיים וכתב הצהרה בדבר פרטי  - 4טופס מספר 

 ויתור

 ד.על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"יחתם מולא וייטופס זה  •

 יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.  •

יש לפרט במדויק אילו פרטים בהצעה מהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים  •

 במקרה הרלוונטי.  

 

להלן: ) _____רישום: __________________ _, מס'____________אני הח"מ _____

 "( מצהיר בזאת, כדלקמן:המציע"

 

 בחלופה הרלוונטית: Xנא לסמן 

  אינה כוללת פרטים סודיים. 20/2020פומבי ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז 

 במקרה של מילוי  הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן[

 :[שבו החלקים הסודיים מושחרים ה,צעהעותק נוסף של החלק זה, יש לצרף 

 

 

 

 

 

 

 

 ,המבקש לעיין במסמכים שונים ,ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז .1

, 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  ,עיון במסמכים

 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח

אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים  .2

 כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך. אבחר אםאחרים, 

ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  .3

בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

 המציעים האחרים.
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וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות  ,ן בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזיםברור לי כי אי .4

העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל 

 דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

 

 

                                          __________________________________________ 

     + חותמת )אם נדרש( תאריך                                                               חתימה                              
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 5טופס מספר 

 תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף מקצועיים

 הזמנה להציע הצעות –במסמך א'  55.עד  5.3בהתאם לסעיפים

 על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.יחתם מולא וייטופס זה  •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.   •

 לטופס זה יש לצרף את כל המסמכים המפורטים.  •

 יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.  •

מובהר כי מילוי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש בו כדי להטעות עלול  •

 להביא לפסילת ההצעה. 

 

ך ..........................  המוסמאני, הח"מ ............................. נושא/ת ת"ז מס'  

 תצהיר זה בשם התאגיד _______________________ מספר תאגידוהמורשה לתת 

___________________  )להלן: "המציע"( נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת המציע 

 בתנאי הסף במכרז כדלקמן:

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

מתוקף בידיעה אישית בין היתר פורטות בתצהיר זה ידועות לי העובדות המ .ב

 .תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי

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

 למסמך א': 5.3להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 

 להלן נוסח:

 מסוגלת לעמוד בכל הדרישות הבאות:המערכת המוצעת על ידי המציע  5.3"

 .  FC – Fiber Chanelממשק   5.3.1

 .  1פלוס  Nספקי כוח בתצורת  5.3.2

 LTO-8 fullאפשרות להתקנה במערכת של לפחות תשעה כונני טייפים  5.3.3

height  . 

 בכל אחד מהבאים:   Eco Digital DIVA Coreתאימות למערכת  5.3.4

  8סביבת גרסה  5.3.4.1

  Windows Server 2019סביבת  5.3.4.2
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 .  SCSI/FCבחיבור  5.3.4.3

 למערכת.   end of lifeיצרן המערכת לא הגדיר מועד  5.3.5

ולצרף מסמך  5לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע להשלים את טופס מספר 

Data Sheet של יצרן המערכת." 

 המערכת המוצעת על ידי המציע: 

 המערכת: ______________________________שם מלא של יצרן  .1

 הדגם ו/או המודל של המערכת:____________________________ .2

 "המערכת המוצעת על ידי המציעהמערכת כאמור תכונה בכל מסמכי המכרז: "

 .  FC – Fiber Chanel ממשק  .3

 המערכת המוצעת עומדת בדרישה 

 המערכת המוצעת לא עומדת בדרישה 

 .  1פלוס  Nספקי כוח בתצורת  .4

 המערכת המוצעת עומדת בדרישה 

 המערכת המוצעת לא עומדת בדרישה 

 .  LTO-8 full heightאפשרות להתקנה במערכת של לפחות תשעה כונני טייפים  .5

 המערכת המוצעת עומדת בדרישה 

 המערכת המוצעת לא עומדת בדרישה 

 בכל אחד מהבאים:   Eco Digital DIVA Coreלמערכת  תאימות .6

  8סביבת גרסה        5.3.1.1

  המערכת המוצעת עומדת בדרישה 

   המערכת המוצעת לא עומדת בדרישה 

  Windows Server 2019סביבת        5.3.1.2

  המערכת המוצעת עומדת בדרישה 

     המערכת המוצעת לא עומדת בדרישה 

 .  SCSI/FCבחיבור        5.3.1.3

  המערכת המוצעת עומדת בדרישה 

  המערכת המוצעת לא עומדת בדרישה 
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 למערכת.   end of lifeיצרן המערכת לא הגדיר מועד  .7

  המערכת המוצעת עומדת בדרישה 

  המערכת המוצעת לא עומדת בדרישה 

של יצרן המערכת בקשר לסוג או למודל  DATA SHEETעל המציע לצרף מסמך  .8

 המערכת המוצעת על ידי המציע וכן רשימה של כל המק"טים הנכללים בהצעה. 

 למסמך א': 5.4להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 

 להלן נוסח:

הדגם או המודל של המערכת המוצעת על ידי המציע, סופק בישראל  5.4"

לפחות בעבור גורם אחד )שאינו התאגיד( במהלך שלוש השנים האחרונות 

שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. אספקת המערכת יכול 

 ותהיה על ידי כל גורם שהוא, ואין הכרח שנעשתה על ידי המציע דווקא.  

 2.7עד  2.1שכל אפיוני המערכת המפורטים בסעיפים  יובהר אין הכרח

למפרט הטכני סופקו בישראל, ודי אם הדגם או המודל המוצע סופק 

בישראל כאמור, גם אם מה שסופק היה באפיונים שונים מהנדרש במפרט 

  הטכני.

 ".5לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר 

המוצעת על ידי המציע, סופק בישראל לפחות הדגם או המודל של המערכת האם  .9

 ?  בעבור גורם אחד )שאינו התאגיד(

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

במהלך הדגם או המודל של המערכת המוצעת על ידי המציע, סופק בישראל האם  .10

  ?שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 שם הגורם שלו סופק הדגם או המודל של המערכת בישראל: ______________  .11

 איש הקשר בקרב הגורם: שם, כתובת מייל, מספר ניד: ______________   .12

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 
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 מועד אספקת הדגם או המערכת: __________________________  .13

 למסמך א': 5.5יף להוכחת תנאי הסף הקבוע בסע

 להלן נוסח:

₪ לשנה בכל אחת מהשנים  700,000המציע בעל היקף מחזור כספי של לפחות  5.5"

 . 2019 -ו  2018, 2017

וכן לצרף את טופס  5לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר 

   ".6מספר 

, 2017אחת מהשנים  ₪ בכל   700,000 האם המציע בעל היקף מחזור כספי של לפחות .14

2018 ,2019? 

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

על המציע לצרף אישור רואה חשבון מטעם החברה בנוסח המצורף בזה בטופס  .15

 . 6מספר

 

 אני מצהיר כי זהו שמי זאת חתימתי ותוכן תצהירי האמור אמת: 

 

 חתימה: _____________

 

 תאריך: __________

 

 ___________שם המצהיר: 

 

 אישור עו"ד

 

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

בשם המציע זה תצהיר על ולהתחייב אשר מוסמך לחתום בפני מר/גב' ..................... 

אחר ול ........................מס'  "זלפי ת שזיהיתיו/הולאחר  המוכר/ת לי אישית

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

 

______________ 

 תאריך         

__________________ 

 חתימה וחותמת
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  אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית  - 6פר מס ופסט

 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' ב 5.7בהתאם לסעיף 

 .יחתם ע"י רו"חטופס זה  •

 יש להגיש במעטפה א'.     טופס זה •

 המציע: אנו רואי החשבון של

 דלקמן:"(, מאשרים כהמציע)להלן "   _______________ מספר חברה של המציע: _______

 2018, 2017 אחת מהשניםבכל מחזור כספי של המציע היקף בדבר  המציעביקרנו את ההצהרה של 

 .2019-ו

כאמור, הינה באחריות הנהלת המציע, כאשר אנו אחראים לחוות דעה על ההצהרה   המציעצהרת  ה

 בהתבסס על ביקורתנו.

