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 1מפח נס

 

 בע"מ 2015אשכול נגב מזרחי איגוד רשויות 

 שירותי שיווק דיגיטלי לעסקים קטנים בתחומי רשויות האשכולקבלת 
 
 

 .14:00 בשעה 18/10/2018ה  יום מועד אחרון להגשת ההצעות

יתקשרו למספר , המציעים 6311150-08או בפקס'  office@eastnegev.orgבדוא"ל  –אופן ההגשה 
 .ויוודאו עם גב' רויטל עטר כלפון שהצעתם הגיעה 6311146-08טלפון 

 23/10/2018ג'  יתקיים ביום  – השירותיםהמוצע לביצוע מנהל הפרויקט מועד לקיום ראיונות עם 
ערך בהתאם. מציעים שיעמדו בדרישות הסף יזומנו י. יש להבמשרדי האשכול 12:00-9:00בשעה 

 לראיון במועד זה. 

 הצעהמסמכי ה .1

 ם, כדלקמן:ינה ההצעהמסמכי 

 ;)מסמך זה(הודעה ותנאי הנוהלמסמך  -  1נספח מ

 מסמך אמות מידה ומשקלות לבחינת ההצעות; -  2נספח מ

  ;למתן שירותיםחוזה  -  3נספח מ
 נספח שירותים ותנאים מיוחדים; -  4נספח מ

 מסמך פרטי המציע;  -  5נספח מ

 ;נוסח אישור עריכת ביטוח - 6נספח מ

 יר בדבר העדר זיקה/קרבה;תצה -  7נספח מ

 תצהיר בדבר איתנות פיננסית; -  8נספח מ

 תצהיר בדבר התחייבות לשמירה על סודיות; -  9נספח מ

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים; -  10נספח מ

 תצהיר בדבר העסקת עובדים בשכר מינימום; - 11נספח מ

 .כתב הצעה והתחייבות -  12נספח מ

 

 

 

mailto:office@eastnegev.org
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 כללי .2

"( האשכול" ו/או "המזמיןבע"מ )להלן: " 2015איגוד רשויות אשכול נגב מזרחי המזמין  .2.1
 השירותים הנדרשים בפניה.מנותני שירותים לביצוע  ת מחירלקבל הצעמבקש 

 על המציע בלבד.במלואן תחולנה  - הליך הגשת ההצעה והשתתפות המציע בהכנת, הוצאות  .2.2

 מסמכי ההצעה הם רכוש המזמין ואין לעשות בהם שימוש, פרט לשם הגשת הצעה זו. .2.3

 השירותים הנדרשים .3

 כללי 

שיווק שירותי  קידום וליווי עסקים קטנים, הכולל בין השאר מתן יקט שלהאשכול מקדם פרו .3.1
לצורך . ברשויות החברות באשכולרשומה המצויים או שכתובתם לעסקים קטנים דיגיטלי 

להתקשר עם מציע העונה על האשכול מעוניין מתן שירותי השיווק הדיגיטליים כאמור, 
 הדרישות המפורטות להלן במסגרת מסמכי ההליך.

ערים )אשכול רשויות נגב  באמצעות צו איגודהאשכול מצוי בימים אלה בהליכי מעבר לפעולה  .3.2
רשאי להסב כלל התחייבויותיו לרבות . בעניין זה יובהר כי האשכול 2018-מזרחי(, התשע"ח

 .זה, לאיגוד הערים מטעמוהליך ההסכמים וההתחייבויות הכלולים ב

נועד לקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות. האשכול  .3.3
פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות ובין השלטון המרכזי  שיתופיהאשכול מקדם 

)משרדי ממשלה(, מתוך הבנה כי ביחד כוחן של הרשויות גדל הן מבחינה כלכלית והן ביכולת 
 ההשפעה שלהן.

שיתופי הפעולה אותם מקדמות הרשויות נוגעים הן לשירותים מוניציפאליים בתחום 
ון לגודל באמצעות עשייה משותפת; והן בנושאים הקשורים אחריותן, בהם ניתן למצוא יתר

המזרחי ובמיוחד בנושאים הקשורים בשיפור איכות הנגב בחיזוק החוסן האזורי והצמחת 
 .החיים של התושבים ויצירת מאזן הגירה חיובי אל האזור

 רשויות בסך הכול לפי הפירוט הבא:  12חברות באשכול 

עצה מקומית ירוחם, מועצה מקומית מצפה רמון, מוא"ז רמת עיריית דימונה, עיריית ערד, מו
שלום, -קאסום, מועצה מקומית שגב -נגב, מוא"ז ערבה תיכונה, מוא"ז נווה מדבר, מוא"ז אל

 בנגב.  -מועצה מקומית חורה, מועצה מקומית כסייפה, מועצה מקומית ערערה

 כי ההליך.למסמ 4השירותים הנדרשים הינם כמפורט במפרט המצורף כנספח מ/ .3.4

זאת, כהערכה בלבד, כאשר  עסקים קטנים עבורם נדרש השירות. 180 -המדובר נכון להיום בכ .3.5
האשכול שומר על זכותו להקטין ו/או להגדיל את כמות העסקים עבורם נדרש השירות, 

, ויובהר כי המדובר בתקציב מוגבל אשר אמור להתקבל בשים לב למגבלות התקציב
כן יובהר, כי האשכול אינו מתחייב כי השירותים  .שיפורט להלןממשרדים ממשלתיים כפי 
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ינתנו בתחומי כל הרשויות החברות באשכול, וכי בחירת הרשויות בתחומיהן יינתנו 
 מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של האשכול.ו/או העסקים להם יינתן השירות, השירותים 

ההצעות יבחנו ע"פ אמות המידה והמשקלות המפורטות מטה. ההצעות הכשרות ידורגו  .3.6
 בהתאם לאמות המידה כאמור. 

 
 חיצוני מימון קבלת - השירותים לביצוע מתלה תנאי .4

מותנה בקבלת מימון  השירותים נשוא הליך זהמובהר בזאת לידיעת כל המשתתפים, כי ביצוע  .4.1
 (.המימון החיצוני -)להלן מהמשרד לשוויון חברתי ומשרד הפנים חיצוני 

 
ובכל  השירותיםאו חלקו לא יתבצעו /והאמור, בהעדר קבלת המימון החיצוני כאמור  לאור .4.2

לבצע רק חלק  אולבטל את ההסכם  האשכולרשאי  יהיה -מקרה בו יתקבל מימון חלקי 
 .  שירותיםמה
 

ככל שלא  האשכוללמציע הזוכה לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד  .4.3
 או חלקו מכל סיבה שהיא. /ויתקבל המימון החיצוני 

 מציעים העומדים בדרישות הסף שנקבעו בנוהל זה  מתבקשים להגיש הצעה  מתאימה.  .4.4

להסרת ספק, רקע עובדתי זה אינו ממצה, ועל כל מציע לבחון היטב את המצב העובדתי ולעיין  .4.5
 היטב בכל המסמכים הנדרשים, בטרם הגשת הצעה.  

המציעים נדרשים לקרוא בעיון את  על נספחיו.הליך השירותים יבוצעו בהתאם להוראות ה .4.6
 מסמכי ההליך, בכלל זאת המפרט לביצוע העבודות והתנאים הנזכרים שם.

עם הזוכה ייחתם הסכם לביצוע השירותים, בנוסח המצורף למסמכי הנוהל. על המציע לעיין  .4.7
  היטב בהסכם על כלל הוראותיו ונספחיו בטרם הגשת הצעה מחיר. 

לשנות את נוסח ההסכם, אם הדבר מתחייב בנסיבות העניין, אף האמור, המזמין רשאי -על
 לפי שיקול דעתו.

בעצמו ו/או באמצעות עובד/ים מטעמו ידי המציע הזוכה, -השירותים יבוצעו עבור המזמין על .4.8
, ובלבד שהם יעמדו בכל דרישות ההליך  ובהתאם ידי המזמין מראש-אשר זהותם תאושר על

בה של החוזה לגורם אחר כלשהו, אלא באישור מראש לתנאי הסכם ההליך . לא תאושר הס
 ובכתב של המזמין.  

בכל התמורה למציע הזוכה תיקבע לפי ההצעה הזוכה, כפוף ליתר הוראות הנוהל והדין.  .4.9
לא  141,200₪לא תעלה ע"ס של  כולל אופציות מקרה, התמורה בכל תקופת ההתקשרות

 כולל מע"מ.

ייעשו כמפורט במסמכי הנוהל, לרבות לפי אמות המידה והדרישות  -בחינת ההצעות ושקלולן  .4.10
 .  2בנספח מהמפורטות 

 האשכול שומר על זכותו להכריז על יותר מזוכה אחד, ולפצל את העבודה בין הזוכים השונים.  .4.11

 

 להשתתפות בהליךסף תנאי  .5
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 ותנאי הסף דרישותעל ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד בכל  .5.1
 .  2בנספח מהמפורטים 

הנדרשים במסגרת הנוהל, כשהם מאושרים וחתומים כדין. התצהיריםהמציע הגיש את כל  .5.2
  

 שיש לצרף להצעה מסמכים .6

שעליו להגישם חתומים בחתימתו ולמסמכים  הצעהעל המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי ה
 המסמכים הבאים המפורטים להלן: כלאחרים שנדרש לצרף(, את 

 .2בנספח מוכל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידת המציע בדרישות הסף המפורטות לעיל  .6.1

 יאומת המסמך כנדרש.  -כל מסמכי הנוהל חתומים. נדרש אישור עו"ד/ רו"ח למסמך כלשהו  .6.2

 פרופיל המציע, או מצגת שתתאר את פעילות המציע וניסיונו בביצוע השירותים.  .6.3

-המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשימות על ,אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון .6.4
 רך מוסף.פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ע

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .6.5

 .1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-אישור תקף על .6.6

 אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך. .6.7

 :תאגידהמציע הינו שבמידה  .6.8

 התאגיד וכן תמצית רישום תאגיד ברשם החברות. תעודת התאגדות של  .6.8.1

 אישור עו"ד או רו"ח: .6.8.2

 במסגרת סמכויות התאגיד. הינם הליךוההתקשרות השירותים כי  (א)

 שמות המנהלים של התאגיד. (ב)

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. (ג)

 :שותפותהמציע הינו שבמידה 

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. .6.8.3

 השותפות. ים שלחוז .6.8.4

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .6.8.5
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  יש להגיש את כל מסמכי ההצעה כשהם מלאים, מאושרים וחתומים.  .6.9
 לה!ורשאי לפסהאשכול יהיה  –הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 

 והסבריםבדיקות  .7

 על המציע לעיין היטב בכל מסמכי הנוהל ולפעול לפי הוראותיו בטרם הגשת הצעתו.  .7.1

הליך הבין את תנאיו, ביצע את כל , מצהיר המציע, כי ראה ובדק את כל פרטי הבהגשת הצעתו .7.2
 .נוהלבהדרישות והעלויות את כל מביאה בחשבון וכי הצעתו הבדיקות המוקדמות הנדרשות, 

 שאלות הבהרה ביחס להליך .8

בהירויות וכו' בקשר -התאמות, אי-מציע שיבקש לקבל הבהרות ביחס לסתירות, שגיאות, אי .8.1
 בדוא"ל אד אליאסס אל –להליך, יהיה רשאי לפנות, בכתב בלבד, לקבלת הבהרות 

org.saed@eastnegev17:00בשעה  9/10/2018ג'  , וזאת עד ליום.  

