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 הזמנה להציע הצעות – 'אמסמך 

 מבוא .1

 2014-הוקם מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"דאשר תאגיד השידור הישראלי  1.1

, מזמין בזאת מציעים העומדים בתנאי הסף שיפורטו "(תאגידה" :בכל מסמכי המכרז )להלן

, לתאגיד מתנותאספקת וחלוקת כמפורט להלן ל שירותיםהבהמשך, להגיש הצעה למתן 

 "(. העובד: "ובכל מסמכי המכרז לעובדיו או לכל גורם שהתאגיד יבקש לספק לו מתנות )להלן

תווי ", "שיתווי ",  "העבודה", "שירותי המתנה", "השירותים" מונחים:לבכל מסמכי המכרז  1.2

, "אירועים אישיים", "אירועים חוצי ארגון", "מתנות", "מוצרי מתנה", "שי מוצרי", "מתנה

במסמך שהוגדרו כפי ות משמעהא הת "אפיוני המתנה" -ו "אתר האינטרנט", "אתר העבודה"

 . אפיוני ודרישות השירותים – ג'

"תקופת התקשרות", "תקופות "התאגיד", "העובד", מונחים: לבכל מסמכי המכרז  1.3

"ארגונים , פריסה ארצית""השירותים המינימליים", "החגים הרציפים", ההארכה", 

 ,"ערך נתפס לעובד""אתר הבחירה", לקוח גדול", "צוות הבדיקה", ", העומדים בדרישות"

הזמנה  –במסמך א' כפי שהוגדרו תהא המשמעות , "זוכה חילופי" -ו  "ציון משוקלל סופי"

 . להציע הצעות

במסמך ב' "מידע" תהא המשמעות כפי שהוגדרו  -ו  : "כל דין"יםמונחלבכל מסמכי המכרז  1.4

 . הסכםה –

אפיוני ודרישות  –למכרז במסמך ג' מוגדרים וה מפורטיםההשירותים נשוא מכרז זה  1.5

הצעת וללים בין היתר את כל הפעולות הבאות או את חלקן: כ, השירותים ובמסמכי המכרז

אפשרויות בחירה בין סוגי מתנות שיועמדו לבחירת העובד לפי רמת המתנה לה יהא זכאי 

באופן שתתאפשר  העובדל ידי לבחירת מתנות ע אותו עובד; הפעלת אתר אינטרנט ייעודי

העובד;  ל ידי; ניהול ממוחשב של הליך בחירת מתנות ענידטלפון  גם ממכשירגישה לאתר 

אספקת המתנות; חלוקת המתנות; החתמה על אישור קבלת מתנה; מעקב ועדכון אחר 

 הבחירה וחלוקת המתנה; הנפקת דוחו"ת מעקב באקסל; כל שירות נלווה נוסף אחר שיידרש. 

אשר יספק את  לפי שיקול דעת התאגיד, בכוונת התאגיד לבחור עד שני זוכים למכרז, 1.6

 -א' מחיר כמפורט במסמך  50% –איכות ו  50%השירותים, וייבחר לפי אמות מידה של 

  דנן.  הזמנה להציע הצעות

 כפי שיפורט במסמך זה.  בשתי מעטפות נפרדותעל המציע להגיש את הצעתו  1.7

שייקבע בהסכם  מועדההחל מחדשים  12תקופת ביצוע השירותים נשוא מכרז זה הנה למשך  1.8

לתאגיד, ולתאגיד לבדו ולפי שיקול דעתו . "(תקופת ההתקשרות)להלן: " ההתקשרות

את תקופת או בתנאים מיטיבים,  באותם התנאים ,המוחלט והבלעדי, הזכות להאריך

( 48ל ארבעים ושמונה )ההתקשרות עם הזוכה לתקופה או תקופות נוספות, שלא תעלנה ע

)תקופת כך שסך כל תקופת ההתקשרות "( ת ההארכהותקופ)להלן: "חודשים נוספים 

 בסך הכל. חודשים ( 60שישים ) לא תעלה עלההתקשרות ותקופות ההארכה( 

על אף האמור, לתאגיד שמורה הזכות להביא את ההתקשרות לסיומה בכל עת, בהתאם  1.9

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

 הזוכה מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך. 

 לוח זמנים למכרז .2

 להלן לוחות הזמנים: 2.1
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 תאריך פעולה 

 (3סעיף ) להגשת שאלות הבהרהמועד אחרון 
באמצעות  בצהריים 12:00בשעה  .202024.5 

 ayelete@kan.org.ilהמייל: 

 בשתי מעטפות מועד אחרון להגשת הצעות
 סעיף)ונפרדות שיושמו בתוך מעטפה אחת סגורות 

6.3) 

 בצהריים 12:00בשעה  .20207.6
 23רחוב כנפי נשרים ב בתיבת המכרזים

 ירושלים

 

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים  2.2

 בגוף המכרז, יקבעו התאריכים בטבלה.

התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל,  2.3

, וזאת בכל התאגיד של דעתו לשיקול בהתאםפרסם באתר האינטרנט של התאגיד יבהודעה ש

 , ולא תהא למי מהמציעים כל טענה או דרישה בקשר לכך. עת

 שאלות הבהרה .3

 שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני: 3.1

 g.ilayelete@kan.or  ,עד למועד הקבוע לידי הגב' איילת אלינסון, רכזת ועדת המכרזים

 מובהר כי לא יתקבלו פניות בטלפון. לעיל. 2.1בסעיף 

, בשפה הניתן לעריכה Wordבאמצעות קובץ ובקשות הפונים מתבקשים להגיש שאלות  3.2

 העברית בלבד, בפורמט שלהלן:

 "דמס
 השאלה מתייחסת אליו מסמךה
מסמך ב'/ מסמך א'/ טופס __/ )

 (נספח _ / מסמך ג'

מס' 
 הסעיף

 השאלה

1.    
2.    

 

תווי ומוצרי  לאספקת /20209מכרז פומבי  מס' "(: הנושא בשורת) לציין יש ל"בדוא פנייהב 3.3

וכן יש לציין את שם המציע, שם איש הקשר  לצרף את קובץ השאלות ,"עבור התאגידשי 

 )קווי ונייד( וכתובת דואר אלקטרונימטעמו לצורך קבלת תשובה, מספרי הטלפון שלו 

  .)דוא"ל(

לכתובת הדואל כפי שימסור המציע וכל מסמך אחר מטעם התאגיד משלוח תשובות התאגיד  3.4

למציע ללא קשר לשאלה באם המציע ראה ו/או קיבל ו/או המסמך תחשב כהגעת התשובה 

  '.  וגם באם כתובת הדוא"ל שימסור המציע תהיה שגויה וכד"ל את הודעת הדוא

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור ו/או לכל נושא אחר שיופנה לתאגיד,  3.5

תהיה בשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, ובכל מקרה יודגש, כי לא יהיה כל תוקף להתייחסות 

 להלן. 3.6התאם לסעיף של התאגיד אלא אם ניתנה בהודעה בכתב, ב

להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה, או לבצע שינוי/תיקון בכל מקרה שבו יחליט התאגיד  3.6

בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה, ולרבות  -כלשהו במסמכי המכרז 

יפורסם המסמך הכולל את התשובות ו/או התיקון  -שינויים בלוחות הזמנים הקבועים במכרז 

דרשו לצרף את המסמך האמור והמציעים יי( www.kan.org.ilבאתר האינטרנט של התאגיד )

  .להצעתם, כשהוא חתום על ידם

באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד, לפני המועד  3.7

האחרון להגשת הצעות וגם בסמוך למועד זה, לגבי פרסום דחיות מועדים ו/או שינויים ו/או 

mailto:ayelete@kan.org.il
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הרה ו/או עדכונים שיחולו במכרז הודעות ו/או פרסום תשובות הבהרה תשובות לשאלות הב

 זה.

מסמכים שיפורסמו באמצעות אתר האינטרנט כאמור לעיל, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  3.8

המכרז, יהיו תקפים כלפי כל המציעים וייחשבו לכל דבר ועניין כאילו הובאו לידיעת כל אחד 

עדכון למכרז או  . המציעים מוותרים מראש על כל טענה של חוסר ידיעה על הודעהמהמציעים

 שפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד, אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות

  תנאי סף .4

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

 :במצטבר מהדרישות המפורטות להלן

  . כדין בישראל עוסק מורשההמציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין או  4.1

 : לפי סעיף זה מינימלייםניסיון באספקת שירותים  4.2

   :, שני אלה במצטבר"השירותים המינימלייםבמסמכי המכרז " 4.2.1

מגוון בין יכולת בחירה לעובד הפעלת אתר אינטרנט המאפשר  4.2.1.1

עבור כל אחד מהחגים: ראש השנה  מוצרי שי(או  )תווי שימתנות 

 ופסח.

   .לעובדים שנבחרומתנות החלוקת  4.2.1.2

על המציע להיות בעל ניסיון באספקת השירותים המינימליים ולעמוד במצטבר  4.2.2

 בכל אחד מן הדרישות הבאות: 

מציע בעל ניסיון באספקת השירותים המינימליים במשך שלש ה 4.2.2.1

( שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, 3)

ניסיון באספקת השירותים באופן שעל המציע להיות בעל 

 : המינימליים בכל אחד מהחגים הבאים

, פסח 2018, ראש השנה 2018, פסח 2017, ראש השנה 2017פסח 

   "(.   החגים הרציפים)להלן: " 2019וראש השנה  2019

כל אחד אספקת השירותים המינימליים בבהמציע בעל ניסיון  4.2.2.2

אחד מהם הוא כל ש ארגונים( 3שלשה ) לפחותלמהחגים הרציפים 

 במצטבר:

   עובדים 500 לפחות מעסיק 4.2.2.2.1

  "(. פריסה ארצית)להלן: " ארצית בפריסה 4.2.2.2.2

לארגון יש לפחות שלשה " פריסה ארציתבמכרז זה, "

אתרי העבודה הממוקמים לפחות בשלשה מחוזות 

כהגדרתו בצו בתי משפט  "מחוז"לעניין זה, שונים. 

)הוראות מעבר( )אזורי השיפוט של בתי המשפט 

  .1954-המחוזיים(, התשי"ד

 "(ארגונים העומדים בדרישות)להלן: " 

העומדים בדרישות, לארגונים חגים הרציפים אספקת השירותים המינימליים ב

לרשימת שלשה ארגונים בכל החגים, ויכול שתעשה אותם יכול שתעשה ל

יעמדו בדרישות סעיף כל אחד מהארגונים ובלבד שלגבי כל חג, ארגונים משתנה, 

 . זה
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לאותם שלשה רציפים פקו במשך כל החגים הודהיינו אין חובה שהשירותים יס)

מליים בכל אחד מן החגים הרציפים ימינ ארגונים. מציע שסיפק שירותים

יעמוד בדרישת סעיף זה גם אם בכל חג שעומדים בדרישות, גונים ארלשלשה 

 . ארגונים שונים( 18 –ב אפילו אם יהיה מדובר שתנה זהות הארגונים ת

מועד וזאת נכון ל להפעלת חנות מקוונות לבחירת מתנותהמציע בעל אתר אינטרנט מאובטח  4.3

 הבאים לפחות:ני האבטחה , בשני מנגנולמכרז זהה הגשת ההצע

 הגנה על נתוני כרטיסי אשראי – PCI DSSתקן  4.3.1

 SSLהגנת  4.3.2

פחות ללקוח אחד שלו אשר הוא סיפק לו טלפוני לשירות מענה פעיל ההמציע או מי מטעמו  4.4
ראש בחג וכן  2019בשנת  זמן השימוש באתר הייעודי בחג פסחבאת השירותים המינימליים 

  . 2019השנה בשנת 

 כדלקמן:המציע הינו בעל איתנות פיננסית  4.5

בכל ₪  2,000,000סיפק תווי שי ומוצרי שי לעובדים בהיקף של לפחות המציע  4.5.1

  .2019 –ו  2018אחת מהשנים 

תיים המציע אינו בעל הערות עסק חי על פי הדוחות הכספיים שלו בשנ 4.5.2

  האחרונות. 

נכסים והוא לא ינוס המציע אינו ולא היה בהליכי פירוק, לא הופעל נגדו צו כ 4.5.3

 ת הסדר נושים. מצוי בעריכ

 חובת לתקנות 6 בתקנה( שרלוונטיים ככל) הקבועים התנאים כל את ומקיים שעומד מציע 4.6

 האחרון למועד נכון, הינו המציע האמור ובגדר"(, התקנות: "להלן) 1993-ג"התשנ, המכרזים

, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי שמו על תקפים אישורים בעל, למכרז ההצעות להגשת

 .זה חוק לפי הנדרשים ובהוראות בתנאים ועומד כחוק חשבונות ספרי ומנהל 1976-ו"התשל

 בגוף ולא עצמו במציע להתקייםה צריכ, אלא אם נאמר אחרת, לעיל המפורטות הדרישותכל אחת מן 

של המציע אשר ביצע את להיות  לעניין זה מודגש כי על הניסיון הנדרש לעיל אחר. משפטי

 . כגון קבלן משנהאחר  בעצמו, ולא פעל באמצעות גורםהפרויקטים 

גוף משפטי הקשור ובכלל זה  כל גוף משפטי שאיננו המציע -" גוף משפטי אחרלצורך סעיף קטן זה "

קשר של חברות אחיות,  קשר בין חברת אם לחברת בת,לרבות ) בקשר משפטי כלשהו עם המציע

 קשר למעט, אך הקשורה בקשרי "שרשור משפטי" ישיר או עקיף, חברה לניהוחזקה, חברת אחברות 

 החברה המתמזגת או הנרכשת לא תיחשב גוף משפטי אחר( - חברות או רכישת מיזוג בהליך שנוצר

  ."בצוכיו

 מסמכים שיש לצרף להצעה .5

 נכונים, תקפים כשהם, שלהלן המידע וכן האישורים או/ו המסמכים כל אתעל המציע לצרף להצעתו 

 :ההצעה הגשת למועד ומאומתים

 למעטפה א' שתהא סגורה 

לטופס יצורפו המסמכים , להזמנה זו 1טופס  – 4.1להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  5.1

     ;הנדרשים בו
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. חלק להזמנה זו 2ס טופ – 4.4 -ו  ,4.3, 4.2 המקצועיים שבסעיפיםלהוכחת תנאי הסף  5.2

 ; מהמענה בטופס זה יכול לשמש גם לבחינת רכיבי האיכות

 להזמנה זו; 3 –ו  2 טופס –  4.5 שבסעיףלהוכחת תנאי הסף  5.3

לפי חוק עסקאות גופים  להזמנה זו תצהיר 4טופס  – 4.6להוכחת תנאי הסף שבסעיף  5.4

    . 1976 –ציבוריים, התשל"ז 

 להזמנה זו; 5טופס  – התחייבות המציע בדבר אישור והבנת תנאי המכרז 5.5

 להזמנה זו; 6טופס  – התחייבות לעניין טוהר המידות 5.6

 ב לחוק חובת המכרזים2אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף  5.7

 תצהיריםאישור רו"ח ( הזמנה זול 7טופס ) שאי המציע לצרף להצעתו, ר -  1992ב"תשנה

כנדרש בחוק זה, ובהתאם לתנאים  המציע התאגיד של דין ועורך השליטה בעלת י"ע חתומים

המפורטים שם. מודגש בזאת, כי בהתאם להוראות החוק האמור, יש לצרף את האישור 

בעת הגשת ההצעה למכרז, כתנאי לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק  יםוהתצהיר

-מסמכים אלו לא יהיו ניתנים להשלמה לאחרהתאגיד יהא רשאי להחליט כי ו בשליטת אישה

 ;פי שיקול דעתו הבלעדי, למכן

 להזמנה זו.  8טופס  - מסמך לעניין בחינת האיכות לפי המפורט 5.8

 בתוקף על שם המציע, נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז על ניכוי מס במקור.אישור  5.9

נוסח החוזה וכן כל מסמך הבהרה , זו הכל מסמכי המכרז על נספחיהם, לרבות הזמנ 5.10

 ,כשהם חתומים על ידי המציע המכרז, ככל שיוציא מהלךהתאגיד בופרוטוקול אותם יוציא 

 .טופס הצעת המחיר ללא אך

 אופן החתימה:  5.11

 הינו שהמציע במידה) המציע ידי על חתומים יהיו והצעת המציעהמכרז כל אחד ממסמכי 

 :, וזאת למעטעמוד כל בשולי תיבות בראשי( המציע את לחייב הסמכותבעל יחתום  – תאגיד

)א( באותם מקומות בהם נדרשת במפורש חתימת המציע באופן תקף שלם ומחייב, ואז יש 

ובצרוף חתימתם של מורשי החתימה  באמצעות חותמת המציע )ככל שנדרש( לחתום

 .עו"ד , וכן )ב( במקום בו נדרש אישור/אימותהמוסמכים של המציע

לחתום על החוזה באופן תקף, שלם ביחס לצירוף החוזה להצעה והחתימה עליו יודגש כי יש 

ומחייב, לרבות חתימה בראשי תיבות בכל עמוד וחתימה מלאה ותקפה של המציע בסופו, 

 . באופן שהחוזה יהווה הצעה בלתי הדירה מצד המציע

 למעטפה ב' שתהא סגורה 

, כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע כנדרש, להזמנה זו - 9טופס  – טופס הצעת המחיר 5.12

וגם למעטפה א' !!! מקרה לצרף מסמך זה בשום  שאיןיובהר  להוראות הטופס עצמו;בהתאם 

 ! או קי למסמכים שיסרקו לדיסקלא 

לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן המסמכים ו/או  ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,התאגיד רשאי

לרבות  או הצעה שלא תדייק בדרישת ההפרדה לשתי המעטפות הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז

במעטפה א' או  או אשר חלק/ים ממנה או כולה יהיו גלויים כחלק מההצעה, הצעת המחירלעניין 

  . ק או קיבדיס

השלמה  מציעהלדרוש מ -שיקול דעתו הבלעדי ב -בלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהיה רשאי 

 ובכל עניין נוסף כפי שימצא לנכון.  בעניין זהו/או הבהרה 
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 גשת ההצעהה .6

הדרושים והאישורים את ההצעה, על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים  יגישו המציעים 6.1

 :לעיל 5כמפורט בסעיף  הנלווים אליה

  מקור – מודפסעותק אחד ב 6.1.1

נדרש כי פרטי הצעת המחיר לא יצוינו  קי און דיסק גבי-על סרוק נוסף עותקב 6.1.2

 !!. קי-און-יסרקו לדיסקולא שבמעטפה א'  באף מקום נוסף בהצעה

מעטפה א', והצעת  במעטפה סגורהיוגשו  המחיר!!(ללא הצעת )והסרוק  דפסהעותק המו 6.2

)שתכיל את  במעטפה אחתהמחיר במעטפה סגורה מעטפה ב' נפרדת, שתי המעטפות יושמו 

 שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם של המציע. על המעטפה יש לציין:( ב' -מעטפות א' ו

ההצעה תוגש לתיבת  "התאגידעבור שי תווי ומוצרי  לאספקת /20209מכרז פומבי  מס' "

, ירושלים. ניתן להגיש 3, קומה 23: רח' כנפי נשרים שבמשרדי התאגיד בירושליםהמכרזים 

לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הקבוע בטבלת המועדים בסעיף  הצעות