ונקטנו את אותם  הרינו לאשר כי ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה 

סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 

ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות 

יושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של התאגיד וכן הערכת נאותות ההצגה ש

 בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 ₪  700,000 לפחות המציע שהיא מחזור כספי של לעניין היקף לדעתנו, ההצהרה בדבר הנתונים 

באופן נאות מכל  תקפ, מש5פר בטופס מס מפורטכ. 2019, 2018 , 2017 לשנה בכל אחת מהשנים

של המציע ו/או מאזני הדוחות הכספיים בהתבסס על:  הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת 

 הבוחן שלו. 

 

 בכבוד רב,

 כתובת:_________________  שם רואה חשבון:___________

 חתימה:_________________  _____תאריך:____________
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 הצעת המחיר - 7טופס מספר 

 יש לחתום בראשי תיבות על כל עמוד וחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף המסמך 

 20/2020מס' מכרז פומבי 

)להלן:   _____________________ מס' מזהה ................... אנו החתומים מטה

לאחר שקראנו בעיון בחנו והבנו את כל הוראות המכרז ונספחיו, על כל תנאיו "( המציע"

 וכן לאחר שהבנו את תכולת השירותים המבוקשים ואופן מתן השירות כמפורט ודרישותיו

מתכבדים ובהסכם, המפרט הטכני  –במסמך ב' במסמכי המכרז על נספחיהם ובכלל זה 

 כדלקמן: המחיר בזאת להגיש הצעת

 

 בש"ח    מחיר יחידה   תיאור  #

כונני טייפים   7ספריית גיבוי כולל  1
חודשים   36אספקה של בכלל זה  ו

 של שירותי שירות ואחריות  

יחידה אחת של כל  
המפורט בסעיפים  

למפרט   2.7עד   2.1
 הטכני

 

 

בתקופת   שירותי שירות ואחריות 2
 ההארכה ככל שתהיה  

  12שנה אחת  
 חודשים  

 

   סה"כ  

   

 , לצורך קביעת מנגנון ההצמדה לפי האמור בהסכם.  מטבע ההצמדה בו נוקב המציע

 שקלים חדשים 

 דולר ארהב 

  יורו 

   .  על המציע לסמן את מטבע ההצמדה

   

   

 

בכתב ברור וקריא, וזאת אך ורק במקומות המיועדים לכך ההצעת המחיר את יש למלא 

 .בטופס זה

אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או השמטות ו/או 

 . סתייגויות מכל סוג שהואה

המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, יהא רשאי התאגיד 

את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול 

על ידי התאגיד וההצעה המתוקנת תחייב את המציע, בנוסף התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי  

לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את ההצעה. ככל שתחול סתירה בין המילים והספרות יגבר 

 .  האמור במילים
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 המציע מצהיר ומתחייב כי ידוע  והובהר לו והוא מסכים לכל האמור להלן:   

בכתב מאת המציע הזוכה את מראש ותשלום התמורה הנו בכפוף להזמנת התאגיד  .1

 על ידובפועל  שהוזמנו  השירותים  מלא  ובכפוף לביצוע  בהיקף שיוזמן  והמוצרים    השירותים

 . לשביעות רצונו המלאה של התאגיד

 ההוצאותהעלויות, תשלומי המיסים ואת כל ת וללהצעת המחיר המוצעת כ .2

כל הרווחים, ובכלל זה את ללא יוצא מן הכלל, למציע מכל מין וסוג שהם שיידרשו 

, תכנות מחשב, אמצעים השירותים, החומרים, שכר עובדים, נסיעות, עזרים

הוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות להידרש טכנולוגיים, שליחויות, ה

מובהר כי , וכל הוצאה אחרת פרט למע"מ. פי מכרז זה-לביצוע התחייבויותיי על

בכלל זה ולא ישולם כל תשלום שהוא בגין זמני נסיעות של המציע ו/או מי מטעמו 

, ולא בגין הוצאות כלשהן הכרוכות בנסיעה או בזמן הנסיעהלא ישולם מאומה 

 . למעט האמור בהסכם ל הצמדהתחו

בנוסף על התמורה הנקובה שהוא תשלום שלא ישולם כל למען הסר ספק יובהר  .3

 , למעט מע"מ. לעיל

של כל התחייבויות והפעולות ומעולה מלא , כלול ביצוע מושלםתהצעת המחיר  .4

 התאגיד. נו המלא של לשביעות רצוהנדרשות למתן השירותים 

 . המציעת חייב אהמחיר דנן תהצעת  .5

או אי התממשות של איזו המציע ו/ התקיימות של איזו מהערכותאי יובהר, כי  .6

פרט כלשהוא בשירותים ו/או , לרבות בנוגע לוכניותיואו ת ו, תחזיותיומציפיותי

לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של בתקופת ההתקשרות ו/או בתקופת ההארכה 

בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי או לכל שינוי אחר /המחיר דנן ו הצעת

ז, אף אם התאגיד יפצל את השירותים, יבצע חלק מהם באופן עצמאי או המכר

 באמצעות אחרים או לא ידרוש שירותים כלל מאת המציע. 

 מיום אישור החשבונית על ידי התאגיד. יום,  30תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס  .7

תי לעמוד במחיר הצעתי תוך קיום מלוא התחייבויותיי הנני מצהיר כי יש באפשרותי וביכול .8

 . , ההסכם ומסמכי המכרזלפי הדין

 

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

 מספר מזהה )מס' ת"ז / מס' עוסק מורשה / מס' רישום(: ............................

 .......כתובת: ................................................

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

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

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



38 

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

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

 

 על החתום:

 

______________________                                                      _____________ 

 שם המציע + חתימה                                                תאריך                            
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 אישור

ידי הגורמים המוסמכים לחייב -הנני לאשר כי המסמך דלעיל וכל מסמכי ההצעה נחתמו על

את המציע בחתימתם לצורך התחייבויותיו, הצהרותיו ומצגיו של המציע במסמכי המכרז 

 ובהסכם הכלול בהם.

שהינו יחיד: החתימה על גבי הצעת המציע למכרז הינה חתימתו של במקרה של מציע 

 המציע.

 

 _______________________ 

 עו"ד                                                                                                                               
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 הסכם  –' דסמך מ

 ספריית גיבוי לאספקת 

  עבור תאגיד השידור הישראליב

 

 2020......... בשנת  ..........לחודש  ........................ יוםשנערך ונחתם ב

 ב י ן : 

 תאגיד השידור הישראלי

 באמצעות:_______________________________________

 ירושלים 23כנפי נשרים מרחוב 

 "(המזמיןואו " "התאגיד" -)להלן 

  אחדמצד           

 ל ב י ן: 

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

 באמצעות:

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

 המוסמכים והמורשים בשם הספק  להתקשר בהסכם זה ולחתום 

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

 "(הספק" –)להלן 

 מצד שני           

 

עבור תאגיד השידור הישראלי בספריית גיבוי רכישת והתאגיד מעוניין ב הואיל

אשר פרסם   20/2020מכרז מסמכי המפרט הטכני וב –מסמך ב' כמפורט ב

 "(;המכרז" -התאגיד )להלן 

על ידי  השתתף במכרז, והצעתו במכרז, נבחרה כהצעה הזוכה במכרזהספק ו והואיל

 ;ה מיום ____________וועדת המכרזים של התאגיד בישיבת

לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי ומסכימים  והצדדים מבקשים והואיל

 הוראות הסכם זה להלן ובכפוף להן.

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 



41 

 נספחי ההסכם, הגדרות והמבוא, כותרות הסעיפים .1

ובסיס להתקשרות  הימנומהווה חלק אחד ובלתי נפרד הסכם זה המבוא ל .1.1

כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא לנוחיות   .הצדדים לפיו

הקריאה בלבד. למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא אותה משמעות שהוקנתה 

להם במסמכי המכרז, אלא אם כן משתמעת להם מהדברים ו/או מהקשרם 

 משמעות אחרת.