 

 מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות בכתב, באופן ובמועד דלעיל, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר  .8.2
 התאמות וכיו"ב טענות ביחס להליך .-בהירות, שגיאות או אי-סבירות, אי-אי

המזמין ייתן מענה לשאלות בכתב בלבד, לפי שיקול דעתו. רק מענה שיינתן בכתב מטעם  .8.3
פה שתינתן בקשר לנוהל, לרבות במהלך מפגש -ובה בעלהמזמין, יחייב את המזמין. כל תש

 המציעים, לא תחייב את המזמין ואין להסתמך עליה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את מסמכי ותנאי הנוהל, גם לאחר פרסום התשובות  .8.4
 לשאלות ההבהרה, בין אם ביוזמתו ובין אם כמענה לפניית מציע.

ולים ממסמכי הנוהל שלגביהם לא נדרשה, או לא ניתנה התאמה הע-במקרה של סתירה או אי .8.5
 פרשנות המזמין תחייב.  -הבהרה 

 בנוהל הגשת ההצעהאופן  .9

הינו המועד הנקוב בטבלה ברישא. המזמין רשאי לדחות  ותהמועד האחרון להגשת ההצע .9.1
מועד זה לפי שיקול דעתו. הודיע המזמין על דחיית המועד האחרון, ייחשב המועד שנקבע 

 בהודעה המאוחרת ביותר מטעם המזמין, כ"מועד האחרון" לשם הגשת הצעת מחיר זו. 

 ויים לדרישות הנוהל., התניות, הוספות או שינהסתייגויותאין לרשום ביחס להצעה כל  .9.2
 האשכול לפסלה.  -מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי הנוהל או בסטיה ממנו 

 , אלא אם הדבר הותר במפורש במסגרת מסמכי הנוהל. אין להגיש הצעה חלקית .9.3



 

7 
 

גבי כל מסמכי -על לחתוםאת כל הפרטים הטעונים מילוי במסמכי הנוהל,  למלאעל המציע  .9.4
 המסמכיםולצרף את כל  בראשי תיבות כל דףההליך ובמקומות המיועדים לכך, לסמן 

ידי המזמין -שנמסרו על מסמך הבהרה וכל פרוטוקולוהאישורים הנדרשים בהליך, לרבות כל 
 ידי המציע.-למציעים, כשהם חתומים על

 

יש לצרף להצעה את כל המסמכים  –דוא"ל או בפקס' עד למועד הנקוב לעיל בההצעה תוגש  .9.5
 הנדרשים.

 תוקף הצעת המציע .10

 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 120תיחשב כעומדת בתוקפה עד  הצעהה .10.1

חודשים  3 -המזמין רשאי לדרוש מהמציעים, בהודעה בכתב, להאריך את תוקף ההצעות ב .10.2
 נוספים.

  הליך קביעת הזוכה בלצורך הערכת ההצעות אופן  .11

   בהליךראשון תערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסף הבשלב  .11.1

  .2בנספח מהמפורטות אמות המידה תיבחנה לפי ההצעות הכשרות בשלב השני, 

 ידי המזמין.  -מטעם המזמין שהרכבו ייקבע על צוות בדיקהידי -בחינת ההצעות תבוצע על .11.2

ומנציגיו בביצוע השירותים תתבסס על התרשמות מהמסמכים  ההתרשמות מהמציע .11.3
המצורפים להצעה, על המלצות כתובות, שיחות עם ממליצים שונים ועל ראיונות/מפגשים 

 שיתקיימו עם המציע ונציגיו המיועדים לביצוע השירותים בפועל.

ציעים מראש )בטבלה ברישא( לפגישות וראיונות עם המ למועד שנקבעתשומת לב המציעים  .11.4
 ונציגיהם המיועדים לביצוע השירותים בפועל.  

הגיע לפגישות/לראיונות מטעם המציע( ל הפרויקט)מנהל  על המציעים ונציגיהם הרלבנטיים
במועד שנקבע )או לכל מועד נדחה אחר שייקבע(, ובהיעדר התייצבות, רשאי המזמין שלא 

  לקבוע מועד חליפי וליתן ניקוד בהתאם. 
ת/פגישות אלה יידרשו נציגי המציע להציג פרויקטים דומים שבטיפולם, במסגרת ראיונו

 נוהלי העבודה, תפיסת שירות, לקוחות קיימים, ניסיון, כישורים מיוחדים ויכולות וכיו"ב. 

מראש על קבלת מידע בדבר  יםהמציע יםאובייקטיביות הסקר, מוותרעל בכדי לשמור  .11.5
 .הניקוד הכללי(תוצאות בחינת ההמלצות הפרטניות )למעט 

צוות הבדיקה, או מי מטעמו, יבדקו את ההמלצות שצורפו, לרבות גורמים אחרים/נוספים  .11.6
 -שהמציע עבד עמהם ולא נכללו ברשימת הממליצים מטעמו )או לא צורפה המלצה שלהם( 

 הכל בהתאם לשיקול דעתו של צוות הבדיקה.  

 בתום בחינת הצוות המקצועי, תועבר המלצה לוועדת התקשרויות  לשם קבלת החלטה.  .11.7

  ה הטובה ביותר בחינת ההצעות וקביעת ההצע .12
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אין , כאשר לדיוןכלל פסל ולא תובא ית -בדרישות הסף של ההליך  שאינה עומדתהצעה  .12.1
 ם.  לפנות למציעים להשלמת מסמכים ו/או נתוני המזמיןבאמור כדי לגרוע מסמכות 

הצעה שתיבחר כזוכה בהליך הינה הצעה כשרה, שעמדה בכל תנאי הסף הנדרשים ה .12.2
בהליך, ושהניקוד שלה הוא הגבוה ביותר מבין כל ההצעות הכשרות, כפוף ליתר הוראות 

 ההליך.  

יובאו בחשבון, בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת  המזמיןבשיקולי  .12.3
 .בשירותים קודמיםסיונו ישל המציע וכן נ השירותיםהכספית וטיב 

הצעות או יותר זהה, תבוצע התמחרות בין הצדדים, בדרך שיקבע  2היה הניקוד שקיבלו  .12.4
 המזמין.

, מהם או חלקהשירותים, , ולבצע את כל הכולה או חלק ,לקבל את ההצעההמזמין רשאי  .12.5
 .מצא לנכוןישאחרת או בכל דרך  וגם בעצמ

עותקים של ההצעה הכספית שנקב בה המציע, רשאי המזמין נמצאה סתירה בין שני  .12.6
 לבחור את ההצעה המיטיבה עם המזמין, ולמציע לא תהיה כל טענה או דרישה בגין כך.

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה  .12.7
ל עסק בשליטת ואחת מן ההצעות היא ש  משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,

אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה/אחת הזוכות בהליך, ובלבד שצורף לה, בעת 
 הגשתה, אישור ותצהיר. 

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה 
 של מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד  -"עסק בשליטת אישה" 
( 2)-( ו1עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 של ההגדרה אישור; 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא  -"אישור" 
 אלה: התקיים אף אחד מ

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה,  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2) 

זיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, נושאת משרה בעסק אשר מח -"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל  -"נושא משרה" 
 ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

שומות למסחר בבורסה ולא הוצאו חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן ר -"עסק" 
 לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 עניינים מניעת ניגוד .13
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 למתן בקשר שהוא סוג מכל עניינים ניגוד לו ולא יהיה יןכי א תחייבמו צהירמ המציע .13.1
 .בהליך  השירותים

 

 

 עלול להיווצרשעל כל ניגוד עניינים  ,הצעתובכתב, כבר במסגרת הגשת  המציע מתחייב להודיע .13.2
 .ו/או פעילות משרדופעילויותיו השירותים המיועדים לבין בין 

 .עניינים ניגוד של לקיומו חשש בגין הסף על מועמד לפסול וזכות על שומרהמזמין  .13.3

 סמכויות האשכול  .14

לפעול, בין  פי כל דין ולפי הליך זה, האשכול  רשאי-מבלי לגרוע מכלליות סמכויות האשכול  על
 השאר, כמפורט להלן:

מסמך  לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, היתר, אישור, רישיון או כל .14.1
מן ז תוך פרק למזמיןלהשלים המצאתו לקיום ההצעה, אחר, המהווה תנאי מוקדם 

ו/או לזמנו לשימוע בפני ועדה מקצועית  לצורך מתן הבהרות ו/או השלמות, יקבע יש
בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעתו או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים  לפנות למציע

.והכל כפי שתמצא לנכון -נוספים לצורך בדיקת הצעתו, להגיע לביקורים באתרי המציע 
  

לעשות שימוש במידע אודות המציע, בין אם נוצר לפני הגשת הצעתו ובין אם אחרי, 
 בתנאי הסף. לצורך בחינת ההצעה, לרבות בחינת עמידת המציע

לפסול הצעת מציע שלא השלים את הפרטים הנדרשים בקשר עם הצעתו, או שלא התייצב  .14.2
 לשימוע, במועד אותו קבע המזמין, או שלא התייצב לראיונות שנקבעו.

לפנות אל כל צד שלישי )לרבות, אך לא רק, אל ממליצים שהמציע ציין בהצעתו( לפי ראות  .14.3
ם בקשר למידע שמסר המציע, וכן להשתמש במידע עיניה, לצורך בירור ואימות פרטי

 הקיים על המציע בהתאם לניסיון המזמין עם המציע, ככל שקיים, לצורך הערכת הצעתו.

לפסול הצעת מציע, אשר ערך שינוי או תוספת במסמכי ההליך, או ציין הסתייגות לגבי  .14.4
בדרך אחרת, תנאי ההליך או ההצעה, בין בגוף מסמכי ההליך ובין במכתב לוואי או 

 ולחלופין לראות את השינוי, התוספת או ההסתייגות כאילו לא נעשו.

שלילי סיון ינלמזמין, או גם לגורמים אחרים, לגביו היה שהצעת מציע,  לפסול או לדחות .14.5
 הפרת חוזה  ,משירותיושביעות רצון -, לרבות אישקדמו להגשת ההצעה השנים במהלך

 וכיו"ב. ידו, מרמה, תביעות בלתי סבירות-על

 הצעה כלשהי.)לפי העניין(, או ביותר  או היקרה לקבל את ההצעה הזולה לא .14.6

ידה כבלתי סבירות, כתכסיסניות או -לא לקבל כל הצעה, או לפסול הצעות שתמצאנה על .14.7
 כסוטות משמעותית מהאומדן.

 וזאת כל אימת שהדבר מתאפשר לפי דין. -לנהל מו"מ עם המציעים ומי מהם  .14.8
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לביצוע  תקשרותה ושעניינכל הליך אחר לקבלת הצעות בלנקוט או  ההליך לבטל את .14.9
השירותים, או לצמצם את היקף ההתקשרות, בין היתר, מאחר שלא יינתן אישור תקציבי 
לצורך ביצוע הליך, או צומצם התקציב, או מחמת היעדר אישור נדרש לפי דין, או בשל 

, לא תהיה הליךלבטל את ההמזמין . החליט שיקולי יעילות ואינטרס ציבורי אחר
ו/או כלפי כל אדם המזמין ו/או דרישה ו/או טענה שהיא כלפי  כל תביעהו למשתתפים ב

 המציע מצהיר כי העובדות דלעיל ידועות לו וכי עם  .ואו מטעמ ובשמ אחר הפועל ו/או גוף

 

ל הגשת הצעתו הוא מוותר על כל טענה או דרישה כלפי המזמין, הקשורה או נוגעת לביטו .14.10
 ה ובין אם לאחריה.יההליך, היה ויבוטל, כאמור לעיל, בין אם לפני פרסום הודעת הזכי

לדחות או לפסול הצעת מציע, אם יתברר כי בפועל הוא אינו בעל איתנות פיננסית ויכולות  .14.11
כספיות לביצוע השירותים, לרבות בנסיבות בהן ננקטו כנגד המציע הליכי פירוק, פשיטת 

 רגל, הקפאת הליכים, הוצא נגדו צו כינוס נכסים, מונה כונס נכסים זמני או קבוע וכו'.