בתאריך האחרון להגשת ההצעות אך  .8:00-17:00ה' בין השעות -בימים א'ככלל : לעיל 2.1

הצעות שלא תהיינה בתיבת ול התאגיד יהא רשאי לפס!! בצהריים 12:00עד השעה רק 

 . הבלעדי שיקול דעתובמכרז זה, הכל לפי  המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים

יום מהמועד האחרון  180למשך ומחייבות את המציע הצעות המציעים תהיינה תקפות  6.3

התאגיד יהיה רשאי לדרוש בהודעה בכתב עד לבחירת זוכה לפי המוקדם.  או להגשת ההצעות

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  6.4

, המכרז מסמכי כלל את וקרא עיין כיהצהרה ואישור הגשת הצעה מטעם המציע מהווה  6.5

הסכמתו לכל  , נתןבהם הכלולים התנאים וכלל הפירוט את הבין, ונספחיו ההסכם לרבות

הגשת הצעתו וכי הגיש כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך , תנאי המכרז

את הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו, או כי לא היה 

הצהרות בא להוסיף על קטן זה האמור בסעיף  לתנאיו.ומודע לפרט כלשהו הקשור למכרז 

 להזמנה זו.   5 טופסהמציע ב

 במועד שבידיו והנתונים התאגיד והערכת ידיעת מיטב לפי ניתן, במכרז שנמסר מידע כל 6.6

, מהווה אומדן אינו מחייבפירוט של כמויות או היקפים, יחד עם זאת כל  המכרז פרסום

אין בו בכדי לתן אינדיקציה כלשהיא למציע. היקפי ההזמנות ורשימת משוער בלבד ו

עת בכל  והתאגיד יהא רשאי האירועים אינם קבועים ואינם מחייבים בכל צורה שהיא

לא תהיה או לזוכה לשנותם ו/או לבטלם מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדי ולמציע 

-, בעיני בעלעל המציע לבדוק בעצמומבלי לגרוע מאמור, . או דרישה בקשר לכך כל טענה

, וכן כל שירותיםאת מאפייני ההמידע הכלול בהם ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז,  מקצוע

עסקי או אחר, הרלוונטי, לדעתו של המציע, טכני, מסחרי, מקצועי, נתון ופרט משפטי, כלכלי, 

 פי מסמכי המכרז.-ולכלל התחייבויותיו של המציע על שירותיםלביצוע הלהליך המכרז, 

בביצוע אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור או  כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז 6.7

 ידי המציע.-א המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה עלמוש שירותיםה

הנובעות מהכנת אן כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות  6.8

תחולנה על המציעים בלבד. ו/או מהמצאת ערבות הביצוע על ידי הזוכה, ההצעה והגשתה, 

 הוצאותיהם כאמור.למניעת ספק, המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה או פיצוי בגין 
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ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא -אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על 6.9

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

נפרד(,  מזההגופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר בנוסף, 

ו לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי אול ליצור ניגוד עניינים היוצר או על

הא רשאי ישיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה. התאגיד 

חברה מסונפת או , חברת בת, לפסול הצעות של מציעים אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין

 . 1968 -ניירות ערך, התשכ"ח חברה קשורה, כהגדרתם בחוק 

 

 ה הזוכה בחירת ההצעבדיקת ההצעות ו .7

: בשלב זה ייבדקו מסמכי ההצעה שהוגשו בתנאי הסףמציע בדיקת עמידת ה -שלב א' .א
    על ידי כל מציע על מנת לוודא שההצעה עומדת בתנאי הסף. 

יובהר, כי אי צירוף כמו כן, ייבדק בשלב זה צירופם של המסמכים הנדרשים להצעה. 
, וכי לפי שיקול דעתו של התאגיד המסמכים כנדרש, עלול להביא לפסילת ההצעה

אך ורק . מסמכים או לפנות בהבהרההתאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו לבקש השלמת 
 הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור, יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות.

  :מהניקוד הכולל 50% – ניקוד איכות ההצעה -שלב ב'  .ב

)להלן:  משנה הצעות ימונה על ידי ועדת המכרזים צוותאיכות של הלצורך ניקוד ה (1
 "(. צוות הבדיקה"

שעל המציע  8בטופס המציע הניקוד יינתן בין היתר על בסיס הפרטים שימסור  (2
 2, ויכול שגם על בסיס הפרטים שימסור המציע בטופס למלא ולצרף למעטפה א'

הכל לפי שיהא בידי התאגיד מכל מקור שהוא, ו וכן על כל פרט או מידע אחר
   . אגידשיקול דעתו הבלעדי של הת

 ניתן לנקד גם בשברי נקודה עשרונית, ולא רק במספרים שלמים.  (3
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ת ואמרכיבי 
 המידה

 לאיכות

סה"כ  אופן ניקוד
יקוד נ

 מקסימלי 

 :רכיב א'

ניסיון 
המציע 

באספקת 
השירותים 

המינימליים 
לקוחות ל

   גדולים

 8על המציע למלא ולצרף להצעתו את טופס 
בו עליו להפנות את התאגיד לרשימת , מעטפה א'ב

המציע שלהם  לקוחות גדולים )כהגדרתם להלן(
בכל תקופה , סיפק את השירותים המינימליים בעבר

, גם אם בעבור חג בודד בלבד )פסח או ראש שהיא
      השנה(.  

 עובדים 1,000 לפחותהנו לקוח שיש לו " לקוח גדול"
 . ("גדול  לקוח)להלן: " ארצית בפריסה

פרטי  ,שימסורלקוח גדול פרט בקשר לכל על המציע ל
ובכלל זה: שם פרטי לקוח הגדול איש קשר מטעם ה

 ומשפחה, מספר ניד וכתובת מייל. 

לוודא , לפי שיקול דעתו הבלעדי יהא רשאיצוות הבדיקה 
את או עם כל גורם אחר  עם איש הקשר, לקוח הגדולעם ה

 את העובדהוכן הגדול לפי הנדרש הלקוח נתוני 
את השירותים לקוח הגדול לשהמציע סיפק 

  . המינימליים

פתח הציונים תן ניקוד לפי מייצוות הבדיקה 
 ורט להלן: פהמ

לקוחות  3-4: מתן שירותים מינימליים ל -
  .ת בלבדנקודו 1: גדולים

לקוחות  5-6: מתן שירותים מינימליים ל -
 . בלבד נקודות2 :גדולים

לקוחות  7: ל מתן השירותים המינימליים -
    ודות בלבד. נק 3 :ומעלהגדולים 

3 
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 ':ברכיב 

אתר בחינת 
של הבחירה 

 המציע

 8על המציע למלא ולצרף להצעתו את טופס 
  . מעטפה א'ב

אינטרנט לדף יפנה את התאגיד לקישור  המציע
השירותים המינימליים על מנת להעניק את  כין שה

אחד מבין הארגונים ארגון ל 2019בראש השנה שנת 
 העומדים בדרישות. 

 עובדים  3לפחות הקישור יהיה לעמוד דמו ייעודי של 
באופן ארגון העומד בדרישות, ( של הים)מומצא

 יאפשר לנציגי התאגיד לבצע הליך הזמנה מלאש
מגוון ין כל מראשיתו ועד לסופו, ולבחור ב

 . המתנות אפשרויות

ארגון של ה )המומצאים(כל אחד משלשת העובדים 
יהיה זכאי למתנות לפי שווי שעומד בדרישות 

ארגון העומד אצל הככל שלא קיימים תקציב שונה. 
בדרישות שווי תקציב שונה למתנות עבור עובדים 

שלפחות אחד מן העובדים  הרי שיש לוודא שונים 
יהיה ברמת מתנה השונה משל שני העובדים 

   . , ככל שהדבר ניתןהאחרים

על מנת שניתן יהיה הרשאת אדמין  המציע ינפיק
 .  8להיכנס לעמוד הדמו הייעודי, כמפורט בטופס 

ייכנסו לעמוד הדמו הייעודי  הבדיקהצוות נציגי 
אתר הבחירה )להלן: " כאמור וינקדו את אתר

 לפי הפרמטרים הבאים ולפי הניקוד"( הבחירה
 הקבוע לצדם:   

 נק'(:  1-0) ועיצובהבחירה  נראות אתר -

, אסטטי עוצב באופן מזמיןמהבחירה  עד כמה אתר
  .וברורות חדותשל מוצרי השי ועד כמה התמונות 

 : נק'( 5-0) הצגת המוצריםאופן  אמינות -

הבחירה  המוצגים באתרהשי  עד כמה מוצרי
ותיאור  לצדםמוצגת העלות ה, התמונה :מבחינת

  . תואמים את המציאות, מאפייני המוצר

 מוצרי שנילצורך כך ייבחרו נציגי התאגיד לפחות 
יבחנו את המוצרים  או יותר מקטגוריות שונותשי 

ויבצעו השוואה בין המוצר כפי כולל באופן מוחשי, 
וכן שמוצג באתר הבחירה לבין המוצר במציאות 

ם באתרי השוואת מחירים כדוגמת יישוו את המחיר
 .""זאפ

או את אותו אין הכרח לקחת את אותם המוצרים 
 לכל המציעים.  מספר מוצרים 

 : נק'( 3-0) הבחירה באתר קלות ונוחות השימוש -

בחירת המתנה מהלך הליך נציגי התאגיד ידמו את 
, )המומצא( על ידי העובדאמור להיעשות ש

נציגי התאגיד יבצעו ועד לסופו. לצורך כך  מראשיתו
עמוד הדמו הייעודי. אתר הבחירה בבחירת הזמנה ב

12 
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ת ואמרכיבי 
 המידה

 לאיכות

סה"כ  אופן ניקוד
יקוד נ

 מקסימלי 

את: פרק בין היתר הבחירה התאגיד יאמוד הליך ב
בניסיונות  להשלמת ההזמנה הזמן שנדרש

יכולת הבנת התהליך ההזמנה והבנת , הראשונים
כמות הטעויות שנעשו תהליך שינוי בחירת המתנה, 
והמעברים  "קלקות"התוך כדי התהליך, כמות ה

ות השימוש לאחר , המשכיות ורציפיםשנדרש
והתרשמות כללית שיוצאים מן העמוד הייעודי, 

     . הבחירה השימוש באתרוחווית מנוחות 

 3-0) באמצעות מכשיר נידהבחירה  תפעול אתר -
 :נק'(

נציגי התאגיד יתפעלו את הדף הייעודי גם באמצעות 
מכשיר הניד. הניקוד ברכיב זה יינתן בגין חווית 

בחינת התאמתו לאתר : לפי השימוש במכשיר הניד
, ולפי מידת שביעות הרצון שבמחשבהבחירה 

 .   הנידמכשיר מהשימוש באמצעות 
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ת ואמרכיבי 
 המידה

 לאיכות

סה"כ  אופן ניקוד
יקוד נ

 מקסימלי 

 :'ג   רכיב

בחינת 
המתנות 

  ותהמוצע

לחגי פסח 
 וראש השנה 

 

 8על המציע למלא ולצרף להצעתו את טופס 
 במעטפה א'

באתר צוות הבדיקה יגלוש  ,לצורך בחינת רכיב זה
   הבחירה. 

התאם ברכיב זה צוות הבדיקה ייתן ניקוד ב
 לפרמטרים הבאים:

 : תווי השי

של  הקטגוריותהמוצעים, מספר  מגוון תווי השי -
המכבדים  מספר הסניפיםתווי השי המוצעים, 

, אפשרויות הבחירה, האטרקטיביות כל תו
והאיכות של המקומות שמכבדים את תווי השי, 
הרלוונטיות של מקומות אלה לעובדי התאגיד 

  נק'( 0-3)וכיו"ב 

 :מוצרי השי

 0-3)בכל קטגוריה המוצעים השי  מגוון מוצרי -
 נק'(. 

מוצרי של ורלוונטיות  פונקציונליות, איכות -
 נק'(. 0-2) השי

ביחס לתקציב מוצרי השי שווי ריאלי של  -
( "עובדערך נתפס ל"עובד )כל המתנה שהוקצה ל

 . נק'( 0-8)

לצורך בחינת הערך הנתפס לעובד התאגיד יהא 
רשאי להיעזר במחירים הנקובים באתרי השוואות 

וצרי שי עד שלשה מבחון , ול"זאפ"מחירים כדוגמת 
, שיכולים להיות שונים בין המציעים השונים שונים

    י של התאגיד. שיקול דעתו הבלעדוהכל לפי 

16   
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ת ואמרכיבי 
 המידה

 לאיכות

סה"כ  אופן ניקוד
יקוד נ

 מקסימלי 

 ':דרכיב 

בחינת 
מוצרי השי 
לאירועים 

 שונים

 8על המציע למלא ולצרף להצעתו את טופס 
 , ולצרף תמונות להמחשה.במעטפה א'

למוצרי שי שבאפשרותו על המציע לפרט דוגמאות 
 המפורט להלן: להציע לפי 

₪  50 -לערכות מוצרי שי בשווי של כדוגמאות  -
יום  חד מן האירועים:לעובד לכל אכולל מע"מ 

  .יום העצמאותה, האיש

 םמוצריאבל הכוללים ערכות דוגמאות ל -
  . כולל מע"מ₪  500 -בשווי של כ רלוונטיים 

 150 –שווי של כ לערכות למוצרי שי בדוגמאות  -
ת ילד של ידאירוע של ללעובד ל כולל מע"מ ₪

 .   עובד

 :לפייינתן על ידי צוות הבדיקה הניקוד ברכיב זה 
על ידי המציע  יוצעוערכות מוצרי השי שמגוון מידת 

 , איכותדוגמאותאירועים נשוא הבכל אחת מן ה
שלהן, , המקוריות םהפונקציונליות שלה המוצרים, 

 . וכיו"בלעובדי התאגיד ם לההרלוונטיות ש

יהיה מתואר הניקוד המקסימלי שיינתן לכל אירוע 
נקודות, באופן שסך כל הניקוד ברכיב זה יהיה בין  3

   נקודות.   0-12

12 
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 ':הרכיב 

שביעות 
 רצון 

גורמים 
להם נתן 

המציע 
שירותים 

 מינימליים

גורמים להם נתן  נישללפחות יפנה  ות הבדיקהצו
בעבר, לשם קבלת חוות מינימליים  המציע שירותים

 ודות המציע. אדעתם 

 הבלעדי פי שיקול דעתולבחירת גורמים אלה תיעשה 
 של התאגיד. 

 הגורמים שיבחר צוות הבדיקה, יהיו מתוך: 

המציע  אלישמשעומדים בדרישות  הארגונים -
  2בטופס 

 או ו/

  8טופס לקוחות הגדולים שמילא המציע בה -

 אוו/

כפי שיובאו לידיעת התאגיד  לקוחות של המציע  -
גם אם אלה לא נרשמו על ידי הוא מכל מקור ש

  8או בטופס  2המציע בטופס 

וכל יוא ככל שלתאגיד יש ניסיון קודם עם המציע, ה
גורם הנותן חוות דעת אודות המציע להיחשב כ

ה, גם אם הוא לא ת האיכות לפי רכיב זנצורך בחיל
    . 8בטופס , 2על ידי המציע בטופס  נרשם

בין היתר צוות הבדיקה יעניק ניקוד ברכיב זה 
 בהתאם לפרמטרים הבאים:

-0שביעות רצון כללית מהשירות שנתן המציע ) -
 נק'( 1

ותפקוד איכות : אופן חלוקת המתנות -
 נק'( 0-2המשלוחים והלוגיסטיקה )

 נק'(  0-2) עמידת המציע בלוחות זמנים -

 נק'( 0-2)מענה וטיפול בעובדים  -

 7-ל 0בין כולל צוות הבדיקה יעניק לכל מציע ציון 
בהתאם להתרשמותו  לפי המפורט לעיל נקודות

 גורמים האחרים. שתימסר לו על ידי החוות הדעת מ

ייעשה ממוצע גורמים שייתנו חוות דעת, הכל בין 
בקשר לכל פרמטר, בהתאם למספר נותני  ניקוד

  חוות הדעת.

למספר גורמים שונה בין התאגיד רשאי לפנות 
המציעים, דהיינו לפנות לשני גורמים עבור מציע 
 אחד ולמספר אחר של גורמים עבור מציע אחר וכד'. 

כמו כן התאגיד אינו מחויב לפנות לאנשי הקשר 
, והוא מטעם כל גורם אותם ציין המציע ככל שציין

ם אליו יהא רשאי לפנות לכל אדם שהוא אצל כל גור
 יפנה כפי שימצא לנכון.

מובהר כי שמות נותני חוות הדעת אודות המציע 
מטעם כל גורם יישארו חסויים ולא ימסרו למציעים 

7 
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ת ואמרכיבי 
 המידה

 לאיכות

סה"כ  אופן ניקוד
יקוד נ

 מקסימלי 

למציעים זהות תמסר וכן לא  בכל שלב שהוא
  . אודות המציע הגורמים שיתנו את חוות דעתם

ניקוד  סה"כ
מקסימלי 

שכל מציע 
 יכול לצבור

 50 

 

ניקוד האיכות סכימת ל ידי וזאת ע ניקוד איכות כוללמציע  יחושב לכל לבסוף (4
שבטבלה, באופן שהניקוד המקסימלי שניתן  האיכות רכיבי שקיבל בכל אחד מ

 .50יהיה לקבל ברכיב האיכות יהיה 

ומעלה יעברו לשלב  40של הכולל המזערי  מציעים שקיבלו את ניקוד האיכותרק  (5
המחיר שהגיש עבור לשלב הבא, והצעת לא י 40של כולל ציון  הבא. מי שלא קיבל

   לא תיפתח. 

וקביעת רשימת  אמור,הכולל הכות סיום וגיבוש שלב ניקוד האיהרק לאחר  (6
וועדת המכרזים, תעבור לשלב הבא של פתיחת המציעים שיעברו לשלב הבא, 

 .מציעים שהגיעו לשלב זהותם האשל  מעטפות הצעות המחיר

 מהניקוד הכולל:  %05 –הצעת המחיר ניקוד  -' גשלב  .ג

 כמפורט להלן:  מחירהניקוד צוות הבדיקה יחשב גם את  (1

 אחוז הנחה שהמציע יתן שיעורי בבאופן שינקוב  יגיש הצעות מחירכל מציע  (2

, או 0%מציע שלא ינקוב בשיעורי הנחה יחשב הדבר כאילו שיעור ההנחה שנתן הנו  (3
הכל לפי  - או לפנות אליו בבקשת הבהרה שלחילופין יהא רשאי התאגיד לפסול את הצעתו

   של התאגיד. הבלעדי שיקול דעתו 

 ת המחירהצעש)היינו גבוה ביותר הבאחוזים שיעור ההנחה ינתן שבה ת המחיר הצע (4
הצעת עבור משקל  הנקודות 50מלא תקבל את ( עבור התאגיד תהיה הזולה ביותר

  . המחיר

עבור כל אחת ואחת משאר הצעות המחיר יחושב באופן יחסי להצעת המחיר  הניקוד (5
 לפי הנוסחה שלהלן: הזולה ביותר 

(A) – 100   
50  X           __________ 

(B) - 100 
 
 

A =  צעות של כלל המציעיםהמבין השהוצע ביותר  הגבוהההנחה שיעור. 
 