אות המכרז לבין הוראות הסכם במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הור .1.2

ייעשה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול, ובכל מקרה יחולו ההוראות זה 

הספק אלא  ומוסיפות על זכויות התאגיד ועל חובות המיטיבות עם התאגיד

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

 כסתירה.

המפרט   –בכל מסמכי המכרז המונחים הבאים יהא משמעם כפי שהוגדרו במסמך ב'   .1.3

שירותי שירות ", "אישור הפעלת המערכת", "המערכת", ""ספריית הגיבויהטכני:  

 ". ואחריות

" לרבות כל חוק, תקנה, צו, כלל, פסיקת רשות שיפוטית כל דיןבהסכם זה: " .1.4

וקף, הנחייה, דרישה, היתר, פקודה, מוסמכת, חוקי עזר, צו מינהלי, תכנית בת ת

תקן מחייב, הוראה מאת רשויות מוסמכות והכל )א( כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או 

יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות; )ב( בקשר ישיר או עקיף עם ביצוע 

 מלוא התחייבויות הספק בהסכם; )ג( בין אם נזכרו בהסכם במפורש ובין אם לאו.

פורש כנגד מנסחו ויראוהו כאילו נוסח על ידי כל הצדדים, בין היתר הסכם זה לא י .1.5

לנוכח הליך מתן אפשרות במשלוח שאלות הבהרה, במסגרתו ניתנה לספק האפשרות 

 לבוא בדברים על סעיפי ההסכם.

כל מקום שמצוינת בהסכם על נספחיו, התחייבות כלשהיא מצדו של הספק, יחשב  .1.6

היא תבוצע על ידי הספק במימונו ו/או על  הדבר שנאמר באותה ההתחייבות כי

 חשבונו של הספק בלבד. 

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:  .1.7

 ; מפרט טכני –ך ב' מסמ  – נספח א'

 ; הספקשל ת המחיר הצעה – 8טופס   – נספח ב'

 התחייבויות לשמירה על סודיות;   - 'נספח ג

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים;   - נספח ד'

 ;נוסח ערבות ביצוע -' הנספח 

  ; תשובות ההבהרה מיום _________  – ו'נספח 

 נוסח ביטוח;  -' זנספח 

 אישור קיום ביטוח;   1'זנספח 
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הפעילות של התאגיד, נוגעים לליבת  ההתקשרות דנן  מובהר כי השירותים נשוא   .1.8  

ונדרשים לשם מהות ביצוע תפקידו. על הספק הזוכה לתן את השירותים 

תנאי זה הנו יסודי בדייקנות ובמסירות.  באיכות מעולה, באופן שוטף ורציף

    . עקרי ומהותי להתקשרות

כתנאי מתלה להתקשרות עם המציע בהסכם זה המציע מתחייב ומצהיר  .1.9

 כדלקמן:

כי הדוחות הכספיים החתומים האחרונים של המציע אינם כוללים  .א

 הערה בדבר ספקות לגבי המשך קיומו של התאגיד כ"עסק חי". 

אין התכנות או ספקות משמעותיים להערת "עסק חי" נכון למועד בו  .ב

 חתם המציע על הסכם דנן. 

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל  .ג

פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, ולא הוטלו על או 

 נכסיו עיקולים מהותיים. 

 הצהרות והתחייבויות הספק .2

 הספק מתחייב, מאשר ומצהיר כדלקמן:

בדק את כל הנתונים, קיבל מהתאגיד את כל הפרטים הנוגעים להסכם זה, וכי כי  2.1

כל נתון אחר בדק , וכן מסמכי המכרזההסכם, את נספחיו ואת כל את והבין קרא 

הנדרש לצורך ביצוע השירותים. עוד מצהיר הספק כי אינו מסתמך על כל מצג 

 התאגיד.שאינו מופיע במפורש בהסכם זה, לרבות כאלו שניתנו ע"י מי מנציגי 

 האמצעים,  המתאים  האדם  כוח,  הניסיון,  ההכשרה,  המומחיות,  הידע  בעל  הוא  כי 2.2

אספקת המוצרים  בתחום והמוניטין והכספית קצועיתהמ היכולת, הנדרשים

 ויספק מקצועית מבחינה ההסכם י"עפ בהתחייבויותיו יעמוד וכי, השירותיםו

 בהנחיות ומדויקת מלאה עמידה ותוך ומקצועי יעיל באופן השירותים את ויבצע

 וכן, ורצונ ולשביעות התאגיד י"ע שיקבעו הזמנים בלוחות התאגידמ שהתקבלו

 .רכושוו יוזכויות על שמירה תוך

 מטעמו מי ידי-על או/ו האחרים מועסקיו או/ו עובדיו ידי-על אוכי לא חלה עליו  2.3

כל מניעה חוקית ו/או אחרת, על פי כל דין ו/או חוזה, להתקשר בהסכם זה ולמלא 

ואין בחתימתו על  ,אחר כל התחייבויותיו על פיו בדייקנות, במלואן ובמועדן

ההסכם ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של ההסכם ו/או 

דין ו/או הוראת כל -כל דין לרבות תקנה, צו ופסקת ו/או הפר יםהתחייבות אחר

 ו/או זכויות )לרבות זכויות קניין רוחני( של צד ג'. רשות מוסמכת

 שימוש יעשה בהם ובשיטות כליםספריית הגיבוי בב הזכויות של הבעלים הוא כי 2.4

 קניין  זכויות  של  הפרה,  השירותים  במתן  יהיה  ולא  אין  וכי,  השירותים  מתן/בביצוע



43 

 החלים הגבלה או מניעה כל ואין, כלשהו ישישל צד של קנייניות זכויות או רוחני

 . מכך כתוצאה התאגיד על יחולו או

ישתף פעולה עם התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות כי  2.5

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

 .בהתאם לצרכי התאגיד ככל שיידרש

 ככל, בלבד וחוקיות מורשות בתוכנות שימוש יעשה השירותים ביצוע לצורך כי 2.6

 .לכך שיידרש

, האחריות ספריית הגיבויבנוסף, וככל שנדרש רישיון לגבי רכיב כלשהו של 

 להשגתו תהיה של הספק בלבד.

 או/ו ההיתרים או/ו הרישיונות כל, מטעמו הפועלים כל ברשות וכן ברשותו כי 2.7

אספקת ל הדרושים, ב"וכיו צווים או/ו החלטות או/ו הסמכות או/ו האישורים

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברשות הספק גם כל המוצרים והשירותים. 

 .1976 -האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 או/ו לביטול סיבה כל על לו ידוע לא כי הספק מתחייב היתרים לאותם בקשר

 יבצע  כי  הספק  מתחייב,  בנוסף.  האמורים  מההיתרים  איזה  לצמצום  או/ו  להשעיה

 יוותרו, כאמור ההיתרים שכל מנת על, חשבונו ועל אחריותו על הדרוש כל את

, תאגידל מיידית להודיע מתחייב הוא וכי, ההתקשרות תקופת לתום עד בתוקפם

 .בהם שיחול שינוי כל על, בכתב

, בשקידה, ובנאמנות ביושר, במסירותוהשירותים יבוצעו  המערכת אספקתכי  2.8

 .התאגיד של ההמלא רצונו ולשביעות ביותר הגבוהה המקצועית ברמה

, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות את לקיים יפעל כי 2.9

 עליו  יחולו  או/ו עליו  חלות  והן  במידה"(  זכויות  שוויון  חוק: "להלן)  1998-ח"התשנ