הצעתו של מציע, במקרה שמתנהלים נגדו או נגד בעל עניין או נושא לדחות או לפסול את  .14.12
משרה בו, הליכים פליליים או חקירות בקשר עם עבירה שיש לה נגיעה מהותית להליך או 

 במקרה שמציע או בעל עניין או נושא משרה בו הורשעו בעבר.

סוד סביר לדחות או לפסול את הצעתו של מציע מחמת ניגוד עניינים ו/או אם קיים י .14.13
לחשש לניגוד עניינים, ובכלל זה מחמת שלמציע או לבעל שליטה בו קרוב משפחה מדרגה 

 ראשונה מבין עובדי המזמין, או קרבת משפחה אחרת.

לדחות או לפסול הצעה, אשר להנחת דעתה של האשכול , יש בה משום הפרה של דיני  .14.14
 ההגבלים העסקיים, בהתחשב בסוג ההתקשרות ומיקומה.

או לפסול את הצעתו של מציע במקרה של התרחשות אירוע יוצא דופן, אשר יש בו לדחות  .14.15
לפי שיקול דעת האשכול , להשליך שלילית באופן מהותי על יכולת המציע לבצע את 
ההליך, וכן לדחות את הצעתו בכל מקרה בו הגיש המציע מידע שקרי, מטעה, מוטעה 

אשר אילו נתגלו במועד מוקדם יותר היה לאשכול או בכל מקרה של גילוי אירוע או מידע 
 בהם להשפיע על אישור המציע.

 לדחות או לפסול את הצעתו של מציע אשר קיימים לגביו כל מגבלה או איסור בדין. .14.16

 סדרי עדיפויות .15

 הוראות מסמכי ההליך הינן משלימות זו את זו. .15.1

המפרטים תגברנה הוראות החוזה על הוראות  -בעניינים משפטיים ובענייני תמורה  .15.2
 המקצועיים.

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי ההליך.

  

 

 ,בכבוד רב    
 אליעזר יעקב                    
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 האשכול    מנכ"ל   
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 2נספח מ

 דרישות/תנאי סף נדרשים

 תנאי הסף להגשת הצעות  .א

 הדרישות והתנאים, כמפורט להלן: בכלרשאי להשתתף בהליך רק מציע שיעמוד  .1

   .תאגיד, הרשומים בישראל כדין או שותפות אויחיד המציע הינו  .1.1

 את כל המסמכים הבאים:על המציע לצרף להוכחת עמידה בדרישה זו,  •

העתק תעודת רשם החברות / רשם השותפויות / תעודת עוסק מורשה ות.ז., לפי  -
 העניין  

 

 ומלא של רשם החברות/השותפויות, לפי העניין  מעודכןנסח  -

2012-השנים האחרונות ) 5במהלך  מתן שירותי שיווק דיגיטלי ב מוכחהמציע הינו בעל ניסיון  .1.2
פרויקטים  2לפחות ביצע במהלך השנים הנ"ל , אשר קטנים עסקים 30לכל הפחות  עבור( 2017

אשר נוהל ע"י גוף ממשלתי ו/או גוף ציבורי לרבות רשות מקומית, של שיווק עיסקי דיגיטלי 
עסקים קטנים, כולל ביצוע  150כלל שירותי שיווק דיגטילי עבור לפחות כאשר כל פרויקט 

תן ליווי פרטני לעסק בהטמעת בכלל זאת מ  דיגיטלייםוביצוע פעולות להטמעת כלים  כנסים
 טאליים.יהכלים הדיג

 
 .1975-לצורכי סעיף זה, "עסק" משמעו עוסק כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

 
לצורך סעיף זה יתקבל גם מציע שהינו חלק ממיזם משותף העומד בתנאי הנסיון 

 הנדרשים.

 להוכחת דרישה זו, על המציע יהיה להמציא את המסמכים הבאים: •

  מלא וחתום, ובכלל זה ציון של התקשרויות רלבנטיות.  5נספח מ -
 
הנדרשים השירותים עבורו סיפק המציע את  - גוף/רשותהמלצות לפחות  2נדרשות  -

  בהליך, בפרויקטים מהסוג הנדרש בתנאי סף זה. 
 .ידי גורם בכיר שעסק בפרויקט מטעם הגוף הממליץ-ההמלצות תינתנה על

 

המוצע ע"י המציע לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה הינו בעל השכלה  מנהל הפרוייקט .1.3
אקדמאית או השכלה מקצועית באחד מן הנושאים הבאים: תקשורת או ניהול אתרים או 

  ניהול רשתות חברתיות או כל השכלה / הכשרה משמעותית רלבנטית אחרת.

נתיים בניהול של לפחות ש ןניסיוהמוצע הינו בעל  הפרויקטיםכמו כן, מנהל 
 בתחום הדיגיטציה לעסקים.  פרויקטים/פרויקט

קורות חיים והמלצות ביחס תעודות השכלה,  -להוכחת דרישה זו המציע יצרף המציע
 למנהל הפרויקט.

 



 

13 
 

 .להליך 11צירף תצהיר בדבר העדר הרשעות בהתאם לנספח מ המציע .1.4

ידי -מאושר על להליך 11נספח מלהוכחת דרישה זו, על המציע לצרף תצהיר לפי נוסח  •
 .דין-עורך

בשקלול  25%נקודות המהווים  100)מתוך  תנקודו 70 -קיבל ניקוד איכות שלא יפחת מ המציע .1.5
 . הסופי(

על המשתתף לצרף   -  האשכולהמציע נעדר קרבה משפחית לעובד ו/או חבר אשכול ברשויות  .1.6
 הצהרה בנוסח המצורף למסמכי ההליך. 

 מות המידה והמשקלות לבחינת ההצעותא .ב

המפורטות אמות המידה תיבחנה לפי  , שעמדו בכל תנאי הסף שנקבעו בהליך,ההצעות הכשרות .2
  :להלן

 .מהניקוד הכולל 75% -ההצעה הכספית א. 

מהניקוד  25% – והצוות המוצע ההצעה, איכות התרשמות מאיכות החברה -בחינת איכות ב. 
 הכולל, לפי אמות המידה המפורטות בטבלה שלהלן.

מהשקלול  25%נקודות המוות  100בבחינת האיכות )מתוך  70 -הצעה שתקבל ניקוד הנמוך מ .3
 . תיפסל -הסופי( 

 להלן טבלת הבדיקה:  .4

 בשקלול ההצעה %25    -נקודות  100 -פרמטרים לבחינת איכות ההצעה 
 

 חלוקת קריטריונים אופן הבחינה אמת המידה
ניקוד 
 מרבי

התרשמות 
הועדה 

המקצועית 
מניסיון 
 המציע 

 

מסמך פרופיל מציע, הצהרה בדבר 
ניסיון מציע המלצות שצורפו 

 להצעה.  

 

 

/ המלצות להם סופקו  הלקוחותהניקוד יינתן ע"פ כמות 
 25עד  השירותים. 

 נקודות
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שביעות רצון 
משירותי 

 /המציע 
המועמד 
 מטעמו

הועדה תבחר ע"פ שיקול דעתה 
הבלעדי והמוחלט שני גופים 
שהוצגו בהצעת הספק לגביהם 
סיפק המציע / המועמד מטעמו 
שירותים ויתקיים סקר שביעות 

 רצון  מול הממליצים הרלבנטיים. 

ככל שהמציע סיפק  -למרות האמור 
בעבר שירותי ניהול פרויקט עבור 

תבחן שביעות הרצון  -האשכול  
מפרויקט אחד שבוצע עבור 
האשכול  ומפרויקט אחר לבחירת 

 הועדה. 

  -במסגרת הסקר תבחן שביעות הרצון בהיבטים הבאים 

 מקצועיות הספק. -

 רמת השירות והתנהלות בשטח. -

 עמידה בלו"ז ובתקציב. -

 .עמידה ביעדים -

מובהר ומודגש בזאת כי בכדי לשמור על צנעת הפרט 
ואובייקטיביות הסקר, מוותר בזה המציע מראש על 
קבלת מידע בדבר זהות לקוחותיו שדרגו את שביעות 
רצונם באשר לשאלות הנ"ל. המציע יהיה רשאי, אם 
יפנה, לקבל את הדרוג המפורט אך לא את שמות 

 בו הם עובדים. המדרגים, תפקידם והארגון

 40עד 
 נקודות

ראיון עם 
מנהל 

 הפרוייקט

 
 

לגורם המוצע לשמש  ייערך ראיון 
מטעם המציע  הפרויקטכמנהל 

למועד  םהמציעיתשומת לב 
 הראיונות שנקבע. 

 
הניקוד יינתן בהתאם להתרשמות הועדה, לפי שיקול 

 דעתה המקצועי והבלעדי, מהמועמד המוצע וכלל זאת 

ידע התרשמות מיכולות מוכחות של ניהול פרויקטים, 
אנוש, יחסי ובקיאות עמידה בלו"ז, עמידה בתקציב, 

מענה ללקוחות, אופן מתן פתרונות ללקוח, יכולת 
 התמודדות עם מצבים חריגים בשטח והערכה כללית. 

 35עד 
 נקודות

 

 

 

 ההצעהבשקלול  %75    -נקודות  100-פרמטרים לבחינת מחיר ההצעה 

 ניקוד מירבי אופן הבדיקה רכיב למדידה

 מחיר מוצע

 נקודות  100 –ניקוד מירבי 

 
 למתן הצעת המציע

 כל עבור השירותים
 כהגדרתו קטן עסק

 .זה בהליך

)ההצעה הכשרה הזולה 
ביותר תקבל את 

הניקוד הגבוה , יתר 
ההצעות ידורגו באופן 

יחסי/ בהתאמה להצעה 

 זו (. 

 

 

100 
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 - נוסחת החישוב
 בשקלול 25%נקודות המהווה  100 –רכיב איכות 
 בשקלול   75%נקודות המהוות 100 -רכיב מחיר 

 הצעת כל מציע תנוקד ע"פ הקריטריונים והפרמטרים המפורטים לעיל. 
 שקלול ההצעה ייעשה ע"פ הנוסחא הבאה:

A   = סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר איכות 
B    =  המציע ביחס לפרמטר מחירסך הנקודות שיקבל 

 A+0.75B0.25ציון משוקלל =
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 3נספח מ
 

 חוזה למתן שירותים

 2018ביום ___ בחודש ___,  בדימונה שנערך ונחתם

 

 

 51514880איגוד רשויות אשכול נגב מזרחי, ח.פ  ב י ן :

 , בית כרמית, דימונה.65מרכז מסחרי  

 ("המזמין")להלן:         

 

 ________________, מס' ישות _____________ ל ב י ן :

 ___________________רח'  

 טל': _________; פקס"_______________

 ("נותן השירותים")להלן:         

 

(, בין היתר, "רשויות המזמין"ידי מספר רשויות המקיימות )להלן: -והמזמין אוגד על הואיל:

 מכרזים לתועלת כל רשויות המזמין; מנוהלים באמצעות המזמין

 

והמזמין מקדם מהלך אזורי למתן שירותים שיאפשרו לרשויות המזמין לקדם את שיווק  והואיל:

 דיגיטאלי של עסקים קטנים ברשויות המזמין;

 

והמזמין קיים נוהל הצעות מחיר לקבלת הצעות לקבלת שירותי ליווי לעסקים קטנים  והואיל:

הוראות  –להסכם זה  1נספח כמפורט בפנייה לקבלת הצעות המצ"ב כבשיווק דיגיטאלי 

הן חלק בלתי נפרד מהוראות הסכם זה, וככל שאינן סותרות את הוראותיו הן  1נספח 

 (;"העבודות"משלימות את הסכם זה )להלן: 

 

ונותן השירותים הציע  לבצע את העבודות, והמזמין בחר להתקשר עם נותן השירותים  והואיל:

 י הצעתו;עפ"

 

מכיוון שטרם התקבל תקציב למימון הסכם זה, ולמזמין אין אפשרות למימון עלות  והואיל:

תנאי מצהיר כי הוא מסכים, לכך, כי נותן השירותים ההסכם, המזמין מבהיר בזאת, ו

 .מתלה לביצוע השירותים הינו בקבלת המימון החיצוני
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 :אי לכך באו הצדדים לידי חוזה כדלקמן

 

 המבוא .1

 המבוא לחוזה זה וכל הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 1.1

 כותרות הסעיפים מצוינות לנוחיות בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש בפרשנותו של חוזה זה. 1.2

 הגדרות: 1.3

 בע"מ 2015איגוד רשויות אשכול נגב מזרחי  - "המזמין" 1.3.1

ידו -מי שימונה על, או איגוד רשויות אשכול נגב מזרחימנכ"ל  - "המנהל" 1.3.2

 לניהול חוזה זה.