B = ותה מנקדים.אשר אבהצעה הנבדקת ההנחה שהוצע ע"י המציע שיעור  
 

 . של מרכיב העלות שניתן להשיגהניקוד המקסימלי  – 50
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 : הסופיחישוב הניקוד  –ד' ואחרון שלב  .ד

 :סכימת הציונים שניתנו ביחס=  יהיההסופי ציון ההצעה 

מרכיב העלות כאמור בסעיף  בצירוף ניקוד, סעיף ב לעילכאמור בהאיכות מרכיב ניקוד ל
   . לכל מציעג' לעיל, כפי שיינתנו 

 "("ציון סופי)להלן: 

 גבוה ביותר.יא ההצעה שתקבל את ציון ההצעה הסופי היבחר התשההצעה 

 הכרזה על הזוכה וחתימת חוזה עמו .8

וועדת המכרזים תהא רשאית לבחור עד שני זוכים שמתוכם תוכל לבחור את הזוכה שיספק  8.1

. חלוקת השירותים בין הזוכים תהיה בין היתר בהתאם ירותים בכל אירוע וחגלה את הש

החלטות . בכל חג או אירוע למגוון המתנות והחלופות שיציע כל זוכהו להתאמה, לניסיון

, לפי . מובהר כי התאגיד יהא רשאיהתאגיד בהתאם לסעיף זה יהיו מתועדות ומנומקות

לגבי אירוע או חג מסוימים שלא להזמין כלל שירותים מאת שיקול דעתו ומכל סיבה שהיא, 

או לפנות לזוכה השני  הזוכה והוא יהא רשאי לבחור זוכה בהליך אחר לגבי אותו אירוע או חג,

היו מחויבים ישייבחרו הזוכה או שני הזוכים , והכל לפי שיקול דעתו הבלעדיאו לזוכה החלופי 

בקשר לאותם אירועים  לספק את השירותים לפי המכרז ככל שידרוש זאת התאגידמשיך לה

 . ידרוש התאגידכן ש

בכתב )דוא"ל או דואר באמצעות הודעה ידיו כזוכה במכרז -מציע שהוכרז עלודיע להתאגיד י 8.2

 רשום(, וזאת על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז לעניין מסירת הודעות.

יעביר הזוכה לתאגיד את ערבות ההודעה כאמור,  קבלתימי עבודה ממועד  (7שבעה ) תוך 8.3

התאגיד יידרש להוסיף את חתימתו יחד עם . ויחתום על ההסכם וכל נספחיו ההסכם

המסמכים האמורים לצורך השלמת ההתקשרות. עם זאת, מודגש כי החוזה ייכנס לתוקפו 

רק לאחר חתימת התאגיד, באמצעות חתימת כל מורשי החתימה המוסמכים לחייב את 

 התאגיד בהתקשרות זו.

כאמור לעיל, בתוך המועד היה ולא המציא הזוכה מסמך כלשהו הנדרש לצורך חתימת החוזה  8.4

או לא אישר התאגיד שהתקבלו המסמכים הנדרשים, יהיה רשאי התאגיד לבטל  שנקבע לכך

ומכל סעד אחר  את זכיית הזוכה במכרז ולהתקשר עם אחרים, כל זאת מבלי לגרוע מזכויותיו 

 לפי מסמכי המכרז, ובהתאם לכל דין.לו זכאי התאגיד 

הבהרות וכן בכל אופן אחר בהתאם מסגרת הבות ההסכם, במקרה של שינויים שייעשו בהורא 8.5

למסמכי המכרז או על פי כל דין, ההסכם אשר ייחתם עם המציע הזוכה יותאם לשינויים 

 האמורים, באופן שמסמכי ההבהרה יצורפו כנספח לחוזה ויהוו חלק בלתי נפרד הימנו.

ייבות של התאגיד מובהר כי ההתקשרות בהסכם היא שלא על בסיס בלעדיות, וללא התח 8.6

להזמין שירותים בכמויות או בהיקפים כלשהם, אלא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של 

התאגיד אשר יקבע את המועדים, ההיקף ומאפייני כל הזמנה של השירותים. התמורה תשלום 

 לזוכה לפי ביצוע הזמנה וקבלת השירותים בפועל.   

 .או שלא זכו במכרז כזוכים חלופיים ייבחרוציעים, אשר יתן הודעה ליתר המהתאגיד י 8.7

 בחירת זוכה חלופי  .9

התאגיד שומר לעצמו את הזכות, לבחור זוכה חלופי במכרז, אחד או יותר, שיהיה המציע  9.1

 הסופי  משוקללהיון לפי הצ לפי סדר הדירוגבמכרז שהצעתו תדורג הבאה בתור לאחר הזוכה 

 . "(זוכה חילופי" )להלן:וכן הלאה  במקום השני, ובמקום השלישי והרביעי
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לחג, אך לא חייב להתקשר עם הזוכה החלופי לצורך אספקת השירותים יהא רשאי  התאגיד 9.2

מן התרחש כל אחד וזאת בכפי שייבחר התאגיד,  או לתקופה שעוד נותרה מסוים לאירוע

    המקרים הבאים:

 ;מכל סיבה שהיא ת עם הזוכה על ידי התאגידלא ייחתם חוזה התקשרו 9.2.1

בהתחייבות יעמוד לא במכרז ת ההארכה הזוכה ותקופאו תקופת ההתקשרות ב 9.2.2

 ; לפי דעתו של התאגיד או פעל בחוסר תום לב כלשהי מהתחייבויותיו

כלשהו  רכיבביעמוד לא הזוכה , ת ההארכהותקופאו תקופת ההתקשרות ב 9.2.3

היינו  – הצעתוציון האיכות של  נוקדם שעל בסיסמרכיבי האיכות 

יספק לתאגיד תהיה נמוכה מאיכות השירותים שאיכות השירותים ש

נשוא הצעתו. לצורך כך יהא רשאי התאגיד, בכל עת, לנקד את איכות 

השירותים שיעניק הזוכה לתאגיד ברכיב אחד או יותר מבין רכיבי 

דה הצעתו. ככל ויימצא כי ניקוד איכות השירותים האיכות שלפיהן נוק

כאמור ברכיב אחד או יותר, יהיה נמוך מניקוד האיכות שהוענק לזוכה 

בעת בחינת הצעתו ייחשב הדבר שאיכות השירותים שסיפק לתאגיד 

 נמוכה מאיכות השירותים נשוא הצעתו.  

היה י לאהאינטרנט של הזוכה אתר תקופת ההתקשרות או תקופות ההארכה ב 9.2.4

לגלוש באתר ולבצע וכלו זמין מספיק, דהיינו כמות המשתמשים בו זמנית שי

בקשיי כניסה לאתר ייתקלו שעובדים או  מספקתתהיה בחירת מתנות לא 

 . זוכההאינטרנט של ה

את השירותים סיפק לא זוכה תקופות ההארכה האו תקופת ההתקשרות ב 9.2.5

או שלא סיפק את השירותים ביעילות או  של התאגיד הלשביעות רצונו המלא

 ;  בנוחות

ההחלטה על התרחשות אחד מן האירועים המפורטים הנה של התאגיד ולפי שיקול דעתו  9.3

 הבלעדי בלבד. 

מובהר כי ככל שהתאגיד יחפוץ בהמשך התקשרות עם הזוכה בנוסף להתקשרות עם הזוכה  9.4

, כי אז הזוכה מחויב להמשיך לספק את השירותים כפי מסוימיםחגים לאירוע או ל החלופי

 שיורה התאגיד. כפי רועים או החגים יאותם הארק לגבי שיורה לו התאגיד 

התקשר עם הזוכה החלופי )השני, השלישי, הרביעי וכן עדת המכרזים רשאית לו 9.5

נתן לכך את  זוכה החלופי ובלבד שה, תםתום מועד פקיעת הצעגם לאחר הלאה( 

, ואולם כל עוד הצעת הזוכה החלופי בתוקפה הוא יהיה מחויב להסכים הסכמתו

  להתקשרות.

לעמוד חויב לצורך התקשרות התאגיד עם הזוכה החלופי כאמור, הזוכה החלופי מ 9.6

ובכלל  ההוראות החלות על בעל ההצעה הזוכהבכל כתנאי מקדים להתקשרות עמו, 

   . זה חובת הנפקת ערבות ביצוע

כך ואין התאגיד הזוכה להתקשרות התאגיד עם הזוכה החלופי, אינה טעונה הסכמת  9.7

אין ולא תהיינה כל טענה, זוכה זכות טיעון קודם להתקשרות כאמור. ללו מחויב ליתן 

 תביעה או דרישה במקרה והתאגיד יתקשר עם זוכה חלופי.  

  :מועד תוקפה של ההצעה .10

( חודשים ממועד הגשת ההצעות למכרז, אף שישה) 6ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  10.1

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 ההסכם שיחתם עם 

התאגיד, או בכל מקרה אחר שזכיית הזוכה במכרז תבוטל. במקרה כאמור, או 
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לא תצא ההתקשרות עם הזוכה אל הפועל, מכל סיבה שהיא במסגרת במקרה שבו 

יהיה התאגיד רשאי, אך לא חייב, ובכפוף לבחירת זוכה חלופי,  תקופה זו כאמור,

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

 במקום הבא.

 מועדי המכרזשינוי תנאי המכרז ו/או  .11

ר לעצמו את שיקול הדעת לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, עד התאגיד שומ 11.1

, וזאת במידה והוא סבור כי שינוי, עדכון או סייג מכרזלמועד האחרון להגשת ההצעות ל

 כאמור נדרשים לצרכיו.

זו. על המועדים החדשים  בהזמנההתאגיד יהא רשאי בנוסף, לדחות או לשנות כל מועד הנקוב  11.2

אשר ייקבעו על ידי התאגיד, במידה ויקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו 

 להם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי.

לתאגיד  ת לגרוע מכל זכות אחרת או נוספת העומדבכדי דחיית המועדים באו  לא יהיה בשינוי 11.3

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

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

 .וז הזמנהב, תיעשה בהתאם לאמור כאמור דחייהשינוי ו/או עדכון ו/או הודעות על  11.4

 ועדת המכרזים זכויות .12

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

 :רשאיתתהא  המכרזים

כפי  הלמנות ועדת משנה או להיעזר לצורך בדיקת ההצעות ביועצים ובמומחים מטעמ 12.1

 מצא לנכון. תש

בין הזוכה והזוכה החלופי  פצל את הזכייה או את מתן השירותיםל בכל עת, המכרזלבטל את  12.2

הכל או לא להזמין את השירותים כלל, הזמין רק חלק מן השירותים לאו בין מספר מציעים, 

וזאת בכל שלב שהוא כולל לאחר ההודעה וועדת המכרזים הבלעדי של ה תאם לשיקול דעתבה

ביצוע השירותים יובהר לעניין זה, כי . על ידי התאגיד סכםההעל הזכייה ולאחר חתימת 

קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או דחיית מועד ו במכרז זה מותנה בקבלת אישור תקציבי

תחילת ביצוע השירותים, כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור. בעצם הגשת 

אמור לעיל, מוותרים על ההצעות למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את ה

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

, בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע התאגידדרישה ו/או תביעה כנגד 

 וכיו"ב. שירותים או פיצול הו/ אי הזמנת שירותים כללו/או  השירותים

ן פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע להורות על תיקו 12.3

בשוויון בין המציעים, או כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז 

 ואת תכליתו של מכרז זה.

בין היתר, , הבלעדיה המציעים, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתאל בכל שלב לפנות  12.4

מידע חסר אחר, לרבות או פרטים , לצורך השלמת מסמכים, םהרות להצעתבכדי לקבל הב

כל מציע לדרוש מ ,םלצרף או לפרט בהצעת יםהמציע ונתבקש או מידע נוסף שלאמסמכים 

לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, שתמצא לנכון 

ניתוח המחירים אשר או  התמחורמקורות המימון שלו או של בעל עניין בו, שיטת 

יש עניין בגילויו. וועדת המכרזים מידע אחר שלדעת  או כל לפיהם תמחר את הצעתו

 – וועדת המכרזיםלכך  המציע אשר נמנע מלמסור את המידע הדרוש במועד שקבע

 שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.ת הוועדה רשאי



19 

 ליטול האמור גורם כל עם יחד, מטעמה מי או המכרזים ועדת בפני להופיע מציעהמ לדרוש  12.5

 או/ו אסמכתא או/ו מסמך כל להגיש, הצעתו את להציג, למכרז הצעתו במימוש מטעמו חלק

האמור בסעיף קטן זה יהיה בין אם . לשאלות ולהשיב, שיידרשו הבהרה או/ו פרט או/ו נתון

כל צורך ובין אם ל צורך בחינת האיכותלצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף שפורטו, ובין אם ל

  .ה של ועדת המכרזיםאחר, בהתאם לשיקול דעת

, ככל שהדבר ניתן ולכל מטרה שהיא בכל שלב שהוא לנהל משא ומתן עם מציע אחד או יותר 12.6

  מכח כל דין. 

או באתרי לקוחות שלהם סיפק המציע שירותים דומים לשירותים לבקר במשרדי המציע  12.7

בין היתר, כדי לעמוד מקרוב על האמצעים שישמשו אותו לצורך ביצוע נשוא המכרז, 

לשם של המציע ולכל גורם שלישי שהוא  לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים, השירותים

ת חוות דעת אודות מצבו קבלת חוות דעת, נתונים ופרטים אחרים אודות המציע, לרבו

 , והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.הכלכלי של המציע

או  גבוה ביותר, סופי הההמשוקלל שקיבלה את הניקוד  לא לבחור כזוכה במכרז את ההצעה 12.8

הכל לפי שיקול דעתה  זוכיםשני עד או להכריז על זוכה חלופי,  , לבחורכל הצעה שהיא

 .הבלעדי

 .לסייג כל תנאי מתנאי המכרזאו  להבהיר, לעדכן, לשנות 12.9

טעויות סופר או טעויות חשבוניות כך שהצעת המציע תכלול את התיקונים האמורים  לתקן 12.10

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

ניסיון ד או לגורם אחר לתאגי היה אשר לגביו מציעף, לפי שיקול דעתו הבלעדי, הס על לפסול 12.11

 עמידה אי, ידו על השירותים מאספקת משמעותית שביעות אי , לרבותשלילי עמו

 התאגיד כלפי הפרת התחייבויות קודמותת לשביעות רצון התאגיד, השירו של בסטנדרטים

 ועדת של דעתה לשיקול למרמה, בכפוף לזכות טיעון שתינתן למציע, בהתאם או חשד

 .המכרזים

 הצעה תכסיסנית  .13

דין, הצעה תכסיסנית או הצעה הלוקה כל פי -בלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לתאגיד עלמ 13.1

בסבסוד צולב, או שיש בה משום חוסר תום לב, או הצעה שמהניתוח שלה עולה כי היא 

 תיפסל. -הפסדית, או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו 

 התאמה לתנאי המכרז .14

התאם לתנאי ודרישות המכרז כפי שהם מפורטות בנוסח מכרז זה יש להגיש את ההצעות ב 14.1

 ככתבו וכלשונו וללא כל שינויים.

הצעות שיוגשו עם הסתייגויות ו/או התניות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או השמטות ביחס  14.2

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

ל הצעה כאמור, כי אז מובהר שהתאגיד יתעלם מהסתייגויות ו/או התניות יחליט שלא לפסו

ו/או שינויים ו/או הוספות ו/או השמטות שיעשו בגוף המכרז ו/או ההסכם המצורף ו/או איזה 

, או לחילופין יהא רשאי התאגיד לפנות לקבלת הבהרה, ממסמכי המכרז, והם לא יחייבו אותו

 .התאגידהכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של 

על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את כל  14.3

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

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

 .בית של הצעתועל מנת להבטיח הצגה מיט
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תהא  לסמכות וזכות התאגיד לתיקון טעויות,בהגישו הצעה בהליך זה, מקבל ומסכים המציע  14.4

ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וככל שיבחר התאגיד לעשות בו שימוש, עפ"י שיקול 

דעתו הבלעדי, ומבלי שיהיה חייב לעשות כן, יהיה המציע מחויב להצעתו כפי שתוקנה ע"י 

 התאגיד.

 היעדר ניגוד עניינים .15

המציע לא יהיה במצב של ניגוד ענייניים ו/או במצב של חשש לניגוד עניינים, בינו או בין  15.1

התחייבויותיו במכרז זה, ובין קשריו העסקיים, המקצועיים, האישיים, בין בשכר או תמורת 

 עניינים.טובת הנאה כלשהי ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה חשש לניגוד 

התאגיד יהא רשאי לפסול הצעה בין היתר, במקרה שבו לדעתו, המציע מצוי במצב המעורר  15.2

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

 להתייחס לכוונה לפסול הצעתו בגין סיבה זו. 

ח המציע על כך לאלתר וללא דיחוי היה ונוצר מצב שבו יימצא המציע בניגוד עניינים, ידוו 15.3

  לתאגיד, ויפעל בהתאם להנחיותיו, כפי שימסרו לו.

 והגנת הפרטיות שמירה על סודיות .16

על סודיות המידע שיועבר לרשותו ו/או ייחשף בפניו, לא באופן קפדני ודקדקני ישמור  המציע 16.1

ידיעה שתגיע לידיו ביחס מידע או או גורם כלשהו כל /ויעביר, יודיע, או ימסור לידיעת אדם 

במסגרת ההתקשרות לפי המכרז, וזאת במהלך תקופת  ידו-על רותים הניתניםילש

 אחריה.ול התאגידההתקשרות עם 

בסודיות את כל הנתונים שימסרו לו ושיהיו ברשותו עקב ותוך  לשמור המציעכמו כן מתחייב  16.2

, ולעמוד בדרישות כל דין ותקן כולל תקנים אירופאיים לשם הגנת מתן השירותים כדי

 .כדין הפרטיות, ובכלל זה לקיים מאגר מידע

לעיל מהווה עבירה לפי סימן  האמורכי אי מילוי התחייבויותיו על פי  ומצהיר שידוע ל המציע 16.3

 .1977-ה' בפרק ז' לחוק העונשין תשל"ז

 הצעות זהות .17

, יהא זההיהיה שלהם הניקוד המשוקלל ו מועמדות לזכייהההצעות מספר במקרים בהם יתקבלו 

בין המציעים לעניין הצעת המחיר ( Best & Finalרשאי התאגיד לקיים הליך תחרותי נוסף )

 . דבהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיהרלוונטיים והכל 

הסופי שיינתן להצעות, רשאי התאגיד, על פי שיקול דעתו ניקוד במקרה של שוויון בין הלחילופין, 

הבלעדי, לבחור בזוכה מקרב ההצעות הזהות הנ"ל, בדרך של הצבעה על ידי חברי וועדת המכרזים, 

רכיבי בבין היתר רותים מטעמים הקשורים בהצעת המציע אשר לדעתם הינו מתאים יותר למתן השי

בתנאי הצעתו, בניסיון, באמינות, ובכושר או ביכולת ביצוע ההתקשרות של מי האיכות, בעמידה 

מבעלי ההצעות הזהות, כאשר ההצעה הסופית אשר תקבל את מרב הקולות בהצבעה תיבחר וזאת 

 .בכפוף להוראות המכרז להלן בדבר העדפת עסק בשליטת אישה

ירה באחת מהחלופות תהיה של התאגיד בלבד לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולמציע לא תהא כל הבח

 טענה בעניין. 

