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  מי אביבים קשרי קהילה בפרויקטים שמבצעת   ניהולשירותי  לקבלת  7/2045מס'  פומבי דו שלבי  מכרזהנדון :  
 יפוברחבי העיר תל אביב 

 

 ניהול  שירותילקבלת את הצעות זמבקשת ב( או "מי אביבים"ו/"החברה" להלן: ) בע"מ 2010חברת מי אביבים  .1
 .הסכםוה במסמכי המכרזכמפורט  אביב יפוי העיר תל ביבים ברחבא מיצעת ויקטים שמבהילה בפרקשרי ק

 
ואפשרות  1993-ים, התשנ"גד' לתקנות חובת המכרז 17ית לפי תקנה בי עם בחינה דו שלבכרז פוממהוא  המכרז .2

 "(.המכרזלהליך תחרותי נוסף )להלן: "
 

פיעים התניות המו, התנאים ותומציע, תהווה לכל דבר ועניין הסכמת המציע לכל ההורא ידי-עלהגשת הצעה  .3
 .רזכממכי הר מהווה לחלק ממסבמסמך זה ובכל מסמך אח

 

אותם על המציע לצרף להצעתו כשהם  מכרזהסמכים הרשומים מטה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי מה .4
 חתומים:

 

 עמוד מסמך סידורי

 1-10 מכרזמסמכי ה 1

 11 טופס הצעת מחיר -נספח א'  2

 12 עה קיום הצייבות להתח סטופ  -' נספח ב 3

 13 הצהרה על ניסיוןטופס  -נספח ג' 4

5 
עיריית תל אביב, חברות עירוניות של בניסיון בעבודה צהרה על ס הטופ - 'דנספח 

 עיריית תל אביב ומי אביבים
14 

6 
תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  - 'הנספח 

 1987 -שכר מינימום, התשמ"ז  בהתאם לחוקו 1991 -א "נתנאים הוגנים(, התש
15 

 16 מכרזי ההגבלים העסקיים ואי תיאום מירה על דינש בדבר הצהרה -' ונספח  7

 17-34 הסכם -' זנספח  8

 
 הצעתו, את המסמכים הבאים:יצרף למציע , הלעיל 4בנוסף למסמכים המנויים בסעיף  .5

 
 תעודת עוסק מורשה.יש לצרף . אחרת, ותדגהעתק מתעודת ההתאאם המציע חברה,  5.1

 

יד, שמות בעלי המניות או השותפים ושיעור על שם התאג ה חשבוןאו רואם המציע חברה, אישור עו"ד א 5.2
אחזקותיהם, שמות מנהלי התאגיד )דירקטורים(. במידה ומי מבעלי המניות במציע הינה חברה ו/או 

יעור ות, לפי המתאים, ושו/או שותפ באותה חברה םשותפות, יש לפרט את בעלי המניות ו/או השותפי
 ולא חבר בני אדם או גוף משפטי אחר.ות בשר ודם לכדי ישיגיע  אחזקותיהם עד שהפירוט

 
 א תותר הגשת הצעה משותפת.ל .6

 
 .2020 לשנתאוגוסט  חודשב משוער לתחילת ההתקשרות הינוהמועד ה      

 
 זה: מכרזהזמנים ב לוחות .7

 .0011:בשעה  06/2020/16', הגיתקיים ביום ( בהחו איננה ותפההשתתכנס מציעים ) 7.1

בניין אמות אירופה, קומת כניסה, , תל אביב, 37ערך במשרדי החברה, שד' שאול המלך גש לכנס תנקודת המפ

 חדר הישיבות.
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  . 0015: עהבש 2020/60/23 -', הה ביוםהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה:  7.2

 
 .0021: בשעה 2020/60/30 -ה ',ה ביום :תוהצע להגשת המועד האחרון 7.3

 
 עד לתאריך והשעה הנקובים   המכרזים )מכל סיבה שהיא(הצעות שלא תהיינה בתיבת **

 ** לא תישקלנה -לעיל  
 

 שאלות הבהרה .8

דוא"ל הבת ותכב לחברהלעיל להגשת שאלות הבהרה, המציע רשאי להודיע  7עד למועד הקבוע בסעיף    8.1

avivim.co.il-linoyis@mei  ,ות או חוסר בהירות שמצא שגיאות, אי התאמעל כל סתירות
, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או ענין כלשהו הכלול מכרזבמסמכי ה
ת נספח סכם, לרבוהל עתוגהנערה או על כל שאלה או ה מכרזה או הנוגע לעבודה נשוא מכרזבמסמכי ה

 . (2 )נספח הביטוח
 

 ו/או פרט זה לאחר הגשת ההצעות. יהיה מנוע מלטעון כנגד סעיף מציע שלא ישלח הודעה כאמור   8.2
 

 יחייבוהחברה מ בכתב שתתקבלנה תשובות  ורק, טלפונית שיימסר למידע אחראית תהיה לאהחברה    8.3
 ה.תוא
 

בלבד:  WORD(, על גבי מסמך עה להלןרת )שמופידוסלה מהם בטבם לערוך את שאלותינדרשי יםהפונ   8.4
המכרז/ ההסכם ופירוט השאלה בלשון בהירה מס' סעיף ו/או נספח במסמכי  מס' סידורי של השאלה,

 "כללי".  -בשפה העברית. ניתן לשאול גם שאלות כלליות, ואז לציין בטור סעיף/נספח 
 

 "דמס
פח או נס/ו סעיף מס'

 ההסכםבמסמכי המכרז/ 
 שאלהה טרויפ

 
 
 

  

 
 

 הינה ללא עלות מכרזבתתפות הש .9
 

מאתר האינטרנט של חברת מי אביבים  מכרזשבנדון ידפיס את מסמכי ה מכרזש הצעה למציע המעוניין להגי
 . avivim.co.il-www.mei - בע"מ בכתובת  2010

 
 תקופת ההתקשרות .10

 

להאריך . לחברה שמורה האופציה "(תקופת ההתקשרות הראשונה"לן: הל) לשנה הינה תקופת ההתקשרות 10.1
( תקופות נוספות 4) ארבעד עבמס' תקופות נוספות את תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופה אחת או 

 אם ימומשו כל האופציות בהסכם(. ,שנים 5)סך הכל התקשרות בת או מס' שנים ברצף בנות שנה אחת 

ודעה בכתב בה ,בכל מועד ומכל סיבה שהיא ו/או להפסיק את ביצועו, זה םלבטל הסכ תיארשהחברה תהא  10.2
 ם מראש.מיי 30לפחות 

 
 

 אופן הגשת ההצעה .11
 

( 12:00ה עד השע 04/02/2020)ביום  07:00-15:00בין השעות  'ה -' ים אש בימלהגי ישעה ההצ את 11.1
בניין  ,תל אביב ,37 ךשאול המל 'דש, מ"בע 2010תיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חברת מי אביבים ל

 קומת כניסה ,אמות אירופה
 

  .בלבד מכרזההצעה תוגש על גבי מסמכי ה 11.2
 

mailto:linoyis@mei-avivim.co.il
http://www.mei-avivim.co.il/
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יד קריא למלא את הצעתו בכתב גיל ור 4Aבדף  מכרזי הכמסמאת רגילה  להדפיס בהדפסהעל המציע  11.3
 סה.  ברור או בהדפו
 

מצורפים  ה םיהקבצעל גבי  ( יש למלא בצורה ממוחשבתד'-' ואת הצהרות הניסיון )נספחים ג 11.4
 ולהגישם ביחד עם מסמכי המכרז.

 
 .מכרזהמציע יצרף להצעתו כל מסמך נוסף הנדרש במסמכי ה 11.5

 
 כל מסמכי ההצעה חייבים להיות חתומים על ידי המציע. 11.6

 
 .הצעת המחירטופס  ביעל גויש לחתום בחתימה מלאה + חותמת בשולי כל עמוד  11.7

 
 :פורט להלןמכ ת נפרדותוימעטפות הרמט (2)תי בש גשה תועההצ 11.8

 

          "מסמכים לתנאים מוקדמים ואמות מידה: "במקום בולט המילים וינעליה יצו - מעטפה אחת 11.8.1
 .פרט להצעת המחירוכל האישורים,  מכרזואליה יוכנסו כל מסמכי ה

 

ואליה תוכנס " רימח הצעת" :במקום בולט המילים נווייצעליה  - מעטפה שניה סגורה ומודבקת 11.8.2
 טופס הצעת המחיר.על גבי  שגהמחיר שתו תעהצ

 

 .ומספרו מכרזכנסו למעטפה אחת מאגדת עליה יצוין שם הטפות יושתי המע

 
ושינויים בטפסי המכרז ואין להוסיף תנאים, תניות, התניות, בקשות או  , הוספותאין לערוך כל מחיקות 11.9

או לחילופין, את ההצעה  זכות לפסול םיתקנה למי אביב גותתייכל הס ."(הסתייגויותת )להלן: "יוהסתייגו
 .הויות, תוך פרק זמן שיקבע על ידייגויות או להתנות את שקילת הצעה בהסרת ההסתייגלהתעלם מההסת

 
פח נסלא יוכל להגיש הצעה שהיא מעבר למחיר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר המצ"ב כ מציע 11.10

 .ת השירותירצעתו לקטגוהבמקסימום כמחיר היר מח יחושב ,מציע שיחרוג מכך א'.
 
סר, אי בהירות או דו משמעות, או כל הצעה שאינה כל הצעה הלוקה בח תהיה רשאית לפסול החברה 11.11

 ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
 

 מכרזתיקונים ו/או תוספות למסמכי ה .12
 

מועד לעד  בלעדכנם בכל שלו/או  וסיף להםהו לו/א מכרזה את מסמכי את הזכות לתקןה שומרת לעצמ החברה
 , כמו כן .או פקס/ל ו"ישלחו למציעים באמצעות דוא מכרזלם ושינויים בהתייחס וניעדכ הגשת הצעות.האחרון ל

 .מכרזעל המציע לצרף להצעתו את כל תשובות ההבהרה שניתנו במהלך הכי מובהר 
 
 תיאור השירות .13

 
 ודרהדוק ומס נדרש קשרבהם  רהבחה מבצעתם שיטקה בפרויקשרי קהיל להוניותי רהסכם הינו מתן שיהמהות 
 .ושביםעם הת

   מכרזבמים להשתתפות תנאים מוקד .14
 

כל התנאים המפורטים להלן בסעיף זה הינם תנאי סף מצטברים, הכרחיים ויסודיים. הצעה אשר לא תענה על 
בכל מטעמו,  צעות אחרולא באמו, עצמעמוד בלובה על המציע . חלספת - מהתנאים המפורטים להלן איזה

 :שלהלןים נאתה
 

 . 1976 -, תשל"ו ק עסקאות גופים ציבורייםחוים הנדרשים לפי המציע בעל  כל האישור 14.1

לשם עמידתו של המציע בתנאי זה, על המציע להמציא לחברה אישור על ניהול פנקסי חשבונות וניכוי מס 
 ם על ידוימ, כשהם חתוזרמכי הסמכלמ 'ו-ו 'ה יםכנספח ףבנוסח המצורירים צהף תבמקור, ובנוס

 עו"ד. ידי-עלומאומתים 
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תשתית דות בעבוקשרי קהילה )דוברות, מענה לפניות וכו'( ניהול  במתן שירותי ניסיון בעלהינו  ציעמה 14.2

 ₪  100,000של לפחות  מצטבר בהיקף 2018-2020נים הש הלךבמ שוניםגופים  3עבור בורי במרחב הצי

 .ףגו כל ורעבבכולל מע"מ( )ת חרונוים האשנ 3-במהלך ה

 

ובמקרה של  ,מכרזהלמסמכי  ג'נספח לחתום על ההצהרה המצורפת כו אל המציע למלע ,האמור תחלהוכ
 ,המציעי תיאור ופירוט של השירות שניתן על יד הכוללת בהצהרה, הצהרה של מנכ"ל החברה -חברה 

 3 הלךבמ צטברמבשל השירות היקף כספי ל ולכ מכרזהא שוירות נניתן הש םלה הגופיםשל  ימהרש
  .טלפון' מסו רטי אנשי קשרפלרבות , מועד מתן השירות , השנים האחרונות 

 

על  חתוםה ,התחייבות לסודיות, אבטחת מידע והיעדר ניגוד עניינים -להסכם 3 נספחאת המציע יצרף להצעתו  .15
 .ויד

 
 לניגוד עניינים, ככל שיעלה מהתצהירים.   שחשיין נעב תכריעה ועדת המכרזים של החבר

 
הוא מוטעה ולא חברה נמצא שהצהיר על מידע שמציע שלאחר בדיקת העה של סול הצפלרשאית  ברה תהאחה .16

 מהימן ויש בו כדי להטעות את החברה ו/או נמנע מלהצהיר על מידע רלוונטי.