עיריית דימונה, עיריית ערד, מועצה  –רשויות האשכול  - "רשויות המזמין" 1.3.3

מקומית ירוחם, מועצה מקומית מצפה רמון, מוא"ז רמת נגב, 

קאסום,  -מוא"ז ערבה תיכונה, מוא"ז נווה מדבר, מוא"ז אל

שלום, מועצה מקומית חורה, מועצה -מועצה מקומית שגב

 בנגב.  -ומית כסייפה, מועצה מקומית ערערהמק

 .1975-, תשל"ומוסף "עוסק" כהגדרתו בחוק מס ערך  - "עסק קטן" 1.3.4

 

 העסקה .2

המזמין מוסר בזאת לנותן השירותים ונותן השירותים מקבל בזאת על עצמו, לתת  2.1

 המצ"ב 4מנספח את השירותים לאשכול ולעסקים קטנים ככל שיידרש כמפורט ב

 ( וזאת בהתאם להוראות חוזה זה."השירותים"לחוזה זה )להלן: 

 חיצוני מימון קבלת - השירותים לביצוע מתלה תנאי 2.2

מותנה  השירותים נשוא הליך זהמובהר בזאת לידיעת כל המשתתפים, כי ביצוע  2.2.1

המימון  -)להלן מהמשרד לשוויון חברתי ומשרד הפנים בקבלת מימון חיצוני 

 .החיצוני(

או חלקו לא יתבצעו /ובהעדר קבלת המימון החיצוני כאמור לאור האמור,  2.2.2

לבטל את  האשכולרשאי  יהיה -ובכל מקרה בו יתקבל מימון חלקי  השירותים

 .  שירותיםלבצע רק חלק מה אוההסכם 

 האשכוללא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד נותן השירותים ל 2.2.3

 או חלקו מכל סיבה שהיא. /והחיצוני  ככל שלא יתקבל המימון
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 הצהרות והתחייבויות נותן השירותים .3

 נותן השירותים מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן: 3.1

 כי הינו בעל הידע, היכולת והניסיון למתן השירותים. 3.1.1

כי עומד לרשותו צוות עובדים בעל הכישורים הנדרשים למתן השירותים, לרבות  3.1.2

תכנתים ועובדים אחרים, וכל זאת במספר הדרוש למתן מדריכים, יועצים, 

 השירותים.

כי ברשותו כל האמצעים, לרבות אמצעים כספיים, למתן השירותים, בהתאם לכל  3.1.3

 הוראות חוזה זה.

בהתאם לנסיבות, לפני כל התקשרות, על כל  –כי ידווח למזמין ולרשויות המזמין  3.1.4

ותיו ו/או בין מי מנהליו לבין מי קשר עסקי או אחר שבינו ו/או בין מי מבעלי מני

מהגורמים אשר יספקו שירותים למזמין או לרשויות המזמין ו/או מי מבעלי 

 מניותיהם ו/או מי ממנהליהם.

כי מתן שירותים כלשהם על ידו למקבלי שירותים אחרים לא יפגע בביצוע  3.1.5

 התחייבויותיו כאמור בחוזה זה.

המטלות אשר הוטלו עליו עפ"י חוזה זה, בהתאם לכל המנהל ייתן את השירותים, לרבות כל  3.2

 דין, כל תקן וכל הוראה של הרשויות המוסמכות והכל בכפוף למועדים כאמור בהסכם זה.

נותן השירותים ייתן את השירותים בשים לב להנחיות והמלצות ארגונים רלוונטיים כגון  3.3

הפנים, משרד התקשורת  המשרד לשווין חברתי, המיזם הלאומי 'ישראל דיגיטלית', משרד

 וכיוב'.

נותן השירותים ייתן את השירותים בהתאם לסביר והמקובל, לרבות לעניין מספור מסמכים,  3.4

 העברת מסמכים, שרטוטים, סטנדרטיים למערכות מחשב ולתוכנות.

נותן השירותים מצהיר ומאשר, כי בדק ובחן את הפרטים הנדרשים למתן השירותים, לרבות  3.5

צוע וכל הדרישות לעניין זה ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות צורת ואופן הבי

 לעניין זה.

נותן השירותים ייתן את השירותים בהתאם לדרישות הטכניות המקצועיות המקובלות, והכל  3.6

 בצורה יעילה, מדויקת ומסודרת.

 

 כפיפות .4

נותן השירותים מתחייב לתת את השירותים בהתאם להנחיות וההוראות כפי שיינתנו מעת לעת ע"י 

המנהל ו/או רשויות המזמין. על אף האמור בסעיף זה, מיד ובסמוך לחתימת הסכם זה ימנה המזמין 

 (."איש הקשר"איש קשר, אשר יהיה בקשר עם נותן השירותים בכל הקשור להסכם זה )להלן: 
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 תקופת ההסכם ומועדי מתן השירותים .5

חודשים, אשר יחלו שבועיים ממועד הודעת הזכייה במכרז.  6הסכם זה הינו לתקופה של  5.1

בשבועיים עד מועד מתן השירות יצור נותן השירותים קשר עם האשכול כדי לקבוע נהלי עבודה 

 מסודרים עם איש הקשר.

וספים שיחלו מיד עם סיום תקופת חודשים נ 6-למזמין זכות להאריך תקופת הסכם זה ב 5.2

לעיל. הוראות חוזה זה יחולו גם על התקופה המוארכת  5.1ההתקשרות המפורטת בסעיף 

 , לרבות הפקדת אישור קיום ביטוחי נותן השירותים.  המחויביםבשינויים 

בהתאם  , על נספחיו,נותן השירותים ייתן את כל שירות מהשירותים המפורטים בהסכם זה 5.3

לקבוע בהסכם זה, או במועד עליו יורה המזמין, וזאת כל עוד המזמין ו/או הרשויות לא גרמו 

 במעשה או מחדל לעיכוב במודע במתן שירו כלשהו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים יערוך ויגיש לאישור המזמין, במועד שייקבע על ידו, 

 .4מבנספח לוח זמנים מפורט למועד מתן השירותים המפורטים 

 נותן השירותים אינו רשאי לשנות את לוחות הזמנים אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

 ן ככל שיידרש.נותן השירותים ישתתף בישיבות שיקיים המזמי 5.4

מוסכם ומוצהר בזאת כי עיכובים שיגרמו בביצוע השירותים שמקורם במזמין לא ייחשבו  5.5

 כהפרה של ההסכם על ידי נותן השירותים.

לחודש יגיש נותן השירותים למזמין תכנית עבודה לחודש הבא בהתאם ללוח הזמנים  15כל  5.6

את תכנית העבודה החודשית לפי לעיל בהסכם זה. המזמין יאשר או יתקן  5.2כאמור בסעיף 

(, ונותן השירותים יבצע את תכנית העבודה "תכנית העבודה המאושרת"שיקול דעתו )להלן: 

המזמין יהא רשאי  ,המאושרת כלשונה. בנוסף לזכותו לאשר או לתקן את תכנית העבודה

 לאותו החודש הקלנדרי. 20-לעדכן את תכנית העבודה המאושרת עד ליום ה

לכל חודש דין וחשבון מפורט הכולל את כל העבודות והפעולות  5-נותן השירותים יגיש עד ל 5.7

שביצע במסגרת חוזה זה עבור החודש הקודם, תוך התייחסות לתכנית העבודה המאושרת 

מסירת הדו"ח הינה תנאי לתשלום התמורה עבור השירותים, והמזמין לא (. "הדו"ח")להלן: 

 ירותים אם לא יימסר הדו"ח הנ"ל.ישלם את התמורה עבור הש

המזמין רשאי להעיר על הדו"ח, ולהורות לנותן השירותים להשלים או להוסיף עבודות  5.8

שלדעתו לא בוצעו כלל או לא בוצעו באופן סביר לפי שיקול דעתו, ונותן השירותים יפעל עפ"י 

 הוראות המזמין.

או פעולות שנותן השירותים לא  למזמין זכות לקזז מהתמורה סכום שהוא שווה ערך לעבודות 5.9

 ביצע שהיו רשומות בתכנית העבודה המאושרת.

 התמורה .6

עבור ביצוע מלוא השירותים תשולם לנותן השירותים בכפוף להוראות הנוגעות למימון החיצוני,  6.1

 בסכום הנקוב בהצעת נותן השירותים המצורפת כנספח להסכם זה.התמורה 
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לא  ₪ 141,200בכל מקרה התמורה בכל תקופת ההתקשרות כולל אופציות לא תעלה ע"ס של 
 .כולל מע"מ

 התמורה תשולם בשלבים כדלהלן:בכפוף לקבלת המימון החיצוני,  6.2

לרבות הליווי  מתן השירותים נשוא הסכם זה על נספחיו במלואםבסיום  .6.2.1

 .20% - עסקים ראשונים 50 עבור הפרטני 

לרבות הליווי  ותים נשוא הסכם זה על נספחיו במלואםמתן השיר בסיום .6.2.2

 .20%עוד  - עסקים הבאיםה 50 עבור הפרטני

מתן השירותים נשוא הסכם זה על נספחיו במלואם לרבות בסיום   .6.2.3

 .60% - יתר העסקים הליווי הפרטני עבור

 

קבלת חשבונית בתום יום לאחר  45ישולם  האמורהתשלום בכפוף לקבלת המימון החיצוני  6.3

להסרת ספק מובהר כי המזמין בלבד יהא אחראי לתשלום התמורה לנותן  השלב הרלבנטי. 

 השירותים.

למען הסר כל ספק, נותן השירותים איננו זכאי בגין כל התחייבויותיו נשוא חוזה זה לתשלום  6.4

וע לעיל, גם אם ביצ 6.1נוסף כלשהו מעבר לתשלום התמורה כנקבע בסעיפים בסעיף 

 השירותים  והשלמתם יימשכו מעבר למועד שנקבע לעניין זה.

 

 יום החוזהס .7

חודשים שבועיים ממועד הודעה על הזכיה בנוהל הצעות המחיר  6חוזה זה הינו לתקופה של  7.1

לעיל בהסכם זה. לפיכך, רשאי האשכול לסיים את ההתקשרות  6.4ובכפוף לאמור בסעיף 

החודשים, או  6גם אם טרם חלפו  החיצוני מהמימוןלאחר שיסתיים התקציב שיתקבל 

 יאפשר זאת. מהמימון החיצונילהאריך את תקופת ההתקשרות אם התקציב שיתקבל 

למזמין הזכות לסיים ולבטל חוזה זה בכל מועד שהוא, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של  7.2

 יום, וזאת גם במקרה בו לא הייתה הפרה של חוזה זה. 30

תקופת ההודעה המוקדמת, שירותי ייעוץ כפי שיידרש ע"י המזמין נותן השירותים יספק ב 7.3

 ויקבל עליהם תמורה.

