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 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי
 

 להפעלת תכנית ליווי לעסקים )"תכנית הכוכבים"( 02/2019מכרז פומבי מס' 

מזמין בזאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי  .1
 .האשכול, להציע הצעות להפעלת תכנית ליווי לעסקים )"תכנית הכוכבים"( עבור זהלהשתתפות במכרז 

במשרדי  ניתן לרכוש ,אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ,את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח ההסכם .2
תמורת וזאת  האשכולבאמצעות שיק מזומן לפקודת  בית כרמית דימונה 65בכתובת מרכז מסחרי , האשכול

ע"י תשלום בדרך של  PDFאו לחילופין לקבלם בקובץ אשר לא יוחזרו  )כולל מע"מ(,₪  2,000תשלום בסך 
 .05/2019/19  -' ה א החל מיום 16:00-08:30ה' בשעות -רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א'העברה בנקאית 

. www.eastnegev.org.ilניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו:  .3
ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע 

 האינטרנט.

office@eastnegev.org דוא"ל הגברת רויטל עטר כלפון באמצעות  המכרז ניתן לקבל אצלפרטים נוספים בדבר  .4
 08-6311146טלפון לוידוא קבלת דוא"ל  

  -ה' ה  יוםההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד  -מועד אחרון להגשת ההצעה 
 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל. .12:00עד השעה  13/06/2019

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 אליעזר יעקב, מנכ"ל  
 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי     
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 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי
 

 הכוכבים"(להפעלת תכנית ליווי לעסקים )"תכנית   02/2019 מכרז פומבי מס' 

 

 -נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -

 )כולל מע"מ( כולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ₪  2,000 - עלות חוברת המכרז

 

 .12:00עד השעה  28/05/2019 -ה 'גיום  – שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת 

 .12:00עד השעה  13/06/2019 -ה ה' יום  –מועד אחרון להגשת ההצעות 

במשרדי החברה במרכז המסחרי החדש דימונה בכתובת  –מזכירות החברה  - תיבת המכרזיםמיקום 

 יימסר בהמשך. . מועד פתיחת ההצעות, בית כרמית, דימונה65מרכז מסחרי 

 ליוםלפחות עד  -תוקף )כולל מע"מ(    40,000₪ערבות בנקאית ע"ס  - להצעה סוג וסכום הבטוחה

31/10/2019 . 
 

 כללי .1

( הינו איגוד ערים אשר הוקם מכוח צו "האשכול")להלן:  איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי 1.1
 . 2018-איגוד ערים )אשכול רשויות נגב מזרחי(, התשע"ט

האשכול נועד לקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות. האשכול  1.2
שיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות ובין השלטון המרכזי )משרדי ממשלה(, מקדם 

 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 אחריותן, בהם  1.3

למצוא יתרון לגודל באמצעות עשייה משותפת; והן בנושאים הקשורים בחיזוק החוסן האזורי ניתן 
והצמחת הנגב המזרחי ובמיוחד בנושאים הקשורים בשיפור איכות החיים של התושבים ויצירת 

 .מאזן הגירה חיובי אל האזור
רוחם, מועצה עיריית דימונה, עיריית ערד, מועצה מקומית יהרשויות החברות באשכול הינן:  1.4

מקומית מצפה רמון, מועצה מקומית חורה, מועצה מקומית ערערה בנגב, מועצה אזורית אל 
קאסום, מועצה אזורית נווה מדבר, מועצה אזורית רמת נגב, מועצה אזורית ערבה תיכונה, מועצה 

עצת ומועצה מקומית שגב שלום. יצוין כי לאחרונה אישרה מו אזורית תמר, מועצה מקומית כסייפה
 באשכול. ותכחבר אילותומועצה אזורית האיגוד גם את צירופה של מועצה מקומית מיתר 

 

 מהות השירותים .2

, ממרחב הנגב המזרחי עסקים קטנים ובינונייםליווי "( מיועדת להתכניתתכנית הכוכבים )להלן: " 2.1
כדי לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם ולהתפתח.  "(,העסקיםלרבות יזמים )להלן יכונו יחדיו: "

לצמוח  -התכנית תתמקד בבניית יישום פרקטי, שיאפשר לכל אחד מהעסקים לממש את ההזדמנות 
ולהצליח בטווח זמן קצר. תכנית היישום תיבנה בשיתוף מלא עם בעל/ת העסק, ותתבסס על מחקר 

 . התוכניתמעמיק, תובנות וצרכים שיושגו במסגרת 
התכנית הינה להביא למשיכת כלל הקהילה העסקית לסטנדרטים גבוהים יותר, יצירת אוירה מטרת  2.2

הגדלת הפעילות העסקית והגדלת היצע  בקהילה העסקית שניתן להצליח עסקית בנגב המזרחי,
 התעסוקה המקומי וכמובן הרחבת היצע השירותים המקומיים הניתנים ע"י העסקים.

, בדגש על שימור מעגל כח עסקי, בוצתיים וליווי אישי לכל עסקהתכנית תהיה מורכבת מחלקים ק 2.3
הקניית מיומנויות בתחום הפרזנטציה, תקשורת, שיווק אינטרנטי, דיגיטציה ונוכחות ברשת, שירות 

 לקוחות, בניית תוכניות עבודה, תהליכי עבודה וניהול עובדים.
עסקים.  20עד  12הטווח שבין להערכת האשכול, כמות העסקים אשר תשתתף בתוכנית עומדת על  2.4

, וכי השתתפות העסקים בתוכנית תלויה ברצונם של בהערכה בלבדיובהר כי המדובר אולם, 
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העסקים ובמידת היענותם להשתתפות בתכנית. לאור האמור מובהר כי האשכול אינו מתחייב 
ולאשכול הסמכות להגדיל ו/או להקטין , כלשהי אשר תשתתף בתוכנית, אם בכללעסקים לכמות 

 בהתאם לשיקול דעתו.ב לעיל, את כמות העסקים שישתתפו בתוכנית מעבר לטווח המוערך הנקו
 כמו כן מובהר כי הצדדים ישתפו פעולה בכל הנדרש לגיוס עסקים לתוכנית.

עסקים, האשכול יהיה רשאי  6-מבלי לגרוע מן האמור, מובהר כי ככל ותהיה היענות של פחות מ
 למציע הזוכה לא תהיה כל טענה שלא להפעיל את התכנית, ולבטל את ההסכם עם המציע הזוכה.

של ביטול ההסכם עקב אי הפעלת התכנית כאמור, וזאת ו/או דרישה כלפי האשכול במקרה בו 
 מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם.

ויהיו נוכחים בה העסקים יבחרו לתוכנית על ידי ועדת היגוי משותפת, שתוקם על ידי האשכול  2.5
ההיגוי המשותפת תהיה אף  לוועדת נציגי המציע הזוכה, כמפורט בהסכם המכרז. משקיפים

 הסמכות להורות על הוצאת עסקים מהתכנית, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם המכרז.
הכשרה והדרכה בתחומים ראשונית לתכנית מובהר כי על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם  2.6

בתכנית המוצעת על המציע להציג במפורש  עסקיים, במיומנויות נדרשות וביצירת רישות עסקי.
צד יפעל תהליך ההעצמה בו יוקנו למשתתפי התכנית כלים ומיומנויות בתחומים הבאים: שיווק כי

ותהליכי עבודה וניהול תהליכי  ומכירות, תקשורת אישית, תכנון וניהול העסק, ניהול עובדים
 מדידה והערכה בעסק. 

אין באמור כדי . ויבוצע מול גורם בכיר בעסק חודשים 8לכל היותר יימשך של כל עסק תהליך הליווי  2.7
 לגרוע מסמכות האשכול להאריך את תקופת הליווי במקרה הצורך ולפי שיקול דעתו.

למנות מנהל פרויקט אשר יהיה איש הקשר מול האשכול לצורך הפעלת המציע הזוכה יהיה על  2.8
ע הזוכה. בנוסף, יהיה על התוכנית ואשר יהיה אחראי על היועצים אשר יתלוו אל העסקים ע"י המצי

, כאשר אותו הובלת תהליכים עסקיים וארגונייםניסיון בתחום  יבעל המציע הזוכה למנות יועצים
 . עסקים 3יועץ יוכל ללוות עד 

בבית העסק, למעט כנסים משותפים  מובהר כי המפגשים בין צוות המציע הזוכה ובין העסק ייערכו 2.9
. קיום המפגשים והכנסים יהיה באחריות המציע הזוכה, שישתתפו בתכניתשיערכו עם כלל העסקים 

 האשכול.ועל חשבונו, כאשר בחירת מיקום הכנסים תיעשה בתיאום מראש מול 
בנוסף על המציע יהיה לבנות תכנית ליווי אישית לכל עסק, אשר תכלול בניית תכנית עסקית ויעדים  2.10

ביעד שנקבע  ומתן חוות דעת מטעם המציע הזוכה אישיים לכל עסק, כולל הערכת עמידת העסק 
 לצורך הליך הפקת לקחים במקרה בו העסק לא עמד ביעד שנקבע.

התמורה שתשולם למציע הזוכה עבור מתן השירותים הינה בהתאם להצעתו במכרז ולהוראות 2.11
 (.  התמורה -)להלן  הסכם המכרז

מובא לידיעת כל המשתתפים במכרז, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת מימון חיצוני 2.12
משרד הפנים וכן תיתכן האפשרות להשתתפות בתקצוב ע"י הרשויות המקומיות השותפות מטעם 

 "(. המימון החיצוני"–)להלן  תוכניתב
 

בהעדר קבלת המימון החיצוני כאמור לא יינתנו השירותים בפועל ובכל מקרה בו לאור האמור, 
להקטין את היקף השירותים  אויהיה רשאי האשכול לבטל את ההסכם  -יתקבל מימון חלקי 

 הנדרשים.  
למציע הזוכה לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד האשכול ככל שלא יתקבל 

 המימון החיצוני ו/או חלקו מכל סיבה שהיא. 
 תקופת ההתקשרות הינה כמפורט בהסכם.2.13

 
 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

רשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים העומדים בדרישות הסף המצטברות אזרחי ישראל 
 תאגידים הרשומים, כדין, בישראל העומדים בתנאים המצטברים, כדלקמן:ו

השנים שקדמו למועד  7שנים לפחות )במצטבר( מתוך  3הינו בעל ניסיון מוצלח של  המציע 3.1
ייעוץ ו/או ליווי בתחום הובלת תהליכים עסקיים שירותים של האחרון להגשת הצעות, במתן 

 וארגוניים. 

למסמכי המכרז כשהוא  1את נספח א', על המציע לצרף לשם הוכחת הדרישות האמורות לעיל
מטעם גורם בכיר בגוף לו סופק  המלצות בכתב 2לפחות  כן על המציע לצרףמלא וחתום. כמו 

 השירות.
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לוועדת המכרזים שמורה הזכות לפנות אל כל גורם שתמצא לנכון לצורך בחינת מובהר כי 
 שביעות הרצון משירותיי המציע, אף אם המציע לא צירף המלצות מטעם אותו גורם.