 עיון בהצעה הזוכה .18

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

וכנו בפרוטוקול ועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שה

ככל שאלה אינם חסויים לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז, 

יום ממועד מסירת ההודעה בדבר החלטת ועדת  30וזאת תוך או מהווים סוד מסחרי, 
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כולל ₪  250המכרזים, וזאת תוך תיאום מראש עם נציג התאגיד, ובכפוף לתשלום סך של 

 .  עיוןהמע"מ בגין 

יובהר, כי ההצעה הזוכה תהיינה פתוחה לעיון בהתאם להוראות הדין. מציע הסבור שחלקים  18.2

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

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

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

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

  , בכפוף להוראות הדין.שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים

 בעלות על מסמכי המכרז ובמסמכי הצעת המציע .19

במסמכי המכרז  ן,שה מכל מין וסוגקניין הרוחני האחרות, זכויות היוצרים וכל זכויות הבעלות ו

 ובנספחיו, לרבות במענה המציעים ובמסמכים אותם יציג התאגיד בפני המשתתפים במכרז, תהיינה

יהיה התאגיד, בין היתר, רשאי לבצע בהם כל שימוש והמציע מוותר בזאת באופן שלו בלבד באופן שבו 

סופי, מלא ובלתי חוזר על זכויותיו וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין 

שימוש כלשהו אלא רק לצורך כל  ןאינם רשאים לעשות בה במכרז המציעים. וסוג שהן בקשר לכך

לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת  משרדי התאגידלבמלואם יוחזרו  המכרזמכי מס הגשת ההצעה.

 .ההצעות

 תנאים כלליים .20

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה  - דיני מדינת ישראל 20.1

ותוגשנה בהתאם לדין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות 

 בהליך והגשת ההצעות.

כל עניין הנוגע למכרז יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר  - תניית שיפוט ייחודית 20.2

 .ירושלים

לבין נוסח ההסכם, יגבר הנוסח  ההזמנה ונספחיהבנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח  20.3

כי חסר לא ייחשב . מובהר לעניין זה, , ומוסיף על התחייבויות המציעהמטיב עם התאגיד

  כסתירה.

משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים המופיעים בלשון  -ביטויים המופיעים בלשון יחיד  20.4

 משמעם גם בלשון נקבה ולהפך. –זכר 

 כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד, והן לא ישמשו לצרכי פרשנות. 20.5

היא כמפורט לעיל. כתובתם של המשתתפים  כתובתה של ועדת המכרזים - משלוח הודעות 20.6

 תיראה ככתובת שנקבעה במסמכיהם.

כל הודעה אשר תישלח על ידי התאגיד ו/או ועדת המכרזים לכתובת המשתתפים בדואר 

רשום, תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים תוך שלושה ימי עסקים מיום המשלוח; אם 

בלה אצל המשתתפים ביום העסקים נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל תיראה כאילו התק

 בעת מסירתה. –מסירה ידנית שלאחר היום בו נשלחה; ואם נמסרה ב

 
 בכבוד רב,

 ועדת המכרזים

 

* * * 
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 הזמנה לקבלת הצעות -' אמסמך טפסי רשימת 

 
 מעטפה א':  

 עורך דין / רואה חשבון לגבי פרטי המציע, התאגדות ו/או מורשי חתימהאישור  - 1טופס  

 ובדרישת איתנות פיננסית תצהיר עמידה בתנאי הסף המקצועיים  - 2טופס  

 אישור רואה חשבון לעניין עמידת המציע בתנאי האיתנות הפיננסית - 3טופס  

 1976 –תשל"ו התצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   - 4טופס  

 , ואי תיאום הצעות התחייבות המציע בדבר אישור והבנת תנאי המכרזתצהיר   - 5טופס  

 לעניין טוהר המידותהמציע  התחייבותתצהיר  - 6טופס  

 אישור ותצהיר בדבר היות המציע עסק בשליטת אישה - 7טופס 
 

 מאת המציע לעניין בחינת האיכות פרטים   - 8טופס 
 

 מעטפה ב':
 

 ונפרדת עטפה ב' סגורהנפרד אך ורק במיוגש ב – טופס הצעת המחיר -  9טופס 
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 יצורף למעטפה א' - 1טופס 
 

  אישור עורך דין / רואה חשבון לגבי פרטי המציע, התאגדות ומורשי חתימה
 

 קריא, ולהתייחס לכל הסעיפים.יש למלא את הטופס באופן  לתשומת לב המציע
 
 פרטי המציע .1

 פרטים למילוי נושא

  שם המציע

מספר סוג התאגדות ו
 מזהה

 

 כתובת

 רחוב:    _____________________________________

 מספר:   _____________________________________ 

 _____________________________________ישוב:     

 מיקוד:   _____________________________________

  מספר טלפון

  מספר פקס

  כתובת דוא"ל

 
 פרטי איש הקשר מטעם המציע .2

 פרטים למילוי נושא

  שם איש הקשר

  תפקיד

  מספר טלפון

  מספר טלפון נייד

  מספר פקס

  כתובת דוא"ל

 

 :הבאים המסמכים את לצרף יש .3

של תעודת ההתאגדות וכן  דין עורך י"ע מאומת "נאמן למקור" קהעת - תאגיד הוא המציע אם 3.1

ידי -מאושר ומאומת על חתימה מורשה אישור, שמו את שינה שהתאגיד ככלתעודת שינוי שם 

 עו"ד/רו"ח.

 .מורשה עוסק תעודת צילום - רשום תאגיד שאינו מורשה עוסק הוא המציע אם 3.2

_________________________________________ 
 חתימת  ואישור עו"ד / רו"ח 
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 יצורף למעטפה א' – 2טופס 

 
  פיננסיתהאיתנות דרישת הוב תצהיר עמידה בתנאי הסף המקצועיים

 
............... )שם מלא של המציע( מס' תאגיד/ עוסק מורשה/ ת"ז ............................,  בשם מצהיר, אני הח"מ

 לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
 מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:

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

 .נני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציעה .2

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

 -" וארגונים העומדים בדרישות", "השירותים המינימלייםלצורך סעיף זה הגדרת המונחים: " .4

   למסמך מסמכי המכרז.  4.2לפי הגדרתם בסעיף  םה" פריסה ארצית"

( ארגונים העומדים 3בעל ניסיון באספקת שירותים מינימליים ללפחות שלשה ) האם המציע 4.1

 בדרישות? כן / לא

 ? _____________שירותים מינימלייםהמציע לכמה ארגונים שעומדים בדרישות סיפק  4.2

 יש להשלים את הטבלה הבאה: 4.3

 

 : שם הארגון 1ארגון  

  ____________________ 

 שם הארגון: 2ארגון 

__________________ 

 שם הארגון: 3ארגון 

_________________ 

מס'  

 עובדים 

מיקום 

אתרי 

 העבודה 

איש 

 קשר

שם 

ניד, 

 מייל

סוגי 

המתנות 

 פקוושס

מס' 

 עובדים 

מיקום 

אתרי 

 העבודה 

איש 

 קשר

שם 

ניד, 

 מייל

סוגי 

המתנות 

 שסופקו

מס' 

  םעובדי

מיקום 

אתרי 

העבוד

 ה 

איש 

 קשר

שם 

ניד, 

 מייל

סוגי 

המתנות 

 שסופקו

סח פ 

2017 

            

ה"ש ר

2017 

            

פסח 

2018 

            

 ה"שר

2018 

            

פסח 

2019 

            

ה"ש ר

2019 
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המציע בעל אתר אינטרנט מאובטח להפעלת חנות מקוונות לבחירת מתנות וזאת נכון למועד האם  .5

  : מנגנונים הבאים לפחותההגשת ההצעה למכרז זה, בשני 

 כן / לא.  ?  הגנה על נתוני כרטיסי אשראי – PCI DSSתקן 

 כן / לא.  ?    SSLהגנת 

 אישורים תקפים לכל אחד ממנגנוני האבטחה. להוכחת תנאי זה על המציע לצרף 

 
 יש להשלים את כתובת אתר האינטרנט: 

 
_________________________________________________ 

 

המציע או מי מטעמו הפעיל שירות מענה טלפוני ללקוחות הארגון לו הוא סיפק שירות בזמן האם  .6
 כן / לא .  2019ודי בחגי פסח וראש השנה בשנת השימוש באתר הייע

 אם כן יש לפרט:
 

 ____________________ מי היה הגורם שסיפק את שירות המענה הטלפוני?
 

 __________________________________ ?מה היתה הכתובת של מוקד השירות הטלפוני 
 

 __________________ ___________ ?מה היו מספרי הטלפון של מוקד השירות הטלפוני
 

 המציע הינו בעל איתנות פיננסית כדלקמן: .7

בכל אחת מהשנים ₪  2,000,000סיפק תווי שי ומוצרי שי לעובדים בהיקף של לפחות המציע  א. 
 כן / לא ? ?2019 -ו 2018

 כן / לא . שנתיים האחרונותבהמציע אינו בעל הערות עסק חי על פי הדוחות הכספיים שלו  ב.

המציע אינו ולא היה בהליכי פירוק, לא הופעל נגדו צו כינוס נכסים והוא לא מצוי בעריכת  ג.
 כן / לאהסדר נושים. 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

 
______________________________         _____________________       ___ 

 שם המצהיר                               חתימה                                         תאריך            

 
 

 אישור עו"ד
 

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

ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהי
 נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

 
______________ 

 תאריך          
__________________ 

 חתימה וחותמת

 

מסמכים להוכחת הנתונים אותם ציין ( המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלה נפרדת וכן להוסיף לטבלה *)
בתצהירו, ובלבד שהטבלה האמורה, תיערך באופן זהה לטבלה דלעיל, ושכל הנתונים המפורטים בה ו/או במסמכים המצורפים 

 אליה, יאומתו באמצעות תצהיר כמפורט בנספח זה להלן.
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  3טופס 
 איתנות פיננסיתאישור רו"ח חיצוני בדבר 

 

"(, מאשרים כי ביקרנו את המציעהחשבון המבקר החיצוני של _______________ )להלן "אנו רואי 

תווי לאספקת  2020/9מכרז פומבי  מס' "במסמך א' ל 4.6עמידתו בתנאי הסף ההצהרה של המציע בדבר 

המציע, השנתי כאמור, הינה באחריות הנהלת מחזור ההכנסות הצהרת המציע בדבר  "עבור התאגידשי ומוצרי 

 כאשר אנו אחראים לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.

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

אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין 

הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע בהצהרה הנ"ל 

שבהצהרה. הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על 

סיס ידי ההנהלה של התאגיד וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת ב

 נאות לחוות דעתנו.

להזמנה להציע הצעות משקפת באופן  2ס' בטופס מ 7 לדעתנו, ההצהרה בדבר הנתונים המפורטים בסעיף

 נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.

ו/או דיווחים  רלוונטי(בסיס הדוחות הכספיים )המאוחדים, ככל ש-כמו כן, להלן פירוט הנתונים הכספיים על

  לשנתיים האחרונות. לפי דין חשבוניים 

 
2018  

 )בש"ח ללא מע"מ(

2019  

 )בש"ח ללא מע"מ(

שנתי של היקף 

אספקת מתנות 

ותווי שי 

 לעובדים

  

 

 :התאם לדוחות אלהנוסף, בב

  האחרונותתיים המציע אינו בעל הערות עסק חי על פי הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנ

 המציע אינו בהליכי פירוק, לא הופעל נגדו צו כונס נכסים והוא לא מצוי בעריכת הסדר נושים.

 

 בכבוד רב,

 

 כתובת:_________________  שם רואה חשבון:___________

 

 חתימה:_________________  תאריך:_________________
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 יצורף למעטפה א' – 4טופס 
  1976 –עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר לפי חוק 

 

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

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

מכרז "ב"( המציע_______________________ )להלן: "אני עושה תצהירי זה ב הצעת המציע  .1

וזאת לאור היותי מורשה לעשות כן  "עבור התאגידשי תווי ומוצרי לאספקת  /20209פומבי  מס' 

 .ומוסמך/ת מטעמו, וכן מהיכרותי את העובדות מושא התצהיר

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

 במקום הרלוונטי[ √]המציע יסמן 

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

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

 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-"(, התשנ"אעובדים זרים

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

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

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1שנה אחת )

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

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

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

 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[

 תאריך ההרשעה 

 ]חודש ושנה[
1.   
2.   
3.   

 *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

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

1976. 

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

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

 חל על המציע. 

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

נהל הכללי של משרד נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כי יפנה למ

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

התחייב בעבר לפנות לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין מצהיר כי  –ובמידת הצורך 

הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי למנהל 

ונעשתה עמו התקשרות שלגביה התחייב והמציע זכויות בהתאם לסעיף זה, לחוק שוויון  9סעיף 

 . מצהיר בזאת, כי אכן פנה בפועל כאמור, ובמידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין, אכן פעל ליישומן

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקה:  "זסעיף לצורך 
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המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה, למנהל הכללי של משרד  .4

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

 

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

 ________   _______________________   ________________________  

 חתימת המצהיר שמו של המצהיר תאריך 

 )ללא חותמת המציע(   

 

 אישור

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

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

 את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

__________________ 
  עו"ד )חתימה +חותמת(                       
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 יצורף למעטפה א'  – 5טופס 
  בשם המציעהתחייבות  תצהיר

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

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

מכרז ב:""( המציעאני עושה תצהירי זה ב הצעת המציע _______________________ )להלן: " .1
וזאת לאור היותי מורשה לעשות כן  "עבור התאגידשי תווי ומוצרי  לאספקת /20209מס' פומבי 

 .ומוסמך/ת מטעמו, וכן מהיכרותי את העובדות מושא התצהיר

, מאפייני על כל נספחיו קראתי בעיון ובחנתי בחינה יסודית את כל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם .2
ים במכרז, בין הכלולים במסמכי התאגיד, הדין החל על השירותים, נשוא מכרז זה והשירותים הנדרש

המכרז ובין שאינם כלולים בו, אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והבנתי את האמור בהם, וידועים לי 
אשר יש  ואת כל הגורמים כל תנאי המכרז וכל הוראותיו, לרבות כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים

 .ת המציעהצעהנחוצים לצורך הגשת או עשויה להיות להם השפעה או 

בכל התנאים הנדרשים , המציע עומד נתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרזבה .3
ציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או ילא המציע , ולהם מוגשת בהתאםוהצעתו  מהמשתתפים במכרז

ומקבל על עצמו  רהבנה ומוותר בזה מראש על טענות כאמו-ידיעה ו/או אי-טענות המבוססות על אי
 .תנאים שבמסמכי המכרזללפעול בהתאם 

במועדים להוראות כל דין, היתר ו/או תקן , אני מתחייב לספק את השירותים בהתאם למסמכי המכרז .4
 ובמחירים המפורטים והנקובים בטופס הצעת המחיר. שבחוזה

כי התאגיד רשאי  וידוע ליחודשים מיום הגשת ההצעה,  6עד למשך הצעתי זו בתוקף ותחייב אותי  .5
 .נוספיםארבעה חודשים להאריך את תוקף הצעתי ב

הצעות שיוגשו עם הסתייגויות ו/או התניות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או השמטות ביחס לתנאי  .6
 .המכרז, עלולות להיפסל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ולדין החל

 אי תיאום הצעות במכרז: .7

 .מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהואם יהמציע לא ת 7.1

ידי המציע באופן עצמאי. אין ולא היו בין המציע לבין מציעים אחרים או -מוגשת על ההצעה 7.2
מציעים פוטנציאליים למכרז הסכם, הבנות, התייעצות, קשר או שיתוף פעולה כלשהו בקשר 

 עם המכרז.

עשתה בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם ידי המציע בתום לב, ולא נ-, גובשה עלההצעה 7.3
 משתתף או משתתף פוטנציאלי אחר במכרז.

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  או  7.4
 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז, או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.

 . ואין בכוונתי לעשות כן בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות למכרזלא הייתי מעורב  7.5

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת  7.6
 . ואין בכוונתי לעשות כן המציע

ואין  לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא 7.7
 .נתי לעשות כןבכוו

 במקום המתאים  vיש לסמן  7.8

 .למיטב ידיעתי, איני נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

בפועל, הכל בהתאם אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר  7.9
 .1988-להוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח

-י על קיומה של מניעה כלשהי, שיש בה כדי למנוע מהמציע לקיים איזו מהתחייבויותיו עללא ידוע ל .8
 פי דין.-פי המכרז, ההסכם, הצעת המציע או על

, הניסיון והכישורים המקצועיים והטכניים, המומחיותלי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות,  שי .9
נשוא  ין והציוד הדרוש לביצוע התחייבויותימוכוח העבודה המיוכן  והאמצעים, ההיתרים הרישיונות

 הסכם ההמכרז, בהתאם להוראות המכרז ו
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פי -דין, ובידיו כל הרישיונות הנדרשים עלכל פי -המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על .10
 דין.כל 

ספקת השירותים מושא אהמציע מתחייב לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד, ב .11
 המכרז, אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

כלשהו במהלך ביצוע ו/או מידע פר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ילא הפר/המציע  .12
 .עפ"י מכרז זה יויבויותיהתח

 ביותר או בכל הצעה שהיא ואף לבטל המכרזטובה התאגיד אינו חייב לבחור בהצעה הידוע למציע כי  .13
בגדר האמור הבלעדי של התאגיד.  על פי שיקול דעתו לוהכואו לפצל את הזכייה בו בין מספר מציעים 

, לביטולהינה בלתי חוזרת, ואינה ניתנת  נו זותלקבל, או לסרב לקבל הצעה זו, ברם הצערשאי התאגיד 
 .סיבה שהיא ואנו לא נהיה רשאים לסגת מהצעתנו ו/או לשנותה ו/או לבטלה, מכל, תיקון או שינוי

ובכלל זה צווי ההרחבה  -המציע פועל ומקיים חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה  .14
החלים על המציע כמעסיק לעניין הספקת השירותים, ומשלם שכר עבודה  -וההסכמים הקיבוציים 

וההסכמים  לעובדיו בקביעות, כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים
 האישיים החלים עליו.

 להצעתי מצורפים כל המסמכים והאישורים הנדרשים. .15

 הגשת. המציע כלפי התאגיד של התחייבות או/ו מצג או/ו הצהרה כל להוות כדי, זו בהצעה באמור אין .16
 לזכויות מעבר כלשהי זכות למציע מקנים אינם ממנה הנובעים בתהליכים השתתפות או/ו הצעה

 המכרז. בגוף במפורש המפורטות

]במקרה של מילוי חלק  הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן .17
 :זה, יש  לציין את הפרטים, מיקומם במסמכי ההצעה וכן נימוקים פרטניים ביחס לאותם פרטים[

 

 ,המבקש לעיין במסמכים שונים ,ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז .א
, 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  ,עיון במסמכים

 .1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח

אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ופרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים אחרים,  .ב
 אבחר כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך. אם

בהצעה סודיים גם  ציון חלקים ופרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה .ג
בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

 המציעים האחרים.

וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות  ,כדי לחייב את ועדת המכרזיםתצהיר דנן ברור לי כי אין ב .ד
ה בהתאם להוראות כל העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא ז

 דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

לעדכן את התאגיד, ללא דיחוי, לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר מתחייב המציע  .18
לתאגיד, בפרק הזמן אשר יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת 

 עד לחתימה על ההסכם עמו. –ם נקבע, כבעל ההצעה הזוכה המכרזים בדבר ההצעה הזוכה במכרז, וא

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .19

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

 ________   _______________________   ________________________  
 חתימת המצהיר שמו של המצהיר תאריך 

 )ללא חותמת המציע(   
 אישור

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

י עליו/ה ולאחר שהזהרתיו/ה כתצהיר זה  באופן אישי, ואשר רשאי ומוסמך לחתום ולהתחייב בשם המציע על
להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות 

 תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

__________________ 
   עו"ד )חתימה +חותמת(                       
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 יצורף למעטפה א' – 6טופס 
  המידותלעניין טוהר  התחייבותתצהיר 

 

 הרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כדלקמן:

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

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

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

 ו/או חוזה.