 100 יעסיק או/ו מעסיק והוא במידה, בנוסף וכן, ההתקשרות תקופת במהלך

 העבודה  משרד  של  הכללי למנהל  יפנה, ההתקשרות  תקופת  במהלך  לפחות  עובדים

 הקשורים והנחיות הוראות יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה

 . שיינתנו ככל, כאמור זכויות שוויון בחוק

 שניתן צו כל על לרבות, הצהרותיו בתוקף שיחול שינוי כל על מיד לתאגיד להודיע 2.10

 על זה להסכם בהתאם השירותים את להעניק יכולתו את מגביל או והאוסר כנגדו

 כל על, שעות 48 בתוך המאוחר לכל, ובכתב פ"בע לתאגיד יודיע הספק. נספחיו

 להעניק באפשרותו יהיה לא כי עולה בו מקרה כל על או/ו החוקי במעמדו שינוי

 אחר לעמוד יוכל לא כי מסתברת אפשרות כל על או/ו המבוקשים השירותים את

 .זה הסכם לפי התחייבותו

 גם כמו חלקיו כל על זה בסעיף המפורטות הספק הצהרות של נכונותן כי מובהר 2.11

 אלה הצהרות נכונות אי. זה בהסכם מהותי תנאי היא, במכרז בהצעתו הצהרותיו
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 כהפרה ייחשב מכן שלאחר מועד בכל ובין זה הסכם חתימת בעת בין, חלקן או

 .בכך הכרוך כל על, הספק מצד זה הסכם של יסודית

 תקופת ההתקשרות  .3

תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי החתימה  3.1

 . של התאגיד על החוזה המצורף

הסכם המיום חתימת ימים  45 על הזוכה לספק את ספריית הגיבוי בתוך 3.2

על ידי התאגיד ולעשות כל פעולה שתידרש על מנת להביא את ספריית 

הגיבוי למצב שבו תפעל. התאגיד ינפיק לספק אישור בכתב כי ספרייה 

הגיבוי פועלת, ומועד הנפקת האישור ייחשב כתחילת מועד הפעלת ספריית 

  . הגיבוי

חדשים  36הגיבוי, יהיה למשך תקופת האחריות שעל הספק לתן לספריית  3.3

על ידי התאגיד. כל תקופת  המערכתהחל ממועד הנפקת אישור הפעלת 

ההתקשרות החל מיום חתימת ההסכם על ידי התאגיד ועד לסיום תקופת 

 ".   תקופת ההתקשרות הראשונההאחריות לפי סעיף זה תכונה להלן: "

בלבד נתונה זכות הברירה לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך מעת לתאגיד  3.4

לעת את תקופת ההתקשרות הראשונה, לאספקת שירותי האחריות, 

חודשים נוספים, או חלק מהם,  36 של עדלתקופה ו/או לתקופות נוספות 

וזאת מתום תקופת ההתקשרות הראשונה באותם התנאים או בתנאים 

  (.תקופות ההארכה""המיטיבים עם התאגיד )להלן: 

 מבלישל התאגיד,  הבלעדי דעתו שיקול פי עלתיעשה תקופת ההתקשרות הארכת  3.5

ומגבלותיו בכפוף לצרכי התאגיד, לאישור התקציב  כך כנגד טענה תהיה שלספק

 לאמצעים הטכנולוגיים שיהיו קיימים ומכל שיקול אחר. 

 תקופת" בהסכם( ולהלן לעיל) צוין בו מקום בכל כי מובהר ספק הסר למען 3.6

 אם ולמעט(", שתחולנה ככל) ההארכה לתקופות" גם היא הכוונה", ההתקשרות

, ההתקשרות תקופת במהלך החלות ההסכם הוראות כל, אחרת במפורש ייאמר

 (.שתחולנה ככל) ההארכה תקופות במהלך גם יחולו

להביא את ההתקשרות לסיומה , מבלי לגרוע מן האמור, לתאגיד שמורה הזכות 3.7

בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וזאת 

 30לספק בת בכתב בהודעה מוקדמת , מבלי שיצטרך לנמק או לבסס החלטתו זו

תביעה ו/או דרישה ו/או מוותר בזאת על כל הספק . ימים שתועבר אליו מראש

טענה בדבר הסתמכותו למתן שירותים למשך כל כל  , ובכלל זהטענה בקשר לכך

תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו למתן שירותים במהלך תקופות ההארכה 

 )כולן או חלקן( ובפרט טענות בדבר השקעה ו/או אובדן רווח.

ידי התאגיד, לא תהיה על התאגיד חובה לפצות -קרה של ביטול ההסכם עלבכל מ 3.8

את הספק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה היחסית עבור מתן 
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השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם בעבור השירותים שניתנו לשביעות רצונו 

 המלאה של התאגיד.

תונה לתאגיד לפי הוראות כל דין האמור בסעיף זה בא להוסיף על זכות הביטול הנ 3.9

 וההסכם לרבות בשל נסיבות הביטול כמפורט להלן בהמשך הסכם דנן.   

 המערכת והשירותים אספקת .4

המערכת   לאספקת  האחריות  את  עצמו  על  בזה  נוטל  והספק,  לספק  ימסור  התאגיד 4.1

 .לעת מעת שיינתנו כפי, התאגיד ולהנחיות ההסכם להוראות בהתאם והשירותים

בתקופת ההתקשרות, וגם לאחר רכישת המערכת בהתאם להוראות הסכם זה,  4.2

לעת, -בהתאם לצרכיו מעת -לרכוש לפי שיקול דעתו הבלעדי  התאגיד יהיה זכאי

שירותים/רכיבי מערכת  -לפי שיקול דעתו הבלעדי ובאמצעות הזמנת שירותים 

ות הסכם זה ועל אספקת רכיבים אלו יחולו הוראובפרט כונני טייפים נוספים, 

 "(.השירותים הנוספים: "זה בחוזה)בשינויים המחויבים 

, התאגיד לבעלות וריעב, זה הסכם פי על לתאגיד שיסופקכל חלק של המערכת  4.3

 וזאת, התאגיד נציג ידי על תוקבל אישור ולאחר התאגיד למשרדי והגעת במועד

 פי על הספק של והמוחלטת המלאה מאחריותו לגרוע מנת על באמור שיהיה מבלי

 .זה הסכם

 י שירות ואחריותשירות 4.4

ולאחר שהתאגיד ינפיק אישור הנפקת לאחר השלמת התקנת ותפעול המערכת, 

שירותי תחזוקה  -כחלק מהשירותים אישור התקנת המערכת, יספק הספק 

 הטכני. נספח שירותי שירות ואחריות כהגדרתם וכמפורט ב – מלאים ומקיפים

יינתנו שירותים אלו ללא תשלום, בה  אחריות אספקת שירותי שירות ותקופת 

לתאגיד חודשים ממועד הנפקת אישור הפעלת המערכת על ידי התאגיד.    36תמשך  

 תהא הזכות להאריך את תקופת האחריות כאמור לעיל.  

 התמורה .5

לפי הסכם זה במלואן התחייבויות הספק ערכת ומילוי כל המ אספקת תמורת 5.1

תמורה לפי המחירים והתעריפים שנקב בהצעה  שלם לספקי התאגיד, ובמועדן

 הכספית למכרז.