 
הובלת תהליכים עסקיים יועצים בתחום  5המציע מעסיק או קשור בהסכם עם לכל הפחות  3.2

בהובלת תהליכים , אשר כל אחד מהם בעלי ניסיון של לכל הפחות שנתיים )במצטבר( וארגוניים
 . עסקיים וארגוניים

לשם הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו הסכם התקשרות עם נותני 
כמו כן, על המציע  למסמכי המכרז. 1תים )ככל וישנם( וכן הצהרה בנוסח המצ"ב כנספח א'שירו

 לצרף קורות חיים והמלצות ביחס לכל אחד מהיועצים.
 

חוק פי -המציע בעל אישורים תקפים ליום הגשת ההצעות על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על 3.3
ועל ניכוי מס  1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו עסקאות גופים ציבוריים

 במקור, וכן אישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.

 ל, יצרף המציע להצעתו את המסמכים הבאים:להוכחת עמידתו בתנאי הסף שלעי  

פי חוק עסקאות -אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על -
 ;1976-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו

אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע עוסק  -
 מורשה לצרכי מס ערך מוסף.

 כשהוא מלא וחתום. 2א' נספח -

למציע שהוא תאגיד: צילום תעודת רישום התאגיד ותדפיס מעודכן מרשם החברות או  -
רשם השותפויות על רישום התאגיד נכון למועד פרסום המכרז, בו מפורטים בעלי 

 המניות והמנהלים של התאגיד.

דין של התאגיד על זהות בעלי המניות בתאגיד, מנהליו -עורךכמו כן יש לצרף אישור  -
הרשומים ומנהליו בפועל, וכן זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור כי ההצעה 

 ידי מורשה החתימה.-נחתמה על

 למציע שהוא יחיד: צילום תעודת זהות. -
 

, 2016השנים ת מכל אח)לא כולל מע"מ( ב ש"ח 500,000 המציע בעל מחזור הכנסות מצטבר של 3.4
2017 ,2018. 

לשם הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בדבר מחזור הכנסות 
 כאמור.

 
, על סך של אשכולהמציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לפקודת ה 3.5

למסמכי  1ד'בנספח )בהתאם לנוסח דוגמת הערבות הבנקאית להצעה הנכללת ₪   0,0004
וזאת להבטחת קיום כלל התחייבויותיו  31/10/2019המכרז(, שתהיה בתוקף לפחות עד ליום 

  במסגרת המכרז. 

על המציע יהיה להאריך את תקופת הערבות הבנקאית כאמור בתקופות נוספות, בהתאם 
 המזמינה בעניין, ככל שיידרש.להוראות 

המזמין יקבל גם ערבות בנוסח אחר, בתנאי שהיא תהיה ערבות אוטונומית, שסכומה ותוקפה 
 יעמדו בדרישות לעיל.  

תיפסל הצעה שלא צורפה אליה ערבות כנ"ל או שצורפה אליה ערבות שסכומה שונה מהנדרש 
 .על הסף

 
ממורשי החתימה שלו, לא הורשעו בעבירה פלילית המציע ו/או מי ממנהליו ועובדיו ו/או מי  3.6

 שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות, מין או בעבירות מרמה. 
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למסמכי המכרז, מאושרת ע"י    3א'כנספח על המציע לצרף להצעתו הצהרה בנוסח המצורף 

 עו"ד. 
יש לצרף הצהרה  –ברשויות האשכול או לעובד ו/או חבר אשכול  קרבה משפחיתהמציע נעדר  3.7

 למסמכי המכרז.  4א'כנספח בנוסח המצורף 
המציע רכש את מסמכי המכרז. להוכחת תנאי זה יצרף המציע העתק מהקבלה עבור רכישת  3.8

 מסמכי המכרז.

 תיפסל על הסף. –לעיל, על תתי סעיפים  2הצעה שאינה עונה על כל התנאים הנקובים בסעיף 

 
 ומסמכים נדרשיםאישורים  .4

על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו ולמסמכים אחרים 
 שנדרש לצרף(, את המסמכים הבאים:

 
 לעיל.  2מסמכים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאי הסף, הכלולים בסעיף  4.1
   לעיל. 2.6תכנית ראשונית להכשרה והדרכה כמפורט בסעיף  4.2
העתק של כל הנספחים הנכללים במסגרת מסמכי המכרז, כשהם חתומים ע"י המציע, מאושרים  4.3

 ומאומתים כדין.
יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע המשתתף במכרז ועם כל מסמכי  4.4

 המכרז. 

 .תהיה ועדת המכרזים רשאית לפוסלה -הצעה אשר תוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור 

 
 ערבות בנקאית להצעה .5

 כל משתתף במכרז, חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית להצעה כאמור בתנאי הסף.  5.1
ימים, מיום  7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך  5.2

ידי האשכול, רשאי האשכול לחלט ולגבות את מלוא סכום הערבות הבנקאית  שיידרש לכך על
 לטובתו, ולמסור את ביצוע העבודות לכל מציע אחר.

מובהר בזאת כי בשעת החתימה על החוזה, ימציא המציע הזוכה לאשכול  ערבויות בנקאיות  5.3
בהתאם  לנספח אוטונומיות כערבויות הביצוע )כמצוין בחוזה המכרז( וכן את אישור המבטח 

 להסכם המכרז. 1ד'
אם הצעתו של המציע למכרז תדחה או תפסל, יחזיר האשכול למציע את הערבות הבנקאית,  5.4

בסמוך לאחר ההחלטה על דחיית הצעתו של המפעיל. אם הצעתו של המציע תתקבל, תוחזר לו 
נקאית ימים מיום שהמציע כאמור יחתום על חוזה וימציא לאשכול ערבות ב 10הערבות תוך 

להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ומסמכים נוספים בהתאם לתנאי המכרז והחוזה. 
מציע שהצעתו זכתה ולא פעל כמתחייב, האשכול יהא רשאי לחלט את הערבות הבנקאית שהגיש 

 להצעתו.
 

 הצעת המציע  .6

ורק עותקים מודפסים זהים, אך  2-על המציע, למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז ב 6.1
במעטפה סגורה לתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול. על המציע למסור את הצעתו במסירה 

 הנקוב בראשית מסמך זה. –ידנית בלבד, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות 
לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר  6.2

 המועד הנ"ל.
בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעה בחותמת "נתקבל" מאת  6.3

 מזכירות האשכול, בצירוף שעת ההגשה ותאריך. 
 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 120ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  6.4
' למסמכי עם קביעת הזוכה במכרז, ייחתם בין האשכול לבין הזוכה הסכם המכרז בנוסח נספח ב 6.5

 המכרז.
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 הצעת מחיר/מחירים .7

 בתוכנית בפועל.  פושתתיהינה מודולארית ובנויה בהתאם לכמות העסקים שהצעת המחיר  .8.1
  הרכיבים בהצעת המחיר. ביחס לכל על המציע להגיש הצעתו 

תהא ועדת הרכיבים בהצעת המחיר, אשר לא מילא את הסכום המבוקש על ידו ביחס לכל  מציע
 המכרזים רשאית לפסול את הצעתו.

 
, בהתאם לנוסחה מחירי ההצעות ישוקללו בהתאם  למשקלים אשר מפורטים בטופס הצעת המחיר .8.2

ציע אשר , ממקסימום מחירי נקבעו המחיר הצעת במסגרת כי מובהר .המפורטת במסמכי המכרז
כן מובהר כי על  ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעתו. –הצעתו תעלה על מחיר המקסימום 

עסקים,  10המציעים יהיה להציע שיעור הנחה במקרה בו כמות העסקים שתשתתף בתוכנית תעלה על 
אין לנקוב בשיעור הנחה שלילי. מציע אשר לא ינקוב בשיעור הנחה כמפורט בטופס הצעת המחיר. 

 הנחה ביחס למחיר המוצע. 0%יראה כמי שהציע 

 

התשלומים, תשלומי הרווח, העלויות, , החומרים, הציוד, ותיכללו את כל העבוד מציעה תמחירי הצע .8.3
 אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.החובה, עלות כ"א, דלק, כלים, רכבים וציוד וכן כל עלות אחרת, 

 לכך, ככל שצוין. המיועדאלא במקום  ,אין לכלול מס ערך מוסף הבהצע
 
 

  . כל עוד ההסכם בין הצדדים בתוקףידי המציע יהיו תקפים -המחירים שיוצעו על .8.4

 
 ביטוח .8

על המציע הזוכה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת החוזה, פוליסת ביטוח כמפורט בחוזה.  8.1
ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת, בעלת רישיון בישראל -הביטוחים ייערכו על

עותק מהם יימסר לאשכול כתנאי לחתימת החוזה, זאת ובכפוף לאישורו של ובעלת מוניטין ו
 יועץ הביטוח של האשכול. 

בשעת החתימה על החוזה ימציא הזוכה לאשכול את אישור המבטח, בהתאם לנוסח נספח  8.2
 לחוזה(. ג'אישור הביטוח )נספח 

מובהר בזאת כי לאשכול יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור  8.3
( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של האשכול. מובהר, ג'עריכת ביטוחים )נספח  

כי לאשכול שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה 
נוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי האשכול  כזה הזוכה מחויב ל

כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי האשכול ועלול לגרום לביטול זכיה / 
 הסכם, חילוט ערבות ההצעה / ערבות ביצוע ומסירת העבודות לאחר.  

 
 סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות .9

ות לסתירות, שגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם, שימצא בקשר המציע יוכל לקבל הבהר 9.1
עד המועד למובנו המדויק של כל סעיף או פרט, ובמקרה כזה, עליו לפנות בכתב לקבלת הבהרות 

 . יש לוודא קבלה באישור במייל חוזר. טבלת המועדים לעילבהנקוב 
היה מנוע מלטעון טענות בדבר מי שלא יפנה לקבלת הבהרות בכתב באופן ובמועד כאמור לעיל, י 9.2

אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיו"ב, וטענות כאלה מצד מי שלא נהג 
 לא תשמענה. -כאמור לעיל 

ידי המזמין לכלל המשתתפים במכרז בדוא"ל, -רק הבהרות והודעות שתשלחנה בכתב על 9.3
ידו להצעתו. -חתומות על תחייבנה ותהוונה חלק ממסמכי המכרז ועל המציע יהיה לצרפן

 פה או באמצעות הטלפון לא תחייבנה את האשכול.-הבהרות והודעות שיינתנו בעל
 

 הסתייגות ואיסור הגשת הצעה חלקית .10

יהיה האשכול רשאי  -מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו  10.1
 לפסול את הצעתו.
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בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל  10.2

( רשאי האשכול לנהוג באחת מן "ההסתייגויות" –הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא )להלן 
 הדרכים הבאות:

 לפסול את הצעת המציע; או (1)

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; או (2)

 הסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; אולראות ב (3)

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את  (4)
 מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה ו/או עקרון השוויון בין המציעים השונים.

 ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של האשכול.

 

 ההצעות וקביעת ההצעה הטובה ביותרשקלול  .11

 ( ע"פ מספר שלבים, כמפורט להלן:60%( ואיכות )40%ההצעות ייבחנו על פי רכיבים של מחיר )
 בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז. - שלב א' 11.1

 .תפסל ולא תובא לדיון -לעיל   3הצעה שלא עמדה בדרישות הסף המפורטות בסעיף 
מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות האשכול לדרוש מאת המציע 
קבלת מסמכים נוספים לבחינת עמידת המציע בתנאי הסף, בכפוף ליתר הוראות המכרז 

 ולהוראות כל דין.  
 

וככל ולא יצורפו  4בוצע בחינה גם של צירוף מסמכים המופיעים בסעיף יובהר כי בשלב זה ת
להצעה כלל המסמכים, תהיה רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה. אין באמור כדי 

 לגרוע מסמכות ועדת המכרזים לדרוש מהמציע  השלמת מסמכים חסרים.
 

ו יובאו בחשבון המסמכים שיושלמ -מובהר בזאת כי ככל שתערך פניה להשלמת מסמכים 
לצורך בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז ולוועדה המקצועית יהיה שיקול דעת 

 להחליט אם מסמכים אלו יובאו בחשבון לצורך ניקוד ההצעות ע"פ הרכיבים להלן. 
 

 נקודות בשקלול ההצעה( 60נקודות ) 100 –( 60%בחינת רכיב איכות ההצעה ) – שלב ב' 11.2

יעמדו בדרישות הסף שנקבעו במכרז( ישוקללו ע"י צוות ההצעות הכשרות )ש
 מקצועי מטעם האשכול בהתאם לאמות המידה והמשקלות, המפורטים להלן. 

 בשקלול הסופי( 60%נקודות מתוך  100רכיב האיכות )
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אופן  אופן בדיקה רכיב
 הניקוד

 ניקוד מרבי

ותק המציע )במצטבר( במתן 
תהליכים שירותים בתחום הובלת 

 עסקיים וארגוניים

על פי הצהרת המציע 
+ פרופיל 1בנספח א'

 המלצות. + המציע

ותק של 
שנים  3-5

– 5 
 נקודות;

ותק של 
שנים  5

 –ומעלה 
10 

 נקודות;
 

10 

התרשמות מהתכנית המוצעת על 
 ידי המציע

בהתאם לתכנית הראשונית 
 שתצורף להצעה

על פי התרשמות 
הצוות המקצועי 

 נקודות 20-ועד ל

20 

המלצות /מסמכים שיוצגו  שביעות רצון מהמציע
 במסגרת ההצעה.

 

בהתאם 
להתרשמות 

הצוות המקצועי. 
האשכול/ הצוות 
המקצועי יהיה 
רשאי, לפי שיקול 
דעתו הבלעדי, 
לפנות לממליצים 
אלה, כולם או 
חלקם, וכן 
לגורמים אחרים 
שקיבלו שירותים 
מהמציע, לשם 
קבלת פרטים 
אודות השירות 
שקיבלו ושביעות 

 רצונם ממנו. 
 

15 

בהתאם למסמכים שיצורפו  התרשמות מצוות היועצים המוצע
קורות חיים  –להצעה 

והמלצות. ניתן לצרף מסמכים 
 נוספים.

על פי התרשמות 
הצוות המקצועי 
של האשכול 
מהצוות המוצע, 
ניסיונו, הכשרתו 
ומידת התאמתו 

לשירותים 
 הנדרשים.

25 

למנהל הפרויקט ראיון אישי 
 המוצע מטעם המציע.

ראיון אישי בפני הצוות 
 המקצועי

מציע אשר מנהל 
יקט מטעמו לא הפרו

יופיע לראיון יקבל 
נקודות  0ניקוד של 

 ברכיב זה.

בהתאם 
להתרשמות 

הצוות המקצועי 
של האשכול 
מהמנהל מטעם 

 המציע. 
שנות  -יבחנו 

ניסיון, השכלה, 
כמות פרוייקטים 
 אותם ניהל, ידע
ובקיאות המועמד, 
כושר ביטוי, 

 והערכה כללית.
 

30 
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 –רכיב המחיר ישוקלל באופן הבא  –שקלול מחירי ההצעה  – שלב ג' 11.3
%90X  5%+  עסקים 10-1 של בקבוצה אחד עסק עבור המוצע המחיר X   המחיר המוצע

המחיר המוצע עבור  X  5%+ לאחר הנחה עסקים 11-15עבור עסק אחד בקבוצה של 
 .לאחר הנחה עסקים 16-20עסקה אחד בקבוצה של 

 
 

 שקלול רכיב האיכות ורכיב המחיר, בהתאם לנוסחת החישוב שלהלן.  -' ד שלב 11.4

נקודות. יתר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי  40 –ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד המרבי 
 לפי הנוסחה הבאה:

 מחיר ההצעה הזולה ביותר
40X 

 מחיר ההצעה הנבדקת

יחדיו  יחוברוניקוד המשוקלל של רכיב מחיר ההצעה והניקוד של רכיב איכות ההצעה ה
 –כדלהלן 

 A – .הניקוד שניתן להצעה ברכיב הכספי 

 B – .הניקוד שניתן להצעה ברכיב האיכות 

A ּ +B סופי= ניקוד ההצעה ה. 

ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה, בכפוף ליתר הוראות 
 המכרז.

 
למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת  11.5

ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר   זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,
 ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

 
רף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר יצ -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)
יקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, נושאת משרה בעסק אשר מחז –"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;
ומות למסחר בבורסה ולא הוצאו חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רש –"עסק" 

 לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;
 

הרשות בידי האשכול לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק  11.6
 ממנה, גם בעצמו ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.
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 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .12

אישור  ל זכייה במכרז מקבלת הודעה ע ימים 7תוך , למזמיןהזוכה במכרז מתחייב להמציא  12.1
ערבות ביצוע וכן  בנוסח המפורט בנספח ג', י חברת הביטוח"עריכת ביטוחים חתום ומאושר ע

  .למכרז  2בנוסח המפורט בנספח ד'
  .מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות 12.2
חתימת ימים מיום  14המציע הזוכה יהא ערוך לתחילת ביצוע העבודות ומתן השירות תוך  12.3

 .ההסכם
 

 שונות .13

 אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. .12.1

האשכול יהיה רשאי להתחשב בניסיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות  .12.2
מקומיות ו/או גופים אחרים למציע. בשיקולי האשכול יילקחו בחשבון בין ציבוריות רשויות 

היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב העבודה של המציע, לרבות ניסיונו 
של המציע בעבודות קודמות ובצוע נאות של עבודות בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות 

 ים.ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינ

האשכול יהיה רשאי לדחות הצעות של מציעים )הקבלן המציע ו/או קבלני המשנה מטעמו( אשר  .12.3
לא ביצעו בעבר עבודתם, לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכח לדעת 

 שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתו.

מטעמו רשאים לערוך למציעים או לכל בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו האשכול ו/או כל מי  .12.4
חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה 
עם האשכול ומי מטעמו בבדיקות כאמור, ככל שיבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה 

 צעה.כנדרש וכאמור לעיל, יהיה האשכול רשאי, מטעם זה בלבד, לפסול את הה

עוד רשאי האשכול, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או 
נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת האשכול ו/או מי מטעמו, להערכת ההצעות, לרבות פניה 

 להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

 בשל חוסר או תנאיה ,מחירה בשל סבירה לתיב שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאי האשכול .12.5
 מונע הערכת האשכול שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות

  .כנדרש ההצעה

מאומדן המחירים למכרז יכול  15% -מובהר בזאת כי הצעות מחיר שתהיינה גבוהות ב .12.6
השירותים, על כן רשאי האשכול, אך לא שיגרמו לחריגה בתקציב האשכול לנושא ביצוע 

מהאומדן למכרז ולא   15% -חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול הצעות הגבוהות ב
 .להביאן כלל לדיון

אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  .12.7
, ובין במכתב לוואי או בכל דרך ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים-ביחס אליהם, בין על

 אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

פי המכרז הינה כמפורט לעיל ובחוזה המכרז. למניעת ספקות, -תקופת ביצוע העבודות על .12.8
הקבלן, עובדיו או קבלני המשנה מטעמו לא יבצעו את העבודות בימי שבת וחג, אלא אם 

 ידי המזמין במפורש בכתב.-הותר הדבר על

 הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף, אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין. בהצעת .12.9

 תחולנה על המציע. -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .12.10

 יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף במקרה .12.11
 יעמוד לא או למלא או יסרב/ו החוזה תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו אחת
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 פי זה לפעול על כגון במקרה זכאי להצעה, יהיה האשכול בהתאם התחייבויותיו במילוי
כלשהו,  'ג צד כל במכרז, או אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות דעתו שיקול

לטובתו,  כולה המכרז ערבות את לחלט רשאי יהיה האשכול  לנכון. כן ככל שימצא
 של הבלעדי דעתו שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי מוסכמים מראש, על כפיצויים
 האשכול ולמשתתפי של והמוחלט הגמור ייחשב לקניינו המכרז ערבות וסכום האשכול 

 או/ו האשכול  כנגד שהוא וסוג מכל מין טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז
 האשכול  של מזכויותיו לפגוע, בזכות או לגרוע כדילעיל,  באמור כך. אין בגין מטעמו מי
 דין. כל פי על או/ו זה מכרז פי על

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה  .12.12
הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם 
המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם 

רוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי לג
וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת 
כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן 

דיים יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סו
גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון 

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 

כל המסמכים, הינם רכושו הבלעדי של האשכול, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או  .12.13
 .  לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו

 

 מסמכי המכרז .13

 המכרז הינם, כדלקמן:מסמכי 

 נספח א'. –מסמך תנאים כללים )מסמך זה(  .13.1

 .1נספח א –נספח תיאור המציע  .13.2

 .2נספח א' –אישור על ניהול פנקסים  .13.3

 .3נספח א' –תצהיר העדר רישום פלילי  .13.4

 .4'נספח א –תצהיר העדר קרבה .13.5

 נספח ב'. –הסכם המכרז  .13.6

 נספח ג'. –אישור קיום ביטוחים  .13.7

 נספח ד'. –ת ויוערב .13.8

 .2ה' -1נספח ה' – העסקת עובדים עם מוגבלויותעובדים זרים ו יםתצהיר .13.9

 .ו'נספח  –כתב התחייבות והצהרה  .13.10

 ידי המציע בהתאם להוראות המפורטות לעיל.-כל הנספחים דלעיל ייחתמו על

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.
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 1נספח א'

 תיאור המציע  

 הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש.לגבי כל 

 :בכתב קריא וברורהמציע יפרט את הפרטים הבאים 

 שם המציע

 

 

מס' עוסק מורשה / מלכ"ר / 
 תעודת זהות 

 

  כתובת מלאה כולל מיקוד

  ת.ד. 