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

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

 באופן מלאכותי ו/או שאינו תחרותי.

תצהיר זה בהליכי ההתקשרות של התאגיד ו/או כל התחייבותי שבפעלנו בניגוד לאמור בלא  .3

 חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

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

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

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

הבלעדי, למנוע מהמציע להשתתף בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, 

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

 ו/או בהזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.בחוזה 

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

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

 

 

 על החתום:באנו  לראיה                                

 

 

 שם: __________________     

 : _____________חתימה וחותמת 

 ______________ תאריך: 
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 יצורף למעטפה א'  7טופס 

  אישור ותצהיר בדבר היות המציע עסק בשליטת אישה
 

 לכבוד
 תאגיד השידור הישראלי

 
 הגדרות:

 
 

 .1981-תשמ"אהכהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(,  – אמצעי שליטה
או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין,  נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד – מחזיקה בשליטה

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק. 50% -בלמעלה מ
לא תפקיד כגון זה מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי וכל ממ – נושא משרה

 בעסק, אף אם תוארו שונה.
חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או  – עסק

 שותפות הרשומה בישראל.
או עם נשים אחרות, היכולת  עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ואשר יש לה, לבד – עסק בשליטת אישה

 באישור רואה החשבון האמור להלן.ב'  -לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו התנאים א' ו
 בן זוג, אח, הורה, צאצא ובן זוג של אח, הורה או צאצא. – קרוב

 

 
אני גב' ________________________, מספר זהות ___________________, שם התאגיד 
______________________, מספר זיהוי ________________________, מצהירה בזאת כי העסק 

לעניין עידוד  1992-ב' לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2ציע במכרז נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף שהינו המ
 נשים בעסקים.

 
 __________________ _________________ 

 חתימה שם מלא 
 

 אישור
אני הח"מ ______________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

____________ בישוב/עיר _____________ מר/גב' _______________ שזיהה/תה אשר ברחוב _____
עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 
להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על 

 .התצהיר דלעיל

 ___________________________________   _____________________________  
 דין-מס. רשיון לעריכת הדין-שמו של עורך 

 ___________   _______________________   ________________________  
 הדין-חותמת של עורך הדין-חתימה של עורך תאריך 

שהתאגיד לא  היא המשמעות, )**(החשבון רואה מטעם והאישור הדין עורך מטעם התצהיר יוגש ולא במידה*
 .יותר מאוחר להשלמה יהיה ניתן לא זה וטופס אישה בשליטת עסק יראה במציע

 
נדרש לצרף אישור מטעם רואה חשבון כי האישה מחזיקה בשליטה בעסק וכי לא התקיים אף אחד  בנוסף** 

 מהתנאים האלה:
 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה. –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .א

 של המחזיקה בשליטה. םאין הם קרובי –אינם נשים  םשליש מהדירקטורי אם .ב
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 יצורף למעטפה א' – 8טופס 
 פרטים בתצהיר לצורך בחינת איכות ההצעה

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

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

 בחוק אם לא אעשה כן מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:
 הנני מכהן/ת בתפקיד ..................... במציע. א. 
 תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.הנני מוסמך/ת ורשאי/ת ליתן, ונותן/ת  ב. 
העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה  ג. 

 ודרישה שביצעתי.

 לצורך בדיקת רכיב איכות א' וכן לצורך בדיקת רכיב איכות ה' ככל שהתאגיד יבחר בכך .1

עובדים לפחות בפריסה ארצית שלהם סיפק המציע את  1000מספר הלקוחות הגדולים שלהם 
  : השירותים המינימליים

 

שם הלקוח הגדול  
שהמציע סיפק לו 

שירותים 
 מינימליים 

מספר סוגי 
המתנות 

שסופקו ללקוח 
 הגדול  

מספר 
העובדים 

של הלקוח 
 הגדול  

מיקום אתרי 
העבודה של 

 הלקוח הגדול  

איש קשר בלקוח הגדול   
 תופרטי התקשרו

 )שם, דוא"ל ומס' טלפון ניד(

   

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 :ורכיב איכות ג' לצורך בדיקת רכיב האיכות ב' .2

. 2019שנת אתר הבחירה של ארגון מבין הארגונים העומדים בדרישות, בראש השנה להלן קישור ל

הקישור יהיה לעמוד דמו ייעודי של שלשה עובדים )מומצאים( של הארגון ))או לשלשה עמודי דמו(, באופן 

שיאפשר לנציגי התאגיד לבצע הליך הזמנה מלא מראשיתו ועד סופו, תוך כדי השלמת בחירה בין מגוון 

 רויות.אפש

 כתובת הקישור: 

___________________________________________________________ 

 גישת אדמין לאתר _________________________________________________

 __________________________  גישת אדמין למכשיר הניד )ככל ששונה מהאתר(
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 : לצורך בדיקת רכיב איכות ד' .3

 המציע לפרט דוגמאות לערכות מוצרי שי ולצרף תמונות כדלקמן:על 
 

 האירוע

 שווי השי/
 ערכת השי

בשח כולל 
 מע"מ

 דוגמאות לשי

  ₪  50 –כ  יום האישה
  ₪  50 –כ  יום העצמאות 

  ₪  50 –כ  בשבט  –טו 
  ₪  150 –כ  לידת ילד של עובד

  ₪  500 –כ  ערכת אבל  
 

    
על המציע לצרף ברכיב זה תמונות ויזואליות של הערכות אותן הוא מפרט בסעיף זה, והוא רשאי גם להוסיף 

 הסברים. 
 

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

 ________   _______________________  _______________________ 

 חתימת המצהיר שמו של המצהיר תאריך 

 )ללא חותמת המציע(   

 

 אישור

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

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

 את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

__________________ 
  עו"ד )חתימה +חותמת(                       
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 יצורף למעטפה ב' בלבד  – 9טופס 
 

 טופס הצעת המחיר 
 

מסמך זה בלבד יוגש במעטפה ב' שתהא נפרדת סגורה וחתומה שעליה ייכתב: מעטפה ב'  
 ייסרק לדיס און קי לאוהוא 

 
 ,"עבור התאגידשי לאספקת תווי ומוצרי  /20209מס' מכרז פומבי "הנדון: 

 
 

ובכלל זה מסמך א' על אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את כל הוראות המכרז ונספחיו, 
מעוניינים לתן לתאגיד השידור הישראלי את השירותים בהתאם לתנאי על כל תנאיו ודרישותיו, נספחיו, 

 מתכבדים בזאת להגיש הצעתנו כדלקמן:המכרז דלעיל, ולצורך כך 
 

במחירי הרמה שתוקצב לכל עובד בכל דרגת מתנה,  ,שירותי המתנות נשוא המכרזכל פק את הנני מציע לס
 ן:מקאחוזי הנחה כדלבניכוי 

 
 

 הנחה של  % __________ ובמילים _____________________________________ אחוזי הנחה. 
 

הכוללים  תווי שי, שאינם כוללים רשתות מזוןתווי שי  אחוזי ההנחה יחולו על כל סוגי המתנות ובכלל זה:
ירועים )עבור חגי ראש השנה ופסח, עבור אירועים חוצי ארגון או עבור א מוצרי שיו רשתות מזון

 אישיים
   

 במילים ובמספרים. מובהר שיש להשלים ולהציע אחוזי הנחה 
 

 . 0%מציע שלא ינקוב בשיעורי הנחה יחשב הדבר כאילו שיעור ההנחה שנתן הנו 
 

הצעת המחיר כוללת ביצוע מושלם ומלא של כל התחייבויות, השירותים והפעולות בהתאם לתנאי  .1

  .התאגידמכרז זה ונספחיו לשביעות רצון 

מחירי ההצעה כוללים את כל העלויות, ההוצאות )ישירות ועקיפות, מיוחדות וכלליות, תפעול, ניהול  .2

מיסים )ישירים , והיתרים רישיונותהוצאות והרווח, לרבות תוכנות, , הציוד, ההאריזה וכיו"ב(, חומרי

הזכויות הסוציאליות, ו/או עקיפים, למעט מע"מ(, היטלים, מיסי יבוא, שכר עובדים, לרבות כלל 

בהתאם לכל דין, עלויות שינוע/הטסה, דמי משלוח, פרט אם יצוין במפורש אחרת במסמכי המכרז, 

פי מכרז זה, לרבות -וכל ההוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות להידרש לביצוע התחייבויותיי על

יות והמקריות העשויות כל הדרוש לביצוע השירותים בשלמות ובין השאר אף את כל ההוצאות הכלל

בגינן,  הנדרשותלהידרש בביצוע השירותים. מודגש כי המציע ישא על חשבונו בכל העלויות וההוצאות 

 ולא תשולם לו כל תוספת / החזר בגינם.

במקרה של סתירה בין הכתוב במספרים . בספרות ובמילים :בשיעור הנחה באחוזיםיש לנקוב בהצעת  .3

 מילים יהיה הקובע.לבין המילים שיעור ההנחה ב

 התאגיד יהא, סופר טעויות או/ו חשבוניות בהצעתו טעויות ונפלו המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה .4

 הטעויות תיקון את תכלול וההצעה, תהא אשר לתיקון ההשלכה הכספית תהא, הטעויות לתקן רשאי

ה, או שלחילופין יהא רשאי התאגיד לפסול את הצעתו הכל לפי שיקול ועדוידי ה על שבוצעו לאחר

 דעתו הבלעדי של התאגיד. 
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כתב ברור וקריא, וזאת אך ורק במקומות המיועדים לכך בטופס זה. אין באת שיעור ההנחה יש למלא  .5

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

 .מכל סוג שהוא

אם תיפולנה בהצעת המחיר טעויות כלשהן ו/או נתגלעה בהצעת המחיר הסתייגות ו/או השמטה ו/או  .6

תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא, יהא התאגיד רשאי, על 

 כדלקמן: פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לנקוט בפעולות הבאות, כולן או חלקן,

 לפסול את הצעת המציע על הסף.  •

הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, ובכלל האמור לקבל או לדחות את ההבהרה  לקבל מהמציע •

 ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של התאגיד.

טעות ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או להתעלם מקיומם של כל הסתייגות,  •

 .שתחייב את המציע כאמור, ובהתאם לבחון את הצעתו של המציע פגם

האירועים הנתונים שבמסמך ג' ובכלל זה מספר העובדים, סוגי המציע מאשר, מצהיר ומתחייב כי  .7

, ומדובר בהערכה משוערת בכל צורה שהיא את התאגידנשוא המתנות וכל מידע אחר אינם מחייבים 

ף אליו הצעת המחיר דנן, והתמורה תשולם לפי השירותים צורתהסכם שייחתם עם הזוכה ל. בלבד

את השירותים בהיקף המשוער או בכל מאת הזוכה  שיבוצעו בפועל, מבלי שהתאגיד מתחייב להזמין

, וכן יהא רשאי לפצל את הזכייה בין מספר מציעים או לא לקבל שירותים כלל מאת היקף שהוא

    פי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. המציע, או להגדיל את כמות השירותים, הכל ל

תוספות ו/או ולא תשולם לו  המציע מאשר, מצהיר ומתחייב כי התמורה המפורטת לעיל הינה סופית .8

מעבר לתמורה הנקובה לעיל, ככל שהיא תתקבל על  ,מכל סוג ומין םכלשההפרשים ו/או התייקרויות 

 . ידי התאגיד

לזוכה הסכום שישלם התאגיד שלו והוא מסכים לכך  בהרהוומצהיר כי למען הסר ספק המציע מאשר  .9
 ואולם:. לכל סוגי המתנות לפי כל רמה של מתנותבהתאם לשיעור ההנחה המוצע יהיה במכרז 

על המציע לספק : תווי שי שאינם כוללים רשתות מזון, וכן מוצרי השי - בקשר לסוגי המתנות 9.1
רמת המתנה לכל הפחות. שווי תווי שי שאינם כוללים רשתות מזון ו/או מוצרי שי בערך של 

ברמת הנחה, הרי שבעבור עובד  20%הצעת המחיר של ספק מסוים תהיה היינו אם למשל 
אשר בחר באופציות של: תווי שי שאינם כוללים רשתות מזון או ₪  500של בשווי מתנה 

שאינם כוללים אולם תווי השי . בלבד₪   400 זוכה במכרזלמציע הישלם אגיד מוצרי שי, הת
ערך  יהיו כמובן בשווי, לאותו עובדהזוכה יספק אשר המציע ו/או מוצרי השי רשתות מזון 

  . ₪ 500לפחות  של

 על המציע לספק תווי שי: בקשר לסוג מתנות של תווי שי אשר כן כוללים רשתות מזון 9.2
לכל הפחות. המגיעה לכל עובד רמת המתנה משווי  87% בערך של, זוןהכוללים רשתות מ

הנחה, הרי שבעבור עובד ברמת  20%היינו אם למשל הצעת המחיר של ספק מסוים תהיה 
התאגיד ישלם תווי שי הכוללים רשתות מזון,  אשר בחר באופציות של₪  500של בשווי מתנה 

שהמציע כוללים רשתות מזון אשר כן אולם תווי השי . בלבד₪   400למציע הזוכה במכרז 
 ₪.   435 של לפחות ערך הזוכה יספק לאותו עובד יהיו ב

 
 

 על החתום:
 

________________________________                                                      ________ 
 שם המציע + חתימה                                                            תאריך                                              
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 יחידמציע  - אימות חתימה

 
מאשר בזאת  .....................................,שכתובתי  "ר .....................,מ ........................... אני הח"מ, עו"ד

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

 
    ___________                      _________________                          _________ 

 תאריך             חותמת וחתימה                                          שם                           
 

 
 תאגיד -ואישור זכויות חתימה בשם המציע  אימות חתימה

 
מאשר בזאת  ...............................,שכתובתי .......................  "רמ................................. אני הח"מ, עו"ד 

......................... ו  מס' "זת רדי ה"ה ............................ נושא/תבפני במש והופיע/ .................כי ביום 
המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של  .........................,  מס' "זת ............................. נושא/ת

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

 
_____________                          _____________              ___________ 

 ךתארי                 חותמת וחתימה                               שם                          
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 לאספקת תווי ומוצרי שי עבור התאגיד  הסכם – גמסמך 
 
 
 

 2020שנערך ונחתם ב ........................ ביום .......לחודש.........שנת 
 

 ב י ן : 
 הישראליתאגיד השידור 

 
 ___________________________באמצעות 

 המורשים להתחייב יחד בשם תאגיד השידור הישראלי
 

 ירושלים  23כנפי נשרים מרחוב 
 

 ("התאגיד")להלן: 
 מצד אחד

 
 ל ב י ן: 

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

 החתימה בשם התאגיד/שותפות........................... באמצעות מורשי
 המוסמכים לחתום בשם הספק ומורשים להתקשר בהסכם דנן

 מהכתובת: ................................

                               
 "(הספק)להלן: "

 מצד שני
 

 /20209שמספרו פומבי לפי מכרז  עבור התאגידתווי ומוצרי שי לאספקת בשירותים  והתאגיד מעוניין  הואיל

 ;וזאת לשביעות רצונו המלאה של התאגיד "(המכרז)להלן: " שהפיץ התאגיד

הגיש הצעתו למכרז והצעתו במכרז המצורפת להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו, נבחרה  והספק  והואיל

 ;בישיבת וועדת מכרזים מיום.................................. זוכה במכרזה הכהצע

מאשר ומתחייב כי השירותים אותם יציע במסגרת ההסכם לכל אירוע וחג, יהיו באיכות  והספק  והואיל

שתעמוד לכל הפחות בניקוד האיכות כפי שנוקדה הצעת הספק שהוגשה במכרז, וזאת בכל אחד ואחד 

 ;מרכיבי האיכות, וכי תנאי זה הנו יסודי להתקשרות

את כל היכולת והאמצעים הדרושים, לרבות  והספק מצהיר ומתחייב בפני התאגיד כי יש לו  והואיל

האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות 

 במסמך ג' וביתר תנאי המכרז;, זה בהסכםכמפורט  השירותים לאספקתהנדרשים 

זה, לפיו לא מוענקת  הוראות הסכם פי-והצדדים מבקשים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על  והואיל

לספק בלעדיות, והתאגיד אינו מחויב להזמנת שירותים מהספק בכלל או בהיקף כלשהוא, הכל לפי 

 ובכפוף להן;הוראות הסכם זה להלן 

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא, כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם .1

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

 כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא לנוחיות הקריאה בלבד.  1.2
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במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה ייעשה מאמץ  1.3

ו/או ו ההוראות המיטיבות עם התאגיד, לפרש את המסמכים כמכלול, ובכל מקרה יחול

אלא אם נאמר במפורש אחרת. למען הסר ספק, מובהר כי המוסיפות על התחייבויות הספק, 

 חוסר לא ייחשב כסתירה.

 הנם:  הימנומהווים חלק בלתי נפרד להלן  להסכםהנספחים  1.4

 ;ממולא על ידי הספק 9טופס  צעת המחירה -נספח א'  1.4.1

 אפיוני ודרישות השירותים - למכרז מסמך ג'  -  ב'נספח  1.4.2

 נוסח ערבות ביצוע – ג'נספח  1.4.3

 עניינים ניגוד למניעת התחייבות – נספח ד' 1.4.4

 התחייבות לשמירת סודיות - 'נספח ה 1.4.5

ונספחיו כשהם חתומים ע"י הסכם למעט הכל מסמכי המכרז  –נספח ו'  1.4.6

 הספק 

 עדכון או/ו שינוי או/ו אחר מסמך כל או/ו הבהרה לשאלות המענה -נספח ז'  1.4.7

 כשהם חתומים ע"י הספק  התאגיד ידי-על יפורסם או/ו שפורסם

חילופי דברים מכל סוג שהוא, ו מחירים, כמויותהיקפים, כל הצעה, מסמך, מכתב,  1.5

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

מבוטלים בזאת ולא יהיה להם כל תוקף  ,הסכם זהאחרים מטעמם, לפני חתימת 

ם, אלא אם צוין מפורשות לגבי אותו מסמך מוקדם כאמור, כי מחייב כלפי הצדדי

 הוא מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

" לרבות כל חוק, תקנה, צו, כלל, היתר, רשיון, פסיקת רשות כל דיןבהסכם זה: " 1.6

לי, תכנית בת תוקף, הנחייה, דרישה, היתר, שיפוטית מוסמכת, חוקי עזר, צו מינה

, פקודה, תקן מכל סוג שהוא, הוראה מאת רשויות מוסמכות והכל )א( כפי שישתנה

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

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

 ו.לא

 

  :הספקהצהרות והתחייבויות  .2

 

 תחייב כדלקמן:צהיר וממ הספק

 

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

  .והגנת הצרכן כל דין בנושא הגנת הפרטיותות ובכלל זה לעמוד בכל דריש הסכם זה

ובנאמנות, בשקידה, ברמה המקצועית כי אספקת השירותים יבוצעו במסירות, ביושר  2.2

 הגבוהה ביותר, בלוחות הזמנים שנקבעו ולשביעות רצונו המלא של התאגיד.