 לאחר הנפקת אישור  התמורה  בגין  כחוק  מקורית  מס  חשבונית  לתאגידיגיש    הספק

  על ידי התאגיד.  המערכתהפעלת 

, מובהר. הגשתה מיום ימים 14 בתוך יעשה התאגיד נציג ידי-על החשבונית אישור 5.2

 תיקון התאגיד ידרוש בהם הימים בחשבון יבואו לא אלה ימים במניין כי

מובהר כי נציג התאגיד יהיה רשאי לדרוש כל הבהרה לצורך מכל סיבה.    החשבונית

מתן אישורו ויהיה מורשה לאשר את החשבון בחלקו, בשלמותו או לא לאשרו כלל, 

 דרישות  כל  תהיינה  לא  לספק  ל לפי עמידת הספק בדרישות ההסכם על נספחיו.הכ
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 אשר, הימנה חלק או כולה התמורה בתשלום עיכובים בגלל התאגיד כלפי וטענות

 .התשלום בדרישת פרטים מחוסר נבעו

ידי התאגיד יבוצע התשלום כנגד חשבון כאמור, -לאחר אישור דרישת התשלום על 5.3

 ימים מיום המצאת החשבונית.  30בתנאי שוטף + 

 ככל שהתאגיד יחליט לממש את זכות הברירה ולהאריך את תקופת ההתקשרות 5.4

לכל פרק זמן שהוא, הוא ישלם לספק בעבור אספקת שירותי השירות והאחריות, 

בגין   קובה בהצעת המחיר לפרק הזמן שבו יאריך את ההתקשרות,את התמורה הנ

יום לאחר חתימת  30וזאת בתנאי שוטף פלוס שירותי שירות ואחריות בלבד 

  התאגיד על הסכם להארכת תקופת ההתקשרות. 

 הספק מתחייב להחזיר לתאגיד מיד כל סכום עודף שיקבל מהתאגיד. 5.5

תאגיד בגלל עיכובים בתשלום לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי ה לספק 5.6

 התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.

 מקורית כחוק עם קבלת התמורה לפי הסכם זה.  קבלהימציא לתאגיד  הספק 5.7

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה היא התמורה היחידה שתשולם לספק בפועל  5.8

-ף פרט לתמורה זו לא ישולמו עלכמפורט בהסכם, כאשר כל תשלום אחר ו/או נוס

השירותים   אספקתידי התאגיד, לא במהלך תקופת ההתקשרות ולא אחריה, עבור  

 או בקשר ישיר או עקיף להם, לא לספק ולא לאדם אחר.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן זה, הספק מתחייב לשאת על חשבונו בכל 

 אספקתסגרת התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במ

  השירותים לרבות תשלומים בגין העסקת כוח אדם.

 הצמדת התמורה: 5.9

שירותי שירות ואחריות שהתאגיד ישלם לספק בתקופת התמורה בגין  .א

 :תוצמד לפי ההוראות הבאותההארכה,  

ינקוב בשקלים חדשים כמטבע ההצמדה, הספק במקרה ו (1)

לפי וזאת , למדד 100%בשיעור של התעריף בו נקב יוצמדו 

בין המדד במועד חתימת התאגיד על הארכת ההסכם, יחס ה

 הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.מדד לבין ה

, ופירות  ירקות  כולל,  לצרכן  המחירים  מדד  -"  מדד, "זה  בסעיף

 . לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה י"ע המתפרסם

כמטבע  ארה"ב או יורו, -דולרבמברה והספק ינקוב בשער  (2)

לשער החליפין היציג של  100%יוצמדו בשיעור של ההצמדה 

 הזמנת הוצאת במועד השער אותו מטבע, לפי היחס שבין

 ההצעות להגשת האחרון במועד הידועהשער  לבין השירותים

 .במכרז



47 

יופעל בין אם בעקבותיו יחול שינוי שמגדיל את   מובהר כי מנגנון ההצמדה .ב

 התמורה ובין אם בעקבותיו יחול שינוי שיפחית את התמורה. 

 

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים  5.10

, וכן כל 1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

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

מכל תשלום למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום סופי, התאגיד ינכה במקור   5.11

פי כל דין, -לספק, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על

אלא אם ימציא הספק, זמן סביר לפני ביצוע התשלום, אישור תקף כי הוא פטור 

 מניכוי מס או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר.

 היעדר יחסי עובד ומעסיק בין התאגיד לספק .6

הספק, לרבות מי משותפיו או מעובדיו, משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה,  6.1

פי הסכם זה לפקח, להדריך או לתת -ואין לראות כל זכות שניתנה לתאגיד על

הוראות לספק, או לכל מי שמועסק על ידו או מטעמו, אלא כאמצעי שנועד להבטיח 

ובד המועסק על ידו ו/או את ביצוע הוראות הסכם זה במלואו. בין הספק ו/או כל ע

 מעסיק. -כל מי שפועל מטעמו ובין התאגיד לא יתקיימו יחסי עובד

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים  6.2

המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את הספק ו/או עובדיו כעובד 

יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם התאגיד, הרי ששכרו של הספק ו/או עובדיו  

פי השכר שהיה משולם לעובד התאגיד שמאפייני העסקתו הם הדומים -זה על

ביותר לאלה של הספק, ועל הספק יהיה להשיב לתאגיד את ההפרש בין התמורה 

 ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד התאגיד.

, כל עובדיו על החלים העבודה נידי כל של ושלם מלא לקיום אחראי יהיה הספק 6.3

 וכן לעת מעת ותוקפם נוסחן כפי, 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק זה ובכלל

 על החלים קיבוציים להסכמים הרחבה צווי של ומלא שלם לקיום אחראי יהיה

 .העובדים

 אחריות הספק .7

לפי הספק יישא באחריות מלאה בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שהוא חב בו   7.1

הסכם זה ו/או לפי כל דין, שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של 

מי מטעמו או לגוף או רכוש של עובדיו או של מי מטעמו, או לרכוש התאגיד או 

 לגופו של כל אדם אחר כתוצאה מאספקת השירותים שבהסכם זה.

זק מכל סיבה מוסכם בין הצדדים כי התאגיד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נ

שהיא שייגרמו לכל הנ"ל, כתוצאה ישירה או עקיפה מהתקשרות זו, וכי אחריות 

 זו תחול על הספק בלבד.
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הספק מתחייב לשפות את התאגיד על כל נזק, תשלום או הוצאה מכל סוג, שייגרמו  7.2

לתאגיד מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספק כתוצאה ישירה 

, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת זה שבהסכםהשירותים  מאספקתאו עקיפה 

התאגיד. במקרה של תביעה יחול האמור בסעיף זה, ובלבד שהתאגיד יודיע לספק 

על קבלת תביעה כאמור אצלו, בסמוך ככל הניתן לאחר קבלתה, ולספק תינתן 

 אפשרות להתגונן בפניה.

ד הספק בהתאם י-על השירותיםאישור התאגיד על ביצוע בפועל של אספקת  7.3

להסכם זה, לא יהיה בו כדי לשחרר את הספק מאחריותו המקצועית המלאה, ואין 

 באישור האמור כדי להטיל על התאגיד אחריות כלשהי לטיב העבודה.

או על פי כל דין, מתחייב הספק /ולגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה  מבלי 7.4

 עריכת אישור"וב "הביטוח נספחלמלא אחר הוראות הביטוח המופיעות ב"

 בהתאמה. - 1ח' ובנספח ח' נספח"כ ומסומנים זה להסכם המצורפים" הביטוח

מובהר כי הספק ידאג כי כל הכיסוי המגיע לתאגיד מכוח אחריות היצרן יחול על  7.5

 התאגיד, וזאת בנוסף על חובת קיום הביטוח כאמור לעיל.  

 העדר זכות ייצוג .8

איננו סוכן, שלוח או נציג של התאגיד   הספקמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי   8.1

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

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

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

מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא באחריות הבלעדית לכל   הספק  8.2

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

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים .9

הספק מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת ההתקשרות עם  9.1

התאגיד, על הארכותיה )ככל שתהיינה( לא יתקיים )ולא צפוי להתקיים( כל ניגוד 

פי הסכם זה ובין -עניינים לפי כל דין, לרבות ניגוד עניינים בין התחייבויותיו על

"(. "ניגוד ניגוד ענייניםקשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים )להלן: "

 עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור. 