 
 , שיון או כל מסמך אחר יהיתר, ר ,, אישורסמךעתו מהצרשאית לאפשר למציע אשר לא המציא עם החברה 

  .החברה ידי-לקצוב שיקבע ען רק זמפתוך ה רצאתו לחבלהשלים את המ

 
 איכות( %03-מחיר ו %07) אמות מידה ומשקולות ,יםכלל -בחירת הזוכה במכרז  .17

 ת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.תהיה ההצעה בעל ההצעה הזוכה 17.1
 

ביצוע מכרז בין מציעים אחדים ולחלק את בהזכייה את  לפצלאו ו/ זוכים' רשאית לבחור מס החברה 17.2
או שיפור מערך השרות ו/או /ר מטעמים של שיפור אמינות וים, בין היתו בין מספר זוכחלק ממנו רות אהש

 כל טעם ענייני אחר. עמידה בלוחות זמנים ו/או חיסכון בעלויות ו/או

 

 כזוכה יוכרז, שני כשיר. הבלעדי דעתה שיקול פי על שני רשיכב רחולב חייבת לא אך רשאית המכרזים ועדת 17.3
 תהא חברהה כזה במקרה. מכל סיבה שהיא לחברה במכרז הזוכה בין ותההתקשר סקתופ םא במכרז
 .בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם השני הכשיר עם להעביר את הזכייה במכרז וליצור התקשרות רשאית

 

לא ההסכם, או יסרב ו/או לא ימסרב לחתום על י, זכרבמיה יזכעת הודה ברמהח שיקבלבמקרה בו מציע,  17.4
שהיא, תהיה החברה  בקש לבטל הצעתו מכל סיבהיו בו יחזוראו י תנאי ההסכם, תיו עפ"יוחייבואת הת

חדש, עפ"י  במכרז, או לצאת המכרזהעומדת בתנאי הבאה בתור בדירוג ההצעות, רשאית לקבל את ההצעה 
בכדי התקבלה, לא יהא בהודעה למציע, כי הצעתו למכרז לא ר כי יובה רה.החבשל י עדשיקול דעתה הבל

 מפורט לעיל.ותה של החברה כרוע מזכלג
 

 -ומחיר  %70הזוכה במכרז תהינה בדרך שקלול המרכיבים הפורטים להלן: אמות המידה לבחירת ההצעה  17.5
 .ותובאופן שתבחר ההצעה המעניקה לחברה את מירב היתרונ איכות %03

 
  :(%07) עת המחירהצ שקלול פןאו 17.6

עה ההצ במסגרתים להגיש המציע יתבקשו ז,במכר רת הזוכהלצורך שקלול הצעת המחיר לבחי 17.6.1
בטופס הצעת  שירותהקטגוריות חדשים )לא כולל מע"מ( עבור בשקלים הצעת מחיר  מכרזל

 : מכרזהמחיר בנספח א' למסמכי ה
 

בהתאם לנוסחה נקודות,  70תקבל תר ביולה זוה המשוקללת )כמות כפול מחיר(ההצעה הזולה   17.6.2
 .במכרזהוגשה זולה ביותר שה ההצעהי חלק X 70הנדונהההצעה :  בסעיף להלן

 
בטופס  החודשית ותר ממחיר המקסימום לקטגורית השירותלא ניתן להגיש מחיר גבוהה י  17.6.3

 חירכמם . אם מציע יחרוג מכך, יחושב מחיר המקסימומכרזהצעת המחיר בנספח א' למסמכי ה
 גורית השירות.קטצעתו לבה
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 :(%03אופן שקלול רכיב האיכות ) 17.7

 
היתרונות על  במטרה להבטיח לעצמה את מירבמתאימה לה ביותר ת ההצעה הבחיר עלט תחלי החברה 17.7.1

 בסיס אמות המידה המפורטות בטבלה שלהלן:
 

 אמת מידה
משקל 
 באחוזים

 אופן הניקוד תיאור

 ןניסיו
מקצועי של 

 ציע המ
5 

ניהול  במתן שירותי ניסיון בעלהינו  ציעמה
ה לפניות וכו'( קשרי קהילה )דוברות, מענ

גופים  3עבור בורי תשתית במרחב הצידות בעבו
 בהיקף 2018-2020נים הש הלךבמ שונים
 3-במהלך ה ₪  100,000של לפחות  מצטבר

 .כל גוף ורעבבכולל מע"מ( )ת חרונוים האשנ

 (ףהנדרשים בתנאי הס 3כל גוף )מעל 
בהיקף את השירות יע המצתן בורו נע

 עד 'נק 1 יקבל ורהכספי כאמ
 נק' 5 ימום שלקסלמ

חוות דעת 
 מליצים/מ

 ותלקוח
)כולל מי 
 אביבים(

10 
צוות הבדיקה מטעם החברה ינהל שיחות מול מס' 

 ממליצים ו/או לקוחות שקיבלו שירות מהמציע.

בהתאם לשיקול דעתה הציון יינתן 
 של מקסימוםד לוע החברההבלעדי של 

 נק'. 10

 
 ראיון אישי

 
15 

את  ,בין היתר ,גהציע להמציש דרון ייבריאי
 .המכרזא ן השירות נשובמת נוניסיו
נציג המוביל את תחום השירות נשוא לראיון יגיע 

  . אצל המציע מכרזה

בהתאם לשיקול דעתה הציון יינתן 
ועד למקסימום של  החברההבלעדי של 

 הלך הראיוןיובהר, כי במ נק'. 15
 שירותנו במתן הניסיות א יציג ציעהמ

  .מכרזה נשוא
 

 הצעותהשלבים בבדיקת ה .18

 : ותבבדיקת ההצע ראשון שלב 18.1

 בתנאי הסף.תיבדק עמידתו של המציע  - תחילה

התאם לפירוט ציון משוקלל ב ומתן האיכותן בדיקת קריטריו לבשעמד בתנאי הסף יעבור לשמציע 
 .לעיל 16.7עיף בס

  

 האיכות: ניטריוקרי ן לבדיקתשושלב רא
 .תהשירו ביצוע יע להמצ י שלקצועניסיון מ מתן ניקוד עבור

 
 המציעים שקיבלו את הניקוד הגבוה 5 עד  לשלב זה יגיעו -האיכות ניריושני לבדיקת קריטשלב 

 .ו/או בהתאם לשיקול דעת הועדה האיכות ניקריטריות שלב ראשון לבדיקבביותר 
 

את שקיבלו המציעים  5 -מ יבל משקי ציוןקיבל ציון הזהה לואו יותר  6-הגיע למקום המציע שככל 
 קריטריוניני לבדיקת שה ב, יעלה מציע זה לשלהניקוד הגבוה ביותר באמת המידה של הניסיון

 : האיכות
 

  ון.איריכת רלאחר עכות וניקוד אי אביבים( )כולל מי לקוחות חוות דעת ממליצים/ ניקוד

ציון אשר  צעה. הנקודות אפשריות 03 ךותמ ותודנק 19.5  ואהלהצעה  מלימינייון איכות משוקלל צ
ברו את ציון . המציעים אשר עההצעותבבדיקת  ור לשלב השניעבשלה נמוך ממנה, לא ת האיכות

 .כות המשוקלל המינימלי יעברו לשלב השניהאי
 

 .מעטפות של הצעת המחיר, ומתן ניקודת התיחב פשל : בבדיקת ההצעות שנישלב  18.2

 

י של קריטריונשקלול הציון המשוקלל על ידי להצעה יחושב  הסופיד יקוהנ :ותצעבבדיקת הה שלישישלב  18.3
ההצעה הזוכה אלא אם ועדת  יהיה הגבוה ביותר תהאהצעה שציונה המשוקלל האיכות וציון המחיר. ה

  .וחדיםחרת מטעמים מימכרזים קבעה אה
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 זולה ביותר. המציעה עההצב ת המכרזיםותר, תבחר ועדיון בניקוד בין שתי הצעות או ישל שוובמקרה  18.4
  טענה הנוגעת לסעיף זה. על כל מוותר

 ההצעות  קתאופן בדי .19

 והמציעים לבדיקת ההצעותהיעזרות ביועצים חיצוניים(  בות)לרצוות מטעמה  תמנהם עדת המכרזיו 19.1
  ."(צוות הבדיקה" )להלן:

 
ידי המציע וכן  עלל פעמומוחזק או תקן או אתר, היהיה רשאי לבקר בכל משרד, מפעל, מ קהבדית הצוו 19.2

 צעים.מורותים היידע ביחס למציע ו או לשמבל כל קש ולקלב
 

שיתף פעולה עם צוות הבדיקה או לא  סברה שמציע ההצעה לא ית לפסול כל הצעה, אםתהיה רשא החברה 19.3
 ע, כנדרש.מסר מיד

 
ע או צימ תואויותר, אם נמצאה הזולה בבהצעת מציע אפילו יתברר כי היא בחור שלא ל שאיתהחברה ר 19.4

חברה שהוא ת קודמות שהיו לו או ליופרו הפרה יסודית התחייבויות חוזה, הה בל שליטחברה שהוא בע
זה, ובלבד  מכרזך חמש השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה בבה, כלפי החברה, במהלבעל שליטה 

 רה בנוגע לאותה הפרה.ב מהחבעה בכתלו הודסרה שנמ
 

כם ו/או כל הסכם אחר עם או ההס/התקשרות של החברה וה או רזמכה רתר כי במסגעורר חשד סביתה 19.5
ביצע  נגד החברה ו/אומעורב בביצוע תרמית כאו ניסה לבצע או היה ביצע  ו/או מי מטעמו עיצמברה הח

וע ו לביצרותים ו/או לעסקה במקרקעין ו/אמתן שיו/או לרתו ספקת טובין או למכיעבירה פלילית בקשר לא
בכל ל או לבטלפסול את הצעתו הבלעדי,  עתהול דשיק פי-עלתהא רשאית, רה בחה ,הברהחה עבור עבוד
 פי העניין.או התקשרות עימו, ל ושהוא את זכייתזמן 

 
 ן.י דימשא ומתן מותר על פרשאית לנהל משא ומתן עם מציעים, כאשר ניהול  החברה 19.6

 
 פקיעת תוקף ההצעות והארכתן עדמו .20
 

 צעות.מהמועד האחרון להגשת ה םמיי 120 צעות הינותוקף הה פקיעתמועד  20.1
 

 ני מועד פקיעת תוקפן. ות ולהחליט לגביהן לפצעאינה מתחייבת לשקול את הה החברה 20.2
 

  רההחב תהיה ה הזוכה,ההצע בדבר החברההיה ופקע תוקף ההצעות שהוגשו לפני מועד ההחלטה של  20.3
 .הםתיתוקף הצעובבקשה להארכת או לפנות למציעים  מכרזהלבטל את אית רש

 
ע או לסרב להארכתה. מציע ו, רשאי להאריכה תוך המועד שנקבקף הצעתיע שהתבקש להאריך את תוצמ 20.4

  .רזכמהתף בהמשך תעל הארכתה כמבוקש, לא יש לחברההצעתו או לא הודיע  שסרב להאריך את תוקף
 

 ביטוחים .21

שיזכה בהתאם לתנאים  פקסה דיי עלביטוחים  ברה לקיוםת החרישודופנית למשומת לב המציעים ת 21.1
וחי יטב להסכם אישור 2 מס' ח", ובנספההסכם -' חח ספלנ")אחריות וביטוח(  14 ם בסעיףהמפורטי

 ."(הביטוחים הנדרשים" ו/או "דרישות הביטוח)להלן: ""( הספק
 

 .הלןלעיל ול 20כאמור בסעיף ביטוח הישות רמוד בדעש לידריהזוכה  הספק 21.2

 

 לפי השירותים מהות ואת הביטוח תוהוראו דרישות את מבטחיו לידיעת אבילה במתחיי הצעהה מגיש 21.3
 כל את עבורו לערוך התחייבות ממבטחיו בליק כי בזאת ומצהיר לואןבמ וההסכם מכרזה מכיסמ

 ולהלן. לעיל רטכמפו הנדרשים הביטוחים

 

לא  חברהה דיבי דולהפקיכם וההס מכרזה כיבמסמ הנדרשים הביטוחים את לבצע תחייבהצעה מה ישמג 21.4
תימת ההסכם, לפי תחילתם או עד למועד חל כתנאיע העבודות ומתן השירותים ולת ביצויאוחר ממועד תחי

 בטח.תום כדין על ידי המ)בנוסחו המקורי( כשהוא ח הספקאישור ביטוחי להסכם  2ם, את נספח המוקד
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לא  לחברהלהמציא  כהזוה יעצמהמתחייב  החתום כאמור, (2הספק )נספח מצאת אישור ביטוחי ף להבנוס 21.5
)להלן:  הנדרשות ביטוחה פוליסותמ תם העתקיםילותים וכתנאי לתחתחילת מתן השיר ר ממועדיאוח

 ביטוח"(."מסמכי ה

 
 המועד ובתוך תהרולהב יהפנ תבמסגר להעלות יש וחהביט דרישות לגבי הסתייגות כלמובהר בזאת כי  21.6

ן/או  יטוחבה ישותרדהוראות הביטוח ו/או לל ותוייגתיהס קבלנהתת לא ההצעה שתהג לאחר. לכך שנקבע
 למסמכי הביטוח. 