לספק את השירותים באיכות שתעמוד לכל הפחות בניקוד האיכות כפי שנוקדה הצעת  2.3

לפיהן נבחנה הצעתו  הספק שהוגשה במכרז, וזאת בכל אחד ואחד מרכיבי האיכות

 ודי והכרחי לצורך גיבוש התקשרות. תנאי זה הנו יסוכי 
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, האישורים התקפים, מסמכיםכי ברשותו וברשות על הפועלים מטעמו כל ה 2.4

ת הנדרשים יוהסמכווהביטוחים , ההרשאותהרישיונות, ההיתרים, התעודות, 

)להלן:  התחייבויותיו לפי הסכם זהמלא בהתאם להוראות כל דין לשם ביצוע 

יק מסמכים תקפים כאמור לעיל במהלך כל הספק מתחייב להחז. "(מסמכים"ה

הספק מתחייב כי יבצע  .תקופת ההסכם ולהציג המסמכים לתאגיד בכל עת שיידרש

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

עד לתום תקופת ההתקשרות, וכי הוא מתחייב להודיע מידית לתאגיד, בכתב, על כל 

לגבי פריט כלשהו או נדרשים מסמכים  מובהר ככל שנדרש רישיון .שיחול בהם שינוי

 של השירותים האחריות להשגתו תהיה של הספק בלבד, על חשבונו ועל אחריותו. 

יש לו את כל היכולת והאמצעים הדרושים, לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי כי  2.5

האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם 

הענקת השירותים הנדרשים לתאגיד לשביעות רצונו המלאה, לפי מכרז והסכם זה 

 ולפי כל דין ובכלל זה כל דיני הגנת הפרטיות. 

תף פעולה עם התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות המכרז ישכי  2.6

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

ושירות, ככל שיידרש, בהתאם  לצרכי התאגיד ככל שיידרש, לרבות מערך תמיכה

תקבלו מהתאגיד בלוחות ותוך עמידה מלאה ומדויקת בהנחיות שה דלדרישות התאגי

 . הזמנים שיקבעו ע"י התאגיד ולשביעות רצונו המלא של התאגיד

למנות ולייחד איש קשר למתן השירותים עבור התאגיד, אשר יהיה בקשר מתמיד עם  2.7

נציג התאגיד, יפעל מולו בתיאום מלא, יענה על כל דרישה והוראה שתימסר לו, בכל 

ד יהא רשאי לדרוש בכל עת את החלפתו של אופן עליה יורה נציג התאגיד. התאגי

עובד ו/או כל גורם אחר מטעמו של הספק, כתוצאה מאי שביעות רצון ו/או מכל סיבה 

 -אחרת לפי שיקול דעת התאגיד. הספק יהיה מחויב להחליף את הגורם האמור 

ימי עבודה ממועד  14תוך  -ולהעמיד גורם חלופי שקיבל את אישורו של התאגיד 

 .שתו של התאגידקבלת דרי

כי לא חלה וכי לצורך ביצוע השירותים יעשה שימוש בתוכנות מורשות וחוקיות בלבד  2.8

ידי מי מטעמו כל מניעה חוקית או -מועסקיו האחרים או על, ידי עובדיו-עליו או על

אחרת, על פי כל דין או חוזה, להתקשר בהסכם זה ולמלא אחר כל התחייבויותיו על 

בדייקנות, במלואן ובמועדן, ואין בחתימתו על ההסכם ובביצוע התחייבויותיו על פיו 

  . או הפרת כל דיןת, התחייבות אחר, פיו, משום הפרה של ההסכם

בכלים ובשיטות בהם יעשה שימוש בביצוע/מתן ו/או בעל הזכויות כי הוא הבעלים  2.9

אינו פוגע  ,בהתאם להסכם זה ,מתן השירותים על ידיו עבור התאגידוכי השירותים 

ו/או  בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו

  בכל זכות אחרת.

 לא הוא להלן כהגדרתה ותההתקשר תקופת כל ובמהלך זה הסכם חתימת ממועד החל כי 2.10

 כלשהי בצורה עלולים אשר, הסכם בכל יתקשר ולא הגבלה או התחייבות כל עצמו על יקבל

 .השירותים מתןו/או  לעכב את  לפגוע

כי לא ננקטו כנגדו הליכי פירוק ו/או הליכי כינוס נכסים ו/או הליכים למינוי נאמן ו/או  2.11

וכיו"ב, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, ולא ידוע לו להסדרי נושים ו/או להקפאת הליכים 

על כל סיבה העלולה לגרום לנקיטת הליכים נגדו כאמור. כמו כן לא ניתנה הערת עסק חי 

 בדו"חות הכספיים האחרונים של הספק.
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להודיע לתאגיד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן  2.12

את השירותים בהתאם להסכם זה על  להעניקיל את יכולתו כנגדו והאוסר או מגב

שעות, על כל שינוי  48יודיע לתאגיד בע"פ ובכתב, לכל המאוחר בתוך  הספקנספחיו. 

העניק את לבמעמדו החוקי ו/או על כל מקרה בו עולה כי לא יהיה באפשרותו 

לעמוד אחר  יוכלהשירותים המבוקשים ו/או על כל אפשרות מסתברת כי לא 

 לפי הסכם זה. התחייבותו

כמו גם המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו  הספקמובהר כי נכונותן של הצהרות  2.13

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

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

 ., על כל הכרוך בכךהספקשל הסכם זה מצד 

התקשרות הן כי בטרם התקשר בהסכם זה בדק את כל הנתונים הרלוונטיים ל 2.14

והמשפטיים על כל היבטיהם, ומצא כי אין לו  הכלכליים, הן הארגוניים, הביטחוניים

הסתייגות כלשהיא מתנאי התקשרות זו, הספק מתחייב ומצהיר כי אין ולא תהיה לו 

כל טענה בקשה עם ההתקשרות בהסכם זה, וכי אין לו מניעה משפטית או אחרת 

  להתקשר בהסכם זה.

  לתאגיד הספקידי -השירותים שיינתנו על 3

את השירותים  פקהס, מזמין בזה התאגיד מאת הספקבהסתמך על הצהרותיו של  3.1

 :אפיוני ודרישות השירותים -מסמך ג' למכרז  בהמפורטים 

 יובהר, כי לא תשולם לספק כל תמורה בגין שירות שלא הוזמן במפורש והתקבל בידי התאגיד. 3.2

וכיבודם על ידי כל בתי העסק  הספק יישא באחריות מלאה לתקפות הכרטיסים או התווים 3.3

 המצוינים על גביו ו/או על ידי כל צד שלישי אחר, וזאת עד לפקיעת תוקף הכרטיס או התו. 

שלא על בסיס בלעדיות וללא  ,התקשרות בהסכם מסגרת מהווהזה  יובהר, כי הסכם 3.4

התחייבות להזמנת כמויות או היקפים כלשהם, אלא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של 

ד, אשר יקבע את ההיקף, את מועדו ומאפייניו של השירות, כאשר התמורה תשולם התאגי

 בפועל.תווי השי ומוצרי השי שיסופקו לזוכה עפ"י ביצוע הזמנה וקבלת 

ו/או להזמינם  , או שלא לבצע הזמנות כללמהספקיודגש כי התאגיד יהיה רשאי לבצע הזמנות  3.5

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

 .לכך

מובהר בזאת כי התאגיד בנוסף לכל זכות או סעד העומדים לתאגיד לפי הסכם ולפי כל דין,  3.6

לקבלת שירותים מכל אחד מן הזוכים החלופים, וזאת לצורך חג או אירוע להתקשר רשאי 

 כל אחד מן האירועים הבאים:    רחשהתקשרות, וזאת בהתספציפיים או לכל יתרת תקופת ה

 מכל סיבה שהיא; לא ייחתם חוזה התקשרות עם הזוכה על ידי התאגיד 3.6.1

 בהתחייבות לא יעמוד הספק או תקופות ההארכה תקופת ההתקשרות ב 3.6.2

 או פעל בחוסר תום לב לפי דעתו של התאגיד;  כלשהי מהתחייבויותיו 

לא יעמוד ברכיב כלשהו מרכיבי ספק ההארכה, הבתקופת ההתקשרות או תקופות  3.6.3

היינו שאיכות השירותים שיספק לתאגיד  –האיכות שעל בסיסם נוקד ציון האיכות של הצעתו 

תהיה נמוכה מאיכות השירותים נשוא הצעתו. לצורך כך יהא רשאי התאגיד, בכל עת, לנקד את 

לתאגיד ברכיב אחד או יותר מבין רכיבי האיכות שלפיהן נוקדה ספק איכות השירותים שיעניק ה
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ד או יותר, יהיה נמוך מניקוד הצעתו. ככל ויימצא כי ניקוד איכות השירותים כאמור ברכיב אח

בעת בחינת הצעתו ייחשב הדבר שאיכות השירותים שסיפק לתאגיד ספק האיכות שהוענק ל

 נמוכה מאיכות השירותים נשוא הצעתו.  

לא יהיה זמין  ספקבתקופת ההתקשרות או תקופות ההארכה האתר האינטרנט של ה 3.6.4

באתר ולבצע בחירת מתנות לא תהיה  מספיק, דהיינו כמות המשתמשים בו זמנית שיוכלו לגלוש

 מספקת או שעובדים ייתקלו בקשיי כניסה לאתר האינטרנט. 

לשביעות בתקופת ההתקשרות או תקופות ההארכה הזוכה לא סיפק את השירותים  3.6.5

 רצונו המלאה של התאגיד או שלא סיפק את השירותים ביעילות או בנוחות;  

ההחלטה על התרחשות אחד מן האירועים המפורטים הנה של התאגיד ולפי שיקול דעתו  3.7

הבלעדי בלבד. התקשרות התאגיד עם הזוכה החלופי, אינה טעונה הסכמת הספק לכך ואין 

התאגיד מחויב ליתן לספק זכות טיעון קודם להתקשרות כאמור. לספק אין ולא תהיינה כל 

 תאגיד יתקשר עם זוכה חלופי.  טענה, תביעה או דרישה במקרה וה

 

 תקופת ההתקשרות וסיומה 4

 

חודשים שתחל ממועד חתימת מורשי החתימה של  12הינה בת תקופת ההתקשרות  4.1

 "(.  תקופת ההתקשרותהתאגיד על הסכם זה )להלן: "

את מעת לעת התאגיד רשאי )אך אינו חייב(, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להאריך  4.2

בתקופות , באותם התנאים או בתנאים המטיבים עם התאגיד, תקופת ההתקשרות

ת ותקופ( חודשים נוספים )להלן: "48)ארבעים ושמונה נוספות שלא יעלו על 

א יעלו על שישים להארכה התקופות כך שבסך הכל תקופת ההתקשרות ו "(הארכהה

 . ולשיקול דעתו הבלעדי ל בכפוף לצרכי התאגידוהכ( חודשים, 60)

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי גמר, כולו או  4.3

מכל ו/או במהלך תקופות ההארכה ככל שתהיינה, חלקו, במהלך תקופת ההתקשרות 

זאת ללא כל  ימים מראש. 14של  סיבה שהיא ואף ללא סיבה כלל בהתראה בכתב

  ולספק לא תהא כל טענה או דרישה בקשר לכך.  חובה לתן לספק זכות טיעון מראש

שלא תוקנה  הספקבמקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד מבלי לגרוע מן האמור,  4.4

, או במקרה של העדר או במקרה של ביצוע פשע על ידיוימים,  7בהתראה בכתב של 

יהיה התאגיד רשאי לבטל הסכם  -איתנות פיננסית כנדרש במסמך א' למסמכי המכרז 

, וזאת בנוסף על הוראות המאפשרות לתאגיד להתקשר עם זה ללא התראה מוקדמת

 .זוכה חלופי

ובכלל זה במקרה של התקשרות עם ידי התאגיד, -בכל מקרה של ביטול ההסכם על 4.5

או לשלם לו תשלום מכל  הספקחובה לפצות את כל יה על התאגיד לא תהזוכה חלופי, 

, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול שהם סוג ומין

  לתאגיד. הספקידי -ההסכם בכפוף לניכוי וקיזוז בגין חובות ונזקים, ככל שנגרמו על

לגרוע מאחריות  בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, לא יהיה בכך כדי 4.6

הספק להמשיך ולתן את השירותים לגבי כרטיסים או תווים שהוזמנו טרם הפסקת 

, ולשם כך הספק מתחייב להותיר ושעודם בתוקף לפי תנאי המכרז ההסכם כאמור

  את ערבות הביצוע על כנה. 
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 שימוש בכלים ובחומרים 5

 

 השירותים הענקתכל הכלים והחומרים, הרישיונות וכיוצא באלה, הדרושים לשם  5.1

ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש  הספק, יירכשו על ידי לפי הסכם זה

 ובכתב.

לפי הסכם  השירותים הענקתשימוש לצורך  הספקהכלים והחומרים בהם יעשה  כל 5.2

 השירותים בהתאם להסכם זה., יהיו מסוג המתאים ללא סייג למתן זה

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

  הינה הפרה יסודית של הסכם זה.

 

 העדר זכות ייצוג 6

 

איננו סוכן, שלוח או נציג של התאגיד  הספקמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי  6.1

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

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 נזק  הספק 6.2

 נובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. לתאגיד או לצד שלישי, ה

  לספקהיעדר יחסי עובד ומעסיק בין התאגיד  7

 

, לרבות מי משותפיו או מעובדיו, משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה, ואין הספק 7.1

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

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

המועסק על ידו ו/או כל מי שפועל ו/או כל עובד  הספקהוראות הסכם זה במלואו. בין 

 מעסיק.-מטעמו ובין התאגיד לא יתקיימו יחסי עובד

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים  7.2

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

למפרע למשך כל תקופת הסכם זה ו/או עובדו יחושב  הספקהתאגיד, הרי ששכרו של 

על פי השכר שהיה משולם לעובד התאגיד שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר 

יהיה להשיב לתאגיד את ההפרש בין התמורה ששולמה  הספק, ועל הספקלאלה של 

 לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד התאגיד.

השירותים כעובד התאגיד,  את העניקאו מי מטעמו  הספקהיה וייקבע כי עובד של  7.3

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

 בשל קביעה כאמור.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם התאגיד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור  7.4

 מהתאגיד. לספקה, רשאי יהיה התאגיד לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע בסעיף ז
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 העסקת עובדים 8

 

 מתחייב להעסיק על חשבונו צוות הספק, נשוא הסכם זה השירותים הענקתלשם  8.1

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

 ובהסכם.

עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל דיני העבודה  הספקהעסיק   8.2

, כפי נוסחם 1987-ה חוק שכר מינימום, התשמ"זהחלים על העובדים, ובכלל ז

ותוקפם מעת לעת וכן יהיה אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים 

קיבוציים החלים על העובדים. מובהר כי הפרת הוראות חוקי העבודה וצווי הרחבה 

 כאמור תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.

שירותים לפי הסכם  מתןים לצורך לא יהיה רשאי להתקשר עם צדדים שלישי הספק 8.3

 התאגיד בכתב ומראש. זה, אלא באישור

 

 התמורה 9

 

בתמורה לביצוע כל השירותים המנויים בהסכם זה לשביעות רצון התאגיד, ישלם  9.1

התאגיד לספק בהתאם לתמורה הנקובה בטופס הצעת המחיר אשר צורף להצעת 

 יד. המחיר של הספק, כפי שאושר על ידי וועדת המכרזים בתאג

 התשלום יבוצע בגין כל הזמנה שבוצעה והתקבלה בפועל.  9.2

בכל מועד שיידרש לכך, יעביר הספק לתאגיד פירוט ההזמנות שבוצעו עד לאותו  9.3

על פירוט ההזמנות להיות בטבלת אקסל ברורה פשוטה המועד, בצירוף חשבונית מס. 

 טבלת אקסל כאמורומפורשת באופן שיתבקש לכך הספק על ידי נציג התאגיד. הנפקת 

 מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע כל תשלום על ידי התאגיד. 

מיום קבלת החשבונית בתאגיד, ובכפוף  30התמורה תשולם לספק בתנאי שוטף +  9.4

 לאישורה עלי נציג התאגיד.

, ולא תוצמד למדד המחירים לצרכן ו/או לכל בלבד חדשים בשקלים תשולם התמורה 9.5

 מדד אחר.

עבור  לספקבזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם  מובהר ומוסכם 9.6

תשלום אחר או נוסף פרט  לא ישולם לספק כלשירותים כמפורט בהסכם. ה מתן

, לא במהלך תקופת ההתקשרות )על הארכותיה, ככל שתהיינה( ולא האמורהלתמורה 

 לספק מתן השירותים, לאלאחריה, עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף 

 ולא לאדם אחר.

מובהר בזאת כי התמורה המפורטת לעיל הינה כוללת וסופית, וכי התאגיד לא ישלם  9.7

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

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

אגיד בגלל עיכובים בתשלום התמורה לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי הת לספק 9.8

או בשל חוסר  כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום

 הנפקת דוחות בפורמט המדויק כפי שידרוש נציג התאגיד. 
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 מקורית כחוק עם קבלת התמורה לפי הסכם זה.  קבלהימציא לתאגיד  הספק 9.9

תקנות עסקאות גופים ציבוריים תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי  9.10

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

 דין ועל פי נהלי התאגיד, כפי שיהיו מעת לעת.

למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום סופי, התאגיד ינכה במקור מכל תשלום  9.11

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

, זמן סביר לפני ביצוע התשלום, אישור תקף כי הוא פטור מניכוי הספקאם ימציא 

 או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר. מס

 . הצעת המחיר מהווה חלק בלתי נפרד מסעיף התמורה דנן 9תנאי טופס  9.12

 

 קיזוז 10

 

מזכות התאגיד לכל תרופה ו/או סעד על פי כל דין, התאגיד יהא רשאי מבלי לגרוע  10.1

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

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

 

  ושיפוי פיצוי נזיקין 11

יישא באחריות מלאה בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה  הספק 11.1

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

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

 מהפעלתו של הסכם זה.

י התאגיד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא מוסכם בין הצדדים כ 11.2

שייגרמו לגופו או רכושו של הספק או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של מי 

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

 .בלבד הספקעקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על 

מתחייב לשפות את התאגיד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל  הספק 11.3

כתוצאה ישירה או עקיפה  הספקסיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של 

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

לים של הספק אינו רשאי לציין את זהותו על גבי דפי המידע. נושא זה כולל: סמ 11.4

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

 התאגיד.מ

הביטוחים המקובלים לאחריותו בסוג זה של פעילות כל את הספק מתחייב לערוך  11.5

. הביטוחים יורחבו , לכיסוי מלא התחייבויותיו לפי כל דיןובגבולות אחריות נאותים

ספק, ובכלל זה לשפות את התאגיד על חבותו החוקית עקב מעשה או מחדל של ה

 אחריות לכרטיסי החיוב.  