הספק מתחייב כי ככל שתיווצרנה נסיבות ביחס לספק ו/או מי מטעמו, העלולים  9.2

ינים או במראית להעמידו/ם במצד של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עני

עין של חשש כאמור עם התחייבויותיו לפי הסכם זה, יהיה עליו להודיע על באופן 

 פי ההנחיות שיקבל.-מיידי לנציג התאגיד ולפעול על

 נספחכ הספק מתחייב לחתום על התחייבות להימנעות מניגוד עניינים המצורף 9.3

 להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 'שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.
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 שמירת סודיות  .10

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל  10.1

בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, גורם, במישרין, 

נתונים, חפץ, מסמך מכך סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל 

"( שיגיעו לידי הספק, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר מידע סודי)להלן: "

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

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

 לו שנמסר רשמי מסמך או סודי מידע כל בטוחים בתנאים לשמור מתחייב הספק 10.2

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

 .התאגיד

, סודיות  שמירת  לעניין  יוחדיםמ  הסדרים  בדבר  לספק  הוראות  ליתן  רשאי  התאגיד 10.3

 מיוחדים עבודה נוהלי או מידור הסדרי, מיוחדים בטחון הסדרי קביעת לרבות

 .בנדון התאגיד דרישות אחר למלא מתחייב הזוכה והספק

 הסכם לביצוע מלבד כלשהי למטרה סודי במידע להשתמש שלא מתחייב הספק 10.4

 .המוסמך התאגיד נציג מאת ובכתב מראש באישור אלא, זה

, מלאה  בצורה  התאגיד  לרשות  יעמיד  הספק,  שהיא  סיבה  מכל,  זה  הסכם  סיום  עם 10.5

 ולביצוע לשירות בקשר ברשותו הנמצאים והמידע הידע כל את ועניינית מסודרת

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

 קיים הוא שבו אופן בכל, התאגיד שימנה שלישי לצד או/ו לתאגיד יועבר המידע

, התאגיד י"ע שייקבע זמנים בלוח( אחר אופן כל או/ו פ"בע, מחשב בקבצי, בכתב)

 קניינו הינו המידע כל כי בזאת מובהר, ספק הסר למען. נוספת תמורה כל וללא

 .התאגיד של הבלעדי

 במתן קשור להיות שעתיד מטעמו מי כל ולהחתים לחתום מתחייב הספק 10.6

 הרפרנט  לרבות)  כאמור  למידע  להיחשף  ושעשוי  זה  והסכם  מכרז  נשואי  השירותים

 כנספחזה  להסכם המצורף בנוסח "סודיות לשמירת התחייבות" על( מטעמו

 .זה מהסכם נפרד בלתי חלק ומהווה 'שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 ביטול ההסכם .11

 סיום מטעמי נוחות 11.1

 התאגיד יהיה רשאי לבטל ההסכם עם הספק בהתרחש אחד מהמקרים הבאים: 11.2

 מיום ימים 10 בתוך ההפרה את תיקן ולא ההסכם את הפר הספק .א

 .ההפרה על הודעה לו שנמסרה

ו/או למינוי כונס הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים   .ב

נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול 

 יום ממועד הגשתה. 30במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך 
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הוצא צו פירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או  .ג

נכסים הוצא נגדו צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס  

זמני או קבוע או מונה לו מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו 

 יום ממועד הגשתם.  30או ההליך לא בוטל בתוך 

הוטל עיקול על רכוש הספק, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי  .ד

 שירותיםהרכוש כאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע ה

ימים ממועד  30(, והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך םאו חלק ם)כול

 נקיטתם. 

הספק, או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה  .ה

 פלילית.

לא יגרע מכל ההסכם בהתאם להוראות סעיף זה לעיל, מובהר בזאת, כי ביטול  11.3

ל ו/או בהתאם להוראות כ  ההסכםבהתאם להוראות    תאגידזכות אחרת העומדת ל

 .דין

 קיזוז .12

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

 -פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר -על לספקלקזז מהתמורה שעלו לשלם 

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

  הסכום קצוב ובין אם לאו. 

 ביצוע  ערבות .13

פי -על הספקלהבטחת זכויות התאגיד לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות  4.1

-על חשבונו, לא יאוחר מ הספק ימציאהמכרז, ההצעה והוראות הסכם זה. 

ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת  ימים ממועד החתימה על הסכם זה, 3

בהתאם ( אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים)₪  2,500 שלהתאגיד, בסכום 

 .להסכם זהכנספח ה' לנוסח המדויק המצורף 

ימים לאחר סיום ההתקשרות עם  30 של לתקופה בתוקף תהיה זו ערבות 

על ידי  ואופציית הארכה לפי הסכם זה תמומשהתאגיד. מובהר כי ככל 

אחראי להאריך את תוקף הערבות בהתאם, לא יאוחר יהיה הספק התאגיד 

יום לפני תום תקופת ההסכם או תקופת ההארכה, לפי העניין, כך  30 -מ

 יום לאחר תום תקופת ההסכם המוארכת. 30שהערבות תעמוד בתוקפה עד 

 בלבד. הספקעלויות הוצאת הערבות יחולו על  4.2

לט את הערבות את תוקף הערבות יהיה התאגיד רשאי לח הספקלא האריך  4.3

 מילא אחר יתר כל חיוביו. הספקללא כל התראה מוקדמת, גם אם 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל  4.4

או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה,  הספקמקרה שבו לדעת התאגיד הפר 
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ולא תיקן את ההפרה בהתאם להוראות התאגיד הוראות המכרז וההצעה 

 .התראה נוספתוזאת מבלי לחייב את התאגיד להוציא כל  בעניין,

הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של התאגיד לבנק, שעליה תינתן הודעה  4.5

 .לספקבכתב גם 

 הספקחילט התאגיד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על  4.6

באותו באותם תנאים וערבות חדשה המציא לתאגיד לדאוג על חשבונו ל

 סכום.

 כללי .14

 או להמחות או להסב לא מתחייב הספק - שבו וההתחייבויות ההסכם הסבת 14.1

 להעביר רשאי הוא ואין, חלקן או כולן זה הסכם פי-על התחייבויותיו את להעביר

 קיבל אם אלא, זה הסכם פי-על מזכויותיו זכות כל לאחר למסור או להמחות את

 את ליתן לסרב רשאי יהיה התאגיד. ובכתב מראש לכך התאגיד הסכמת את

 בתנאים  להסכים  או,  החלטתו  את  לנמק ומבלי  שהיא סיבה מכל,  כאמור  הסכמתו

 .לנכון שימצא

 לפטור כדי לעיל זה בסעיף כאמור להסבה התאגיד באישור אין, ספק הסר למען

 .מקצתן או כולן, זה הסכם לפי ומהתחייבויותיו מאחריות הספק את

מבלי לגרוע מזכות התאגיד לכל תרופה ו/או סעד על פי כל דין, התאגיד יהא רשאי  14.2

פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם -על לספקלקזז מהתמורה שעלו לשלם 

 .פי כל הסכם אחר-פי הסכם זה או על-על מהספקכל סכום המגיע לתאגיד  -אחר 

זה תהיה לבתי המשפט סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם  14.3

  .בלבד המוסמכים בעיר ירושלים

 רשאי יהא התאגיד, דין כל פי-על סעד או/ו תרופה לכל התאגיד מזכות לגרוע בלי 14.4

 המגיע סכום כל - נספחיו על זה הסכם פי-על לספק לשלם שעליו מהתמורה לקזז

  זה הסכם פי-על מהספק לתאגיד

פי הסכם -התאגיד במימוש זכויותיו עלשום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של  14.5

 זה לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

 כתובות הספק והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם. 14.6

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

ר, ואם נשלחו שעות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו בדוא 48ונמסרו ביד, ותוך 

כאילו הגיעו במועד שליחתן בכפוף לקבלת אישור  -בפקסימיליה או בדוא"ל 

 טלפוני בדבר קבלתם.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:
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___________________________                                       _____________________ 
    התאגיד                                                                    הספק                
           
     

 

 אישורי חתימות

מספר מזהה  אני הח"מ, עו"ד .................. מ"ר ......, מאשר/ת את חתימתה של ...............