 
ו מהוראות הביטוח ו/או הסתייגויות ביחס לאיל שייערכו שינויים ו/או את במפורש כי ככלר בזבהמו 21.7

ח המחייב י הספק, החברה תתעלם מהן והנוסעל יד שנמסרוטוח ו לאיזה ממסמכי הבידרישות הביטוח ו/א
 ם.ההסכם ונספחיהכי המכרז, סמלמף ורשצהנוסח  הינו

 
נספח לרבות  ריים של מסמכי הביטוח,העתקים מקואי המצאת  שלבמקרה סר ספק מובהר בזה, כי ן הלמע 21.8

מהמציע  נועלמ איתרשא תההחברה , חי המציעחתום כדין על ידי מבט הספק,אישור ביטוחי  -להסכם 2
 רש.נדכ הצגת האישור החתום אי לשב יםותהשיר מתן ו/אוע עבודות את מועד תחילת ביצו הזוכה

 

, מסמכי הביטוחת אי המצאבמקרה של , כי אתמובהר בז לעיל, 20.8 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 21.9
את זכייתו  ו לבטלזה ו/אהחו ע כמי שהפר אתבמצי לראותהחברה רשאית לעיל, תהא  20.8כאמור בסעיף 

 .מכרזבמציע של ה
 

 לש וחותמת בחתימה אלא המבטחים ידי על ייחתמו הביטוח מסמכי כי ישהרד ןיא ותההצע הגשת בשלב 21.10
 והכיסויים  התנאים, הנוסח לגבי הסתייגות להם ואין יוטחמב עם בדק כי המציע וראיש המהווים ,המציע

 .הנדרשים םיהביטוחי
 

 

 אתהה ברהח לתנאיו. הלאישור הסכמ בראשי תיבות םא חתוועם ההצעה כשה סכםאת הה חזיריש לה 21.11
 .לא קיים תנאי זהש יעתהיה רשאית לפסול הצעתו של מצ

 

 .בו את המציעיםיחיי להסכםוהנספחים  כםההסתנאי  21.12

 
 מכרזמציע הזוכה בבות ההתחיי .22

 

יסיים את התארגנותו לביצוע , מכרזביה ברה על הזכיודעת החמסירת ה ממועדמתחייב כי  במכרז הזוכה   22.1
 רה.חבה רצונה המלא שלאופן מלא לשביעות ב ותשרה כן לביצועיהיה ערוך ומוהשירות, ו

 

 את המסמכים הבאים: ההזכיי מים מיום קבלת ההודעה עלי 7תוך  מציא לחברהלהמתחייב  מכרזהזוכה ב   22.2
 

 .בליווי חותמת ם הזוכהמה מטעיהחתשי מור על ידי חתוםסכם ה 22.2.1
 

כו רנער "( אשמסמכי הביטוח)להלן: " הספקי וחיטב לפוליסות תים של התוספוהעתקים מקורי 22.2.2
   בהתאם לדרישות הביטוח.

 
 .בטחי המציעין בידי מ, חתום כדבהסכם 2נספח ביטוחי בהתאם לנספח  22.2.3

 
לחברה זכות  קנהאשר ת וכה,יע הזהותית מצד המצאי חתימה על הסכם, כנדרש, יהוו הפרה מ   22.2.4

 .לבטל את הודעת הזכייה
  מכרזהביטול  .23

את זכות לבטל  השומרת לעצמהחברה , על פי דין רזמכהלבטל את החברה אחר בו רשאית ה קרמ כלבנוסף ל
 , כאשר:מכרזה

 
 .מכרזה התנאים המוקדמים והדרישות האחרות, המפורטות במסמכי עונה על כל רק הצעה אחת  23.1

 
 .הזוכהת ההצעה או בבחירו/ או בניהולוו/ מכרזב ם פגםהתקיי כיה מצא ברההח 23.2
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 ת במסמכיםואו בדרישות המפורטו/רט מפב ותטעשנפלה , מכרזהלאחר הוצאת מסמכי , רהחבל התברר  23.3

ישות אלו בוססו על או שדרו/ מכרזהאו ממסמכי ו/מהמפרט  יותמהותדרישות  ו/אואו שהושמטו נתונים ו/
 .שלמים יבלתאו ו/ םתונים שגויינ

 
 .מכרזהביטול  רהבחה עתלדהמצדיק,  החברה, באופן או השתנו צרכיו/ חל שינוי נסיבות  23.4

 
ל עסקי או פעלו באופן המהווה הגבו/ או מחיריםו/עות ציעים או חלקם, תאמו הח שהמצנילהבסיס סביר  יש 23.5

 או עבירה על חוק כלשהו.ו/
 

 בנסיבות המפורטות לעיל. מכרזה ביטולהקשר להו בציע כלשכל פיצוי למאחראית לתשלום  אתהלא  החברה 23.6
 

  הייזכאו הודעת ביטול זכייה  .24

 ר:שכא ,הודעת זכייה, בין היתר אוו/שומרת לה זכות לבטל זכייה  ברהחה 24.1
 

 .החברהצעה כנדרש, או לא אושרה על ידי נדרשה מהמציע הדגמת השרות וההדגמה לא בו 24.1.1
 

 הזמנים להם התחייב בהצעתו. ובלוחשלבים פי הנות על ותיו להתארגהמציע לא עמד בהתחייבוי 24.1.2
 

ה, אילו היה בידה, טתחלכנה, אשר היה משפיע על ה, או תועההצה ,עע על המציקיבלה מיד הברהח 24.1.3
 טה בדבר זכיית המציע בהתקשרות.ללפני ההח

 
 שנדרשו.ות הזמנים, ע, יוכל או יהיה ערוך במועד לביצוע שרות, על פי לוחיר, אם המציקיים ספק סב 24.1.4

 
 ר לביצוע תרמית.סבי ספק יםקי 24.1.5
  

קשר להודעת בהו ן כל נזק שנגרם בהסתמך על אבגי ע,צילמי ם כל פיצולתשלואחראית  לא תהיה החברה 24.2
 אמור.בהזכייה, שבוטלה 

 
, או בתוך פרק זמן מכרזבתוך פרק הזמן הקבוע בתו על ההזמנה ו/או אי חתימ מכרזחזרת מציע מהצעתו ל 24.3

 .בר וענייןד ת הסכם, לכל(, יהוו הפרמכרזלא נקבע פרק זמן באם )ב רזכמה בת הזכייממועד הודע סביר
 

 בחירתה: פי-עלזכות,  הברלחיה או הודעת הזכייה, תקנה הזכי ולטיב 24.4
 

)לרבות שוויין של אופציות, הכלולות  רזמכמשווי הצעתו ב 5%צוי מוסכם בשיעור של ת פיללקב 24.4.1
 פין;(, או לחילומכרזבהצעה, על פי תנאי ה

ל י החתימה עפנל אםן בי, מו לההעקיפים, שנגרעל פי דין, בגין כל הנזקים הישירים ופיצוי ת בללק 24.4.2
מציע בביצוע התחייבויותיו על פי החתימה על ההזמנה ובטרם החל ה חרההזמנה, ובין אם לא

 ההזמנה.

 
 העסקיים  ה על דיני ההגבליםירשמ .25

 ' ה כנספח, המצ"ב מכרזיאום ואי תסקיים ם העההגבלי ירה על דיניהצהרה בדבר שמיצרף להצעתו המציע 
המציע על דיני  שמירתי לאבשל חשד  את ההצעההזכות לפסול  אתה צמלעומרת ש רההחב .מכרזהכי למסמ

  .שיירשמו מנימוקיםהעסקיים  םההגבלי
 

 וכהעיון בהצעה הז .26

 סופיתחלטה הת ההר תוצאוההודעה בדב ימים ממועד מסירת 30יהיה רשאי, בתוך  מכרזבמציע שלא זכה  26.1
 :, למעט1993 -שנ"גהמכרזים, התת ובח ותתקנ)ה( ל21סעיף בהתאם ל מכרזבמסמכי השל החברה, לעיין 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 34וך  מת  9עמוד  

 
סחרי או לחשוף סוד מאשר העיון בהם עלול לדעת החברה  הים של ההחלטה או ההצעה הזוכלקבח 26.1.1

 .יבורטחון הצכלתה או בביועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלמקצ
 

ת אפשריות שונות פולוח נתלרבות בחישפטי לוועדה, דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ מות בחו 26.1.2
סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות  של וועדת המכרזים, או הערכתה טתפעולה או להחלל

 .ר בהליכים משפטיים עתידייםכאמו
 

דות למתן זכות עיון בהצעתו התנג שיש לוציע דין, מ פי-על מכרזבלאור זכות העיון המוקנית למציעים  26.2
לסמן את החלקים  רשנדעה, כלול בהצ קצועי שלו, שלדעתומ אוי חרשל סוד מסאה או בחלקה בבמלו

 .עתו ולציין את הנימוקים הרלוונטיים לחיסיוןצהחסויים בה
 

 יחשבויסיון ם לחהנימוקיינו לגביהם חלקים בהצעה אשר לא יסומנו על ידי המציע כחסויים ו/או לא יצו 26.3
ם חלקים למציע כדי לברר א ותפנל בתאינה מחוימותר. החברה  ככאלה שמבחינת המציע העיון בהם

 .ון, במקרה שאלו לא צוינו בהצעתויויים ו/או את הנימוקים לחיסחסו הצעתב
 

, החברההמכרזים של בר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכות ועדת ההחלטה בדבכל מקרה  26.4
 ויים. לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסרשאית אשר 

 
ע אשר ית מחירי ההצעה הזוכה לכל מצא ותברה תהיה רשאית לגלבכל הצעה, החר מוהאת למרוקרה ובכל מ 26.5

 .יבקש גילוי כאמור
 

ם לאלה אשר א זכאי לעיין בהצעת מציע אחר, בחלקים המקביליושתק מלטעון כי הומציע יהיה מנוע ומ 26.6
 .עתוים בהצסודיסומנו כ

 
 כולל מע"מ. ₪ 350 סךה בם לחברבתשלו תניתמו תהאמתן זכות עיון כאמור לעיל,  26.7

 
בדוא"ל  נה בכתב אל מחלקת רכש והתקשרויותפמפורט לעיל, יזכות העיון כ אתש מציע המעוניין לממ 26.8

linoyis@mei-avivim.co.il התיענינ. פניות טלפוניות לא. 
 

מהצעתו ידאג . מציע המעוניין בעותק מכרזשתה לר הגתו לאחבהצעלעיין ר למציע תאפשלא  החברה 26.9
 .מכרזלברשותו טרם הגשתה ה צעההק שמירת עותל

 
הנובעים ממנו הינו זה ובכל טענה ו/או עילה  מכרזניין הנוגעים לעט הייחודי לדיון בכל דבר וויפהשמקום  26.10

 .שפט המוסמך במחוז תל אביבבית המ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 34וך  מת  10עמוד  

 
  --צעה ת מסמכי ההלכרוך א נא לא --

 
   --דו צדדיים נא לא להגיש את מסמכי ההצעה בדפים  --

 
במעטפה  ס הצעת המחירטופ תא ישהגיש ל --

 תומה ח
 – ממסמכי המכרז נפרדתו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 34וך  מת  11עמוד  

  מי אביביםים שמבצעת קטלה בפרויקשרי קהי ניהולשירותי לקבלת  7/2045מס' פומבי דו שלבי  מכרז
  יפוברחבי העיר תל אביב 

 
 טופס הצעת המחיר  -למכרז נספח א'

 
 

ת משוערת כמו יחידת מידה ותקטגורית השיר
 לשנה

מחיר 
מקסימום 
בש"ח ללא 

מע"מ 
ה אחת דליחי

(1) 

ח בש" מחירהצעת 
ידה יחע"מ לללא מ

 (1)אחת 

 ללקבלת שירות ש עריף לשעת עבודהת
יקטים רור פובע להקשרי קהי ניהול

 ת החברה שמבצע
  ₪ 230 300 ע ש"

 
 

__________  ₪ 

 
 

 בושחוג מכך, ישיחר מציע .לעיבטבלה לחיר המקסימום הנקוב מעבר למצעה שהיא הלא יוכל להגיש  מציע •
 ם כמחיר בהצעתו לקטגורית השירות.המקסימויר מח

 
 

ת כל העלויות הישירות והעקיפות א ותוכב כולל הספק הזוכה שיקבע בתעריף עם הודעבהתשלום עבור שעת  •
סיעות, הגשת דוחות, נ, )במקרה הצורך( ת וחגיםתושבלילות, בעבודה כולל אספקת עובדים, ירות לביצוע הש

 וכ"ו וביצוע  סת מסמכיםבמשרדי החברה צילום והדפשות הגעה לפגיה, עבוד ותשע, ותני, חרכבאחזקת 
תשלום  ומעבר אליהם לא ישולם כל בצורה מיטבית צון החברהעות רישבל ההסכםי ל תנאם לכרות בהתאשיה

 נוסף. 
 