לעיל לא יהווה הפרה של חוזה ולא יזכה את נותן  7.2סיום וביטול החוזה כאמור בסעיף  7.4

השירותים ו/או את המזמין בהתאם למקרה בפיצוי כלשהו ו/או בתשלום כלשהו למעט התשלום 

 להלן. 7.3כאמור בסעיף 

לעיל במקרה בו לא הפר נותן  7.2יים וביטל המזמין חוזה זה בהתאם לזכותו כאמור בפסקה ס 7.5

השירותים חוזה זה, יהיה עליו לשלם לנותן השירותים עבור השירותים שבוצעו בפועל עד 

 לאותו מועד.

 

 



 

21 
 

חודשים, מכל סיבה שהיא, אשר  3במקרה בו הופסקה אספקת השירותים לתקופה העולה על  7.6

מעשה ו/או מחדל של נותן השירותים ו/או מי מטעמו, יהא זכאי נותן השירותים,  אינה עקב

ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, שלא לחדש את אספקת השירותים ולבטל חוזה זה 

 בהודעה בכתב למזמין.

 ביטול חוזה זה במקרה כאמור לעיל לא יהווה הפרה של חוזה זה ע"י מי מהצדדים.

במקרה של סיום ו/או ביטול חוזה זה, כאמור לעיל, יהא על המנהל לערוך חפיפה מסודרת עם  7.7

הגורם החלופי שימונה ע"י המזמין ויעביר אליו את כל התיקים והמסמכים הדרושים לו לצורך 

המשך מתן השירותים. למעט מסמכים ו/או כל מידע שהינו סוד מסחרי ו/או מרשם אשר 

 נותן השירותים. הזכויות בו שייכות ל

עיכוב או הפסקה בביצוע השירותים לגבי רשות מרשויות המזמין מכל סיבה שהיא לא יעכב  7.8

את ביצוע השירותים אצל יתר רשויות המזמין ו/או את הביצוע של הפרויקט, ועל נותן 

השירותים להמשיך ולספק את השירותים לגבי יתר רשויות המזמין בהתאם לכל הוראות חוזה 

הניתן, ובלבד שההפסקה בעבודה של אותה רשות לא הייתה בלתי צפויה, יודיע  זה. ככל

 יום מראש. 30-המזמין לנותן השירותים על ההפסקה בביצוע השירותים כ

בכל מקרה בו, עקב כוח עליון ו/או מעשה ו/או מחדל, שאינם בשליטת המזמין, לא ניתן לבצע  7.9

 בו ניתן לחדש את ביצוע העבודות.את העבודות, יעוכב ביצוע השירותים עד למועד 

יחולו גם במקרה והעבודות המפורטות בתכנית המאושרת  7.8למען הסר ספק, הוראות סעיף  7.10

 לא בוצעו עקב מעשה או מחדל של מי מהרשויות המקומיות.

למרות כל האמור לעיל, במקרה של הפרת חוזה זה ע"י נותן השירותים, וההפרה לא תוקנה  7.11

תן הודעה לנותן השירותים, תעמוד למזמין הזכות לבטל חוזה לאלתר יום ממועד מ 15תוך 

בהודעה בכתב לנותן השירותים. האמור לעיל יחול גם במקרה בו הוגשה בקשה לפירוק נותן 

השירותים ו/או הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים לנותן השירותים ו/או הוטלו עיקולים על 

יום  15מור ו/או עיקולים כאמור לא בוטלו תוך נכסי וזכויות נותן השירותים, ובקשות כא

 ידי המזמין.-ממתן ההודעה לנותן השירותים, על

 

 השירותים .8

וכל חלק מהם כפופים לאישורו של המזמין או מי  4מנספח ביצוע השירותים המפורטים ב 8.1

מטעמו. המזמין יהא רשאי לעדכן את נספח השירותים מעת לעת, בהתאם לדרישות שתקבלנה 

 המזמין. מרשויות

השירותים ניתנים למזמין ולרשויות המזמין, והתחייבויות נותן השירותים הינה כלפי כל אחד  8.2

מהם, ביחד ולחוד. לפיכך הפרת חוזה זה כלפי המזמין ואו מי מרשויות המזמין תהווה הפרה 

ישירה בין נותן השירות כלפי המזמין ו/או מי מרשויות המזמין באופן ישיר, גם אם רשויות 

 מזמין אינן חתומות על הסכם זהה
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 להמציא למזמין, עפ"י דרישתו הראשונה, ביאורים נותן השירותיםבנוסף לכל האמור לעיל, על  8.3

 הכין ו/או ערך כפועל יוצא מהתחייבויותיו נשוא חוזה זה. נותן השירותיםו/או מסמכים, אשר 

שהמזמין יהיה רשאי, בכל מועד למען הסר כל ספק, נותן השירותים מאשר בזאת, כי ידוע לו  8.4

שימצא לנכון, להעסיק, יועצים ו/או גורמים אחרים אשר ייעצו למזמין בכל הנוגע לשירותים 

אשר על נותן השירותים לבצע בהתאם לחוזה זה. שכר המזמין יועצים כאמור בסעיף זה, לא 

ת נותן יישא נותן השירותים באחריות כלשהי בגין ייעוץ שקיבל המזמין שלא באמצעו

השירותים והמזמין פוטר את נותן השירותים בגין כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור 

 בסעיף זה.

נותן השירותים ימנה לביצוע השירותים, כאמור בחוזה זה, כוח אדם איכותי, וזאת בכל  8.5

 הדרגים.

למזמין הזכות לדרוש את השעייתם מביצוע השירותים של מי מטעמו של נותן השירותים,  8.6

שר לדעת המזמין בלבד אינו מתאים לביצוע השירותים נשוא חוזה זה. הופנתה לנותן א

השירותים דרישה כאמור, יהיה עליו להשעות לאלתר את אותו אדם, אשר השעייתו נדרשה, 

ולהעמיד לאלתר עובד חלופי בעל מיומנות ומקצועיות כנדרש לאותו תפקיד גם ע"פ הנקבע 

"(. החלפת כוח אדם העובד החלופילאישור המזמין )להלן: "בחוזה זה, אשר העמדתו כפופה 

 כאמור תהא על חשבון נותן השירותים.

נותן השירותים יהא המעסיק של כל הפועלים מטעמו בכל הנוגע לפרויקט. אם מי מהפועלים  8.7

מטעמו של נותן השירותים, בכל הנוגע לשירותים, יתבע את המזמין ו/או מי מהרשויות 

ט בכל עילה שהיא, לרבות בעילה של יחסי עובד מעסיק, יהא על נותן המזמינות בפרויק

 השירותים לשפות את המזמין ו/או מי מהרשויות המזמינות בגין כל תביעה כאמור.

נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו אינם מוסמכים ואינם רשאים להתחייב ו/או להתקשר  8.8

 מרשויות המזמין. ו/או לסכם עם גורם כלשהו בשם המזמין ו/או בשם מי

 

 זכויות .9

מוסכם על הצדדים, כי לנותן השירותים אין כל זכויות יוצרים בתכנונים ו/או בתוכניות ו/או  9.1

במפרטים ו/או במסמכים, על כל סוגיהם, אשר הוכנו בכל הנוגע לשירותים, והבעלות בהם 

 בהתאם לעניין. –מוקנית ו/או תוקנה למזמין או לעסקים הקטנים בלבד 

נותן השירותים מוותר בזאת על זכות העיכבון, עד כמה שקיימת לו כזאת, ביחס לכל תוצרי  9.2

הייעוץ ו/או כל חלק מהם וביחס לכל התוכניות, המפרטים, המסמכים האחרים אשר נמסרו 

 לנותן השירותים כפועל יוצא מביצוע השירותים.

 התמורה המגיעה לו.הוויתור כאמור לעיל, של נותן השירותים אינו מותנה בתשלום  9.3
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 אחריות .10

נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים במסירות, ללא שיקולים זרים, בנאמנות וברמה  10.1

 מקצועית נאותה והוא אחראי לטיב השירותים שבוצעו על ידו ו/או ע"י מי מטעמו.

ים אישר המזמין ו/או מי מטעמו ו/או מי מהעסקים הקטנים תכניות ו/או מפרטים ו/או מסמכ 10.2

אחרים ו/או ביצוע פעולה כלשהיא שהכין נותן השירותים, והכל בכל הנוגע למתן השירותים, 

לא יפטור הדבר את נותן השירותים מאחריותו המקצועית המלאה, ואין באישור כאמור כדי 

להטיל על המזמין ו/או על מי מהפועלים מטעמו ו/או מהעסקים הקטנים אחריות כלשהי לטיב 

 המסמכים ו/או המפרטים ו/או השירותים.התוכניות ו/או 

למרות האמור לעיל בסעיף זה, נותן השירותים יהיה פטור מאחריותו המקצועית כאמור לעיל 

במקרים בהם המזמין ו/או מי מהפועלים מטעמו דרש לבצע את השירותים באופן מסוים ונותן 

השירותים באופן  השירותים הודיע בכתב למזמין, כי לפי דעתו המקצועית אין לבצע את

שנדרש ע"י המזמין ולמרות הודעתו נדרש המנהל ע"י המזמין לבצע השירותים באותו אופן 

 מסוים אשר נדרש.

"( שיגרמו הוא ו/או נזקנותן השירותים יהיה אחראי לכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד )להלן: " 10.3

ע"פ דין, תוך כדי ו/או מי מעובדיו ו/או כל הפועל מטעמו, במעשה או במחדל לו הינו אחראי 

עקב ביצוע השירותים נשוא הסכם זה, לגופו ורכושו של כל אדם או גוף שהוא, ומבלי לגרוע 

מכלליות האמור, לרבות למזמין ולפועלים מטעמו של המזמין ו/או לעסקים הקטנים. נותן 

של  השירותים יהיה חייב לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו ו/או העסקים הקטנים אם חיוב

דין חלוט של בית -המזמין ו/או מי מטעמו ו/או העסקים הקטנים בגין הנ"ל ייקבע בפסק

משפט, ובתנאי שניתנה לנותן השירותים הודעה על תביעה כאמור והמזמין ו/או מי מטעמו 

ו/או העסקים הקטנים לא מנעו מנותן השירותים להתגונן בשמם כנגד תביעה כאמור על כל 

רם לכל אדם או גוף שהוא בעקבות איזה מהמעשים הנ"ל, והוא מתחייב אם ייג –נזק שייגרם 

לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו ושאו העסקים הקטנים, מיד עם דרישתם הראשונה לעשות 

כן, במלוא הסכום ששילמו המזמין ו/או מי מטעמו ו/או העסקים הקטנים בקשר לנזק וכן על 

העסקים הקטנים נשאו בהן בקשר לתביעה בגין  כל ההוצאות שהמזמין ו/או מי מטעמו ו/או

הנזק והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין ו/או מי מטעמו ו/או העסקים הקטנים על פי הסכם זה 

 ו/או על פי כל דין, לכל תרופה או סעד אחרים.