  טלפון

  טלפון נוסף / נייד

  פקס

 -כתובת דואר אלקטרוני 
E.mail 

 

  ותפקידושם איש קשר 

  טלפון נייד של איש הקשר

 

_____________________    ______________________ 

 תאריך                                           שם המציע

 

______________________    _____________________    ______________________ 

 חתימה וחותמת                           עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר/ח.פ.נציג/ה המציע המוסמך/ת            
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 יועציםניסיון המציע ומערך 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, במתן  7שנים לפחות )במצטבר( מתוך  3המציע הינו בעל ניסיון של  .1
 שירותים של ייעוץ ו/או ליווי בתחום הובלת תהליכים עסקיים וארגוניים. 

 
 על המציע לפרט את ניסיונו בטבלה שלהלן:

 
שם הגוף עבורו 

 בוצע השירות
תקופת 

מתן 
 השירותים

דבר השירותים פרטים ב
 שניתן ע"י המציע

שם איש קשר 
 רלוונטי ותפקידו

 טל' איש קשר

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

 
 

 המלצות בכתב. 2יש לצרף לפחות 
 

יועצים בתחום ( בהובלת תהליכים עסקיים וארגוניים, אשר כל  6המציע מעסיק או קשור בהסכם עם לכל הפחות  .2
יש לצרף קורות  .ניסיון של לכל הפחות שנתיים )במצטבר( בהובלת תהליכים עסקיים וארגונייםאחד מהם בעלי 

 חיים והמלצות לגבי הצוות המוצע.
 

בהובלת תהליכים עסקיים וארגוניים. יש לצרף  שנים____לצורך רכיב איכות ההצעה, המציע הינו בעל ותק של .3
 המציע למלא את הותק בשנים.על  אסמכתאות כגון פרופיל המציע והמלצות.

 
 הצהרת המציע:  

     

 טלפון  תפקיד  שם

     

מס' זהות/עוסק   תאריך  חתימה וחותמת
 מורשה/ח.פ.

     

 מיקוד  פקס  כתובת
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 נספח א'2

 אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 
 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 

סקאות גופים ציבוריים, אני הח"מ ______________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק ע .1
 * / רואה חשבון*/יועץ מס*, מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:1976-תשל"ו

________________   _______________________ 

 מס' זהות / מס' רשום חבר בני אדם    שם

פי פקודת מס הכנסה וחוק -פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל עלמנהל*/פטור מלנהל* את  .א
 .1975-מס ערך מוסף, תשל"ו

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס  .ב
 ערך מוסף.

רה כלשהי בפני אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצו .2
ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או 

 נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________** .3

______________ _______________ ________________ _______________ 

 חתימה            מס' רישיון           תואר   םש

 

 תאריך: ___________________

 

 * מחק את המיותר.

 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 
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 נספח א'3

 תצהיר העדר רישום פלילי

 

אני הח"מ _______________________, ת.ז. ___________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר 
  -את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן

אני משמש כ_____________________ אצל _______________________ )להלן:  .1
 צהיר זה בשמו ובעבורו.( ומוסמך ליתן תהספק""

הנני מצהיר כי הספק ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי מעובדיו לא  .2
הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות, מין או 

 בעבירות מרמה.

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 __________________ 

 חתימת המצהיר 

 

 

 אישור

. . .  הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . . . ., עו"ד , ה"ה . . . . . . . .

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים . . . . ., ת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את 

 בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_______________________ 

 , עו"ד                                          
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 4נספח א'
 תאריך: _________      

 לכבוד
 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי

 א.ג.נ.,
 

לעובד רשות החברה  אשכול/מועצת ה ו/או לחבר האשכולהצהרה בדבר קירבה/העדר קרבה לעובד הנדון: 
 אשכולב

 
 הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 1
 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  1.1
שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על "חבר אשכול, קרובו, סוכנו או 

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 
בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -לחוזה או לעסקה עם האשכול; לעניין זה, "קרוב" 

 אחות."
של נבחרי הציבור ברשויות  )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים 12כלל  1.2

 המקומיות הקובע: 
"חבר האשכול לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר  

חבר אשכול או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה  -אשכול" 
 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 דת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: )א( לפקו 174סעיף  1.3
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו 

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם האשכול ובשום עבודה -או על ידי בן
 המבוצעת למענה."

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

 )מחק את המיותר(ועצת הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול יש / אין בין חברי מ 2.1
 לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף.

חבר אשכול, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה  )מחק את המיותר(יש / אין  2.2
את הצעתי או שאחד מהם על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי 

 מנהל או עובד אחראי בו.
זוג, שותף או סוכן העובד ברשות מהרשויות החברות  –בן  )מחק את המיותר(יש/ אין לי  2.3

 באשכול או במוסדות האשכול.
 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,  3

 הצהרה לא נכונה.או אם מסרתי 
 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 4
 
( לפקודת העיריות, 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5

התקשרות לפי סעיף מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3לפיהן מועצת האשכול ברוב 
 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122

 
 
 

 שם המשתתף: ___________________ חתימת המשתתף: __________________   
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 נספח ב'
 

 הסכם להפעלת תכנית ליווי לעסקים )"תכנית הכוכבים"(

 2019בשנת __ ___________נערך ונחתם  בדימונה ביום __

        

 בין

 

 501400683 ס' ישות, מאיגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי   

 , בית כרמית, דימונה.65מרכז מסחרי : מרח'   

 office@eastnegev.orgדוא"ל :    

 מצד אחד    "((המזמין" ו/או "האשכול)להלן: "   

      

 __________________ __________________ לבין:
 ח.פ. ______________ ת.ז. / ע.מ. ___________  
 מרח' ______________  מרחוב ______________  
 ידי מנהליה המוסמכים לחתום-על מ__________________  
 ולהתחייב בשמה כדין  (נותן השירות –)להלן   

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 __________ ת.ז. _________ה"ה 

 "(נותן השירות)להלן:  "      
 

 מצד שני           

 

"תכנית  -הפעלת תכנית ליווי לעסקיםלמתן שירותים של  02/2019והאשכול פרסם מכרז פומבי מס'  הואיל
 "(, והואיל והצעת נותן השירותים הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז.המכרז)להלן: "הכוכבים" 

 

 והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת הסכם זה; והואיל
 

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:   

 ונספחים מבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. .1.1

 כותרות הסעיפים ניתנו לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן. .1.2

 הנספחים להסכם זה הינם כל מסמכי המכרז. .1.3

 השירותים נשוא ההסכם .2

)"תכנית  קטנים ו/או בינוניים, לרבות יזמים הפעלת תכנית ליווי לעסקיםהינם ל השירותים נשוא ההסכם .2.1
 -התכנית  -ו , העסקיםהשירותים -ל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה )להלןוהכוכבים"(, הכ

 בהתאמה(.

עסקים. אולם,  20עד  12להערכת האשכול, כמות העסקים אשר תשתתף בתוכנית עומדת על הטווח שבין  .2.2
, וכי השתתפות העסקים בתוכנית תלויה ברצונם של העסקים ובמידת בהערכה בלבדיובהר כי המדובר 
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שר היענותם להשתתפות בתכנית. לאור האמור מובהר כי האשכול אינו מתחייב לכמות עסקים כלשהי א
תשתתף בתוכנית, אם בכלל, ולאשכול הסמכות להגדיל ו/או להקטין את כמות העסקים שישתתפו בתוכנית 

כמו כן מובהר כי הצדדים ישתפו פעולה בכל  מעבר לטווח המוערך הנקוב לעיל, בהתאם לשיקול דעתו.
 הנדרש לגיוס עסקים לתוכנית.

עסקים, האשכול יהיה רשאי שלא  6-פחות מ בלי לגרוע מן האמור, מובהר כי ככל ותהיה היענות שלמ
כל טענה ו/או דרישה להפעיל את התכנית, ולבטל את ההסכם עם המציע הזוכה. למציע הזוכה לא תהיה 

כלפי האשכול במקרה בו של ביטול ההסכם עקב אי הפעלת התכנית כאמור, וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות 
 ההסכם.

נות שהוצגו על ידי נותן השירותים במסגרת התוכנית הראשונית הפעלת התוכנית תבוצע בהתאם לעקרו .2.3
  שהוגשה יחד עם הצעתו במכרז, בתוספת שינויים ו/או התאמות שיידרשו על ידי האשכול, ככל ויידרשו. 

חודשים. אין באמור כדי לגרוע מסמכות האשכול להאריך  8תהליך הליווי של כל עסק יימשך לכל היותר  .2.4
 קרה הצורך ולפי שיקול דעתו.את תקופת הליווי במ

מנהל פרויקט אשר יהיה איש הקשר מול האשכול לצורך הפעלת התוכנית ואשר יהיה נותן השירותים ימנה  .2.5
יועצים בעלי  נותן השירותים ימנהאחראי על היועצים אשר יתלוו אל העסקים ע"י המציע הזוכה. בנוסף, 

 עסקים.  3ניסיון בתחום הובלת תהליכים עסקיים וארגוניים, כאשר אותו יועץ יוכל ללוות עד 

יקט ו/או איש צוות, במקרה של אי שביעות רצון או חוסר אי לדרוש החלפתו של מנהל הפרוהאשכול רש
 התאמה, ועל נותן השירותים יהיה להחליפו באיש צוות אחר באופן מיידי.

ובין העסק ייערכו בבית העסק, למעט כנסים משותפים שיערכו  נותן השירותיםמובהר כי המפגשים בין צוות  .2.6
, ועל חשבונו, נותן השירותיםנסים יהיה באחריות כתתפו בתכנית. קיום המפגשים והעם כלל העסקים שיש

יתקיימו יובהר כי במהלך תקופת הליווי  כאשר בחירת מיקום הכנסים תיעשה בתיאום מראש מול האשכול.
 מטרתם.ו הכולל יוגדרו מספר הכנסיםוכי במסגרת תכנית העבודה שתוצע  לכל הפחות שני כנסים משותפים

על ימים ממועד כניסתו של העסק לתוכנית,  30בנוסף, עם כניסתו של עסק לתוכנית, ולאחר יאוחר מתוך  .2.7
עסק, אשר תכלול בניית תכנית עסקית ויעדים אישיים ביחס ל לבנות תכנית ליווי אישית נותן השירותים

לכל עסק, כולל הערכת עמידת העסק ביעד שנקבע ומתן חוות דעת מטעם המציע הזוכה לצורך הליך הפקת 
תכנית הליווי האישית תועבר לאישורו המוקדם של המנהל  לקחים במקרה בו העסק לא עמד ביעד שנקבע.