 

 ערבות  12
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במעמד  תאגידימסור הספק ל ,להבטחת ביצוע כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה 12.1

 -, בסך השווה למותנית, בלתי התאגידחתימת הסכם זה ערבות אוטונומית לפקודת 

המצ"ב נוסח וזאת בהתאם ל, )ובמילים: חמישים אלף שקלים חדשים( ₪ 50,000

ערבות )להלן: ". הערבות יכול ותהא ערבות בנקאית דיגיטלית. זה כנספח ג' להסכם

 .(ביצוע"

רישיון בנק או בעל רישיון בנק חוץ, כהגדרתם תּוצא על ידי בנק בעל ביצוע ערבות ה 12.2

, או מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה 1981-בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

ברשומות התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד 

האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז, כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור 

וחוק הפיקוח על  1985-על עסקי ביטוח )ענפי ביטוח(, תשמ"ה בהודעת הפיקוח

 .1981-שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

במקרה שהערבות לקיום המכרז תּוצא על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב הערבות  12.3

והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא באמצעות סוכנות ביטוח 

-ידי סוכנות ביטוח, ולא על-ז אשר תיערך ותיחתם עלמטעמה. ערבות לקיום המכר

 ידי חברת ביטוח, תחשב כערבות פגומה, ותיפסל וכך גם הצעת המציע.

תקופת האחריות של ום ד לתממועד חתימת ההסכם ועהערבות תעמוד בתוקפה  12.4

. בגדר , היינו עד למועד פקיעת תוקף של אחרון תווי השי שיספקהקבלן לפי ההסכם

תוקף , להאריך מפעם לפעם, את התאגידיאריך ו/או יפעל על פי בקשת  ספקהאמור, ה

יום לאחר  60הערבות )כולה או חלקה(, הכול על אחריותו ועל חשבונו של הספק עד 

 .תקופת תום האחריותתום 

זכאי, בלי לגרוע  התאגידהא יבכל מקרה של הפרת התחייבות מהתחייבויות הספק,  12.5

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לחלט, לפי  ונים למכל סעד, תרופה או זכות המוק

המוחלט והבלעדי, את הערבות )כולה או חלקה(, וזאת בכפוף למתן  ושיקול דעת

יום  21הודעה מוקדמת לספק ומתן הזדמנות לספק לתיקון ההפרה הנטענת, תוך 

 . ממועד משלוח ההודעה כאמור

ערבות התאגיד , יפקיד הספק בידי את הערבות כאמור )כולה או חלקה( התאגידחילט  12.6

חדשה ו/או ישלים את סכומה של הערבות שחולטה בחלקה, בתנאים זהים ובשיעור 

 ימים מהמועד שבו חולטה הערבות או כל חלק ממנה. 7הסכום שחולט, וזאת בתוך 

למניעת ספק, הוצאת הערבות, חידושה, שינויה ו/או הארכתה, תעשה על ידי הספק  12.7

 ועל חשבונו. 

 

 ירת סודיותשמ 13

 

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

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

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

, עובדיו או מי הספק"( שיגיעו לידי מידע סודישלפי טיבם אינם נכסי הכלל )להלן: "

בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או 
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ללא אישור התאגיד  -התאגיד, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן 

  מראש ובכתב.

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

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

ולקיים בהקפדה כל דין בקשר להגנת הפרטיות ולהגנת המידע שיגיע אליו מאת 

 התאגיד. 

בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות,  לספקהתאגיד רשאי ליתן הוראות  13.3

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

 בנדון. הזוכה מתחייב למלא אחר דרישות התאגיד

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

 אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג התאגיד המוסמך.

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

ע מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצו

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

בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל אופן לתאגיד יועבר 

אחר( בלוח זמנים שייקבע ע"י התאגיד, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, 

  קניינו הבלעדי של התאגיד.מובהר בזאת כי כל המידע הינו 

מתן השירותים במתחייב לחתום ולהחתים כל מי מטעמו שעתיד להיות קשור  הספק 13.6

זה ושעשוי להיחשף למידע כאמור על "התחייבות לשמירת  והסכם נשואי מכרז

 להסכם זה.וכנספח ה'  כנספח ד' ניגוד עניינים" בנוסח המצורףמת ומנעהיסודיות ול

 

 הסבת ההסכם 14

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

כולן או חלקן, ואין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות 

מזכויותיו על פי הסכם זה, אלא אם קיבל את הסכמת התאגיד לכך מראש ובכתב. 

יא ומבלי לנמק התאגיד יהיה רשאי לסרב לתן את הסכמתו כאמור, מכל סיבה שה

 את החלטתו, או להסכים בתנאים שימצא לנכון.

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

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

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

למען הסר ספק, אין באישור התאגיד להסבה כאמור בסעיף זה לעיל כדי לפטור את  14.3

 .מאחריות ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן הספק
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 סמכות שיפוט 15

 

ין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עני 15.1

 ירושלים בלבד. המוסמכים מבחינת העניין בעיר 

 

 כתובות והודעות 16

 

 והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם. הספקכתובות  16.1

הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה ונמסרו  16.2

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

 .ןכאילו הגיעו במועד שליחתן בכפוף לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלת –או בדוא"ל 

 כללי 17

 

שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותיו על פי הסכם זה  17.1

 לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע  מוותר בזאת הספק 17.2

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

 התמורה.

מובהר כי לא ניתנת לספק כל בלעדיות בנוגע למתן השירותים וכי התאגיד יהא רשאי  17.3

או כל חלק מהם, לחג על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי למסור את השירותים ו/

לאירוע או לתקופה כולה לכל גורם שהוא, ולספק לא תהיה כל דרישה, טענה או 

 תביעה עקב כך. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:

 

 

________________  __________________ 

  הספק                  התאגיד                                         

 

 הספק  אישורי חתימות
 

 
מספר מזהה ..................,  אני הח"מ, עו"ד .................. מ"ר ......, מאשר/ת את חתימתה של ...............

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

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

___________________ 
  ........................, עו"ד  
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 נספח ב' להסכם

 אפיוני ודרישות השירותים  -מסמך ג' למכרז 
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 ביצוענוסח ערבות  -להסכם נספח ג' 
 

 
 ' _________________( חוזה מס)

 לכבוד
 תאגיד השידור הישראלי

 בנקאית בלתי מותנית מס'___________ערבות הנדון: 

  
 _______________ ת.ז./מס' תאגיד_____________________________  ה"הלפי בקשת 

כל סכום שתידרשו מאתנו עד לסך כולל  לתשלוםבזאת כלפיכם  מתחייביםהננו "( החייב)להלן: "

"(, בצירוף הפרשי הצמדה כמפורט קרן הערבות)להלן: "ש"ח(  50,000)במילים: ₪ חמישים אלף  של

 החייב., המגיע או שיגיע לכם מאת "(סכום הערבות)להלן: " להלן

אנו נשלם לכם מדי פעם, תוך שבעה ימים מיום קבלת דרישתכם בכתב, כל סכום של קרן הערבות 

שצוין בדרישתכם הנ"ל, בתוספת הפרשי הצמדה שחישובם ייעשה כלהלן, וזאת מבלי שתהיו חייבים 

מאת סכום הערבות  תשלוםלבסס את דרישתכם בכל אופן או צורה שהם ו/או לדרוש תחילה את 

  .החייב

אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמות או לדרוש מאתנו מפעם לפעם 

סכומים על חשבון הערבות ובמקרה זה לאחר כל תשלום תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום 

 הערבות, ובלבד שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות כהגדרתו לעיל.

דד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול כל שינוי למניעת ספק יובהר כי אם יתברר שהמ

 .בקרן הערבות

 :לגבי ערבות זו

משמעו מדד המחירים לצרכן, כולל ירקות ופירות, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  - "מדד"

לסטטיסטיקה. באם יוחלף בסיס המדד או באם תוחלף שיטת חישובו ועריכתו או 

ום הלשכה הנ"ל, יעשה הבנק את חישוב עלית המדד באם יפורסם ע"י גוף אחר במק

 לצורכי סעיף זה, תוך התחשבות בשינויים הנ"ל.

 ; המדד הידוע במועד הנפקת ערבות זו -"מדד יסודי"

 הידוע לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.המדד האחרון  -"מדד חדש"

היסודי, מחולק במדד היסודי ומוכפל בקרן ההפרש שבין המדד החדש לבין המדד  -"הפרשי הצמדה"

 הערבות.

ולא תבוטל לפני מועד  בלתי חוזרת, בלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול,התחייבות זו כלפיכם היא 

 .בכתב אלא אם נקבל הסכמה מפורשת שלכם ,סיומה

ונכבד כל דרישה  (ההתקשרותיום מתום תקופת  60להשלמה כאן תאריך שהוא )תוקף ערבות זו הוא עד ליום 

 . עד ליום זה ועד בכללאצלנו שתתקבל על פי כתב הערבות 

 .להסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 תאריך: ___________________
 בכבוד רב,        

 
 

 נק: _________________________ב
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 התחייבות למניעת ניגוד עניינים -להסכם נספח ד' 
 
  -ספקידי ה-לגרוע מהוראות המכרז על נספחיו וממסמכי ההצעה שהוגשה עלנוסף ובלי ב
 

מס' _______, מורשה החתימה מטעם __________________  "זאני הח"מ ______________, נושא ת
 ואני"( מצהיר ומתחייב בזאת, כי מתקיימות כל הדרישות הבאות, הספקשמספרו ____________ )להלן: "

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

 

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

 זה לבין עניין אחר של מי מהם או של עובדיהם. 

על ניגוד עניינים קיים  - מעובדיואו למי  ומצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס לספק בכלל זה ה .2
או שמי מהם עשוי לעמוד בו ב מתן השירותים לתאגיד לבין עניין אחר שלו או עניין של קרובו או עניין 

  בר בו.של גוף שהוא או קרובו ח

או מי  ספק"עניין אחר" ייחשבו לרבות עניין שלו או של קרובו או של גוף שה לעניין נספח זה, בכלל .3
או קרוב של מי מהם חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של המציע או מי מהצוות  מעובדיו

נות מנהל או בזכות המוצע או לקרוב שלו חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למ
הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, 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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 ' להסכם הנספח 
 

 סודיות לשמירת התחייבות
 

והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין תאגיד השידור הישראלי לבין  הואיל
(, או ידע Information( יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע )ספק............................ )ה

Know- How) כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד )
מסחרי/עסקי או ידיעות מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו תשמש 

ע שהכלל אינו יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות כ"קיצור דרך" לשם הגעה למיד
בתעתיק, באמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, 

 "(;המידע" לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן:
 

וי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף והוסבר לי וידוע לי כי גיל והואיל
כלשהם מלבד לנציגי התאגיד המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג התאגיד המוסמך 

לחוק  118מראש ובכתב עלול לגרום לתאגיד או לצדדים נזק וגם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 
 ;1977 -העונשין, תשל"ז

 
 ח האמור, אני הח"מ מתחייב כלפי תאגיד השידור הישראלי כדלקמן: נוכ

 
 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .1
 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.  .2
ור להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי ב מתן השירותים, ובכפוף לאמ .3

לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, 
 וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע. 

ידי המציע או לאחר -ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4
כל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא מכן לא לאפשר ל

לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע 
 או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא. 

קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב התחייבות לנקוט אמצעי זהירות  .5
זה ובין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או 

 אחרת.
להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור בהתחייבות זו לרבות  .6

 רת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. חובה זו של שמי
להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו  .7

לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין 
 כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. 

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או  .8
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 

 ר כאמור או של המידע. חומ
בכל מקרה שאפר התחייבות זו ושאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד, תהיה לתאגיד זכות תביעה  .9

 נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. 
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר  .10

 . 1981 -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1997 -נשין, התשל"זמהווים עבירה לפי חוק עו
מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב  .11

  התחייבות זה.
מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית לתאגיד  .12

 הסכם לרבות ההסכם. פי כל דין או -על
 
 

 ולראיה באתי על החתום
 

 שם מלא:__________________ ת"ז:______________ חתימה:________________
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 ' להסכםנספח ו
 

 והטפסים מסמכי המכרז כולל הצעת הספק

 
 [ההסכם חתימת במועד פויצור]
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 נספח ז' להסכם
 

ידי התאגיד -מענה לשאלות הבהרה ו/או כל מסמך אחר ו/או שינוי ו/או עדכון שפורסם ו/או יפורסם על
 כשהם חתומים ע"י הספק 

 
 

 [ההסכם חתימת במועד פויצור]
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 ' למכרז גמסמך 

 אפיוני ודרישות השירותים 

 : כללי .1

 מתנות סוגי בין בחירה אפשרויותהצעת  או חלקם:את השירותים הבאים כולם תאגיד להזוכה יספק  .1.1

הפעלת אתר אינטרנט ייעודי ; עובד אותו זכאי יהא לה המתנה רמת לפי העובד לבחירת שיועמדו

ממוחשב של  ניהול ;לבחירת מתנות ע"י העובד באופן שתתאפשר גישה לאתר גם מהמכשיר הניד

; מתנה קבלת אישור על החתמההמתנות;  חלוקת; המתנות אספקת; העובד י"ע מתנות בחירת הליך

; כל שירות נלווה נוסף הנפקת דוחו"ת מעקב באקסל; חלוקת המתנההבחירה ואחר  ועדכון מעקב

 . סמך זה ובתנאי המכרז והסכם במ המפורט לפי הכל -אחר שיידרש 

, "השירותים: "המכרז במסמכי יכונו הסכםזה, במסמכי המכרז וב בנספח המפורטים השירותים כל .1.2

לפי רמת שווי מתנה שתיקבע לכל  ,המתנות יוזמנו לפני כל אירוע ".העבודה" או" המתנה שירותי"

 . כפי שיפורט בהמשך בכמויות ובהיקפים משתניםעובד או אירוע, 

מהווה התקשרות בהסכם מסגרת, שלא על בסיס בלעדיות וללא התחייבות התקשרות עם הזוכה ה .1.3

היקפים כלשהם, אלא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, אשר יקבע את להזמנת כמויות או 

ההיקף, את מועדו ומאפייניו של השירות, כאשר התמורה תשולם לזוכה עפ"י ביצוע הזמנה וקבלת 

  הכרטיסים או התווים שסופקו בפועל.

להזמינם  יודגש כי התאגיד יהיה רשאי לבצע הזמנות מהספק, או שלא לבצע הזמנות כלל ו/או .1.4

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

  המתנות והגדרת סוגי  .2

לכל רמה יקבע התאגיד שווי כספי סוגי המתנות יתחלקו למספר רמות כפי שהתאגיד לפי שיקול דעתו יקבע.  .2.1

ו/או כל  בין היתר לפי הותק של העובד ו/או היקף משרתוקבע ירמות המתנה יכולים להשווי לפי שיקול דעתו. 

  שיקול אחר של התאגיד. 

 על ידי נציג התאגיד. או אירוע אחר השווי הכספי של כל רמה ורמה יימסר לזוכה במכרז לפני כל חג  .2.2

כל סוגי הנקוב בהצעת המחיר וזאת להסכום שישלם התאגיד לזוכה במכרז יהיה בהתאם לשיעור ההנחה  .2.3

 המתנות לפי כל רמה של מתנות. ואולם:

לספק זוכה : על התווי שי שאינם כוללים רשתות מזון, וכן מוצרי השי -בקשר לסוגי המתנות  .2.3.1

רמת המתנה לכל הפחות. שווי ל תווי שי שאינם כוללים רשתות מזון ו/או מוצרי שי בערך ש

בשווי הנחה, הרי שבעבור עובד ברמת מתנה  20%תהיה הזוכה היינו אם למשל הצעת המחיר של 

אשר בחר באופציות של: תווי שי שאינם כוללים רשתות מזון או מוצרי שי, התאגיד ₪  500של 

ון ו/או מוצרי השי בלבד. אולם תווי השי שאינם כוללים רשתות מז₪   400ישלם לזוכה במכרז 

 ₪.   500אשר הזוכה יספק לאותו עובד, יהיו כמובן בשווי ערך של לפחות 

: על המציע לספק תווי שי הכוללים בקשר לסוג מתנות של תווי שי אשר כן כוללים רשתות מזון .2.3.2

משווי רמת המתנה המגיעה לכל עובד לכל הפחות. היינו אם למשל  87%רשתות מזון, בערך של 

₪  500רמת מתנה של שווי הנחה, הרי שבעבור עובד ב 20%יר של ספק מסוים תהיה הצעת המח

₪   400אשר בחר באופציות של תווי שי הכוללים רשתות מזון, התאגיד ישלם לזוכה במכרז 
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בלבד. אולם תווי השי אשר כן כוללים רשתות מזון שהמציע הזוכה יספק לאותו עובד יהיו בערך  

 ₪.   435של לפחות 

 תווי קנייה דיגיטלייםאו  כרטיסי מתנה -)לעיל ולהלן ובכל מסמכי המכרז(  תווי מתנה"או "וי שי" "תו .2.4

 בכרטיס קשיח או באמצעים דיגיטליים אחרים. 

 בכל רמה של תווי שי יוצעו לבחירת העובד לפחות שני סוגי תווים: 

 תו הכולל רשתות מזון.  -

 תו שאינו כולל רשתות מזון.  -

 כל תווי השי המוצעים יהיו בפריסה ארצית. 

 רשתות מזון. תי תווי השי למוצרי מזון יכובדו לפחות על ידי ש

 5רשתות או חנויות שונות שיהיו מתוך לפחות  80תווי השי שאינם כוללים רשתות מזון, יכובדו לפחות על ידי 

טקסטיל, מוצרי חשמל, חוץ ופנאי, הנעלה, קוסמטיקה, ספרים, מסעדות,  הבאות:קטגוריות מן הקטגוריות 

 "(.קטגוריות תווי שי:" חדרי כושר, כלי בית, מוצרים לרכב, דיגיטל, סלולר וכיו"ב )להלן

חודשים לפחות  24הספק מתחייב לכך שתווי השי יונפקו ו/או יסופקו כאשר הם נושאים תאריך תפוגה של 

 ו/או אספקתם.ממועד הנפקתם 

הספק יישא באחריות מלאה לתקפות הכרטיסים או התווים, וכיבודם על ידי כל בתי העסק המצוינים על גביו 

 ו/או על ידי כל צד שלישי אחר, וזאת עד לפקיעת תוקף הכרטיס או התו. 

 מתנות מוחשיות.  -  )לעיל ולהלן ובכל מסמכי המכרז( מוצרי מתנה"" או ""מוצרי שי .2.5

  קטגוריות שונות, מבין הקטגוריות הבאות: 5מתוך מוצרי השי יהיו לפחות 

 טקסטיל, כלי בית, מוצרי חשמל, חוץ ופנאי, גאדג'טים, ילדים ועוד ועוד.  )להלן: קטגוריות "מוצרי שי"(  

 טגוריות. קאחת מן ה מוצרים לבחירת העובד בכל 4על הזוכה לספק לפחות 

 מובהר כי על מוצרי השי להיות מגוונים מאד, להתאים לאופי העובד, ולהיות איכותיים.   

הזוכה מתחייב למלאי מינימלי מתאים עבור כל מוצרי השי לכל תקופה רלוונטית וכל אירוע לפי דרישת נציג 

 התאגיד.   