.....................  -.................., באמצעות מורשי החתימה שלה ........................ ת"ז ................. ו

תוקף שהחברה הנ"ל קבלה, ובהיותם -ת"ז ................. אשר חתמו על ההסכם לפי החלטה בת

 מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

___________________ 

 ........................, עו"ד   
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 נספח א' להסכם 

 תיאור שירותים  - מסמך ב'

  יצורף להסכם לאחר שיוטמעו בו כל השינויים ככל שיהיו במהלך ניהול המכרז 
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 נספח ב' להסכם 

 הצעת המחיר - 7טופס 

מסמך חתום על ידי המציע כפי שאושר על ידי התאגיד יצורף כנספח ב' רק לאחר בחירת 

 הזוכה במכרז
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 נספח ג' להסכם
 1977-התחייבות בדבר שמירה על סודיות במסגרת מתן שירותים לפי חוק העונשין, התשל"ז

 כללי ל אחד ממנהלי המציע בעת הגשת ההצעה[כיש להגיש חתום על ידי ]         

"( קובע הוראות בדבר החובות הקשורות חוק העונשין)להלן: " 1977 –חוק העונשין, תשל"ז  

רשמיים ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של אזרח בכלל ושל אדם בעל חוזה בשמירת סודות 

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

 -, קובע כי תאגיד השידור הישראלי )להלן 2014-לחוק תאגיד השידור הישראלי, תשע"ד 6סעיף  

 ]נוסח משולב[.  1958 -וקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח "( יהא גוף מבהתאגיד"

לחוק העונשין, משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה או עם גוף  118לסעיף  

מבוקר כתאגיד, מאחר והוא קובע הוראות בדבר מסירת ידיעות רשמיות שהגיעו לבעל החוזה 

התאגיד, ו/או התרשלות בשמירתן ובהחזקתו, והוא מטיל בתוקף תפקידו וההתקשרות עם 

 עונשים חמורים על העוברים על הוראות אלה.

 )א( לחוק העונשין קובע: 118סעיף  

היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה,  (א) 

]נוסח משולב[, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו  1958 –תשי"ח 

עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מסומך 

 לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.

בד או נותן שירותים, לשם ביצוע ולרבות מי שהועסק כע –בעל החוזה" בסעיף זה " (ב)

החוזה; ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על התחייבות לשמור 

 ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב".

 "ידיעה":

 לחוק העונשין ככוללת: 119"ידיעה" מוגדרת בסעיף  

לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תבנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק  –"ידיעה"  

 מהם המכילים ידיעה או עשויים לשמש מקור לידיעה;

איסור מסירת "ידיעה" שהגיעה לבעל החוזה עקב ביצוע החוזה, אינו חל איפוא על ידיעה סודית  

ר חל על מסירת כל ידיעה שבעל החוזה קיבל עקב דווקא, ואפילו לא רק על ידיעה חשובה. האיסו

 ביצוע החוזה, מאיזה סוג שהוא כמוגדר לעיל.
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 סמכות למסירת ידיעה:

בעל חוזה רשאי למסור ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע החוזה רק אם הוסמך כדין למסור אותה,  

בעל החוזה גם לאחר ובתנאי נוסף שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה. הוראה זו חלה על 

 תום החוזה.

 –או עובד בשמו  –סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא, הסמיך התאגיד  

במפורש, בעל חוזה למסור ידיעה מסויימת או ידיעות מסוג מסויים, הרי אין עבירה בעצם מסירת 

 הידיעה. 

 סמכות לקבלת ידיעה:

בעל חוזה שיש לו "סמכות כדין" למסור ידיעה, אינו רשאי למסרה לכל אדם. החוק מתיר למסור  

 ידיעה רק לאדם המוסמך לקבלה. 

  

מכל הנאמר לעיל מסתבר כי הסמכות למסור ידיעה שונה ממקרה למקרה, ובעל חוזה אשר עומד  

מוסמך למסור את הידיעה, בפני הצורך למסור ידיעה, חייב לשקול בזהירות רבה אם אמנם הוא 

ואם האדם לו הוא עומד למסור אותה אמנם מוסמך לקבלה, ומשנה זהירות דרושה כאשר מדובר 

 במסירת ידיעה מחוץ לתאגיד ו/או מחוץ לשירות המדינה.

 

יש להדגיש כי עיתונאי, בתוקף היותו עיתונאי, אינו מוסמך לקבל ידיעות יותר מאשר הציבור 

 הרחב זכאי לנותן שירותים. 

 

 

אני מתחייב בזה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט לעיל, וכי 

 . 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 118נהירות לי חובותיי מכוח סעיף 

 

_______________ 

 תאריך

_______________ 

 חתימת המתחייב
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 נספח ג' להסכם
 

 התחייבות לשמירת סודיות
במסגרת חתימה על ההסכם עם ומנהליו וספקי השירותים  ]לחתימה על ידי המציע

 הזוכה[
 

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 )
מסחרי/עסקי או ידיעות מסוגים שונים,  תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד

שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו תשמש כ"קיצור דרך" לשם 
הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, 
באמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר 

ף, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות ובין עקי
 "(;המידע" )להלן:

 
והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא  והואיל

לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי התאגיד המוסמכים לעניין ההסכם, ללא 
ך מראש ובכתב עלול לגרום לתאגיד או לצדדים קבלת אישור נציג התאגיד המוסמ

 ;1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 118נזק וגם מהווה עבירה פלילית 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.  .2

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן  .3
השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש 

צמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך ע
 או אופן שהם, את המידע. 

ידי -ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4
או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין  המציע

בין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או במישרין ו
גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין 

 ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא. 

לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי  .5
יבות זה ובין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, כתב התחי

 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. 

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג,  .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. 

ל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כ .8
מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל 

אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור התאגיד. כמו כן, הנני מתחייב 
 לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע. 

יבות זו ושאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד, תהיה לתאגיד זכות בכל מקרה שאפר התחי .9
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 תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. 

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו  .10
 -שמ"אוחוק הגנת הפרטיות, הת 1997 -לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז

1981 . 

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל  .11
 הוראות 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

 
 

 וםולראיה באתי על החת
 

 שם מלא:__________________ 
 

 ת"ז:______________ 
 

 חתימה:________________
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 נספח ד' להסכם
 

 ניגוד ענייניםמת ומנעהיהתחייבות ל

 ]לחתימה על ידי המציע [

 

  -ידי המציע-בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות המכרז על נספחיו וממסמכי ההצעה שהוגשה על

 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם 

"( מצהיר ומתחייב המציע__________________ שמספרו ____________ )להלן: "

שות הבאות, ואם אזכה במכרז מתחייב בזאת, כי במועד הגשת ההצעה מתקיימות כל הדרי

להמשיך עמוד בכל הדרישות הבאות, במשך כל תקופת ההתקשרות, על הארכותיה )ככל 

 שתהיינה( כדלקמן:

 

המציע ומי מהצוות אשר מוצע ויועמד לרשות התאגיד במסגרת מתן השירותים נשוא  .1

עניינים או חשש המכרז, לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד 

לניגוד עניינים, בין ביצוע השירותים לפי במכרז זה לבין עניין אחר של מי מהם או של 

 עובדיהם. 

 

בכלל זה המציע מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס למציע או למי מהצוות המוצע  .2

על ניגוד עניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו ו/או עיסוקו  -

במסגרת מתן השירותים לתאגיד לבין עניין אחר שלו או עניין של קרובו או עניין של 

  גוף שהוא או קרובו חבר בו. 

 

לעניין נספח זה, בכלל  "עניין אחר" ייחשבו לרבות עניין שלו או של קרובו או של גוף 

שהמציע או מי מהצוות המוצע או קרוב של מי מהם חבר בו, מנהל אותו או עובד 

אחראי בו, או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק בו, בהון מניות, 

למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, בזכות לקבלת רווחים, בזכות 

שהמציע או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו, או עובד העובד עימו או 

 בפיקוחו, מיצגים/ מייעצים/ מבקרים.