 כהגדרתו להלן.

מותנה בקבלת מימון חיצוני מטעם משרד הפנים וכן תיתכן  ההסכםתן השירותים נשוא ממובהר כי  .2.8
 המימון החיצוני"(. "–האפשרות להשתתפות בתקצוב ע"י הרשויות המקומיות השותפות לתוכנית )להלן 

לאור האמור, בהעדר קבלת המימון החיצוני כאמור ו/או חלקו לא יינתנו השירותים בפועל ובכל מקרה בו 
 יהיה רשאי האשכול לבטל את ההסכם או להקטין את היקף השירותים הנדרשים.   -קבל מימון חלקי ית

לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד האשכול ככל שלא יתקבל המימון נותן השירותים ל
 החיצוני ו/או חלקו מכל סיבה שהיא. 

)להלן:  מנהל היחידה לפיתוח כלכלי באשכול ו/או מי מטעמוביצוע כל השירותים יהיה נותן השירות כפוף לב .2.9
לותיו. הגורמים הנ"ל יוכלו לפקח על פעולות נותן . נותן השרות ידווח לגורמים הנ"ל על כל פעו"(המנהל"

 השרות ולהורות לו לשנות הנחיות ככל שהדבר נוגע לטיב השרות שניתן ע"י נותן השרות. 

 מובהר בזאת כי האשכול יהיה רשאי בכל עת, לצמצם או להגדיל את היקף השירותים ו/או חלקם. .2.10
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 הצהרות והתחייבויות נותן השירותים .3

 נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: 

 כי הוא בעל כל הידע, הניסיון, המיומנות, המומחיות והיכולת ברמה הנדרשת לביצוע השירותים. .3.1

כי קרא את כל תנאי ההסכם, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים הדרושים לביצוע השירותים,  .3.2
ימם ולבצע את כל חובותיו והתחייבויותיו עפ"י על כל המשתמע והכרוך בכך, וכי יש ביכולתו לקי

 ההסכם ובהתאם לדרישות והתנאים המפורטים בו.

כי הוא מתחייב לבצע את כל השירותים ברמה מקצועית, גבוהה ומושלמת, כפי שמומחה בתחומו  .3.3

 היה מבצעם.

 כי אין לו מניעה/מגבלה חוקית/חוזית או אחרת להתקשרותו בהסכם. .3.4

ו כל הליך משפטי ולא נעשו פעולות או קיימות התחייבויות, העלולים ו/או כי לא תלוי ועומד נגד .3.5

 שיש בהם כדי למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו בהסכם וכי אין לו.

כי יודיע מיד לגורמים אליהם הוא כפוף כמפורט לעיל על כל תקלה או ליקוי בביצוע השירותים ככל  .3.6
 שיהיו כאלו.

להעניק לנושא השירות בלעדיות או זכות קדימה כלשהן בביצוע כי ידוע לו שאין בהסכם כדי  .3.7
פי שיקול דעתו הבלעדי, להתקשר עם מי שיחפוץ לשם קבלת -השירותים וכי המזמין רשאי, על

שירותים בתחום מומחיות נותן השירות ובתחומים אחרים, אף במהלך תקופת השירותים, ולנותן 
 השירות לא תהא כל טענה בגין כך.

 .במידת הצורך יהיה זמין לישיבות ופגישות עבודה במשרדי האשכולכי  .3.8

כי הוא מחזיק באישור תקף בדבר ניהול תקין, שהוצא על ידי הרשם האחראי על המרשם בו הוא  .3.9
 רשום )סעיף זה יחול רק על עמותות וחברות לתועלת הציבור(.

ינוי כלשהו בנכונות הצהרות כי יעמוד בהצהרותיו אלו לאורך כל תקופת ההתקשרות, וככל שיחול ש .3.10
 יודיע על כך בכתב מיד לאשכול. -אלו 

 תקופת ההסכם  .4

בת  עד להשלמת הפעלת התוכנית לפי קביעת האשכול או לחלופין לתקופה הסכם זה הינו לתקופה .4.1
 .לפי המוקדם - _____________________ וכלה בתאריך _______חודשים. החל מיום _ 12

תקופה נוספת בת שיקול דעתו הבלעדי להאריך את תוקפו של הסכם זה להאשכול יהיה רשאי ע"פ  .4.2
 ובלבד שתימסר על כך הודעה מראש לנותן השירות. , חודשים 12עד 

 יחולו כל הוראות ההסכם על תקופת ההארכה.   –הוארכה תקופת הסכם זה  .4.3

ירותים ידי הצדדים, כי האשכול רשאי להפסיק את מתן הש-אף האמור, מוסכם במפורש על-על .4.4
 ימים מראש, ולנותן השירות לא תהיה כל טענה או דרישה בגין כך. 30בהתראה בכתב מראש של 

בנוסף, האשכול רשאי להפסיק את ההתקשרות עם נותן השירות לאלתר וללא צורך במתן הודעה  .4.5
 מוקדמת, בכל אחד מהמקרים, כדלהלן:

  ;נותן השירות הפר את הסכם ההתקשרות הפרה יסודית .4.5.1

 ;ימים לא תיקן את ההפרה כאמור 7אף התראה מוקדמת של -ירות ביצע הפרה, ועלנותן הש .4.5.2
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  ;נותן השירות הפר אמונים לאשכול .4.5.3

 30נותן השירות נכנס להליכי פירוק או הוגשה נגדו בקשת פירוק שלא הוסרה/סולקה בתוך  .4.5.4

 ;ימים

 נותן השירות הפר את הוראות הדין; .4.5.5

 הוגש כתב אישום פלילי; כנגד נותן השירות ו/או כנגד מי ממנהליו .4.5.6

 ;ידי רשות מוסמכת לסיים את ההתקשרות לאלתר-האשכול חויב על .4.5.7

החלטת ועדת המכרזים להורות על נותן השירותים כמציע זוכה בוטלה, בין אם כתוצאה  .4.5.8

 מהליך משפטי ובין אם ביוזמת ועדת המכרזים;

נכון לשקול סיום התקשרות במקרה בו נותן השירות יבקש לסיים את ההתקשרות, האשכול יהיה  .4.6
 ימים מראש והעברה מסודרת כנדרש של החומר כנדרש בהסכם. 30בכפוף למתן הודעה של 

 תמורה .5

 אתלמילוי התחייבויות נותן השירות על פי ההסכם, האשכול ישלם לנותן השירות בתמורה  .5.1
בצירוף  ההסכם,ו המכרזלמסמכי  ו' התמורה הנקובה בהצעת נותן השירותים, אשר מצורפת כנספח

 "(.התמורה" )להלן: בפועל , בהתאם לכמות העסקים אשר ישתתפו בתכניתמע"מ כחוק

מובהר כי במקרה בו עסק יוצא מהתכנית, בין אם ביוזמתו ובין אם בהחלטת ועדת ההיגוי, ישלם  .5.2
 האשכול לנותן השירותים את החלק היחסי בגין ליווי העסק, בהתאם למועד היציאה מהתכנית.

 להלן. 5.10ה זה יחולו הוראות סעיף כמו כן במקר

התמורה הינה סופית וכוללת את כלל הוצאות המציע, ובין השאר, ביצוע השירותים, השתתפות  .5.3
, נסיעות, הוצאות אישיות, כוח אדם, , בבתי העסק ובכנסיםהמציע בפגישות במשרדי האשכול

 שירותי משרד וכיו"ב.

 :המפורטים להלןהתמורה תשולם בהתאם לאבני הדרך  .5.4

כל עסק אשר ילווה על ידי נותן בגין מסך ההצעה  10%האשכול ישלם למציע הזוכה שיעור של  .5.4.1
 8מידי חודש עד לסך של השירותים בפועל ובהתאם להוראות ההסכם. התשלום יבוצע 

עם תום הנותרים, יועברו לספק הזוכה  20% -והתשלומים, כאורך חיי הפרויקט הצפוי 
  ואישור השלמתו על ידי האשכול. הפרויקט כנדרש

לחודש שלאחריו חשבון ובו  5 -נותן השירות יגיש לאשכול בתום כל חודש ולא יאוחר מיום ה .5.4.2
יפורט החשבון בגין השירותים בחודש שחלף, כולל פירוט של כל שעות העבודה ותכולת 

 העבודה בצירוף חשבונית מס על הסכום הכולל. 

 כול. בנוסף יצרף נותן השירות לחשבון, כל דו"ח נוסף שיידרש ע"י האש .5.4.3

מנהל יבדוק את החשבון ויאשרו, כולו או חלקו, לתשלום ואישור החשבון על ידו יהווה תנאי ה .5.4.4
 לביצוע כל תשלום.

מנהל כנגד המצאת היום ממועד אישור  45כל החשבונות ישולמו בתנאי תשלום שוטף + עד  .5.5
 , בכפוף לקבלת התשלום מגורמי המימון.חשבונית מס על ידי נותן השירות

שולם לנותן השירות רק כנגד הצגת חשבונית מס כדין והמזמין רשאי לשלם את המע"מ התמורה ת .5.6
 במועד הקבוע בחוק להעברתו לרשויות המס.

מכל התשלומים אשר ישולמו לנותן השירות על פי חוזה זה ינוכה כל מס ו/או היטל ו/או תשלום  .5.7
 חובה אחר אשר יחול על פי דין במועד התשלום.
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של הצטרפות/ גריעת עסק מהתוכנית, תעודכן התמורה בהתאם למודל הצעת מובהר כי בכל מקרה  .5.8
 ובין הצדדים תיערך התחשבנות בהתאם.המחיר, 

נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת, כי התמורה המפורטת לעיל הינה מלאה סופית וכוללת את  .5.9
התשלומים המפורטים בסעיף זה מלוא התשלומים להם זכאי נותן השירות ללא יוצא מן הכלל, כי 

הינם התשלומים היחידים להם זכאי נותן השירות בגין מילוי מלא ומושלם של ביצוע כל 
התחייבויותיו המוטלות עליו על פי חוזה זה וכי האשכול אינו חייב בתשלומים נוספים כלשהם 

 לנותן השירות בגין ביצוע העבודות על פי חוזה זה.