.  י שייבחר נציג התאגידיסופקו מוצרי שי כפכהגדרתם להלן,  אישייםבאירועים חוצי ארגון ובאירועים  .2.6

של רעיונות למתנה לפי סוג האירוע הרלוונטי וטווח מאד על המציע להציע לתאגיד מגון רחב במסגרת זו 

אירוע. מתנה בכל התקציב לשווי הגילאים של מקבלי המתנות, מתוך קטגוריות שונות, בהתאם למגבלת 

על המציע להפגין יצירתיות, מקוריות ולהציע לכלל העובדים. אחד  מובהר כי באירועים אלה יקבע שווי מתנה

נציג התאגיד יבחר במתנה אחת מקטגוריה אחת או יותר . העולה על שווי התקציבמתנות שתהיינה בעלות ערך 

 לכל אירוע, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

גם סוגי כשרות מחמירים לגבי מתנות שיש בהן מרכיב של מזון יש חובה בכשרות רבנות לפחות )וככל שניתן  .2.7

 יותר( וכן לתת מענה לעובדים האלרגיים לגלוטן/חלב וכד'.

התאגיד רואה ערך מוסף למתנות עם ערך של תרומה לקהילה, עסקים קטנים, עסקים מהפריפריה הגיאוגרפית 

 ויצרנים ישראליים.

   ". המתנותבכל מסמכי המכרז: " ומוצרי השי או תווי השי יכונ .2.8

 האירועים נשוא המתנותפירוט  .3
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 הנם כדלקמן: החגים והאירועים בהם עשוי הזוכה להידרש לספק את השירותים נשוא המכרז .3.1

 ראש השנה ופסח.   - חגים מרכזים .3.1.1

 כגון: יום האשה, אירועי קיץ או יתר חגי ישראל.   אירועים חוצי ארגון .3.1.2

חתונת עובד, הולדת ילד לעובד, מחלה ממושכת של עובד, פטירת עובד,  כגון: אירועים אישיים .3.1.3

 יציאה לגמלאות, תחילת עבודה, תחילת כיתה א' של ילדי עובד, או ימי הולדת.  

להפחית, לגרוע אירועים או החגים שבגינם ידרשו מתנות, מובהר בזאת שהתאגיד יהא רשאי לשנות את ה .3.2

שיהא רשאי לשנות מרשימת האירועים המזכים במתנות בכל קבוצה,  כשםאירועים וחגים, לבטל או להוסיף 

להפחית מהם, לגרוע, לבטל או להוסיף אירועים הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן חובת הסבר 

כמו כן התאגיד יהא רשאי להתקשר לאירוע מסוים, או לכל התקופה עם כל גורם אחר לפי שיקול  כלשהוא.

 בנוסף או במקום הזוכה.  דעתו הבלעדי,

מובהר בזאת שכל שנה בשנה התאגיד יקבע מחדש את רשימת הקבוצות והאירועים המזכים במתנה וכי ככל  .3.3

 רשימת אירועים שנקבעה לשנה מסוימת אינה מחייבת ולא תהיה תקפה לשנה שלאחריה. 

הלך השנה, מכל שיקול גם במ בתאגיד ותהא כפופה לשינויים בכל עתעל ידי משאבי אנוש הרשימה תקבע  .3.4

 משיקולים ארגוניים וכן תהא כפופה למגבלות ולאילוצי תקציב וכן לאילוצים אחרים. שהוא ובין היתר 

אומדן שנתי אפשרי ומשוער בלבד, שאינו מחייב ואינו מהווה כל אינדיקציה שהיא לכמות  בטבלה להלן מפורט .3.5

 המתנות שתידרש בפועל, ככל שתידרש בקשר לכל אירוע  בכל קבוצה. 

 

בלבד אומדן  רועיהא הקבוצה
מחייב  שאינו

מתנות לכמות ה
 בשנה

 1,100 -כ ראש השנה מרכזיםחגים 
  1,100 -כ פסח

 אירועים 
 חוצי ארגון

 1,000 -כ יום האישה
 2,000-3,000 ארוע קיץ

  1,000 -כ חגי ישראל
 15 -כ חתונת עובד/ת אירועים אישיים 

  60 -כ הולדת ילד לעובד/ת
 40 -כ מחלה ממושכת עובד/ת

 30 -כ פטירת עובד/ת
 5 -כ יציאה לגמלאות

 50 -כ תחילת עבודה
 1,000 -כ ימי הולדת 

כניסה לכיתה א' של ילדי 
 עובד/ת

 25 -כ

 

 התפלגות עובדי התאגיד  .4

מתנות בעבורו, בעבור עובדיו או בעבור כל גורם אחר. יובהר אספקה של התאגיד יהא רשאי לבקש  .4.1

אתרים  פרהממוקמים נכון למועד כתיבת המכרז במס עובדים ועובדות 1,000 -בתאגיד מועסקים ככי 

    להלן: ברחבי הארץ וזאת כמפורט
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 כתובת שם האתר
מס' 

 עובדים

 340-כ 6קרמניצקי  תל אביב

 חיפה
, בניין 2חורי 

 הנביאים
 70-כ

 40-כ 9יהושע צורף  באר שבע

 550-כ 23כנפי נשרים  ירושלים

 19יד חרוצים  ירושלים 
 –כ 

10  

 

 והאתרים אינה סופית ויכולה להשתנות. רשימת העובדים  .4.2

 פירוט אופן מתן השירותים  .5

 וראש השנה:  חחגי פס .5.1

עובדים הזכאים ת רשימחג של ראש השנה או פסח, מעת לעת ולפני כל נציג התאגיד ימסור לזוכה  .5.2

ת.ז. של אתר העבודה בו מועסק העובד ותימסר המתנה, מספר : שם העובד, למתנה תוך פירוט

   . "(אפיוני המתנה" מתנה לה זכאי העובד )להלן:שווי הו, כתובת המייל של העובד העובד

, באופן של מתנות בהתאם לאפיוני המתנהבחירה  תאגיד רשימת אפשרויותנציג הציע ליהזוכה  .5.3

 ל את אישור התאגיד לכך. ויקב קטגוריהבכל מגוונת ככל הניתן  שיציע רשימת מתנות

שיותאם גם לשימוש  "(האתר)להלן: " ובו לוגו של התאגיד מקווןייעודי אתר אינטרנט הזוכה יקים  .5.4

באתר יכללו הוראות זכאות העובד הזכאים למתנה. ובו עמוד ייעודי לעובדי התאגיד במכשיר הנייד, 

 ונהלי התאגיד לעניין המתנות. 

  לפחות כנדרש בתנאי הסף.  מאובטח ברמת אבטחה ההאתר יהי .5.5

   .  וקודם לתפעולהזוכה יקבל אישור התאגיד להפעלת האתר  .5.6

בו הגדרת פרק בראש השנה או בפסח, ודוא"ל לכלל העובדים הזכאים למתנה הודעת התאגיד ישלח  .5.7

 "(.תקופת הבחירהלעובד לצורך בחירת המתנה )"ן זמיה יהי ימים בהם האתר 7 לפחותזמן של 

   מתאימה הכוללת קישור לאתר.דרכה לכל העובדים במייל ובמסרון היעביר  הזוכה .5.8

 תנות יראה את מגוון המשבו ייעודי באתר העובד יועבר לעמוד  ,על ידי הזנת פרטיו האישיים .5.9

  . שהוקצב עבור אותו עובדשווי המתנה העומדים במגבלת  והן מוצרי שי(תווי שי )הן המוצעות לו 

יוכל ועובד שנכנס לאתר לצורך בחירת מתנה, יראה אך ורק את המתנות הרלוונטיות לתנאי זכאותו  .5.10

 לאתר בקלות את כל מגוון המתנות המוצעות לו.   

נוח וקל לשימוש. על ה רציף ויהיו שהאתר יפעל באופן תקין, יעילוידאג  יתחזק את האתרזוכה ה .5.11

 .  לאשורו האתר להיות נגיש ובעל נראות ויזואלית שתמחיש את המתנות במצבם
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 בזמן אמת.  באתר הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה  .5.12

עובד יוכל לבחור תווי שי, כל , באופן שא מעונייןבה הוכל עובד שקיבל גישה לאתר יבחר את המתנה  .5.13

  וריות כפי שייבחר בלבד. או מוצרי שי מתוך אחת הקטג

 . לא רוצה לקבל מתנה כלל"בנוסף, לכל עובד תוענק האפשרות לבחור באופציה של: " .5.14

 םהשלמת הליך בחירת המתנה על ידי העובד תתאפשר רק לאחר שהעובד ימלא את כל הפרטי .5.15

  . המנהליים כפי  שידרוש נציג התאגיד

טים ילרכוש על חשבונו של העובד, פרככל שיחפוץ בכך,  ,בנוסף לכך, תינתן לכל עובד האפשרות .5.16

מתוך מגון מוצרי השי שיוצעו, וזאת לאחר שמימש את זכות הבחירה למתנה לפי הרמה לה הוא 

 .  , ולפי המחיר שיציג הזוכה למוצרזכאי

באמצעות  תזכורותלפחות שתי הזוכה לעובדים שטרם בחרו מתנות במהלך תקופת הבחירה יעביר  .5.17

לנציג התאגיד מידע עדכני על הזוכה במקביל יעביר אלקטרוני ובהודעת סמס בכל תזכורת. הדואר ה

  .ת המתנות ע"י העובדיםקצב התקדמות שלב בחיר

סופית של  תום המועד האחרון לבחירת המתנות יעביר הזוכה לנציג התאגיד רשימהבסמוך ל .5.18

 העובדים שלא בחרו מתנה.

שנעשו  סודר של הבחירותאקסל מבתום תקופת הבחירה הגישה לאתר תיסגר והזוכה יעביר קובץ  .5.19

הקובץ יכיל רשימה עבור כל עובד ועובד ובה פירוט כל מוצר ומתנה שבחר  וכן על ידי כלל העובדים. 

, ושל העובדים אשר בחרו רשימה מעודכנת של העובדים הזכאים למתנה אשר לא בחרו מתנה

  . של לא לקבל מתנה כללבאופציה 

או בתוך תקופה אחרת שיקבע נציג התאגיד, תקופת הבחירה, מתום , לכל היותר, ימי עסקים 7 תוךב .5.20

 הזוכה יספק ויחלק על חשבונו את המתנות ישירות לידי כל עובד לפי המפורט להלן: 

 ימים.  3"( תתבצע החלוקה במשך אתר גדולעובדים )להלן: " 200באתר מעל  .5.21

 ימים. 2עובדים תתבצע החלוקה ב  200באתרים עד  .5.22

  18:00בבוקר ועד  10:00כל יום חלוקה יימשך בין השעות  .5.23

חלוקת המתנות בכל יום תתבצע: באתר גדול על ידי שלשה אנשי צוות לפחות מטעם הזוכה. ביתר  .5.24

 האתרים על ידי שני אני צוות לפחות מטעם הזוכה.

 הזוכה ידאג לשילוט בולט ומסביר.   . קה תתבצע בעמדת חלוקה מסודרת ובולטתלוהח .5.25

עובד לקבל את הזמנתו באמצעות משלוח אישי להספק יציע באתר בעת בחירת המתנות אפשרות  .5.26

ספקה איישא העובד. במקרה ועובד בחר באופציה זאת ה הלכתובת שימסור העובד, אך זאת בעלות ב

ישירות לכתובת שמסר העובד, ובאחריות ותיעשה  קה באתרי התאגידבמקביל לימי החלותהיה 

 הזוכה לגבות את דמי המשלוח מאת העובד. 

חלוקת המתנה שבאחריות הזוכה, תכלול רישום מדויק של איסוף המתנות ותווי השי ובכלל זה שם  .5.27

 מלא, חתימה, ומספר ת.ז. של העובד מקבל המתנה. 

החתמת העובד על איסוף המתנה תיעשה באמצעות חתימה דיגיטלית, כולל במקרים בהם התבצעה  .5.28

המסירה ע"י חברת שליחויות, ולמעט מקרים חריגים באם הזוכה קיבל הסכמת התאגיד מראש 

ובכתב לכך שהחתמת העובד תעשה בדרך אחרת. העברת חתימות העובדים לתאגיד מהווה תנאי 

 מורה עבור המתנות.  הכרחי לזכאות הספק לת
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תהיה של  התאגיד,  האחריות לשמירת המתנות שטרם חולקו לאחר סיום יום חלוקה כלשהו באתר .5.29

 הזוכה, בין אם ישאירם באתר החלוקה או יחזירם למחסנו. 

עדכנית ממוחשבת והזוכה יפעיל במהלך הליך חלוקת מתנה מתחילתו ועד סופו,  מערכת ניהולית  .5.30

 שתאפשר לו:

 מן אמת הודעות ותזכורות לעובדים באמצעות מיילים ומסרונים. להעביר בז .5.30.1

להפיק בזמן אמת דו"חות  עדכניים בפורמט אקסל במהלך כל ההליך ובסיומו בחתכים כפי  .5.30.2

 שיתבקש ע"י נציג התאגיד, ולהעבירם לתאגיד. 

גישה ישירה לנציג התאגיד )ממחשבו האישי( לנתונים , ככל הניתן, לאפשר בזמן אמת .5.30.3

 יים  שנצברו במערכת כגון: בחירות העובדים, מסירות בפועל וכו'. התפעול

מרכזת של כל  טבלת אקסל ובה רשימהיעביר הזוכה לנציג התאגיד , לאחר  סיום כל ימי החלוקה .5.31

 המתנות שלא נמסרו, ממוינת לפי אתרי התאגיד.  

עד מסירת המתנות . מואת המתנות שלא נמסרו לעובדים מכל סיבה שהיאעל הזוכה להעביר לתאגיד  .5.32

. העברת ימים לאחר סיום החג 7יהיה במועד שיקבע נציג התאגיד והוא יהיה לא יאוחר מתום 

לכל לגרום שיקבע נציג התאגיד.  העבודה של העובד שלא קיבל את המתנההמתנות תתבצע באתר 

  העבודה.  מתנה יוצמד פתק עם שם העובד, אתר

 הליכי בחירת, אספקת וחלוקת ויעדכן אותו על התנהלות  הזוכה יעמוד בקשר רציף עם נציג התאגיד .5.33

 המתנה באופן כללי וכן בדבר בעיות כלליות או נקודתיות ככל שיעלו.  

ע"י כל עובד, תווי השי ומוצרי השי  התהליך הלוגיסטי כולו יהיה באחריות הזוכה לרבות שלב בחירת .5.34

ותווי השי, הצבת אנשי צוות לחלוקתם, אחסון המתנות, השלמת מוצרי השי אישור הבחירה, שינוע 

 חסרים, רישום ותיעוד קבלת המתנות, העברת קבצים לתאגיד ועוד. 

כל המתנות שיסופקו לעובד יהיו בטיב ובאיכות מעולים. המתנות יימסרו לעובדים באריזתן  .5.35

 המקורית וכשהן ארוזות בצורה מכובדת והולמת. 

 יצורף כרטיס ברכה של התאגיד הנושאת את שם העובד. מוצר השי  לכל .5.36

 תווי השי יימסרו במעטפות שעליהם יירשם שם העובד. .5.37

, למעט מוצרים שמעצם טיבם לא ניתנים פה ברשתות המתאימותצמד פתק החלוצר שי יולכל מ .5.38

 . להחלפה

מוצר פגום או מוצר בעל מאפיינים שונים מהנדרש או ממה שהציג הזוכה, יוחלף על ידי הזוכה, ללא  .5.39

 . או בסמוך לכך עלות נוספת בתוך פרק הזמן שנועד לחלוקת המתנות

יג התאגיד דו"ח ממוחשב על גבי קובץ אקסל לאחר סיום כל הליך חלוקת המתנות יעביר הזוכה לנצ .5.40

, ובכלל זה רישום מרוכז של רשימת שיכלול את כל המידע  כפי שנדרש מראש על ידי נציג התאגיד

, וכן נתוני העובדים שלא בחרו מתנה כלל, מספר העובדים שהזמינו מתנה בכל אחת מקבוצות ההנחה

העברת קובץ זה מהווה תנאי הכרחי לקבלת  מובהר כיאו אלה שבחרו באופציה של לא לקבל מתנה. 

 התמורה עבור המתנות. 

נציג התאגיד יהא רשאי בכל עת, בהודעה בכתב, לשנות ולהוסיף מן המפורט במסמך זה, וזאת על  .5.41

 פי שיקול דעתו הבלעדי. 
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באחריות הזוכה לבצע כל פעולה אחרת, נלווית ונוספת ככל שתידרש לצורך אספקה טובה, יעילה  .5.42

 ת של המתנות. ואיכותי

בכל שלבי מתן השירות יעמוד הזוכה בקשר רציף עם נציג התאגיד ויעדכן אותו על התנהלות השלב  .5.43

 . הספציפי בכלל ובעיות כלליות או נקודתיות בפרט

הזוכה מתחייב להעמיד לרשות העובדים מענה טלפוני זמין שיאפשר לכל עובד לקיים בירורים  .5.44

תווי השי ומוצרי השי, פתרון בעיות ותקלות לרבות מול ומאפייני תכונות , בדבר: השימוש באתר

במועדים  לפחות 18:00עד  9:00ימי בשבוע בין השעות  5ספקים חיצוניים וכיו"ב. המענה יהיה זמין 

 . הרלוונטיים לאספקת השירותים

יות של תווי שי או מוצרי שי מכל סוג התאגיד יהיה רשאי לבצע רכישות נקודתיות, נוספות או חלופ .5.45

 שהוא גם מספקים אחרים, הכל על פי צרכיו ותקציביו. 

 :רועים חוצי ארגוןיבא .5.46

 רוע על מיקום החלוקה. יהתאגיד יהא רשאי להחליט לגבי כל א .5.47

חגי  אם יוחלט על חלוקת המתנות באתרי התאגיד תתבצע החלוקה עפ"י ההנחיות שנקבעו לגבי  .5.48

  ראש השנה ופסח.

במקום האירוע  ה תתבצע חלוק, התאגידשיקיים ה אם יוחלט על חלוקת המתנות ב אירוע מרכזי .5.49

וגדרו חלוקה יצורך השעל הזוכה יהיה להקצות להצוות  כאשר מועד החלוקה, שעות החלוקה והיקף

  .ב כל אירוע ע"י נציג התאגיד

 :רועים אישייםיאב .5.50

במקום מגוריו או בכתובת אחרת כפי שיתבקש  ע"י , הזוכה ימסור את המתנה לעובד במקום עבודתו .5.51

 נציג התאגיד.

 הבא:וח הזמנים הזוכה( בלמטעם המתנה תימסר לעובד באמצעות שליח ) .5.52

אזור המרכז )בין חדרה משלוח לממועד ביצוע הזמנת המתנה, ל שעות 48-לא יאוחר מ .5.52.1

 לאשקלון(

 .מרוחק יותרממועד ביצוע הזמנת המתנה למשלוח לאזור  שעות 72-לא יאוחר מ .5.52.2

ואולם לגבי ערכת אבל לאוכלוסיות בהן תקופת האבל קצרה יותר ממועדי השליחה האמורים,  .5.53

 שעות.   24 -המשלוח יבוצע לא יאוחר מ 

על  רנטצורך בהפעלת אתר אינט, לא יהא רועים אישייםייצוין כי ככלל, באירועים חוצי ארגון ובא .5.54

כלשהוא,  אישיארוע  אוכלשהוא ארגון  חוצהמנת לאפשר בחירה לעובד. יחד עם זאת, ייתכן ולאירוע 

במקרה זה, על ידי העובד באתר האינטרנט. נציג התאגיד כן יבקש לאפשר את הליך בחירת המתנה 

יחולו פסח וראש השנה  באתר כפי שמפורטות לעניין חגיבחירה הכל ההוראות לעניין הפעלת הליך 

 גם לגבי האירוע בו יידרש הליך בחירת מתנה ע"י העובד.  
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