  תבבככפי שייקבע  רווה שכבכל מתלפעול לקבלת שירותים שרות פת ההתקבמהלך תקו החברה תהא רשאית •
 .  אישור ועדת המכרזים של החברהחר לאו וכו'( לי, גלובחודשי ריטיינר פרויקט,מז חו)א
 

 
  

 
 

 
עשם המצי  תאריך      חותמת המציע     חתימת המציע  

       
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 34וך  מת  12עמוד  

 רזלמכ 'בספח נ
 
 

 : "החברה"(הלןל) מ"בע 2010י אביבים רת מד חבבולכ
 ותמחלקת רכש והתקשרוי

 אביב-לת
 .,נ.ג.א

 
 

 457/20 'מס ידו שלב פומבי זמכרן: דוהנ
 קיום ההצעהבות להתחיי

 
ל התנאים, התניות והדרישות הכלולים פי כעל  מכרזות נשוא הירהשאת ה אנו מציעים בזה לספק לחבר .1

 יהם במו"מ.ליל, או במחירים שנסכים עערטים לוהמפים במסמכים אלה ובמחיר

 הצעות.להגשת ה ד האחרוןשים מהמועודח שההצעה זו תפקע בתום שלו .2
 פקיעתה, כאמור לעיל. לפני תאריך יתנת לביטולאינה נ הצעה זו .3

בזאת  ל התאגדות אחרת, הח"מ מאשר/ים ומצהיר/יםות או כה, שותפשת בשם חברוגמ בכל מקרה שהצעה .4
 ם.מיחות עה זה ולחייב את הגוף בשמו הםצכדין לחתום על מסמך ה כיםוסמך/מממוסהם שהוא/

 רותים.יש טובין/  להזמנת החברהצד משום התחייבות מ רזמכמכי המסה על צם החתימי אין בעוע לנו כדי .5

מור אן הבגית תביעה בגין פיצויים או מניעת רווחים כנגד החברה ו כל זכותהיה לנ ן לנו ולאאיי אנו מצהירים כ .6
 ל.ילע

ת השם, יין אלצאחר, יש תאגיד ו א רשומה תפוותש הינו חברה, ק של המציע.  אם המציעייש לציין שם מלא ומדו .7
 שם כדין.כפי שנר

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם המציע
  - ( ידאג)אם המציע הוא תאגיד יש לרשום את שם הת

  - כתובת המציע

  - מספר טלפון

  - מספר טלפון נייד

  - פקסמספר 

  - שומהות רשותפ /.פ. ר חמספ

  - ( EMAIL) כתובת דוא"ל

  - מס' עוסק מורשה/ ת.ז

  - לבירוריםיש קשר א שם

  - יךתאר

  - חתימה

  - ושם החותם ותפקיד
 

  - חותמת )אם המציע הינו תאגיד(



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 34וך  מת  13עמוד  

 0457/2דו שלבי מס' במסגרת מכרז פומבי הצהרה על ניסיון טופס  -למכרז 'גספח נ
 

 :יעמצה שלמקצועי  ןואמת המידה לניסיו למכרז 13.2סעיף בבתנאי מוקדם ה ידך עמלצור .1

 

תשתית דות בעבוקשרי קהילה )דוברות, מענה לפניות וכו'( ניהול  במתן שירותי ןניסיו לעבהינו  עהמצי 1.1

של לפחות  מצטבר בהיקף 2018-2020נים הש הלךבמ שונים ציבורייםגופים  3עבור בורי במרחב הצי

 .כל גוף ורעבבכולל מע"מ( )שנים האחרונות  3-במהלך ה ₪  100,000

 ________________משרד/_ של חברת__________כ_ש _____, משמ________מ ______אני הח" .2

 _. ______________"(,   ח.פ/ע.מ ____המציע)להלן: "
 

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע. .3
 

 
 'מס

בוצע   ושם גוף עבור
 השירות

 ותרתיאור השי
 

 יוחודששנות 
ביצוע העבודה 

 (דריקלנ)

 
 מצטבר יקף כספיה
 תופחל ניתן לציין)

100,000 )₪ 

וף פרטי איש קשר בג
רות בהם בוצע השי

 (ישיר שם וטלפון)

1. 
 
 
 

  
 

 
 

2. 
 
 
 

  
 

 

3. 
 
 
 

  
 

 

4. 
 
 
 

  
 

 

5. 
 
 
 

  
 

 

6. 
 
 
 

  
 

 

7. 
 
 
 

  
 

 

8. 
 
 
 

  
 

 

9. 
 
 
 

  
 

 

10. 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 

 המציע מת חות  חתימת המציע  מציעה שם  יךתאר
 תאגיד( )במקרה של

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 34וך  מת  14עמוד  

 רזמכל 'דח ספנ
 

  מי אביביםחברת ו תל אביבת ייוניות של עירעיריית תל אביב, חברות עירעם ודה הרה על ניסיון בעבצהטופס 
 7/2045דו שלבי מס' במסגרת מכרז פומבי 
 
 

__ )להלן: _______של חברת ______________ __________, משמש כ________________"מ __אני הח .1
 ________. ________.מ ___ח.פ/ע   "המציע"(,

 

 מציע. ת תצהיר זה בשם הל, הנני מוסמך לתמתוקף תפקידי הנ" .2

 

 היקף כספי  יצוע ת בשנו וף ג שם 'מס
גוף בהם /פרטי איש קשר בחברה

 ( וןטלפו שם)בוצעה העבודה 

1. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

10. 
 
 
 

   

 

 .יפו-אביב ת תלהשירות לעירייעניק את אותו לא מ המציע •
 

 . מכרזהדה מכל סוג שהוא ולא רק בעבודות נשוא ויון בעביסבנהר כי מדובר יוב •
 
 

        
 חותמת המציע   חתימת המציע  ציעשם המ  תאריך

 גיד(תא של קרה)במ
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 34וך  מת  15עמוד  

 רזלמכ' הנספח 
 

 (, גניםוהדין והבטחת תנאים ה שלא כקעסה ורסיא)זרים  ק עובדיםתצהיר בהתאם לחו
 1987 - ז"התשמ ,וםוק שכר מינימובהתאם לח 1991 - א"התשנ

 
 ____________אני הח"מ ______________ מס' ת.ז. _____________ מרח' ___

 זה ב ירן, מצהא אעשה כבועים בחוק אם לם הקונשיי אהיה צפוי לעאמת וכר את ההצהילאחר שהוזהרתי כי עלי ל
 :ב כדלקמןכתב
  

 .ובתי הם כאמור לעילהזהות שלי וכת שמי, מס' תעודת .1

 

 רזמכ  _______________ מס' חברה ________________ לצורך  בשם חברת /י ר בשמהיתצאני מגיש  .2
 ."(החברה)להלן: " בע"מ 2010עם חברת מי אביבים  457/20רו ספשמ

 

ם, ה פסק/י דין חלוט/יי / אל החברה האמורזיקה אל עלב כלד נגה או כרה האמורדי / כנגד החבאו כנגלא הוצ .3
לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  2002באוקטובר  31לאחר יום  ו, שנעברותיריותר משתי עבהמרשיע/ים ב

עד , עד למו1987-"זהתשמחוק שכר מינימום,  או לפיו/ 1991 - ן והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אא כדישל
 .רהבחה רות עםההתקש

 

 -לחלופין 
  

ן חלוט/ים ביותר משתי יפסק/י דב נוהאמורה הורשעה אלי / אל החברה ורה וכל בעל זיקאני / החברה האמ
אים טחת תנין והבא כדוק עובדים זרים )איסור העסקה שללפי ח 2002באוקטובר  31עבירות, שנעברו לאחר יום 

אחרונה לא ; אולם, ההרשעה ה1987-תשמ"זה ם,מונימיק שכר ה לפי חוו/או בעביר 1991 -א הוגנים(, התשנ"
 .ותשרני מועד ההתקנה האחרונה שלפהייתה בש

 

  ה:יר זבתצה .4
  

ד , אח( אם הספק הוא חבר בני אדם2ק; )י הספ( חבר בני אדם שנשלט על יד1כל אחד מאלה: ) -"בעל זיקה" 
ין, דומה במהותו לפי העני, יותפשוו ותיו אבעלי מניני אדם שהרכב חבר ב ו; )ב(בעל השליטה ב: )א( מאלה

במהותם לתחומי פעילותו של הספק; )ג(  ם דומיםאדה ו של חבר בניותחומי פעילות רכב כאמור של הספק,לה
 -טה מהותית לט שלידם שנשני א( אם הספק הוא חבר ב3העבודה; ) ם שכרמי שאחראי מטעם הספק על תשלו

 בספק.  לטשוש מיי ית בידיטה מהותם אחר, שנשלט שלי אדחבר בנ
 

 .1981 -ישוי(, התשמ"אה בחוק הבנקאות )רכמשמעות -"שליטה" 
 

 ם.י האדשל שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בנ החזקה -תית" ומהה "שליט
 

 .רזמכהצעה להמועד בו הוגשה ה -זמכרהצעות במכרז; ב להגשת האחרוןועד המ-במכרז -"מועד ההתקשרות" 
  

 ת. תי ותוכן תצהירי אמן חתימהלל י,שמו זה .5

 
                                     

    
 ימת המצהירתח  תאריך

                                                  
 החתימ אימות

 
 ב'ג/__, מר___________, במשרדי ב _________הופיע בפני עו"ד ____  ________הנני מאשר בזה כי ביום 

ה להצהיר /וכי עלי ה/יוואחרי שהזהרתות _________, ישי / בעל תעודת זההמוכר/ת לי באופן א________, ___
הנ"ל  צהירה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות התא יעשאת האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם ל

 עליו. וחתם/ה
 

    
 חתימה  חותמת

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 34וך  מת  16עמוד  

 
 למכרז' ו נספח

 457/20 'מס מכרזיאום ואי תי ההגבלים העסקיים דינרה על מיש ברבדה הצהר
 

 ת"ז ______________, מצהיר בכתב כדלקמן:   ____ מספר__ח"מ ________אני ה
 

 הם כאמור לעיל. ת שלישמי ומספר תעודת הזהו .1

 

י מ רתשל חב מכרזב( "המציעגיד( )להלן: "_____ )שם התא_______חברת בשם  יר זהאני מגיש תצה .2
ר מספ, )נושא ההתקשרות( יקטים שמבצעת החברהבפרוהילה קקשרי  ניהולשירותי ע"מ, לב 2010ים יבאב

 "(.מכרז)להלן: " 457/20 מכרז
 

 ליו. התאגיד ומנהאני מוסמך לחתום על הצהרה זו בשם  .3
 

 נידיו 1988-התשמ"חחוק ההגבלים העסקיים,  אותטעמו לא פעלו בניגוד להורמו ו/או מי המציע ו/או מנהלי .4
 ך לא רק(:)א זה לל, ובכמכרזב"(, בקשר להצעתם ההגבלים העסקיים נידים )להלן ולעיל: "ההגבלים העסקיי

 

ו מנהליו הוחלטו על ידי המציע ו/אם בהצעה זו המחירים ו/או הכמויות וכן כל מרכיב נוסף אשר מופיעי ▪
ע זה או עם מצי מכרזב חרא עיר עם מצלא התייעצות, הסדר או קשל או מי מטעמו באופן עצמאי,/ו

 זה )למעט מציע במשותף( . רזכמבאחר פוטנציאלי 
 

כל אדם או כל פרט אחר המופיעים בהצעה זו לא הובאו באופן כלשהו לידיעת ו/ יותמוהמחירים ו/או הכ ▪
ת הציע הצעויש לו פוטנציאל לדם או תאגיד אשר פני כל אבזה, או  רזמכבאגיד אשר מציע הצעות או ת

 ציע במשותף(.מט מע)ל הז מכרזב
 

ם ו/או כמויות ו/או כל ירימח אויו מעורבים בתיאום הצעות ו/ו/או מי מטעמו לא ההמציע ו/או מנהליו  ▪
יע אחר צל ידי מת עוגשובין בנוגע להצעה המ תםנוגע להצעזה, בין ב מכרזבפרט אחר בהצעות המוגשות 

ו/או התנהגות  ווה הגבל עסקיהמה פןאוב ולא פעול זה, מכרזשר עם לוקת שוק בקזה, ו/או בח מכרזב
 זה, ו/או לא ניסו לבצע אחד מאלו. רזמכ רתם דיני ההגבלים העסקיים במסגה עולה בקנה אחד עשאינ

 