ד המחירים לצרכן וזאת החל מתקופת האופציה, ככל שתמומש. מדד התמורה בהסכם תוצמד למד .5.10
החודשים הראשונים  12הבסיס הינו המדד הידוע במועד חתימת ההסכם. למניעת ספקות, במהלך 

 תבוצע הצמדה רטרואקטיבית.ולא  לא יחולו הצמדות /התייקרויות ביחס לתמורה

 ועדת היגוי .6

 האשכול מנהל יחידת לפיתוח כלכלי היגוי, בה ישתתפו מטעםמוסכם כי הצדדים יקימו ועדת  .6.1
 כמשקיפים ו/או מי מטעמו וכן נציגים נוספים שימונו על ידי האשכול, ומטעם נותן השירותים

 מנהל הפרויקט ונציגים נוספים שימונו על ידי נותן השירותים.

ההיגוי תינתן הסמכות לקבל עסקים לתוכנית, וכן להוציא עסקים מהתכנית במקרה של  לועדת .6.2
 העדר התאמה/ שיתוף פעולה.

במקרה של חילוקי דעות בין חברי ועדת ההיגוי, תכריע עמדתו של מנהל היחידה לפיתוח כלכלי  .6.3
 באשכול, והחלטתו תהיה סופית ומחייבת.

 ערבות ביצוע  .7

ות נותן השירותים, להבטחת ביצוע כלל השירותים במהלך תקופת לשם הבטחת מילוי התחייבוי .7.1
 10%בשיעור של  ההסכם, ימסור נותן השירות למזמין ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית

ידי -להסכם, אשר יאושר מראש על '2נספח ד, ערוכה לטובת המזמין, בנוסח מסך ההתקשרות
ן זה יהיה המדד הידוע יהמזמין, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן, כשהמדד הבסיסי לעני

 (.ערבות הביצוע -)להלן  כמשקיפיםבמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ושתהיה 

 מסירת ערבות הביצוע הינה תנאי הכרחי לחתימת/תקפות ההסכם. .7.2

חודשים, והיא תוארך מעת לעת  3נו למשך כל תקופת ההסכם, בתוספת של תוקף ערבות הביצוע הי .7.3
 לפי דרישת המזמין.

בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבות הביצוע, או שיפוג תוקפה של הערבות, מתחייב נותן  .7.4
ימים מיום השימוש בערבות הבנקאית, ערבות  7 -השירותים להמציא למזמין תוך לא יאוחר מ

 הה במהותה ובשיעורה לערבות בנקאית בה נעשה שימוש או שפג תוקפה.בנקאית חדשה הז

האשכול יהיה רשאי, לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לאשר מסירת שיק בסכום הנ"ל חלף ערבות  .7.5
 הביצוע. 

 אחריות .8

נותן השירות יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם  .8.1
לאשכול ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד נותן השרות, הנובע, 
בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע העבודות ובין 

 אחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.ל
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נותן השירות מצהיר ומתחייב כי ברשותו פוליסות ביטוח המכסות את כל הסיכונים / ביטוחים  .8.2
הכרוכים בביצוע השירותים נשוא ההסכם, לרבות ביטוח תאונות אישיות, ביטוח חבות מעבידים 

 צ"ב.וכיו

 נותן השירות קבלן עצמאי .9

נותן השירות מצהיר כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא נותן את השרות לאשכול. כן מצהיר  .9.1
נותן השירות כי הוא רשום כעוסק מורשה במע"מ ורשום כעצמאי במוסד לבטוח לאומי ובמס 

 הכנסה. 

נותן השירות מצהיר שאין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו או בין מי מטעמו לבין  .9.2
ול יחסי עבודה וכי כל העובדים שיועסקו על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו לפי האשכ

 הסכם זה, יהיו וייחשבו כעובדיו בלבד ולא יהיו בינם לבין האשכול יחסי עובד ומעביד. 

כן מתחייב נותן שירות לשפות את האשכול בגין כל תובענה שתוגש כנגד האשכול שעילתה בקיום  .9.3
ביד בין נותן השירות או מי מעובדיו לאשכול, בין אם תוגש ע"י נותן השירות ו/או יחסי עובד ומע

 ע"י עובדו ו/או ע"י חליפם ו/או יורשם על פי דין ובין אם ע"י צד ג' כלשהו.

  -בכל מקרה בו נותן השירות אינו תאגיד  .9.4

זאת נותן השירות מצהיר ומדגיש בזאת כי ביקש להעניק את השירותים לאשכול במתכונת  .9.4.1
של נותן שירותים, בהתאם לשיקוליו הפרטיים השונים ובכלל זה שיקוליו הכלכליים וכי הוא 

 אינו מעוניין להיות במעמד של עובד שכיר . 

נותן השירות מצהיר בזאת, כי מתכונת זאת מובנת לו, מקובלת עליו ולא נכפתה עליו וכי אין  .9.4.2
 ול.לו כל רצון כי יתקיימו יחסי עבודה בינו לבין האשכ

נותן השירות מצהיר בזאת, כי הובהר לו וידוע לו שהליך קליטת ואיוש משרת עובד ברשות  .9.4.3
מקומית מחייב קיומם של מספר תנאים ובכלל זה אישור נחיצות משרה, הליך מכרז לקליטת 
עובד והליכי מינוי כמתחייב ע"פ חוק בלעדיהם לא ניתן להעסיק עובדים. נותן השירות מצהיר 

שהליכים אלה לא ננקטו טרם חתימת הסכם זה ולצורך קבלת השירותים נשוא כי הובהר לו 
 הסכם זה ומשכך התנאים האמורים אינם מתקיימים ולא יתקיימו בעניינו.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מצהיר נותן השירות כי ברור לו ומוסכם עליו כי התמורה המפורטת  .9.4.4
לפי האשכול, והנחתו של האשכול כי בינו בהסכם, מבוססת על הצהרותיו לעיל, המצג שיצר כ

 לאשכול אין ולא מתקיימים יחסי עובד ומעביד. 

בזאת כי בתמורה הנקובה בהסכם נכללות עלויות שונות ובכלל זה למען הסדר הטוב, מובהר  .9.4.5
מהתמורה. משכך וככל שיקבע כי בין הצדדים מתקיימים יחסי  40%עלויות מעביד, המהוות 

מהתמורה בתוספת  40%שכול את ההפרש בשיעור ות יהיה להשיב לאעבודה, על נותן השיר
 התמורה ועד התשלום בפועל.  הפרשי הצמדה וריבית כחוק מתאריך תשלום

האמור בסעיף זה יחול בין אם תועלה התביעה כלפי האשכול ע"י נותן השירות ובין אם תועלה 
יורשיו ו/או צד ג' אחר הקשור  ע"י עובד של נותן השירות ו/או ע"י חליפם ו/או עזבונם ו/או

בו ובהקשר זה יראו את נותן השירות ו/או את עזבונו כמחויבים בהשבה דלעיל לפני ביצוע 
 תשלום כלשהו לנותן השירות ו/או עזבונו /או חליפיו.

 סודיות, איסור תחרות וניגוד עניינים .10

 נותן השירות מתחייב לשמור בסודיות גמורה כל נתון ו/או מסמך ו/או ידע ו/או מידע  .10.1
  הקשורים למתן השירותים לאשכול ואשר אינם נחלת הכלל.

נותן השירות ער לכך כי מדובר במידע פרטי וסודי, בין השאר, של תושבי הרשויות החברות 
, ואף להנחות את עובדיו בהתאם, מידי באשכול, והוא אחראי על שמירת המידע בסודיות מוחלטת

 תקופה.
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ללא הגבלת זמן וכל עוד המידע  -האמור בסעיף זה יחול בתקופת ההסכם ואף לאחריה  .10.2
 הנ"ל אינו נחלת הכלל.

, כי הוא 2/11נותן השירות מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  .10.3
ב לקיים את כלל הוראות החוזר, לרבות חובת מילוי פי חוזר זה וכי הוא מתחיי-מתחייב לנהוג על

ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים, ביחס לכל -טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על
  עובד שיבצע את השירותים. הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי בחוזה זה.

 ידי האשכול.-פסים אלו עלמובהר כי תנאי לתחילת ביצוע השירותים הינו חתימה ואישור של ט

נותן השירות מתחייב שהוא או עובדיו לא יעמדו במצב של ניגוד עניינים בין עסקי נותן  .10.4
  השירות ו/או מבצע השירותים בפועל לבין השירותים הניתנים לאשכול. 

בכל מקרה בו יהיה חשש לניגוד עניינים, מתחייב נותן השירות להודיע על כך לאשכול מראש ולקבל 
  אישורה בכתב לפעולה כמפורט לעיל. את

 התחייבות זו הינה התחייבות יסודית בהסכם זה והפרתה תהווה הפרה יסודית. 

( של DATA BASEנותן השרות מתחייב בזאת כי הוא לא ישתמש במאגרי המידע ) .10.5
 האשכול לשם קידום לקוחותיו האחרים.

כך משום היתר לנותן השירות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לכך ומבלי שיש ב .10.6
להפר איזו מהתחייבויותיו כלפי האשכול, מתחייב נותן השירות לשפות את האשכול בגין כל נזק 
ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, אשר ייגרמו לאשכול באם יפר נותן השירות ו/או מי מטעמו אחת 

 מההתחייבויות המפורטות לעיל.

 ביטוח  .11

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא -מבלי לגרוע מהתחייבויות נותן השירותים על .11.1
פי כל דין. תנאי לחתימת הסכם זה הינו עריכת ביטוח כמפורט בנספח אישור קיום -יהיה אחראי  על

ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )להלן: "אישור קיום ג'' ביטוחים המצ"ב להסכם זה כנספח 
בלבד. אי המצאת  לו על נותן השירותיםוביטוחים"(. עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יח

 האישור מכל סיבה שהיא ו/או שינוי בתוכנו מכל סיבה שהיא, אינם פוטרים את נותן השירותים
 מאחריות על פי דין ו/או הסכם זה.

ר קיום ביטוחים, הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישו .11.2
או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד  אשכולהנם מזעריים ואין בהם משום אישור של ה

יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת  לביטוח. על נותן השירותים
 ולצד שלישי כלשהו.  אשכול, ל ולמנוע הפסד ל

על פי  ולביצוע התחייבויותי ש את נותן השירותיםמחשבים , מקרנים וכל ציוד אחר המשמ .11.3
ולאחרים. באם  אשכול, לנותן השירותיםהסכם זה, יבוטחו בביטוח מתאים בכדי למנוע הפסד ל

לוודא כי גם הם  ושיתיר זאת הסכם זה (  יהיה עלי לפעיל קבלני משנה ) ככי נותן השירותים
 .וכפי שנדרש ממנומחזיקים בביטוח מתאים 

) לרבות   וו/או למי מהבאים מטעמ ערוך נותן השירותיםיחים הנוספים  אשר בכל הביטו .11.4
סעיף בדבר וויתור על זכות  ירשםקבלני משנה ( ואשר קשורים לביצוע התחייבויות נשוא ההסכם ,  

 או גופים קשורים\ו אשכולו/או הישובים בתחום הפעילות של ה אשכולהתחלוף של המבטח כלפי ה
 מטעמם.או הבאים \ו

את אישור קיום  אשכולל מציא נותן השירותיםיימי עבודה לפני כניסת הסכם זה לתוקף,  14 .11.5
ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח -ביטוחים כשהוא חתום על

 הנדרשים בו. 