 

נותן השירותים מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו ו/או את מי מהפועלים מטעמו בגין כל  10.4

פגיעה או נזק )רכושי ו/או גופני( אחר שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים, והוא 

מתחייב לשפות את המזמין ו/או את רשויות המזמין ו/או העסקים הקטנים, מיד עם דרישתם 

ות כן, במלוא הסכום ששילמו המזמין ו/או הרשויות המזמין ו/או העסקים הראשונה לעש

 הקטנים בקשר לפגיעה או נזק כאמור, וכן בכל ההוצאות שהמזמין ו/או הרשויות המזמין ו/או 
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העסקים הקטנים נשאו בהם בקשר לתביעה בגין פגיעה או נזק כאמור, והכל מבלי לגרוע 

זמין ו/או העסקים הקטנים על פי הסכם זה ו/או על פי מזכויות המזמין ו/או הרשויות המ

כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. האמור לעיל אינו פוגע או גורע מזכותו של נותן 

השירותים להתגונן כנגד תביעות כאמור אשר הוגשו כנגד המזמין גם בשמם של המזמין 

 ו/או רשויות המזמין ו/או העסקים הקטנים.

ור לעיל, מתחייב נותן השירותים לבטח את כל עובדיו בביטוחים מבלי לגרוע מכל האמ

 מתאימים כנגד כל הסיכונים המקובלים.

נותן השירותים יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם למזמין ו/או לרשויות המזמין ו/או לעסקים  10.5

הקטנים, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מביצוע לקוי ו/או רשלני ע"פ דין של השירותים אשר 

עליו לספק ע"פ חוזה זה, לרבות אי ביצועם או ביצועם של השירותים בהתאם ללוח הזמנים 

 שהוגדר.

המזמין יודיע לנותן השירותים, בהקדם האפשרי, על כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד  10.6

המזמין, אשר נותן השירותים אחראי לה ע"פ הנקבע בחוזה זה. המזמין יאפשר לנותן 

ו ועל חשבונו, לרבות באמצעות עו"ד שימונה על ידו, בתביעה ו/או השירותים לטפל בעצמ

 בדרישה כאמור.

ידע המזמין על תביעה שהוגשה נגדו ולא הביא אותה לידיעת נותן השירותים, ובשל כך ניתן  10.7

רבתי ונותן  10כנגד המזמין פסק דין בהעדר הגנה, הרי שבמקרה כזה לא יחולו הוראות סעיף 

 חריות בגין נזקים אלו ולא יחויב לשפות את המזמין.השירותים לא יישא בא

 האמור לעיל אינו בא לגרוע מאחריות נותן השירותים כאמור בחוזה זה.

 ביטוח .11

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה -מבלי לגרוע מהתחייבויות נותן השירותים   על 11.1

פי כל דין. נותן השירותים  מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור על קיום -אחראי על

ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )להלן: "אישור על  6'מכנספח ביטוחים המצ"ב להסכם זה 

אי המצאת אישור קיום  עלות הביטוח תחול על נותן השירותים בלבד. קיום ביטוחים"(.

ביטוחים מכל סיבה שהיא ו/או שינוי בתוכנו מכל סיבה שהיא , אינם פוטרים את נותן 

 השירותים  מאחריות על פי דין ו/או חוזה זה.

 

ן הנדרש וגבולות האחריות הרשומים באישור על קיום ביטוחים, הנם מזעריים ואי הביטוח 11.2

או  מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על נותן   מזמיןבהם משום אישור של ה

  מזמיןהשירותים  יהיה לקבוע ביטוח וסכומי ביטוח כפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, ל

 ולצד שלישי כלשהו.
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בביטוח זה . נזקנותן השירותים  יבטח את רכושו ורכוש הבאים מטעמו למקרה של אובדן או  11.3

א ושנמתקיימת הפעילות  ןבה תות המקומייווהרשווכלפי  מזמיןירשם וויתור על תחלוף כלפי ה

 ההסכם.

 

על פי הסכם  לשירותיםבכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך נותן השירותים   ואשר קשורים  11.4

והרשות  מזמיןזה , יהיה סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטח נותן השירותים כלפי ה

 המקומית בה ניתן השירות נשוא ההסכם.

 

ימי עבודה לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת השירותים בפועל , המוקדם  14 11.5

ידי -את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על  מזמיןמבניהם, ימציא נותן השירותים   ל

 וח הנדרשים בהסכם זה. חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביט

לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, ימציא נותן  עבודה ימי 14 11.6

שוב את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא   מזמיןהשירותים   ל

 שלו תחת הכותרת "אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:". 

האמור בסעיף זה )סעיף ביטוח( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של נותן השירותים   11.7

 .  זה הסכם פי על

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור  11.8

כלשהו לנותן השירותים  מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח 

כאמור   מזמיןהתחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי ה

 אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.  מזמיןלעיל, אין בה כדי להטיל על ה

יהיה רשאי לבדוק את האישור על קיום ביטוחים אך   מזמיןמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה 11.9

 . לא יהיה חייב לעשות כך

יהיה רשאי לבקש מנותן השירותים   לשנות או לתקן   מזמיןמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה 11.10

את האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון 

  מזמיןאו שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על ה

 היא.  אחריות כל ש

נותן השירותים   לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  11.11

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

נותן השירותים  לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות  11.12

 הנקובים בפוליסות.

ו/או  מזמיןה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנותן השירותים   מצהיר כי לא תהיה לו כל טענ 11.13

בגין נזק שהוא זכאי  םבהם ניתן השירות נשוא הסכם זה ו/או הבאים מטעמ רשות המקומיתה

 לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל 

 



 

26 
 

 

 בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון.

נותן השירותים לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים, לתשלום ההשתתפויות  11.14

 פי תנאי הפוליסות.-העצמיות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על

  מזמיןהפר נותן השירותים   את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות ה 11.15

באופן מלא ובלעדי,   מזמיןחראי לנזקים שייגרמו לוהבאים מטעמו, יהא נותן השירותים  א

, והוא יהא מנוע  מזמיןולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי ה

 . מזמיןמלהעלות כל טענה כאמור כלפי ה

מובהר כי אין בכל האמור לעיל כדי לפטור את נותן השירותים  מכל חובה החלה עליו על פי כל  11.16

על כל זכות או סעד המוקנית לו  מזמיןהסכם זה ואין לפרש את האמור כוויתור ה דין או על פי

 על פי דין או על פי הסכם זה.

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד ו/או יחסי שליחות

נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת, כי בהתקשרותו עם המזמין הוא פועל כקבלן עצמאי, וכי אין  .12

מעסיק, וכן כי אינו זכאי, ולא -עובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין יחסי עובדולא ייווצרו בינו ו/או 

יהיה זכאי לכל זכות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצוי מלבד התמורה הנקובה בהסכם 

 זה.

-היה וייקבע ע"י ערכאה משפטית כי בניגוד להצהרת נותן השירותים לעיל, מתקיימים יחסי עובד .13

 מזמין לבין נותן השירותים ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, אזי מוסכם כדלקמן:מעסיק בין ה

פי הסכם זה מהווה את עלות המעביד להעסקת עובד -הסכום ששולם לנותן השירותים על 13.1

ידי נותן השירותים כולל רכיבי פיצויים, חופשה מחלה, גמל, מיסי -לביצוע התפקיד המבוצע על

 ומי.החובה ותשלומים לביטוח לא

יום מהמועד בו ייקבע כי מי מטעמו  30נותן השירותים ישיב למזמין ו/או רשויות המזמין תוך  13.2

היה או הינו עובד שכיר של המזמין את כל התשלומים העודפים שקיבל מהמזמין ו/או רשויות 

המזמין במשך כל התקופה שעד לאותו מועד מעבר למשכורת שהייתה משולמת לו כעובד 

 שכיר.

 

גרוע מהאמור לעיל, מתחייב נותן השירותים לשפות את המזמין בגין כל סכום בו יחויב לכל מבלי ל .14

גורם כתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותיו למזמין כעובד ולא כקבלן עצמאי, לרבות תשלומים 

למוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה וכיו"ב, וכן יפצה את המזמין בגין כל הוצאה, לרבות הוצאה 

היה כרוכה בדרישה ו/או תביעה להכרה בו ו/או במי מטעמו כעובדי המזמין ו/או הוצאה משפטית שת

הנובעת ממנה. כל סכום עודף שנותן השירותים יהא חייב בהשבתו כאמור לעיל, יישא הפרשי הצמדה 

וריבית חודשית צמודה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, וזאת החל מהמועד בו שולם ועד למועד 

 ין.השבתו למזמ
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המזמין יהיה זכאי לקזז סכומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע לנותן השירותים מהמזמין עפ"י  .15

 תנאי ההתקשרות או עפ"י החלטת ערכאה שיפוטית.
 

נותן השירותים מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בינו לבין המזמין ו/או רשויות המזמין יחסי שליחות  .16

בשם המזמין ו/או רשויות המזמין, אלא אם כן יקבל לשם כך וכי אינו מוסמך להתקשר ולהתחייב 

 הרשאה מראש ובכתב בכל עניין ועניין בנפרד.

 

 שונות .17

רשאי להעביר או  אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא נותן השירותים 17.1

 למסור לאחר כל זכות או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

 לצדדים תעמוד זכות קיזוז הדדית בגין כספים שיהיו חבים הצדדים האחד לשני. 17.2

נותן השירותים אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים כולם או מקצם, אלא בהסכמת  17.3

 המזמין בכתב ומראש.

הסמכות המקומית הבלעדית בנוגע לכל סכסוך ו/או חילוקי דעות אשר יתגלעו בין הצדדים,  17.4

 .באר שבע רות כאמור לעיל, תהא נתונה לבתי המשפט בעירבכפוף לבור

כל הודעה לעניין חוזה זה אשר תשלח בדואר רשום תיחשב לכל דבר ועניין כאילו נתקבלה אצל  17.5

 ימים ממועד משלוח, באם נשלח בדואר רשום. 3הצד האחר 

ערים וישנה כי ידוע לנותן השירותים כי האשכול עובר תהליך אסדרה, במהלכו יהפוך לאיגוד  17.6

אישיותו המשפטית, אך יובהר כי כל חבות או התחייבות של הספק כלפי האשכול כחברה ת א

 רשותית, תפעל ותחול גם ביחס לאשכול כאיגוד ערים.

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 __________________ __________________ 

 נותן השירותים המזמין 

 

 אישור

של _____________ )להלן: "נותן השירותים"( מאשר בזאת כי ביום אני הח"מ ________ עו"ד 
_________ חתם/מו בפני על הסכם זה ונספחיו ה"ה _______, ת.ז. _____________, _________, 
ת.ז. ____________, בשם נותן השירותים, כי אצל נותן השירותים התקבלו כל ההחלטות וכל 

תאגדות של נותן השירותים ועל פי כל דין לחתימת נותן השירותים האישורים הדרושים על פי מסמכי הה
 על חוזה זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את נותן השירותים לכל דבר ועניין.

 

                               ___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 אישור

 

)להלן: "המזמין"( מאשר בזאת כי  בע"מ  2015איגוד רשויות נגב מזרחי אני הח"מ ________ עו"ד של 

ביום _________ חתם/מו בפני על הסכם זה ונספחיו ה"ה _______, ת.ז. _____________, 

_________, ת.ז. ____________, בשם המזמין, כי אצל המזמין התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים 

ות של המזמין ועל פי כל דין לחתימת המזמין על חוזה זה וכי חתימת ה"ה הדרושים על פי מסמכי ההתאגד

 המפורטים לעיל מחייבת את המזמין לכל דבר ועניין.