 

 

__________                                                ______________________ 

 שם מורשה החתימה+ חתימה                                                תאריך                 
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 ' להסכםהנספח 
   

 תאריך ...................
 

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(
 לכבוד

 תאגיד השידור הישראלי
 

 א.ג.נ.,

 ....................................ערבות בנקאית מספר הנדון: 

"(, אנו ערבים בזה הזוכה" -לבקשת ........................................... )להלן  .1
 אלפיים וחמש מאות ₪( ₪ ) 2,500 כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של

מיום  הסכםהתחייבות הזוכה כלפיכם ב"(, בקשר לסכום הערבות" -)להלן 
, בנוגע למכרז הזוכה לבין הישראלי השידור תאגיד ביןשנחתם  .....................

 . LTOלרכישת ספריית גיבוי  20/2020

סכום הערבות ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן )עליות בלבד(  .2
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, -המתפרסם מעת לעת על

יהיה מדד חודש ............... שהתפרסם   -"  המדד היסודיהבאים: "בתנאי ההצמדה  
יהיה המדד האחרון שפורסם לאחרונה לפני  -" המדד החדש"-ביום ................. ו

קבלת דרישתכם לפי כתב ערבות זה. אם במועד קבלת הדרישה יתברר כי המדד 
שווה למכפלת החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה בסכום ה

ההפרש שבין המדד החדש לבין המדד היסודי בסכום הדרישה וחלוקתו במדד 
היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב 
בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא הפרשי הצמדה. לעניין כתב ערבות זה "סכום 

 ע.גם ו/או בתוספת הפרשי ההצמדה במשמ -הערבות" 

מהתאריכים שנקבעו לפי דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם לא יאוחר  .3
מתאריך קבלת דרישתכם, כל סכום  לצורך כך במכרז ובהסכם המצורף למכרז,

הנקוב בדרישה ועד לסכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם 
ם תחילה מאת חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלו

 הזוכה.

ולאחר תאריך ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .................................. )כולל(  .4
 זה ישאר סכום של ____ עד לתאריך____ בידי התאגיד.

כל דרישה לפי כתב ערבות זה צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך  .5
 לעיל במען: ............................................  4הנקוב בסעיף 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 
 בכבוד רב,      

 
 בנק ......................... בע"מ

 )מס' ........(סניף ...................... 
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 נספח ו' להסכם

 תשובות הבהרה מן התאריכים:________________
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 ביטוח - ח ז'נספ

ן לערוך ולקיים, על חשבו הספק עלעל פי הסכם זה,  הספקלגרוע מאחריות  מבלי .1
, את ח הדיןומכ הספקההסכם וכל עוד קיימת אחריות תקופת  כל, למשך הספק

  1ח' כנספח זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים הביטוחים 
, עריכת הביטוח" אישור"ו "הספק ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 

 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  לפי
ם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי הספק,  ניתן מוסכ -יטוח חבות מעבידים ב .2

יהיה למחוק סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח החתום על ידי 
 המבטחים.

 לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" ככל וקיים,  מבוטל בכל ביטוחיו.  הספקעל  .3
, לפני תחילת התאגידלהמציא לידי  הספק על, התאגידצורך בכל דרישה מצד  ללא .4

או לכל תשלום על חשבון התמורה, את התקשרות וכתנאי מוקדם למתן השירותים 
בתום תקופת הביטוח,   מיד. כמו כן,  מבטחהאישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי  

בגין חידוש תוקף  ,אישור עריכת ביטוח מעודכן התאגידידי ל להמציא הספקעל 
 ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקףנוספת,  ביטוחלתקופת  הספקביטוחי 

 .לעיל 1ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 
עומד להיות מבוטל או  הספקכי מי מביטוחי  לתאגידיודיע  הספקבכל פעם שמבטח 

לערוך את  הספקעומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על 
אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי 

 לרעה בביטוח כאמור.
שה הינם בבחינת דרי הספקכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  מובהר .5

לפי ההסכם  הספקלגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי הספקמזערית המוטלת על 
 לספקו ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הספקואין בה כדי לשחרר את 

האחריות  לגבולותבכל הקשור  התאגידאו מי מטעם  התאגידכל טענה כלפי לא תהיה 
 כאמור.

הביטוח שיומצא על ידי עריכת לבדוק את אישור  תהא הזכות, אך לא החובה, לתאגיד .6
על  ושיידרש, התאמה או הרחבה תיקון ,לבצע כל שינוי הספקועל כאמור לעיל,  הספק

 .על פי הסכם זה הספק להתחייבויותאת הביטוחים נושא האישור מנת להתאים 
ישת השינויים כמפורט לעיל לעריכת הבדיקה ולדר התאגידזכויות מוצהר ומוסכם כי  .7

כל אחריות שהיא לגבי או כל חובה  התאגידמי מטעם על או  התאגידאינן מטילות על 
, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה הספקביטוחי  

דרשו עריכת וזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי  הספקשהיא המוטלת על 
ובין אם את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו, בין אם בדקו ם כמפורט לעיל שינויי

 .לאו
לרכוש או ציוד אובדן או נזק  לכלמאחריות והבאים מטעמו  התאגידפוטר את  הספק .8

המשמש לצורך מתן   התאגידלחצרי  הספקאו מי מטעם  הספקכלשהו המובא על ידי 
בגין נזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה לספקולא תהיה השירותים, 

 פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. אובדן ו/או נזק כאמור.
ייכלל סעיף בדבר ויתור , הספקשייערך על ידי כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .9

על זכות התחלוף  ויתורוה והבאים מטעמו; התאגידהמבטחים על זכות התחלוף כלפי 
 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  כאמור לא

הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .10
על , הספקמשנה מטעם  ניקבלעל ידי  ינתנוי םנשוא הסכם זה או חלק מההשירותים 

נאותות בהתאם לאופי והיקף המשנה פוליסות ביטוח  קבלניכי בידי  לוודא הספק
 ההתקשרות.

שירותים במלואם ביחס ל התאגידאחריות כלפי מוטלת ה הספקעל ר בזאת כי מובה
 .משנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלנילרבות 

על אף האמור  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .11
 10לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

 , בכתב, להמצאת אישור כאמור.התאגידיום ממועד בקשת 
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  1ח ז'נספ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : _____האישור הנפקת תאריך  ביטוחים קיום אישור

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

 .האישור מבקש עם מיטיב זה באישור תנאי שבו במקרה למעט הביטוח בפוליסת האמור

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה האישור מבקש

תאגיד השידור  –כאן : שם
 הישראלי בע"מ 

 חברותאו /ו האם תחבראו /ו
 קשורות חברותאו /ו בנות

 ן"נדל☐ : שם

  שירותים☒

 מוצרים אספקת☐

 שירותי ספריית גיבוי ☒

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותיםמזמין ☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐

 .פ.ח./ז.ת .: פ.ח

 :  מען
 ירושלים 23כנפי נשרים 

 :מען

 כיסויים

 הביטוח סוג
 לפי חלוקה

 אחריות גבולות
 ביטוח סכומי או

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

 תאריך
 תחילה

 תאריך
 סיום

 סכום /האחריות גבול
 ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים

 בהתאם כיסוי קוד לציין יש מטבע סכום
 'ד לנספח

 309 ₪                רכוש
328 

 328, 321,  315, 302  ₪  2,000,000     'ג צד

 אחריות
 מעבידים

    20,000,000  ₪  309 
319 
328 

 אחריות
 מקצועית

    2,000,000   
 
 ₪ 

 301 ,303 ,321 ,325 ,326 ,327 ,
328  
 חודשים(  6) 332

 (:ג'פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח 
 שירותי תחזוקה ותפעול 088מחשוב  043

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  30ייכנס לתוקף אלא שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא 
 השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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