 מציא נותןיימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים,  14 .11.6
בסיפא שלו תחת  ושוב את אישור קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחי אשכולל השירותים

הכותרת " אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:...". תהליך זה יחזור על עצמו 
 שרות גם אם פג תוקפו של ההסכם. אשכולל ןנות כל עוד הסכם זה בתוקף וכל עוד נותן השירותים
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 חבות על פי דין . וסדיר ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לי תן השירותיםנו .11.7

האמור בסעיף זה )סעיף ביטוח( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של נותן  .11.8
 על פי הסכם זה.  השירותים

 הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של יסודית של ההסכם.  .11.9

י בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור מוצהר ומוסכם בין הצדדים כ .11.10
על פי הסכם זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה ו מאחריות כלשהו לנותן השירותים

כאמור לעיל, אין בה  אשכוללפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי ה
 לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.אחריות כלשהי  אשכולכדי להטיל על ה

יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום ביטוחים אך  אשכולמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .11.11
 לא יהיה חייב לעשות כך .

לשנות או לתקן  יהיה רשאי לבקש מנותן השירותים אשכולמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .11.12
להתחייבויות על פי ההסכם ו/או ע"פ דרישות יועץ את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימו 

. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים אשכולהביטוח של ה
 אחריות כל שהיא.   אשכולולא תחול עקב כך על ה

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת  .11.13
 בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך.  שא נותן השירותיםית ביטוח כנדרש , יאו אי הסדר

אחראי לגביהם, לרבות  והיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהיני ולבד נותן השירותים .11.14
 נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.

ם העולים על סכומי הביטוח אחראי לגביה ולנזקים שהינ היה אחראיי ולבד נותן השירותים .11.15
 וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות.

ו/או  אשכולכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה ומצהיר כי לא תהיה ל נותן השירותים .11.16
 א זכאיובגין נזק שה וו/או הבאים מטעמ או גופים קשורים\ו אשכולהישובים בתחום הפעילות של ה

א פוטר בזאת והנ"ל, או ביטוחים אחרים שעשה או יכול היה לעשות, והלשיפוי עפ"י הביטוחים 
אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק 

 בזדון.

את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיה ו/או זכויות  הפר נותן השירותים .11.17
אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא  השירותים הא נותןיוהבאים מטעמו,  אשכולה

הא מנוע יא ווהבאים מטעמו, וה אשכולתביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי ה ותהיינה ל
 והבאים מטעמו. אשכולמלהעלות כל טענה כאמור כלפי ה

 אשכולה לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, יהיהו בהתחייבות לא עמד נותן השירותים .11.18
 זכאי, אך לא חייב )וככל שיוכל(, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומה של נותן השירותים

לכל סעד  אשכולו/או לשלם במקומה כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של ה וועל חשבונ
ך תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהל של נותן השירותים ואחר. הזכות לערוך ביטוח במקומ

 תקופת ההסכם .

לשאת בתשלומים המוטלים על המעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או  על נותן השירותים .11.19
כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים, וכן לדווח לביטוח הלאומי על קבלני המשנה 

 .ומטעמ

 מסירת מסמכים ומידע למזמין .12

 דרישתו, מידע/מסמכים הנוגעים לשירותים.נותן השירות מתחייב לתת למנהל, מיד, לפי  .12.1
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רותים או בגמר ההסכם או הפסקתו, ימסור נותן השירות ללא תמורה למזמין, יבגמר ביצוע הש .12.2
 רותים.יימים, כל מסמך של האשכול או שערך נותן השירות בקשר עם ביצוע הש 3תוך 

לאה לכל הנתונים כן מתחייב נותן השירות לאפשר לאשכול או לכל ספק אחר מטעמו, גישה מ .12.3
והמידע, התיעוד והגיבוי המצויים בידי נותן השירות וכן גישה מלאה לכל המערכות לצורך הסבת 
 הנתונים, או המשך הפעילות המלאה של שירותי המחשוב עד לתחילת פעילותו של ספק אחר.

ירות למען הסר ספק סיום תקופת ההסכם הכוונה לכל מקרה בו הסתיימה ההתקשרות בין נותן הש
לבין האשכול מכל סיבה שהיא, לרבות ביטול ההסכם על ידי מי מהצדדים, וזאת ללא כל תמורה 

 מן האשכול בגין המשך הפעילות כאמור.

המידע והידע המצוינים בסעיף הקודם כוללים את כל הנתונים הגולמיים, הנתונים המחושבים  .12.4
רמט הגיבוי, נתוני אב, תנועות, כולל פרוט האלגוריתמים לפיהם חושבו, נתוני הגיבויים ופו

מסמכים סרוקים, תמונות, אינדקסים, טבלאות משתמשים, הרשאות, וכל סוגיה הנתונים כולל 
 טבלאות המפרטות את מבנה הנתונים.

 נותן השירות לא יהיה זכאי לתשלום כל תמורה בגין העברת הנתונים כאמור לעיל. .12.5

לכל רשות מוסמכת אחרת על מנת לקבל צוו מניעה נותן השירות לא יהיה רשאי לפנות לערכאות או  .12.6
אשר יחסום בפני האשכול גישה לנתונים ו/או מידע המונעים מהאשכול להתקשר עם ספק אחר 

 לצורך מתן השירותים או גישה לכל המידע המצוי אצלו בקשר עם פעילות האשכול.

יינו של המזמין והמזמין ידי נותן השירות אגב ביצוע השירותים הינם קנ-כל המסמכים שנערכו על .12.7
רשאי להשתמש בהם, לרבות באלה שערך נותן השירות. נותן השירות יהיה מנוע מלתבוע כספים 

  ח דיני עשיית עושר וכיו"ב.ובגין השימוש במסמכים, לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים או מכ

רותים ישל הש ידי המזמין, נותן השירות ידאג להעברה מסודרת, מלאה ונאותה-ככל שיתבקש על .12.8
ככל שיידרש במסגרת ההתקשרות,  -לנותן שירות אחר מטעם האשכול, תוך מתן הסברים והדרכה 

  וללא דרישת תמורה נוספת בגין כך.

 שונות .13

 אין באמור בחוזה, כדי לגרוע מסמכות / חובה ציבורית של האשכול. .13.1

נותן השרות אינו רשאי להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו לצד שלישי כלשהו, אלא בהסכמת  .13.2
האשכול, מראש ובכתב. לעניין זה יראו "העברה" גם כהעברת מניות החברה לצד שלישי בשיעור 

 . 30%העולה על 

 כל שינוי/תוספת לחוזה שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין, לא יהיה להם תוקף מחייב. .13.3

 .1970-סכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אעל ה .13.4

פי חוזה ובין בדרך -המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום שמגיע או יגיע לו מנותן השירות, בין על .13.5
 אחרת. לנותן השירות לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון. 

או נתן אורכה לנותן השירות לביצוע איזו לא הפעיל המזמין זכות לפי החוזה או הדין,  .13.6
 מהתחייבויותיו, לא ייראה הדבר כויתור מצד המזמין על זכות זו.

פי הסכמים אחרים שנחתמו, ככל -נותן השירות מצהיר כי הסכם זה אינו בא לגרוע מחובתו על .13.7
 שנחתמו, בין נותן השירות לבין האשכול והוא מתחייב למלאם כמתחייב מהוראותיהם.

 ות הצדדים לצורך החוזה הן כמופיע במבוא לחוזה.כתוב .13.8

שעות משעת משלוחה  72כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה למענה מקץ  .13.9
 תחשב כאילו נתקבלה באופן מיידי. -בדואר רשום, ואם נמסרה ביד 
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_______________      _________________ 

 האשכול                          נותן השירותים

 ]בצירוף חותמת וחתימת מורשי חתימה[

 

 

 אישור עו"ד במקרה שנותן השירות תאגיד

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י 

מורשי החתימה של נותן השירות,  -_______________________ת.ז __________________ 

  וחתימתם, בצירוף חותמת נותן השירות, מחייבת את נותן השירות לכל דבר ועניין.

           

    

 ________, עו"ד____       
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 נספח ג'
 אישור קיום ביטוחים

 לכבוד

 רשויות נגב מזרחי  ו/או הישובים בתחום הפעילות של האשכול ו/או גופים קשורים   ערים אשכול איגוד

 להלן לשם הקיצור "האשכול"

 , בית כרמית, דימונה65מרכז מסחרי 

 
 

_             )להלן 580627487)ע"ר( מ"ר  מאיצים עסקיים נותן השירותיםאישור קיום  ביטוחים של   הנדון: 
 "(נותן השירותים"

 )להלן:  "ההסכם"(למתן שרותי יעוץ במסגרת תוכנית הכוכבים להסכם  בקשר

 

נותן אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם "
 " והאשכול את הביטוחים להלן בקשר עם הסכם:השירותים

 

. הפוליסה מבטחת את  חבות המבוטח על פי דין כלפי כל  פוליסה לביטוח אחריות מעבידים .1
גבולות  העובדים המועסקים על ידו. התחום הטריטוריאלי על פי פוליסה חל בכל רחבי הארץ.

 .למקרה אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח₪  20,000,000האחריות בפוליסה זו הנם 
 

. הפוליסה מבטחת את אחריותו על פי דין של המבוטח בגין  פוליסה לביטוח אחריות מקצועית .2
למקרה אחד ובמצטבר במשך תקופת ₪  4,000,000מעשה או מחדל מקצועי בגבולות אחריות של 

. בביטוח זה אין כל חריג או סייג בגין: אי יושר של עובדים. חריגה מסמכות. אובדן השימוש הביטוח
ת או השמטה. אחריות בגין קבלני משנה. אובדן מסמכים ועיכוב כתוצאה ממעשה או מחדל או טעו

 ומידע.  
תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שישה חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח כאמור ע"י 
המבטח או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המבטח את חבות המבוטח באותם תנאים כפי הפוליסה 

 שפקעה  .