ר, או של מציע ע אחיהצעה של מציעו ולא ניסו להשפיע על טעמו לא השפהמציע ו/או מנהליו ו/או מי מ ▪
לי אחר שלא ר או למציע פוטנציאציע אחגרמו למ אל אוו/ וסיזה לא נזה, ובכלל  מכרזבאלי אחר, פוטנצי

 זה.   מכרזבצעה להגיש ה
 

מציע או עם מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם יע המצל הצעה זו ש ▪
 במשותף(. עלמעט מצי) זה מכרזבמציע פוטנציאלי 

 

 מתאים:ום הבמק vיש לסמן  .5
 

ל רשות ת חקירה שחתימת תצהיר זה תח יו לא נמצאים במועדובדותיו ו/או עימני עלב ואהליו ו/] [ המציע, מנ
 ;מכרזשד לתיאום בח ייםסקההגבלים הע

 

 אם כן, אנא פרט:
 

______________________________________________________________________ 
 

עבירות על דיני נים האחרונות בשה בעארב ועלא הורשו בעלי מניותיו ו/או עובדי] [ המציע, מנהליו ו/או 
פלילי בעבירות  מכרזולא תלוי ועומד כנגדם  כיםליה/ת עבירות של תאומי מכרזיםבלים העסקיים, לרבוההג

 אלו;
 ________________________________________________________אם כן, אנא פרט: _

 
            __________         ___________          ___________   _______________ 
 חתימה+ חותמת        מספר ת.ז.              שם                 תאריך                

 
 אימות חתימה

 

, מר/גב' , במשרדי ב _____________ __________הופיע בפני עו"ד _  ____יום _______הנני מאשר בזה כי ב
ה כי עליו/ה /__, ואחרי שהזהרתיוזהות ____________ שי / בעל תעודתיא פןאוב ילמוכר/ת ה_____________, 

את נכונות  יה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/היה וכית להצהיר את האמ
 .התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו

 
 

  _____               _________                                         ____________ 
 חתימה                                                                                             חותמת              



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 34וך  מת  17עמוד  

 
 למכרז 'זנספח 

 םילמתן שירות                         ' הסכם מס
 

 2020בחודש _______ _ ביום ___ _____שנערך ונחתם ב __

 
 מ"בע 2010אביבים  ימ    :ןיב

 514374099ח.פ.  
   6492806יפו -אביב-תל, 37משדרות שאול המלך 

 03-7736292פקס:   03-7736117 :ןפולט  
  "(החברה)להלן: "  

 מצד אחד
 __________________________     לבין:

 __________________ . / ע.מ..פח 
 _____________________ מרחוב

 פקס: ____________ _________ן: __פוטל
      "(הספק)להלן: " 

 מצד שני 
 
 

 . ברחבי העיר תל אביב יפו בצעתקשרי קהילה בפרויקטים שהיא מניהול  ותישיר תלוהחברה, מעוניינת בקב הואיל
 

 ן,יויסהנידע, , היבעל הרקע המקצוע, ןים על פי כל דיל האישורים הנדרשעל כהוא ב ייב כיוהתח הצהיר והספק והואיל
כדי לספק לחברה את השירותים )כהגדרתם להלן(, ולמלא אחר כל קצועית הנדרשים ומנות המוהמי כישוריםה

  ;ל דיןכך על פי כם לש התנאים הנדרשים
 

ת באמצעו שהיא מבצעת קהילה בפרויקטיםרי שקניהול תי שירוה לקבל , מעוניינת החברהספקועל סמך מצגי  והואיל
הוראות ותנאי הכל כקבלן עצמאי ובהתאם ל ם להלן(,חברה שירותים )כהגדרתל יקענלהב מתחיי קוהספ הספק

  הסכם זה;
 

ם שהסכ מכרזההזה ובמסמכי  ותים כמפורט בהסכםנאי קבלת השרת את להסדירמעוניינים  והספקוהחברה  והואיל
 להם;מצורף  זה

 
 

 : קמןדים כדלהוצהר והותנה בין הצד ,הוסכםכך לפי
 

 מבוא
 י נפרד ממנו.חלק בלת הצהרות הצדדים מהוויםו זהם סכלההמבוא  .1

 .םכות ההסכותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לנוחיות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנ .2

 

 כללי .3

 של ההסכם.נפרד בלתי ק מהווים חל יצורפו אליווהנספחים המצורפים או ש מכרזההמבוא להסכם, מסמכי  3.1
 
 

 : םהנספחירשימת 
 

 הזוכה(הסכם עם א לפני החתימה על הולימ) ף ריתע  -     1נספח 
 .הספק ביטוחי אישור  -     2נספח 
  דע והיעדר ניגוד ענייניםמי תח, אבטתכתב התחייבות לשמירת סודיו  -     3נספח 

 
 

 ך.יפשמע וכן להאף ברבים מ האמור בהסכם בלשון יחיד כל 3.2

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 34וך  מת  18עמוד  

 

 השירות .4
 

 שיוגדר יפכורה בחה, בהתאם לצורכי ("השירות" :ןללה) לההיק קשריל הוני שירותי לחברה יעניק הספק 4.1
 להלן: 

 

 רשים.נדהם רכית הצויקט ואאת הפר רהפרויקט על מנת להכיצוות תכנון ת עבודה עם גישופ 4.2.1

 .קטכל פרויני לפ תנועה( מיפוי והכרת השטח )סיור עצמאי ע"ב הסדרי 4.2.2

תת בשטח בכדי ל ןייענה ילעבקט ומול ל צוות הפרויחון מושיש לב םענייני וניתוח רההגד 4.2.3
 . : תנועה, חניות, נגישות, מפגעי אבק ורעש וכדומהבתחומים הבאים נותופתרומענה 

הקהילה ן קשרי גת תכנווהצתאומים ועדכונים  בותגיד לרוונטים בתאעדכון גורמים רל 4.2.4
 . תנעהיבות הביש

יאור תן ולע)ה ההסבררי חומחלוקת  לרבות יםעניין השונהולבעלי  ציבורברה להסת פעילו 4.2.5
ימים  10 ויחולקש (כיו"בו רונותס, הצגת יתרונות וח"פמנהי פרטהביצוע,  שלבי, העבודות
בין דה להעבו, תקשורת בלתי אמצעית בין םושביל התטניים מותאומים פר, צועילפני הב
 .כו'ו נותובשכו/או  רובעיםהמתקיימים בים מפגשי תושב דותיעו תופשתתהאום, ית, הציבור

 ם לבן והסדרי התנועה.ואד לוהנ ושיממעקב מ 4.2.6

 .ושביםות תבפניפול טי 4.2.7

 מיםאושרים והמפרססדרי תנועה המותאימות בין ה טושילווידוא הפצת משרים על עבודות ו 4.2.8
 .ויקטסיום פרו בדמותביצוע בפועל לרבות החזרת מצב לקבמנשר לבין ה

 .ל פרויקטגרת כה במסדרש על ידי החברנוסף שיושא כל נ 4.2.9

 פקהסויות ייבהתח .5

 
 ולמלא התחייבויותיו הסכם זהו/או אחרת להתקשר בהסכם דין ו/או  אין כל מניעה מכחמתחייב ש קפהס 5.1

מכח ויבויותיו בניגוד עניינים למחעומדת ו/או תעמוד בסתירה ו/או  ת אחרת שלו אינה, וכי כל מחויבועל פיו
 לגורם המקצועי בחברה. דייימ פןאול כך בודיע ענים, עליו להלניגוד עניי לספק חששככל שיש  .הז הסכם

 
כם. למתן השירות נשוא ההסה יכולת מקצועית והרשאהשכלה, בעל ידע, ניסיון,  הינו ייב כימתח הספק 5.2

ועים בהסכם הקבהתנאים , עפ"י םסכההנשוא  םהשירותיו בעל הרשאה כדין למתן כל כי הינ מתחייב הספק
 .י דיןרים והאישורים הנדרשים עפ"תיהה, תוונהרישיכל קשרות בעל קופת ההתוכי הינו ויהיה בכל ת

 

ל וביושר ויפענות מומחיות, במסירות, בנאמרות במיומנות, במקצועיות, בחייב להעניק את השימת פקהס 5.3
 האינטרסים של  החברה. לשמירה על

 

הכל ין, כל ד ולהוראות וולתנאי ההסכם ונספחי מכרזהתנאי ת בהתאם לוריאת השפק לס הספק מתחייב 5.4
 לא של החברה.בוהה ולשביעות רצונה המג יתועקצמ ברמה

 
התארגנותו  יים אתיה, יסיסירת הודעת החברה על הזכמיום מ םמיי 3 -ב כי לא יאוחר מחיימת הספק 5.5

 מלא של החברה.צונה היעות רבלש מלאבאופן  ע השרותיהיה ערוך ומוכן לביצוכן ו לביצוע השירות

 

 ההסכם.א ורות נשילביצוע הש אחראיםו מיומניםת רויש יתננו /ק עובדיםלכך כי הינו מעסיב יימתח הספק 5.6

 
על ידי החברה בכתב ומראש  אושר אם זהלא יוחלף על ידי הספק אלא  די החברהעל יאושר אשר העובד  5.7

 .על ידע ונסיון דומהבבעובד 

 

ם את יילסה ברהח רשאיתה מראש החברה תהא ת העובד המוצע ללא אישור החבריף איחל קוהספ במידה 5.8
 תאם לשיקול דעתה הבלעדי.בה תוההתקשר

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "סקי שמור"ע

 34וך  מת  19עמוד  

 

 ת החברהבהסכמ ות אלאריאחר את ביצוע הש לעסק ולא להעביררות בעצמו ימתחייב לבצע את השהספק  5.9
מאחריותו  ר כדי לגרועת לעסק אחורישיצוע העברת במובהר בזאת בין הצדדים כי אין בה מראש.בכתב ו

מאיזה מחיוביו כלפי החברה עפ"י  פקסהטור את לפו א רותיל השלביצוע הנאות ש פקהסהמלאה של 
 ההסכם.

 

 
, כל שינוי מתן השירותיםאורך  ה את החברה לכלה ילווהחברע"י  יבחרק שינציג הספ הספק מתחייב כי 5.10

 . המקצועי בחברה םהגורמראש של שור בכתב וב את אייימח קפמטעם הסבנציג 

 
ובהתאם לתכנית העבודה  בחברה יועהמקצ לגורם ו בין הספקיוגדות זמנים שבהתאם ללוחהשירותים יינתנו  5.11

 הבלעדי.   יקול דעתוובהתאם לש ברהבח הגורם המקצועישתוגדר על ידי 

 
רותים השילמתן  רשיםהנד וניים והמשרדייםברשותו כל האמצעים המנהליים, הארגכי  מתחייב הספק 5.12

 באופן מלא.
 

 הנאה למי מעובדי החברה.טובת  לכלקבל או לתת, כים ו הסאו נתן, א לם לא קיבלמעומתחייב כי  הספק 5.13

 

  :קדמת, בקרות אחד או יותר מהאירועים הבאיםודעה מולאלתר, ללא צורך בההחברה רשאית לבטל הסכם זה  .6

  

 יום לאחר הגשתה. 30סרה וא הוזו ל או פירוקיעה לפשיטת רגל תב הספקאם תוגש נגד  6.1

 רה של חדלות פירעון.קממנהל לטובת נושיו או בים או נכס כונסלספק  במקרה ונתמנה 6.2

 ירה שיש עמה קלון.יואשם בעב שהספק ו/או מי מטעמובמקרה  6.3

 לספק לחברה את השירותים המפורטים בהסכם זה. מהספק אם נבצר 6.4

 ממועד ההפרה. יום 14ההפרה תוך  זה ולא תיקן את סכםה הספקאם הפר  6.5

 
בעצמה ו/או באמצעות  רותישל הש םזכות לבצע פריטים שונימורה הרה שלחב זאת כיב מוסכםלמען הסר ספק, 

 נכון.כפי שהחברה תמצא ל לוהכולהפסיקו בכל עת אחרים 

 
 

 תקופת ההסכם .7
 

)להלן:  ____________ ליום עדו( שנהשל  לתקופה) ___________תקופת ההסכם היא  מיום     7.1
  (.תקופת ההתקשרות הראשונה""

 
תקופות נוספות  בתקופה אחת או במספר התקופת ההתקשרות הראשונאת להאריך ציה ה תהא האופלחבר

 ( בתנאים זהים או מיטביים. בהסכם וימומשו כל האופציותשנים במידה  5)סך הכל 
  

סיבה שהיא, בהודעה בכתב  עו, בכל מועד ומכללהפסיק את ביצו או/החברה תהא רשאית לבטל הסכם זה ו    7.2
לתמורה בעבור עבודה שבוצעה טרם  פקסהיהיה זכאי  ,במקרה כזהמים מראש. י 30לפחות  ספקלשתימסר 

 ביצועו. ביטול ההסכם ו/או הפסקת
 

ת החברה ה אלכבד את מימוש האופציה ייחשב כהפרת ההסכם לכל דבר ועניין, ויזכ קהספשל סירוב     7.3
 כל דין. פי-עלוכן בסעדים  הקבועים בהסכם זה,בסעדים 