 

                               ___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 4מנספח 

 

 מפרט שירותים ותנאים מיוחדים
 

 רקע .1

 הקטנים לעסקים לסייע במטרה וזאת בפריפריה, קטנים עסקים בקרב יפעל השירותים נותן

 דיגיטלי. בשיווק הראשונים צעדיהם את לעשות

 

 השירותים תכולת .2

 שכתובתם או פועלים הם אשר קטנים עסקים 180-כל השירותים נותן ע"י יינתנו השירותים

 יינתנו להם העסקים כמות את להגדיל להקטין/ זכותו על שומר המזמין המזמין. ברשויות

 בהסכם. הקבוע המקסימאלי התמורה להיקף ובכפוף תקציב, לשיקולי בכפוף השירותים

 

 העסקים מיפוי .3

 העסקים מיפוי .2 בסעיף להגדרתם העונים קטנים עסקים רשימת השירותים לנותן ימסור המזמין

 הבאים: הקריטריונים את גם יכלול

 )רשתות(; סניפים בעלי שאינם עסקים .3.1

 ;רספונסיבי אתר – דיגיטלית שיווקית נוכחות להם שאין .3.2

 דיגיטלי. שיווק באמצעות שלהם העסק את לחשוף והמעוניינים .3.3

 .הרלוונטיים" "העסקים להלן: יקראו זה בנספח 3 ובסעיף 2 שבסעיף להגדרות שיענו העסקים

 

 לעסקים חשיפה כנסי .4

 מרצים של להרצאות וידאג הרלוונטיים, העסקים לבעלי כנסים וינהל יארגן השירותים נותן

 בנפרד, המזמין מרשויות אחת בכל יתקיימו הכנסים רלוונטיים. שירות נציגי של וכן מתאימים,

 העסקים את יזמנו השירותים ונותן המזמין הרלוונטיים. העסקים למירב לכל נגישים שיהיו כך

 מיזם.לו השירותים לנותן אותם לחשוף כדי לכנסים, םהרלוונטיי

 

 הדיגיטליים לכלים הטמעה פעילות .5

 למיזם. שיירשמו הרלוונטיים העסקים בקרב דיגיטליים כלים להטמעת יפעל השירותים נותן

 בחינם: יסופקו הדיגיטליים הכלים מתוך

 .wix מבוסס נחיתה דף .5.1

 . בפייסבוק עסקי דף .5.2

 פלטפורמה )באמצעות גוגל של החיפוש ובתוצאות Waze-ו גוגל של במפות העסק נוכחות .5.3

Business My Google). 
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 הדיגיטאליים". "הכלים להלן: יקראו זה 5 בסעיף הנזכרים הרלוונטיים הכלים

 והדבר ככל הערבית בשפה וכן העברית, בשפה מענה לתת יצטרכו םהדיגיטליי הכלים כי יובהר

 הרלבנטי. לעסק בהתאם נדרש

 

 העסק ליווי .6

 עם קשר ייצור  המלווה "(.המלווה" )להלן: רלוונטי עסק לכל אישי מלווה יעמיד השירותים נותן

 האופן על אותו להדריךו הדיגיטאליים, הכלים בהקמת לו לסייע מנת-על הרלוונטי העסק בעל

 העסק. עבור שהוקמו הדיגיטליים בכלים בשימוש הנכון

  

 כהגדרתם הדיגיטליים הכלים הקמת לאחר רק יינתנו אשר עסק, לכל שעות 10 במשך יינתן הליווי .7

  לעיל. 5 בסעיף

 ויעביר העבודה את יאשר השירותים ונותן העסקים עם עבודתו על דיווח להציג ידאג המלווה

  המנהל. לאישור

 

 ובקרה הכשרה .8

 ואיכותית, מתאימה הכשרה בעלי יהיו יםוהמלוו השירות נציגי שהמרצים, אחראי השירותים נותן

 ההרצאות, איכות על שוטפים ובקרה ביקורת לבצע אחראי וכן הערבית. השפה דוברי נציגים כולל

 איכות לרבות העסקים, לבעלי והליווי הרלוונטיים, בעסקים הדיגיטליים הכלים של ההטמעה

 ביעדים. ועמידה התוצרים,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 5נספח מ

 פרטי מציע

 

 שם המציע: _______________________  .1

 מס' התאגיד / עוסק מורשה: __________________________                    .2

 שנת יסוד התאגיד / עוסק מורשה :________________________ .3

 כתובת המציע:_________________________________________________________ .4

 ______ פקס:__________________________________טלפון:___________________ .5

 דואר אלקטרוני: _______________________________________________________ .6

שם איש הקשר במציע:_________________ תפקיד:_________________, טל' סלולארי:  .7

______________________ 

  שמות בעלי המציע: .8

 ת.ז.   _____________________ ._____________________ 1

 ._____________________ ת.ז. _______________________2

 ._____________________ ת.ז. _______________________3

  )אם בעל התאגיד הנו תאגיד יש לפרט את בעליו של אותו תאגיד(

 ________שמות מורשי החתימה מטעם התאגיד:________________________________ .9

 ._____________________  ת.ז.   _____________________1

 ._____________________ ת.ז. _______________________2

 ._____________________ ת.ז. _______________________3

 

 חתימת המציע:_______________________
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 ומנהל פרוייקט הצהרה בדבר מערך עובדים

מצהיר כי הוא מעסיק מערך של __ עובדים, אשר הינם בעלי הכשרה מתאימה לביצוע המציע 
 השירותים נשוא ההצעה. 

 
 : _________________.הינו המציע מטעם המוצע הפרוייקט מנהל

 השכלת מנהל הפרוייקט: _____________________.
 בתחום הדיגיטציה לעסקים: __________. נסיון מנהל הפרוייקט בניהול פרוייקטים

 
 יש לצרף קורות חיים, המלצות ותעודות ביחס למנהל הפרוייקט.

 

 רשימת לקוחות והתקשרויות המציע

 מירב הגופים להם מספק/סיפק המציע את השירותים הנדרשים בהליך. את יפרט המציע

מלא של  שם 
 הלקוח

 אישותפקיד  שם
 של הלקוח קשר

איש  טלפון
הקשר של 

 הלקוח 

תקופת מתן 
 השירותים

סוג השירותים שסיפק 
 המציע 

כמות העסקים 
 להם ניתן השירות

1  

 

 

   
  

2  

 

 

     

3  

 

 

     

4  

 

 

     

5       
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6  

 

     

7  

 

     

 : ניתן להוסיף שורות לטבלה ולצרף עמודים נוספים, אם נדרשהערה

 האמור לעיל: _____________________________חתימת המציע כאישור לנכונות 
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 6נספח מ

 אישור עריכת ביטוחים

 לכבוד

רשויות אשכול ואו הרשויות המקבלות שרות מאיגוד  בע"מ 2015איגוד רשויות אשכול הנגב המזרחי 

 בע"מ 2015הנגב המזרחי 

 : "האשכול"(לשם הקיצור  )להלן

 _______________, ח.פ ___ אישור על קיום ביטוחים שלהנדון: 

 ) להלן "נותן השירותים"(

 )להלן "ההסכם"( לכך נלוות ופעילות האשכוללשיווק דיגיטאלי של עסקים של רשויות להסכם בקשר 

 

אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הנותן 
את ו חלק עלות הפעילות על פי ההסכם אואשכול והמשרדים הממשלתיים הממנים את , ההשירותים 

 הביטוחים להלן:

של נותן השירותים  ם. הפוליסה מבטחת את אחריות פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1
למקרה אחד ובמצטבר ₪   1,000,000 כלפי צד שלישי כלשהו, בגבולות אחריות של על פי דין והאשכול 

 . בכל הקשור בהסכם בלבד במשך תקופת הביטוח
ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי, בביטוח רשום סעיף אחריות צולבת לפיו 

 יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה. 

כלפי על פי דין רותים . הפוליסה מבטחת את  חבות נותן השי פוליסה לביטוח אחריות מעבידים .2
הפוליסה מורחבת לבטח את האשכול באם יחשב של מעביד של עובדי  העובדים המועסקים על ידו  .

 נותן השירותים.
  

.  הפוליסה מבטחת את חבות הספק על פי דין בגין טעות או פוליסה לביטוח אחריות מקצועית .3
לאירוע אחד ובמצטבר במשך ₪   2,000,000מעשה או מחדל מקצועי שלו בגבולות אחריות של 

 תקופת הביטוח. 

 אובדן, מסמכות חריגה, עובדים של יושר אי: מ כתוצאה ביטוח מקרי השאר בין מבטחת הפוליסה
 וקבלני קבלנים של עבודותהוצאת דיבה , , ומסמכים מידע אובדן, עקב מקרה ביטוח ועיכוב השימוש

 (.מבוטחים אינם עצמם המשנה קבלני) משנה

 שאין ובתנאי הביטוח חידוש אי או ביטול לאחר חודשים 6 של גילוי לתקופת תוארך הביטוח תקופת

 את לשפות מורחבת הפוליסה. שפקעה הפוליסה כפי תנאים באותם המבוטח את המכסה אחר ביטוח
 אחריות לסעיף כפופה הפוליסה. נותן השירותים שלאו טעות מקצועית  מחדל או מעשה בגין האשכול

 אינה הפוליסה. בלבד שמו על הפוליסה הוצאה כאילו מהמבוטחים אחד כל את יראו לפיה צולבת
 .האשכול כלפי נותן השירותים תביעות מכסה
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 נותן השירותים בין ההתקשרות תחילת מועד הפחות לכל שהנו רטרואקטיבי תאריך רשום בפוליסה
 .לאשכול

 .₪ 60,000 סך על עולה אינה הנה זו בפוליסה העצמית ההשתתפות

 בהתייחס לפוליסות לעיל:

קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי  האשכול , ראשונות והננו מאשרים כי הפוליסות הנ"ל  .1
וכי אנו  ואו חלק ההסכםהישובים בתחום האשכול והמשרדים הממשלתיים הממנים את 

מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  האשכול , הישובים בתחום 
ולמכן הסר ספק , אנו  ואו חלק הסכםהאשכול והמשרדים הממשלתיים הממנים את ה

 .מוותרים על כל טענה של ביטוח כפל
אלא בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח,  .2

 יום מראש. 60אם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי האשכול  לפחות 
 השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הנותן השירותים בלבד. .3

אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי האשכול  והבאים מטעמם. הוויתור לא יחול כלפי  .4
 אדם שביצע נזק בזדון.

 
 

יסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור אישור זה כפוף לתנאי הפול
 לעיל.

 בכבוד רב,

 

 שם חברת הביטוח _________________________

 

          ___________      __________   __________________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                 

 

  מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 ביטוח צד שלישי   

ביטוח אחריות    
 מעבידים

ביטוח אחריות    
 מקצועית 
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 :פרטי סוכן הביטוח

 שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________

 מוארך לתקופה, כדלקמן:אנו מאשרים כי תוקף אישור זה 

 

 בכבוד רב

 שם חברת הביטוח _________________________

 

          ___________      __________   __________________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם    תאריך                 

 
 

 

 

פ .17.6.1.1.1.1.1
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 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך

 ביטוח צד שלישי   

ביטוח אחריות    
 מעבידים

ביטוח אחריות    
 מקצועית
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 7נספח מ

 הצהרה בדבר העדר קרבה משפחתית
 לכבוד 

 האשכול או החברה(  -)להלן בע"מ 2015איגוד רשויות אשכול נגב מזרחי 
 

 ג.א. נ.,

( במסגרת הצעתי בהליך המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1
 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי בהליך.    שיווק דיגטיאלי קבלת הצעות לשירותי

 הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

 חדש( הקובע כדלקמן:א')א( לפקודת העיריות )נוסח 122סעיף  .2.1
 

"חבר אשכול, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה 
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות הקובע: 12 כלל .2.2
 -"חבר האשכול לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר אשכול"  

חבר אשכול או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" 
 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1רוב" בסעיף ו"ק

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .2.3
 

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי 
 זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."-בן

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .3

בין חברי מועצת הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח  .3.1
 או אחות ואף לא סוכן או שותף, זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

חוזים בהונו או אין חבר אשכול, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה א .3.2
ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו זולת 

 ככל שמפורט להלן במפורש.

אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות מקומית מהרשויות החברות באשכול או  .3.3
 במוסדות האשכול, זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

מת קירבה כמפורט לעיל יש לציין את סוג הקרבה )כולל פירוט שם הרשות הרלבנטית( והיא ככל שקיי
 ._______________________________________________תבחן ע"י האשכול 

היה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא יידוע לי כי האשכול  .4
 נכונה.

 כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת  .5
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( לפקודת העיריות, לפיהן 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6
א')א( 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3מועצת האשכול ברוב של 

 ודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.לפק
 

 שם המשתתף: ____________________________      חתימת המשתתף: ____________
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

 8נספח מ

 הצהרה בדבר העדר חדלות פרעון / תצהיר איתנות פיננסית 
 מזרחי  נגב: אשכול המזמין

________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אני הח"מ 

  אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

אני משמש כ ___________________________ אצל המציע  .1

(, אשר מגיש הצעה המציע - _____________________________________  )להלן

 בהליך הצעות מחיר של האשכול  ומוסמך ליתן תצהיר זה בשם ועבור המציע.

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע בהליך. .2

למיטב ידיעתי, נכון למועד הגשת ההצעה לא תלויים ועומדים נגד המציע צו פירוק ו/או צו  .3

המציע לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים פשיטת רגל ו/או צו כינוס נכסים ו

 . 1981-ללא כיסוי, התשמ"א

ידוע ומוסכם על המציע, כי אם הצהרה זו תתברר כבלתי נכונה, ייחשב הדבר כהצהרה כוזבת  .4

וכהפרה יסודית של ההליך, על כל המשמעויות הכרוכות בכך, ובנוסף המזמין יהיה רשאי 

 לבטל את ההתקשרות עמו.

 שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהו .5

                              __________ 
 חתימה       

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, מר/גב' ____________, 

לעונשים ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 9נספח מ

 סודיות ה עללשמיר התחייבות

 לכבוד

 בע"מ  2015הנגב המזרחי אשכול איגוד רשויות 

 שלום רב,

 ________________________________  :שם

 ________________________________  :ז.ת

 עשוי המשרד( ולכן אני -ידי _______________________ )להלן-ואני עובד/מועסק על :והואיל

 חשיבות יש ואשר ידי המשרד -יינתנו עלש להליכים הנוגע , למידעםשירותיה במהלך להיחשף,

 .חשיפתם-ובאי סודיותם על בשמירה

 :כדלקמן המזמין, כלפיבזאת  מתחייב נירילפיכך, ה

ידי -שיינתנו על ההליכים של תוצר שהוא המידע את או ,לידיעתי שיובא המידע את לשמור מתחייבאני 

 ורק אך שימוש בו מוחלטת, ולעשות בסודיותהמזמין,  עם התקשרותהבמסגרת ידי, -המשרד ו/או על

מכלליות האמור,  לגרוע ספק ומבלי תהסרל המזמין. ידי-על כפי שייקבעו הנדרשים מתן השירותים לצורך

 לאחר גם את המידע אחר אדם כל לידיעת להביא או לפרסם, להעביר, להודיע, למסור לאש מתחייב אני

  .המזמין לבין ן המשרדבי ההתקשרות סיום

 באופן פומבי רשמי. האמור לעיל לא יחול על מידע שהוא נחל הכלל או על מידע שפורסם

  :החתום על באתי ולראיה 

________       ___________ 
  חתימה    תאריך   
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 10מנספח 

 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים

 נהשכתובתנו הי ,מס' חברה/זהות __________, ______________אנו הח"מ ______
מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, _____________, מצהירים, _________________________

 כדלקמן:

 אני מצהיר כי לא ידוע לי על כל ניגוד עניינים בין פעילות המציע לבין השירותים הנדרשים בהליך.  .1

למתן  בקשר ,עניינים ניגוד של לקיומו חשש או ,עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני .2
 ניגוד של אותי במצב שיעמיד אחר גורם או גוף לכל שירותים ממתן להימנע זה השירותים, ובכלל

  .אשכולה כלפי עניינים ניגוד של חשש לקיומו או ,עניינים

 עם כאמור, מיד עניינים בניגוד עלול להימצא אני ושבשלעניין  כל על מיידי להודיע באופן מתחייב אני .3
 .אשכולה עם ההתקשרות משלבי שלב בכל וזאת -ו עלי היוודע לי

)בנושא ניגוד עניינים(, וכי אני  2/11מצהיר כי אני מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' אני  .4
-מתחייב לנהוג לפיו, לרבות ביחס לחובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על

  ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים.

 פעילותו פעילותי, או בין עסקי או אישי עניין כל על ,מיידי ובאופן בכתבלמזמין,  להודיע מתחייב אני .5
 בקשר עניינים של ניגוד במצב אותי להעמיד עלול אשרבעקיפין,  או קשור, במישרין אני עמו צד כל של

 .לאשכולהשירותים  למתן

 במצב של אותי להעמיד העלול עסקי או כלשהו, אישי קשר לי יהיה האמור, אם מכלליות לגרוע בלימ .6
 .המזמין לנציגיומפורט  מיידי באופן כך על , אודיעאשכולה כלפי עניינים ניגוד

 

_______________ 
 תאריך

_______________ 
 חתימת המציע 

 ידי מורשי החתימה מטעמו-על
 

_______________ 
 חתימת מבצע השירותים בפועל

 ________________ שם:
 ________________ ת.ז.
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 11נספח מ
 

 העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדיןתצהיר בדבר 
 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 
 

 __________: ___________המציע|  בע"מ  2015איגוד רשויות אשכול הנגב המזרחי : המזמין
 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת 
  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:וכי אהיה 

  

__________________________ אצל המציע, אשר הגיש הצעה להליך הצעות  -אני משמש כ .1
 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.ההליך( -)להלן  שיווק דיגיטאלימחיר לשירותי 

 וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע להליך .הנני עושה תצהיר זה בתמיכה  .2

 בתצהיר זה: .3

גם בעל השליטה  -מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם      - "בעל זיקה"
בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד הדומה 
בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי מטעם המציע 

  על תשלום שכר העבודה.
 .1981-( התשמ"אכהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי     -    "שליטה"

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש  .4
 במשבצת המתאימה [: Xלסמן 

 

 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג - 
, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 2002באוקטובר  31

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א
 

  2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
 1991-ן והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אלפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדי

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות בהליך,  1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

_________ 
 חתימה          
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 אישור

___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה הריני לאשר, כי ביום 
____________, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן 

 התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________ 
 וחותמת עו"דחתימה 
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 12מנספח 
 

  כתב הצעה והתחייבות

 : _________תאריך
 ,לכבוד

 המזמין( -)להלן  בע"מ  2015הנגב המזרחי אשכול איגוד רשויות 

 נ.,א.ג.

 שירותי שיווק דיגטלי לעסקים קטניםהצעת מחיר  לקבלת  -כתב הצעה והתחייבות : הנדון

 נהשכתובתנו הי ,__________מס' חברה/זהות , אנו הח"מ _____________ 
_____________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, _________________________

 כדלקמן:

 על כל נספחיו ההסכם את כל מסמכי ההליך ואת  קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים בהליך .1
 (.מסמכי ההליך - )להלן

, הדרישות פרטיהם, בחנו את כל התנאיםמצהירים כי הבנו את כל מסמכי ההליך על אנו  .2
 השירותים וקיבלנו מידע בדבר אופי השירותים הנדרש.והנסיבות הקשורים בביצוע 

בחנו את האמורים, וההסכם כל תנאי ומסמכי ההליך של לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת  .3
השירותים מתחייבים בזה לבצע את והצעתנו זו את הננו מגישים התכנית החלה על האזור, 

המוצעים במסגרת הצעתנו  י התמורהולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, במחיר
 בהליך.

היה חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע המזמין יאנו מסכימים כי  .4
ואנו מתחייבים לקבל כל  ,הבלעדי ולפי שיקול דעתו וכפי שיראה ל ים,אחרהשירותים למציעים 

 .האשכוללטה כאמור של הח

 מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:אנו הצעתנו תתקבל, שבמידה  .5

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן  7ההליך תוך הסכם לחתום על כל מסמכי  .5.1
 ידכם.-יקבע עליאחר, כפי ש

ו/או פיצויים כלשהם בגין  השירותיםלא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע  .5.2
 .םבמלוא םביצוע-איו/או השירותים הקטנת היקף 

להיות זמינים במהלך תקופת ההתקשרות לכל עבודה שתוזמן מאיתנו ולהשתתף בכל  .5.3
 ההליכים הקשורים בכך.

על כל ההסכם כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו  ,מצהירים ומתחייביםאנו  .6
בכלל, ההסכם ידינו, וגם אם לא נחתום על -ו, כאילו היה חתום עלהמסמכים המצורפים אלי

לבינינו, מבלי שהדבר המזמין בכתב, כחוזה מחייב בין המזמין ידי -תיחשב הצעתנו וקבלתה על
 כמפורט במסמכי ההליך. המזמין,יגרע מזכויות 

תקופה זו  במהלךש. במידה התקופה המנויה בהליךהצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך  .7
 ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא דיחוי.-נידרש על
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ו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות נאנו מצהירים כי הצעת -)במקרה של תאגיד(  .8
 פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.-שלנו על

דרישות שתתבססנה על כל טענות של מוצהר ומוסכם, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או  .9
ואנו מוותרים מראש על כל  ,ההליךמנספחי או איזה  ,הבנה של תנאי ההליך-ידיעה וגם/או אי-אי

 טענות אלה.

כספית לשם ביצוע המקצועית והארגונית, היכולת והסיון ינה ,ידעיש לנו את המצהירים, כי אנו  .10
 הנדרשים בהליך.ון סייהנהסף ועומדים בכל תנאי אנו , וכי השירותים

 שירותיםהצעתנו לתמורה בגין ביצוע ה הסכם ומסמכי הנוהל,בהתאם לכל המפורט במסמכי ה .11
  :כמפורט להלןהינה 

שעות לכל עסק  10עבור ביצוע כל השירותים הנדרשים במסמכי ההליך, לרבות ליווי פרטני בן 
 .קטן כהגדרתו במסמכי ההליך עסק לכל)לפני מע"מ( ₪ סך של ____  –קטן

לאורך כל  לא כולל מע"מ, 141,200₪ סך של יעלה על היקף התמורה לא ידוע לנו שבכל מקרה
 ., לרבות תקופת אופציה ככל ותמומשתקופת ההתקשרות

של שירותים שיוזמנו על ידו, וכי בחירת  כמו כן ידוע לנו כי האשכול אינו מתחייב להיקף מסויים
 העסקים ו/או הרשויות בהן יינתן השירות הינה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האשכול.

ידוע לנו כי לצורך השוואת ההצעות שיתקבלו, ההצעות ישוקללו ע"פ שקלול איכות / מחיר  .12
השירותים בין מס' זוכים. פצל את ידוע לנו כי האשכול יהיה רשאי ל ןשנקבע במסמכי ההליך . כ

 ידוע ומוסכם עלינו כי מסירת עבודות ע"פ ההסכם כפופה לתקציב חיצוני. 

 
 ________________________ :____________________________ ח.פ. :שם המציע

 _____________________________:___________________  מספר פקס':מספר טלפון
 

 ______________________________________________________________ :כתובת
 

 ______________________________________________________________ :תאריך
 
 
 

          __________________________ 
 חתימת המציע                         
 )חתימה וחותמת במקרה של תאגיד(        

 