 רטרואקטיבי  מיום ___________________     בפוליסה רשום תאריך 

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

 

. הפוליסה מבטחת את  חבותו על פי דין של המבוטח  .פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי3
במשך  ש"ח למקרה אחד ובמצטבר 4,000,000כלפי צד שלישי, לרבות האשכול בגבולות אחריות של 

תקופת הביטוח.  ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי . הטריטוריאלי על פי 
 פוליסה חל בכל רחבי הארץ.
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 :בהתייחס לפוליסות לעיל

כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל  .1
פי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותו -מבטחיו, ולגביו, הביטוח עלכלפי האשכול וכלפי 

במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיו, מבלי שתהיה לנו זכות תביעה 
. ולמען הסר ספק אנו 1981-ממבטחיו להשתתף בנטל החיוב כאמור בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א

 כפל כלפיו וכלפי מבטחיו. מוותרים על טענה של ביטוח
בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח  .2

 יום מראש. 60הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי האשכול  לפחות 
 בלבד. נותן השירותיםהשתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על  .3
כלפי האשכול והבאים מטעמו. הוויתור לא יחול כלפי אדם שביצע אנו מוותרים על זכות התחלוף  .4

 נזק בזדון.
לא יגרע מזכות האשכול  נותן השירותיםאי קיום תנאי הפוליסה/ות והתנאותיה/ן בתום לב על ידי  .5

 ות.פי הפוליסה/-והבאים מטעמו לקבלת שיפוי על
 ונו במפורש ע"י האמור לעיל.אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא ש .6
 

 בכבוד רב,

 שם חברת הביטוח _________________________           

 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                 

 

 

 :פרטי סוכן הביטוח 

 שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________

 

 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

 רשימת הפוליסות : מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

ביטוח אחריות    
 מעבידים

 שלישיביטוח צד    

ביטוח אחריות    
 מקצועית

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

ביטוח אחריות    
 מעבידים
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 בכבוד רב,

 

 שם חברת הביטוח _________________________

 

          ___________      __________   __________________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                 

  

 שלישיביטוח צד    

ביטוח אחריות    
 מקצועית
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 1'נספח ד

 ערבות הצעה
 
 

 בנק: ________________        לכבוד
 סניף: _______________     איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי

 מיקוד: ______________   
 תאריך: ______________        

 ג.א.נ.,

 _____________ערבות בנקאית מס' הנדון:    

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים המבקשים -על פי בקשת ______________________________ )להלן 
אלף  ארבעים)₪  40,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלֹ  , 02/2019למכרז פומבי מס' 

 שקלים חדשים(. 

"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ
אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את 
הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 

 פיכם.כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כל

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 31/10/2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 לא תענה. 31/10/2019דרישה שתגיע אלינו אחרי יום 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 31/10/2019לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,        

 _____________________בנק :        
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 2'נספח ד

 ערבות ביצוע

 בנק: _________                             לכבוד,
 סניף: _______________                    איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי

 מיקוד: ______________   

 תאריך: ______________        

 ג.א.נ;

 בנקאית צמודה מס' _____________ערבות הנדון:    

( לביצוע התחייבויותינו לפי הסכם מיום ______________ "המבקשים"על פי בקשת _________ )להלן 
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של הפעלת תכנית כוכבים ל 02/2019במסגרת מכרז מספר 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך ( דשיםשקלים ח במילים: שמונים אלף) ₪  80,000
 (."הפרשי הצמדה"הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם 
ישתכם בתהליך כלשהו או באופן הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דר

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

ות, שכל אחת אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דריש
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה :

 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. -"מדד" 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :

( כי "המדד החדש"לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה 
( יהיו "המדד היסודי"המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם ביום _______ )להלן 

הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק 
 במדד היסודי.

 לתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה ב

 ועד בכלל. 30/08/2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה. 30/08/2020דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  30/08/2020לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 בכבוד רב,                                          

 בנק : _____________________                 
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 1נספח ה'
 

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

 
 

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

 - _________________________ אצל המציע _________________________ )להלן -אני משמש כ
בי מס' ____  אשר פרסמה האשכול לביצוע העבודות נשוא המכרז )להלן (,  שהגיש הצעה למכרז פומהמציע

 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.המכרז( -

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .1

 בתצהיר זה: .2

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
 השליטה 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-)רישוי( התשמ"אכהגדרתה בחוק הבנקאות       -    "שליטה"

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע  .3
 [: במשבצת המתאימה Xיש לסמן ]

  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 
סקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, , לפי חוק עובדים זרים )איסור הע2002באוקטובר 

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

  לפי חוק 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
ר ו/או לפי חוק שכ 1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות  1987-מינימום, התשמ"ז
 ממועד ההרשעה האחרונה;

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

_________ 
 חתימה         

 אישור

____________, הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה 
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.
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 2נספח ה'
 

 1976 -אנשים עם מוגבלות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר בדבר העסקת 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( המבקש להתקשר עם המציע"  וא המציע )להלן:הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שה
 איגוד ערים אשכול נגב מזרחי. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן 

 לא חלות על המציע. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף      

חלות על המציע והוא  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף      
   אותן. מקיים

נדרש  חלות על המציע 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף 
 :במשבצת המתאימה( xלסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ     

 עובדים או יותר. 100המציע מעסיק      

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים      
 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998

המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם      
הוא , 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע  פעל ליישומןפנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה 
 ם ממועד ההתקשרות.ימי 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 
אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 

וכי על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 
 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________              ____________________         _____________ 
 מהחתי                           חותמת ומספר רישיון                                   תאריך
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 ספח ו'נ

 תאריך: _________
 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי

 ג.א.נ.,

  02/2019מכרז פומבי מס'  –התחייבות כתב הנדון: 

 

אני/אנו הח"מ _________________________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא 
 _________________________________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו  .1
 (. מסמכי המכרז")להלן: "

נסיבות הקשורים הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, ובחנו את כל התנאים וה .2
ו/או הנובעים מהם, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים להשפיע במתן השירותים 

 על קיום כל התחייבויותינו.

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז  .3
 מתחייבים בזה לקיים את כל התחייבויותינווההסכם האמורים, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו 

 נשוא המכרז וההסכם.

אנו מסכימים כי האשכול חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי  .4
והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של 

 האשכול.

 ים בזה כלפיכם, כדלקמן:במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייב .5

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  6.1
 ידכם.-אחר, כפי שיקבע על

העתקי כל האישורים והמסמכים האחרים  -ההסכם במועד חתימת  -להפקיד בידיכם  6.2
 .ואישור קיום ביטוחים כנדרש במסמכי המכרז והחוזה, לרבות הערבויות הבנקאיות

על כל  ההסכםהננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו  .6
בכלל, תיחשב ההסכם ידינו, וגם אם לא נחתום על -המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

לי שהדבר יגרע ידי האשכול בכתב, כחוזה מחייב בין האשכול לבינינו, מב-הצעתנו וקבלתה על
 מזכויות האשכול כמפורט במסמכי המכרז. 

כנדרש כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית,  .7
 -מייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו על פי תנאי המכרז, ו

ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה  7תוך  ההסכםום על שבהצעתנו זו ולא נחת -כולן או מקצתן 
שתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שיקבע האשכול, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את 
הערבות הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור 

גד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנ
 הנ"ל.

להבטחת קיום הצעתנו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת החוזה, ערבות  .8
ואתם תהיו הסכם בנקאית אוטונומית לפקודתכם כנדרש במכרז, שתעמודנה בתוקפה לכל תקופת ה

 , כולן או מקצתן.במידה ונפר את התחייבויותינו כלפיכם הרשאים לחלט
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חודשים מהמועד  שלושהאנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך  .9
ידי אשכול. במידה ובמהלך -האחרון שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על

 חוי.ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל די-תקופה זו נידרש על

אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות  -)במקרה של תאגיד( 
 פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.-שלנו על

מוצהר ומוסכם בזאת כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות  .10
המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי 

 על כל טענות אלה.

הובהרו לנו היטב והבנו את אופן בחינת ההצעות במכרז, לרבות אופן הגשת ההצעות ושקלול  .11
 ההצעות הכשרות במכרז.  

עבור מתן כלל השירותים כמפורט במסמכי ההסכם ובמכרז עבור לאור כל האמור לעיל, הצעתנו  .12
 :כדלהלן הינהעבור כהגדרתם במסמכי המכרז וההסכם,  עסקיםה

 

 שקלול שיעור מחיר ללא מע"מ הרכיב #

 10במידה ובתוכנית נכללים עד עבור עסק אחד  מחיר .1
  עסקים

סך של 
 ___________

 כולל לא₪ 
 "מ.מע

המחיר לא יעלה 
 29,500ע"ס של 

 לכל עסק.₪ 

90% 

 11-15  ובתוכנית נכלליםבמידה הנחה עבור כל עסק  .2
עסקים בקבוצה ה 5 ההנחה תחול על כל .עסקים

 11-15עסקים בטווח שבין  5הרלוונטית, דהיינו, 

 אין לנקוב באחוז הנחה שלילי.

 %______הנחה.

מחיר לאחר 
הנחה לכל עסק 
סך של ______ 

 לא כולל מע"מ.

 

5% 

  במידה ובתוכנית נכלליםהנחה עבור כל עסק  .3

עסקים ה 5 ההנחה תחול על כל .עסקים 16-20
עסקים בטווח שבין  5בקבוצה הרלוונטית, דהיינו, 

 בכלל.ועד  16-20

 אין לנקוב באחוז הנחה שלילי.

 %______הנחה.

מחיר לאחר 
הנחה לכל עסק 

______ סך של 
 לא כולל מע"מ.

 

5% 

 הנוסחה לשקלול המחיר הינה כמפורט במסמכי המכרז.

במקרה של סתירה בין הסכום בו ינקוב המציע לאחר הנחה ובין שיעור ההנחה, יקבע הסכום לפי 
 המחיר הנקוב לאחר הנחה. 
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  .בפועלהתשלום יבוצע בהתאם לכמות העסקים אשר ישתתפו בתוכנית, ידוע לנו כי  .13

, תבפועל בתוכניהתמורה נשוא ההסכם תתעדכן בהתאם לכמות העסקים אשר ישתתפו ידוע לנו כי  .14
 בהתאם להצעתנו לעיל.

כמו כן ידוע לנו כי במקרה בו עסק יוצא מהתוכנית, בין אם ביוזמתו ובין אם ביוזמת ועדת ההיגוי,  .15
 נהיה זכאים לקבלת החלק היחסי עבור ליווי העסק, בהתאם למועד היציאה מהתכנית.

שתתפו בתוכנית, אם בכלל. כן ידוע לנו כי האשכול אינו מתחייב לכמות מסוימת של עסקים אשר י .16
ומטה, יהיה רשאי האשכול שלא להפעיל  6ידוע לנו כי במקרה בו כמות הנרשמים לתוכנית תעמוד על 

 את התכנית, ולבטל את ההסכם, ובמקרה זה לא תהיה לנו טענה כלשהי כלפי האשכול.

 

 שם המציע ____________________

 כתובת _______________________

 תאריך _______________________

 טלפון: _______________________

 מס' פקס': ____________________

 שם איש קשר:__________________

 טלפון נייד איש קשר:_____________

 

 

 

 

 
       __________________________ 
 חתימת המציע                       

 במקרה של תאגיד()חתימה וחותמת       
 
 