 
 זכות לפיצוי או תשלום מהחברה.לספק נו קיזה מכל סיבה שהיא לא  פקיעת הסכםאו /ההתקשרות וסיום  .8
 
 שיטת העבודה .9

 
די של החברה(, לשם חירום )לפי שיקול דעתה הבלעהספק מתחייב להיות זמין לקריאה דחופה במקרי  9.1

 צפויות.בלתי ריטיות ויפול בבעיות קט
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 כל שיידרש.מקובלות, כדה הם מעבר לשעות העבופק את השירות גהספק מתחייב לס 9.2
 

 במשרדי החברה ו/או שת נציגהעל פי בק החברה בישיבות פעיל חלק ולקחת להשתתף מתחייב קפסה 9.3

 כלכ נדרשים,הגורמים ה כל הצגת תוצרים עם  לשם  ו/או שוטפות ייעוץ, מעקב ותפגיש ולקיים להם מחוצה

 סיספגשים יהא על בור קיום המבעב דרישת החברה. התשלום לפי או/ו תיםהשירו אספקת לצורך ידרשיש
 וכמפורט להלן.תי שע

 
 הנחיית פי על לו שהוגדרו עם יועצים נוספים של החברה מלא פעולה מתחייב לעבוד בשיתוף ספקה 9.4

 .החברה

 

לפי שיקול דעתה הבלעדי של ה ינתהי רות בהתאם להזמנות החברה, אשרימתחייב לבצע את הש ספקה 9.5
 רות שהיא.יל כמות שכ הספקמרה חייבת להזמין כי אין החב אתבז םמוסכלמען הסר ספק  רה.החב

 

ה החברה, כפי שאלוהוראות ישות, הנחיות בהתאם ובכפיפות לדרהשירותים ע את מתחייב לבצ הספק 9.6
 , מנהל מחלקת מוקדיםהבחבר עיצוהמק לגורםבמסגרת מתן השירותים יהיה כפוף הספק  .תינתנו מעת לע

  על כל פעולותיו.לו וידווח "( רהחבהגורם המקצועי ב"להלן: )

 

יעביר  ,תצעמבשחברה קשרי קהילה בפרויקטים ניהול תי שירוהמעניק מטעמו  גורםכל  מתחייב כי הספק 9.7
חר כל חומר או מידע לא ימסור לאדם או נטי הנודע לו במסגרת ביצוע השירותיםע רלווכל מידדי החברה לי

 כל חומר של העתקיםור לעצמו רשאי לשמוכן, אינו ינתם, ות או שנמסר עקב או אגב נתהקשור במתן השיר
 אמור.או מסמך כ

 
 לעיל 4בסעיף נוספים, שאינם מפורטים  מתן שירותים לספקדיר גי להארשחברה בם המקצועי הגור 9.8

 .רךצובהתאם ל

 

   להסכם 1המופיע בנספח פי התעריף על  התמורה בגין השירותים תהא דים,וכם אחרת בין הצדכל עוד לא ס 9.9
 זה.

 

 .בחברהמטעמו מי שהגדיר או /וחברה צועי בהגורם המקרק מול  פעלי הספק 9.10

 

ימי עסקים, אלא אם מדובר בנושא דחוף, ותטופל  2תענה עד לספק  חברהבהגורם המקצועי של  כל פנייה 9.11
 .הצדדים ם על ידיללוח הזמנים שיסוכ בהתאם

 
 התמורה  .10

 
 בהרכם. מויתו בהסבעו אם שיקירות/מחיריוריות השגלקט ירות בהתאםהספק מתחייב לבצע את הש 10.1

רים שלא נקבעו בהסכם ו/או שלא אושרו מראש יות/מחת שירבור קטגוריובזאת שלא ישולם כל תשלום ע
 כרזים של החברה.תם להסכם על ידי ועדת המלהכנס

 

 כם בכתב ביןתעריף בהסכם או תשלום אחר כפי שיוס -1נספח שיקבע בכפי  הינו תהשירוהתשלום עבור  10.2
כל העלויות הישירות והעקיפות עבור  ו אתכוע וסופי ומכיל בתוינו קבהספק ל בחברהצועי הגורם המק

 .להלן 10.6סעיף ההוצאות כהגדרתן ב "( למעט,התמורההשירות  )להלן: "
 

ו בפועל ואושרו לביצוע בכתב על ידי הגורם המקצועי שיבוצעעוץ ית עבודה ליושעהתמורה תשולם עבור  10.3
ת עבודה שלא אושרו שעו ריינתן כל תשלום עבוה. לא ה אחר בהתאם למתווה ויש מתוובחברה ובמיד

 הגורם המקצועי בחברה. לביצוע בכתב על ידי
 

 תשלוםתווה מבכל  קשרי קהילהפעול לקבלת שירותי קופת ההתקשרות לתהא רשאית במהלך ת החברה 10.4
ובכתב עם סמנכ"ל ושרה מראש ל פעילות שאעוכנגד העברת חשבונית המוכיחה על הוצאה זו  מוסכם

  ורת בחברה.מידע ותקשערכות מ
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סכם עם הספק התמורה שתשולם לספק עבור שעת עבודה תהיה בהתאם למחיר שיקבע בתעריף בה 10.5
על ואושרו לביצוע בכתב יבוצעו בפוש( ותוכפל במס' שעות העבודה 1אחת ) עבור שעת עבודה הזוכה

ה שלא שעות עבודעבור  לא יינתן כל תשלוםבהר בזאת שבחברה.  מו ומראש על ידי הגורם המקצועי
 .יצוע בכתב ומראש על ידי הגורם המקצועי בחברהו לבאושר

 
ת כל העלויות א ותוכב כולל שיקבע בתעריף עם הספק הזוכה השעת עבודהתשלום עבור כי  מובהר 10.6

 רה)במק גיםת, שבתות וחעבודה בלילוובדים, כולל אספקת עשירות והעקיפות לביצוע השירות הי
במשרדי החברה צילום שות לפגי עההג, , חניות, שעות עבודהיעות, אחזקת רכבות, נסהגשת דוח, ורך(הצ

 בצורה מיטבית צון החברהעות רישבל ההסכםל תנאי רות בהתאם לכיצוע השיוכ"ו וב סת מסמכיםוהדפ
 ומעבר אליהם לא ישולם כל תשלום נוסף. 

 
כפי שייקבע  וה שכרכל מתובל לקבלת שירותים עולפקשרות ך תקופת ההתה תהא רשאית במהלברהח 10.7

 .  וכו'( לי, גלובחודשי ריטיינר פרויקט,מ)אחוז  פרויקטיםלקת מנהל מחבכתב  עם 

 
 

ת שבוצע על עבור השירוחשבון מפורט  הספקש יגיים פרטניורה תמשייקבע בהסדרי  כל חודש או כפי םבתו 10.8
מחלקת כספים, שדרות  -מ"בע 2010ת מי אביבים ותקים לחברע 3 -כדין ב ידו, וכן חשבונית מס ערוכה

מ תהא "עב 2010. חברת מי אביבים בע"מ 2010ת חברת מי אביבים לדרישובהתאם ת"א,  37לך ול המשא
 ידי-עלאחר שיידרש כל פורמט  יה מגנטית, אוגבי מדת החשבוניות על להגיש א מהספקרוש רשאית לד

 החברה. 
 

 :רוט הבאיהפמס תכלול את חשבונית ה

 ;ודהביצוע העבתאריך  10.6.1

 העבודה שבוצעה;אור ית 10.6.2

 ;להסכם 1קובים בנספח בהתאם לתעריפים הנ עבודההחיר מ 10.6.3

 רה.  המזמין מטעם החב הגורם ידי-עלח ביצוע חתום "דו 10.6.4

 
 .תקבול בהתאם לכל יק חשבונית מסויפים התשלומתחשיב של ינהל  הספק

 
 .2017-ים, תשע"זר תשלום לספקבהתאם לחוק מוס -תנאי תשלום  10.9

 
ות שיינתן להם מטעם החברה יעבירו כרטיס נוכח בנדוןתים שים אשר יבצעו את השירוהעובד/יובהר, כי  10.10

 ום יום עבודה.בכל תחילה וסירה במשרדי החבבשעון הנוכחות 
 

 .הספקטלת על בחברה, מו לכתובת הנכונהבונית חריות להגשת החשהא 10.11
 

 חברה בכל עת.להנחיות ה בוניות בהתאםיובהר, כי הספק יגיש חש 10.12

הספקים" של החברה בהתאם  גם באמצעות "פורטל וניותהחשב מהאמור, הספק יגיש את לגרוע מבלי
ק עם הספהוי איש הקשר מטת בעזרת קישור וזייסה למערכת מתבצעלהוראות החברה בכל עת. הכנ

תנאי ון בהתאם לל נתוני החשבעמי והזדהות באמצעותו והקלדה והטענה שת קוד חד פבמערכת, קבל
 .רה לספקה שאושההסכם וההזמנ

 
וכל מתן השירותים סופית, המוחלטת והמלאה עבור מהווה את התמורה ה שירותבור העהתמורה סך  10.13

באשר , כל טענה מויחר הקשור עגורם או/או כל  מהספק , ולא תשמעהםכים בו/או הוצאה הכרו עבודה
 .תהשירו תמורה האמורה עבורספת מעבר לשה לתמורה נולתמורה זו ו/או כל טענה ו/או דרי

 
כל ו , ניכוייםמסים ,אות, התשלומים, ההיטליםואחריותו, בכל ההוצבונו על חשבעצמו,  אייש הספק 10.14

ם עליו דו והמוטליהניתנים על י ירותיםכרוכים בשה ליו,עי דין ו/או הסכם החל עליו על פחר ם אתשלו
ל הסכומים שישולמו לו בגין כ, בין היתר, י חוקם זה ועל פיו על פי הסכמכוח ובמסגרת ביצוע התחייבויות

אופן עצמאי שלומי הביטוח הלאומי בתישא בכל י הספקובהר בזאת כי ה. למען הסר ספק, מסכם זלפי ה
הנובעת ל טענה כנגד החברה, ור עימו, כגורם אחר הקש או כל/ו מהספקלא תשמע חריותו וחשבונו, וועל א

  ביטוח לאומי.ל ו אי תשלוםו/אתשלום עם ו/או בקשר 
 

יא חשבון לצורך התשלום, ויהיה עליו יהא רשאי להמצ הספקומן, יס מזשל עסקה המדווחת על בס במקרה 10.15
ערך לחוק מס  42' קון מסשלום )בהתאם לתיימים מיום קבלת הת 14ונית מס בתוך להגיש לחברה חשב

 הסכם.ובמסמכי ה התשלום בהסכםבהתאם לכך נכלל נוסח מעודכן של תנאי  מוסף(.
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אישור תקף בדבר פטור  ימציא לחברה הספקם א ין.מס כדתשלם, ינוכה  שהחברהם תשלומיאחד מה מכל 10.16
 בתוקף.ד הוא פי האישור כל עו-ר, החברה תפעל עלבשיעור נמוך יות מסמניכוי מס או אישור לניכוי 

 

 

כום שהתקבל, ורה ועל הסעם קבלת התמ בגין העסקה עם החברה, הספקיוב במס על ה בו חל החמקרב 10.17
במקרה בו חל החיוב במס בגין עיל ל 10.12 עיףפורט בסס, כמנית מבמקום חשבו, חשבוןגיש הוא להרשאי 

 -מוסף, התשל"וס ערך )בהתאם לחוק מ קהספר עסקאותיו של רה עקב היקף מחזוהעסקה עם קבלת התמו
גין וב במס החל עליו בת מועד החי, בדבר היויןעורך הדאישור רו"ח או אישור  הספקציא (, ימ1975

ביחס לשנה  הספקיומצא על ידי  התקבל. אישור כאמורכום שעל הססקה, עם קבלת התמורה והע
שור זה לגבי פי אי , תפעל החברה עלאישור כאמורהספק  שנה בשנה. המציא שהסתיימה ויחודש מידי

 .חשבוןכנגד המצאת  שלם התמורהת האישור, ותהעבר שיועברו לאחר חשבוןיבוצעו בגין  שלומים אשרת
 

, חשבוןהמציא וורך קבלת התמורה קום חשבונית מס, לצבמ וןחשבא רשאי להמצי ספקהרה בו במק 10.18
 ראות הבאות:כאמור, יחולו גם ההו

 
 

לת התמורה, ששולמה קב ם מיום יו 14-מיאוחר מס לא לחברה חשבונית  מתחייב להעביר ספקה  10.16.1
 .ןלו כנגד הצגת חשבו

 

ת עכב תחית לד כאמור, החברה תהא רשאס במוער לחברה חשבונית מלא יעבי פקשהס במקרה 10.16.2
התקשרות אחרת  בין במסגרת התקשרות זו ובין במסגרת כל לספקים ממנה ידה כספים המגיע

בגובה מס התשומות אמור יהיה סכום שיעוכב כהמס. ההמצאת חשבונית  ש לה עמו, עד מועדשי
 במועד כאמור. פקהסידי ת חשבונית המס על ין אי העברלה לנכותו בגששילמה החברה ולא יכ

 

ו/או לקזז מהכספים המגיעים  מהספקא רשאית לתבוע ור לעיל, החברה תהע מהאמלגרומבלי  10.16.3
, כספים רת שיש לה עמורות אחבמסגרת כל התקש ת התקשרות זו וביןבין במסגר לספקה ממנ

 ד כאמור".נית המס במועין כל נזק שיגרם לה בשל אי העברת חשבובג
 

  תנאי הצמדה 11
 

  .מדהים הינם סופיים וללא הצהמחיר
 

  וי מוסכם וקנסותפיצ 12
 

הלן )כל אחד המקרים המפורטים לבכל אחד מ ל דין,מבלי לפגוע בזכויות החברה לפי הסכם זה ו/או עפ"י כ 12.1
יהיה על וזאת מבלי ש המוסכם כפי שנקבע להלן, ברה את הפיצוי(, תגבה הח"ההפרה"להלן: יקרא  מהם

ת הפיצוים להלן כל גם שלא לגבות אברה תוהח ,כמו כן .ם לה עקב ההפרהק שנגרברה להוכיח את הנזהח
  : בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 

 יחידת ההפרה ההפרה של מילולי אורית
 מוסכם  הפיצוי גובה

 ההפרה בעבור

בשלבים השונים של מתן  זמניםדה בלוחות אי עמי
  החברהללא אישור  השירותים

 ם(₪ )לכל יו 250 מקרה לכל

הנדרשות בהתאם מטלות האו ביצוע הנחיות החברה ו/ אי
 סכםלה

 ₪  500 לכל מקרה

 ₪  20,000 לכל מקרה רהעל ידי החב אושרשלא העסקה ו/או אי החלפת עובד 

 ₪  10,000 לכל מקרה   להסכם 3 בנספחשנקבעו ם התנאי תבגין הפר

 10.9ש בסעיף ספקים כנדרות בפורטל האי הגשת חשבוני
 כםלהס

 ₪ )לכל מקרה( 250 הרלכל מק
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ים הצדד ידי-שלום ראוי ומוסכם מראש, שנקבע עלתלעיל מהווה  12.1ע בסעיף הפיצוי המוסכם שנקב 12.2
 יגרם לחברה, כתוצאה מסתברת של ההפרה.להלול נזק העשנצפה כ ביחס סביר לנזק,

 
או לגבותו ת בכל ע פקלסרים מכל סכום שיגיע צויים האמואת סכום הפירשאית לנכות  אהחברה תה 12.3

ויותיה של החברה לפי הסכם זה ולפי את סעיף זה כדי לגרוע מזכלא יהיה בהור דרך אחרת. בכל מהספק
תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים . 1970-תשל"את הסכם( ים )תרופות בשל הפרחוק החוז

 "י ההסכם.עפאחרת  ותאו מכל התחייבשירות ו/ם את מתן היבותו להשליהתחימ הספק את
במקום הפיצויים  מהספקגבות לעיל גורע מזכות החברה ל פק, מובהר כי אין האמורסלמען הסר  12.4

 .לה כתוצאה מהפרת ההסכם על ידוו נגרמזקים שיתרת הנ/וסף אליהם, את מלואהמוסכמים, או בנ

 
 

 ועובדיו הספקמעמד  13
 

י החברה, ולרבות יחסו עם ילכל דבר ועניין ויחס ין עצמאבלידו כקעל ותים יינתנו יר כי השירמצה ספקה 13.1
ו, כי ידוע למצהיר ומאשר  הספק שליחות או שותפות. ,מעביד-יהיו יחסי עובד לא עם החברה,הספק עובדי 

 בהסכם זה.  עימולהתקשר  החברהסתמך על הצהרה זאת הסכימה הרק ב כי

 
 

כי בעובדה  בנקבעה בהתחשסכם זה, בההחברה ו הספק, שעליה הסכימו יםבעד השירותורה הכוללת התמ 13.2
ו סיום העסקתו כל בגין העסקתו א לחברהדר "עובד", ושלא יהיו עצמאי, ואינו בג כקבלןעול בחר לפ הספק

 ויות כעובד, לרבות תנאים סוציאליים כלשהם. כגין זפות בלויות נוסע
 

פנית  ל פיע ובין הספקת יפני פי לע, בין רה, או כל גורם מוסמך אחהדין לעבודבית  ידי-עללפיכך, אם ייקבע  13.3
זה, מסכימים  מפורש בהסכםכ"עובד", למרות האמור ב לחברה הגיש שירותיו הספקשהו, כי גורם אחר כל

 ים)שבע 70%הינו  ,מתן השירותים בפרויקט כולוכ"עובד", בגין  ספקל מגיע שהיה ם כי השכרהצדדי
 .("השכר המוסכם כעובד": )להלן העל פי הסכם ז לספקולמה מהתמורה ששאחוזים( 

 

הספק י זה, בה ייטען כ הסכםשה ו/או תביעה הסותרת , ביום בו תוגש דריחברהב ליהיה חייב להשי הספק 13.4
מעל לשכר המוסכם  החברהאת כל התשלומים העודפים שקיבל מ ,החברהר של עובד שכי היה או הינו

  כעובד.
 

 ביטוחאחריות ו 14
 

 יות הספק:אחר
 

טלת שא בלעדית בחבות המויי ספקהם זה ו/או על פי דין, כעל פי הס הספקבויות ייכל התחמ מבלי לגרוע 14.1
כושו של אדם כלשהו, לרבות ראו ל/ופו ולהיגרם לגו נזק לרכוש שעלול עליו על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/א

י מ ו ו/אודיו/או מי מעוב הספקשל  שה או מחדלכתוצאה ממע עובדיה שייגרםללחברה ו/או למנהליה ו
 ם זה ו/או בקשר עמן. נשוא הסכהתחייבויותיו  עבמסגרת ביצומטעמו 

 

ר הנמצא חאדם אלכל  בדיו ו/אום על פי כל דין לעומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעי קהספ 14.2
, ו/או לנפש ו/או לרכוש ב נזק לגוףעקהסכם זה, בקשר עם מתן השירותים נשוא בשירותו ו/או הפועל עבורו 

 .עמןפי הסכם זה ו/או בקשר  ליצוע התחייבויותיו עב במסגרת
 

 הספקשיין בקשר לכל ענ הש נגדבגין פס"ד חלוט עקב דרישה ו/או תביעה שתוגישפה את החברה  הספק 14.3
על קיום  לספקתודיע , ובתנאי שהחברה ולהלן לעיל)אחריות וביטוח( זה  14אמור בסעיף כי לו אחרא

 חלוט.  דלהתגונן עד למתן פס" ולאפשר ותישה ו/או תביעה כאמור דר

 

ן, כדי לשחרר את , כפי שיפורט להלהספקיכת הביטוחים על ידי לעיל ו/או בעצם ער 14.1יף אין באמור בסע 14.4
ה חוב י מטעמהעל מפי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל על החברה  ו/או  הי עלת כלשמאחריו פקהס

 בדין.ו בר לאמור בהסכם זה ו/אנוספת מע
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 יטוחי הספקב
 

לפני מועד  הספק זה ו/או על פי כל דין, מתחייב  סכםהעל פי  הספקשל יותיו והתחייבו ומבלי לגרוע מאחריות  14.5
ל ידו ע( "השירותים)להלן: "זה  הסכםמתן השירותים נשוא תחילת מועד ו/או לפני  זה הסכםימה על החת
ותים מתן השירבמשך כל תקופת  על חשבונויים ערוך ולקל ,הם(מביני)המוקדם  מטעמו ו/או עבורו ו/או

ת הביטוחים א ,אחריות מקצועית ין ביטוחזה לעני הסכםאחרת כמפורט ב תקופהו/או כל  זה הסכםנשוא 
או  "הספקוחי ביט)להלן: " לפעול בישראלמורשית כדין הבאמצעות חברת ביטוח  רטים להלן,ומפה

 : ("הביטוחים"

 ;שישלי אחריות כלפי צד 14.5.1

 ;עבידיםחבות מ 14.5.2

 ;מקצועית תאחריו 14.5.3

 חברההציא לידי זה על ידו ו/או מטעמו, להמ הסכםשוא מועד תחילת מתן השירותים נ לפני מתחייב, הספק 14.6
 לתנאים וההיקפיםבהתאם הווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ם להלן והמירטהמסמכים המפואת 

 :"(מסמכי הביטוח)להלן: "זה  בהסכם טיםפורהמ

 עילותו נשוא הסכם זה.על ידי הספק בקשר עם פ ויטוח אשר נערכליסות הבפוים מהעתק 14.6.1

 וחייטב אישורלן: ")לה 2כנספח זה  סכםלהבהתאם לנוסח המצורף ביטוחי הספק  אישור קיום 14.6.2
 ."(הספק

לרבות נספח (, כאמור, טוחההעתקים מפוליסות הביטוח )מסמכי הביבזה כי המצאת  מוסכם 14.6.3
 הסכםעל פי  הספקהתחייבויות מ תגרע אלאו /וא תפגע כאמור, ל םיטוחאישור בדבר עריכת הבי

 .זה, על נספחיו

  ר,, כאמו(2ח נספ) הספקחי אישור ביטוח לרבות מסמכי הביטוכי המצאת  הספקם בזה על מוסכ 14.6.4
( 2נספח ) הספקי ביטוח ישוראת מסמכי הביטוח לרבוהמצאת  וללא זה הסכםהינה תנאי יסודי ב

 .זה םנשוא הסכ ותיםמתן השירב תחילהספק להלא יוכל 

יורחבו  ןכמו כמשנה  קבלנים וקבלניכלפי  הספקבין היתר את אחריותו של  ו לכסותיורחב הספקי טוחיב 14.7
 הםעל מי מהיה וייתבעו בגין אחריות שתוטל  מנהליה ו/או עובדיה ברה ו/אוהחלשפות את  פקהסביטוחי 

 ."(המבוטחי יחיד)להלן: " הספקאו מחדל רשלני של /עקב מעשה ו

במשך כל  זה,  הסכם השירותים נשואהנדרשים בקשר עם ם יק בתוקף את כל הביטוחיזחלה הספקעל  14.8
אחריות מקצועית, על ביטוח  את רוע ממנו,ומבלי לגל סף לאמור לעיבנו. זה בתוקף הסכםהתקופה בה יהיה 

 םהסכבקשר עם ו על ידתה עשנ שרא אחריותו על פי דין לכל פעילות מתקיימתוד ל עבתוקף כלהחזיק  הספק
 על נספחיו. זה

( של זכות תחלוף )שיבוב יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על כל )אם וככל שייערכו( הספקהרכוש של  ביטוחי 14.9
לא ות התחלוף זכ ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על חברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהה כלפי קספהמבטחי 

 .וןזדביחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 הספקר ביטוחי לנספח אישו 1סעיף על פי  הספקדי י צד שלישי הנערכת על יפוח האחריות כלליסת ביטפו 14.10
על מי היה ותוטל  "יחידי המבוטח"( )להלן:ה דיליה ו/או עובהחברה ו/או מנהאת  ( תורחב לשפות2נספח )

ות צולבת" על יף "אחריסעל וףבכפו/או מנהליו ו/או עובדיו  ספקהרשלני של דל אחריות למעשה ו/או מח מהם
 ידי המבוטח.ילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחיו יראו את הביטוחים כאפ

נספח ) הספקח אישור עריכת ביטוחי לנספ 2ף עיסעל פי  הספקדים הנערכת על ידי חבות מעביביטוח פוליסת  14.11
ו/או מחלה  נת עבודהאותות קרלעניין  וייקבע היהאו עובדיה /ו מנהליה וו/אהחברה (  תורחב לשפות את 2

 הספקעובדים המועסקים על ידי מי מהל שייגרמו בתקופת הביטוח"( ה ביטוחמקר)להלן: "כלשהי  ועיתצמק
בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים  יםנושא םי הינ, כבודתםע תוך כדי ועקבבקשר עם הסכם זה, 

 .קים על ידוים המועסבדמהעוו/או לעניין חבות הספק כלפי מי  הספקל ידי ם עהמועסקי
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( 2 נספח) הספקלנספח אישור ביטוחי  3יף סעעל פי  הספקעית הנערכת על ידי ליסת ביטוח אחריות מקצוופ 14.12
היה ותוטל על מי מהם אחריות בגין רשלנות מקצועית  ו עובדיההליה ו/אמנהחברה ו/או  תורחב לשפות את

וזאת יו ו/או עובדיו לו/או מנה הספקשלני של ר מחדלבמעשה ו/או  ןחובה מקצועית שמקור הפרתבשל  או/ו
ם בזה כי סף לאמור לעיל מוסכבנו. החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהכלפי  הספקחבות ביטוח לי לגרוע ממב
למעט באם ) ת הביטוחקופ)ששה( חודשים לאחר תום ת 6תכלול בין היתר, תקופת גילוי של  ת הביטוחיספול

 .ו/או מרמה( ום פרמיהשלאי תעילת הביטול הינה בגין 

פוליסה  ייערכו בגבולות אחריות ספציפיים לכלאחריות מקצועית, ו טוחי צד שלישיכי בי הספקוסכם בזה על מ 14.13
 .משותפים ותכגבולות אחריבנפרד ולא 

לערוך  הספק רשאינ"ל, לביטוחים הים יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימ הספקהיה ולדעת  14.14
וך יטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערבכל בכי  ים ולגרום לכךמים ו/או המשליים הנוספוחהביטולקיים את 

החברה ו/או מנהליה ו/או  כלפיוב( יב)שות התחלוף ף בדבר ויתור על זכמעבר למצוין לעיל ייכלל סעי הספק
 .זדוןב זקם לנלא יחול לטובת אדם שגר)שיבוב( ף זכות התחלועל ובלבד שהאמור בדבר הוויתור  עובדיה

המתחייבים מן אי הביטוח ו/או תנגבולות האחריות טוח ו/או סכומי הביובהר בזאת כי מלמען הסר ספק  14.15
, ועל הספקהינם דרישה מינימאלית המוטלת על (, 2ספח נ)הספק ביטוחי זה ובאישור עריכת  הסכםהאמור ב

 תנאי  וו/את האחריות גבולואו ו/טוח סכומי הביחבויות ולקבוע את או ל/נזקים וו ליפתלבחון את חש הספק

כלפי תביעה ו/או ע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנו ספקהבהתאם. הביטוח 
ו/או לתנאי הביטוח גבולות האחריות סכומי הביטוח ו/או לר לכל הקשוב ואו מי מטעמ/ו חברהה

 .לעיל ולהלן ראליים כאמונימהמי

אלא תם לרעה בתקופת הביטוח, ו/או לשנוו רשאי לבטלם נפיו המבטח אימפורש על  תנאי יכללו הספקביטוחי  14.16
 תו לעשות זאת.על כוונש איום מר( שיםשלו) 30בדואר רשום הודעה בכתב  חברהללספק ו מסרה על כךנאם 

או /החברה ו/או מנהליה ושכאלו לגבי  שינוי לרעהאו ו/ביטול ללא יהיה תוקף יתחייבו כי  הספקמבטחי 
 .ההודעהסירת מממועד הימים ( שלושים) 30חלוף  ובטרםלעיל כאמור בכתב  ההודע נמסרהא אם ל בדיהוע

על פי הביטוחים שנערכו לפי  הספק ביטוחי יןבכי איזה מ החברול לספקיודיע  קהספבכל פעם שמבטחו של  14.17
מבוטל או  ומד להיותע( 2ח נספ) הספקור בנספח אישורי ביטוח לרבות האמ ",קהספלעיל "ביטוחי  14.5סעיף 

 חברהאותו הביטוח מחדש ולהמציא ללערוך את  הספקלעיל, מתחייב  14.6נה לרעה, כאמור בסעיף ומש
 השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל. יטול אוהב , לפני מועדור עריכת ביטוח חדשאיש

או  נשוא הסכם זההשירותים  רה בוהסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקה מהוראות וראמכל ה גרועל מבלי 14.18
יועסקו  אשרלדאוג כי קבלני המשנה  הספקייב , מתחמו של הספקמטע קבלן משנהדי חלק מהם יבוצעו על י

 האחריותבסעיף  הנדרשיםאף הם את כל הביטוחים  ויקיימו יערכו, םקשר עמב והשירותים א במתןעל ידו 
יכללו את כל  אלוחים וותם, וכי ביטשם ולאחריון לרכלעיל ולהל כמפורט (14סעיף ) זה םלהסכ ביטוחוה

לרבות , מפורט לעיל ולהלן, כהספקיות התחלוף הנדרשים בביטוחי על זכו ויתוריםווה נאים, ההרחבותהת
תהיינה  קים על ידוועסאחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המ הספק .(2נספח וחי הספק )שור ביטאי בנספח

 .ספק()אישור ביטוחי ה 2נספח במים הנדרשים אים ולסכונלת אםבהתפוליסות ביטוח תקפות 

נים יתנהשירותים ה מעשה או מחדל במתן בגין חברהבאחריותו על פי דין כלפי היישא  הספקמובהר בזאת, כי  14.19
הוא שיהיה  הספקמטעמו של  שנהזה, לרבות שירותים אשר יינתנו על ידי קבלן מ הסכםבקשר עם  רהחבל

במישרין ו/או בעקיפין, עקב ן ו/או נזק שייגרם לו, דבגין כל אוב חברהאת ה תלפצו אחראי לשפות ו/או
ו מהפוליסות סה באיזכומנזק כאמור  בין אם אובדן ו/או תים שניתנו על ידי מי מקבלני המשנה,השירו

 (  ובין אם לאו.2ח נספ) הספק וחיהמפורטות בסעיף זה )ביטוח( ו/או בנספח אישור ביט

 ברהחודמים לכל ביטוח הנערך על ידי הקראשוניים ובע כי הינם קרש על פיו ייתנאי מפו וייכלל הספקביטוחי  14.20
לרבות כל טענה  .חברהטוחי היתוף ביש רבדבו תביעה ו/אאו טענה ו/רישה על כל ד יםמוותר הספק יוכי מבטח

 ברהחהכלפי  "לוח כפביט" ולרבות כל טענת 1981 –שמ"א הביטוח הת וזהחלחוק  59ו/או זכות כאמור  בסעיף 
 .היחטוכלפי מב
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החברה יעה כנגד תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תבמצהיר, כי לא  הספקלעיל ולהלן,  מבלי לגרוע מהאמור 14.21
 הסכםנשוא ים ו/או המשמש אותו במתן השירות הספקלרכוש בבעלותו של בגין נזק  עובדיהו או מנהליה ו/ו/א

, והוא פוטר ם לאו(דו )בין אם נערך ובין איוש שנערך על ביטוח הרכ יעל פו זכאי לשיפוי בגינ הספקזה ואשר 
ית ות העצמתפתות בגין ההשת  לנזק כאמור )לרבמכל אחריו ו/או מנהליה ו/או עובדיה החברהבזאת את 

 . ם לנזק בזדוןבת אדם שגרלטואולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול (. הספקהמוטלת על 

לרבות  (אחריות וביטוח)זה  14בסעיף המפורטות  תבגין הפוליסוהביטוח  מידלם את לשמתחייב  הספק 14.22
 למלאד והן במועל רהביטוח בקש שיידרש על ידי חברת, וכל תשלום אחר (2נספח ) הספקטוחי באישור בי

לשמור על הוראות הבטיחות  יות האמור,כללומבלי לפגוע ב, ות כלשונןפוליסוראות הה ולקיים את כל
שך כל ה בתוקף במינתהי ותודא כי הפוליסולדאוג ולוככל שקיימות  יסות הביטוח,כללות בפולנירות הוהזה

 כי את הספק נו, מתחייבגרוע ממל יר לעיל ומבל. בנוסף לאמוזה סכםהמתן השירותים בקשר עם תקופת 
 אשר ילותעלכל פ מתקיימת אחריותו על פי דיןעוד בתוקף כל  זיקיחמקצועית וחבות המוצר  אחריות יביטוח

 .חיו, על נספזה הסכםקשר עם בידו על עשתה נ

 חעל פי ביטו להוות עילה לתביעה על כל אירוע העלולם היוודע למנהליו ע חברהמתחייב להודיע ל הספק 14.23
ככל  חברהעם ה לשתף פעולה פקהסמעבידים. כן מתחייב  חבות, אחריות כלפי צד שלישי או קצועיתחריות מא

חליט להגישה ת חברהר הם מימוש תביעת ביטוח אששככל שיידרש ל ,הספקטרס נאת אי שהדבר אינו נוגד
 .הספק על פי ביטוחי חברהאו מימוש זכויות הו/ למבטחים

בכל  הספקגבולות האחריות המלאים במסגרת ביטוחי ומי הביטוח וסכאת  תםמולהשיב לקד אחראי הספק 14.24
 .מי הביטוחוחריות או סכגבולות הא תלהפחת מבטחים הודעה על תביעה אשר תביאבו תימסר לרה מק

 הליה ו/או עובדיההחברה ו/או מניהיה אחראי לשפות את  הספקי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, כמו כן ומבל 14.25
תנאי ם של קיואשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי  כל נזקן גיאופן מלא בב

מועסקים על ידו, ליו ו/או מי מהעובדים ההמנו/או  ספקהעל ידי ב לבתום  שלא הביטוח פוליסותאיזו ממתנאי 
 .ןדיאו על פי /זה ו הסכםעל פי  פקהסחריות ו/או חובת השיפוי מוטלת על בכפוף לכך כי הא

ו אי קיום בתום לב של תום לב ו/אה בהפרייקבע בפוליסות כי  לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור בנוסף 14.26
ור וגבל, איחור במתן הודעה ו/או איח, לרבות, אך לא מהספקי דהביטוח על ית ופוליסמ ואיזאי תנמ תנאי 

החברה ו/או מנהליה ו/או  זכויותב עויפגלא מו, ו/או מי מטע הספקי בהגשת תביעה שנעשו בתום לב על יד
 . יטוחים אלוי בלקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פ  עובדיה

העתקים קיד לחזור ולהפ הספקמתחייב  ,הספקיטוחי ום תקופת בתממועד )שבעה( ימים  7 -לא יאוחר מ  14.27
 כתאישור ערי אתהסכם הזה לרבות  טוח )מסמכי הביטוח( הנערכות בקשר עםבתוקף של פוליסות הבי

יב לחזור מתחי הספק פת,בגין הארכת תוקפם לתקופה נוס, לעיל 14.6בסעיף כאמור ( 2נספח )ביטוח ה
ם, מדי תקופת ביטוח במועדים הנקובי, (2ספח נ) הספקטוחי אישור בית ווח לרבמסמכי הביטולהפקיד את 

 ו.על נספחי זה הסכםב מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור הינווכל עוד 

 ,רכאמו( 2פח נס)" הספקי "אישור ביטוחמסמכי הביטוח, כאמור, לרבות ע לו שהמצאת כי ידור הימצ הספק 14.28
את  ספקהלמנוע מ תרשאי האת ברהחוה השירותיםמתן להמשך  ו/אות לתחיל יםומקד תנאי מתלה ההינ

א ל ,כאמור רה,ו/או ההצה האישורו מסמכי הביטוח ו/אכאמור במקרה ש ותיםתחילת ו/או המשך מתן השיר
 המוסכם כנדרש.מועד ב והומצא

  חברההל ידי בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, עו/או , המצאתם קהספמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי  14.29
להוות אישור בדבר התאמתם ו/או  האו על מי מטעמו/ חברהעל הדי להטיל אחריות כלשהי כבשינויים,  ו/או

זה  הסכםעל פי  הספקשל ו/או מהתחייבויותיו ריותו אחהי מלשכ גרוע בצורהו/או לו כדי לצמצם למוסכם ו/א
 .המטעמ מי מהבאים לו/או ע חברהי להטיל אחריות כלשהי על האו כדו/ יןל דאו על פי כו/

כאמור בסעיפים  הספקי טוחיאישור בת מסמכי הביטוח לרבואי המצאת ת או המצאהסר ספק מובהר כי  ןלמע 14.30
 ., על נספחיוזה הסכםפי  - על הספקחייבויות גע בהתתפא במועד, לל לעי 14.27  –ו 14.6

 שורי הביטוחוח( ואת איטכי הביהעתקי פוליסות הביטוח )מסמק את לבדו( תייבא ח)אך ל תרשאי חברהה 14.31
ם ינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאיממתחייב לבצע כל ש הספקמור לעיל וכא הספקשיומצאו על ידי 

 .ות וביטוח()אחרי זה 14פי סעיף  עללהתחייבויותיו 
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ח אישורי הביטווח )הפוליסות( ואת מסמכי הביטס לביח חברההמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  הספק 14.32
 חברההטילה על כמפורט לעיל, אינה מ תיקונםת על ולהורות אישורי הביטוח אוהפוליסות  לבדוק את התוזכו

שורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, איות ויסולהפיא לגבי חובה וכל אחריות שהכל  המי מטעמעל או ו/
או על פי ו/ זה הסכם על פי הספקע מכל חובה שהיא המוטלת על ה כדי לגרון בותוקפם, או לגבי היעדרם, ואי

 ן.ידה

על פי  תכאיז הינוכל סכום לו לעכב  תרשאי תהייה חברהההאמור לעיל, מוסכם בזה כי בנוסף ומבלי לגרוע מ 14.33
 הספק בקשר עם ההתקשרות נשואדת לזכות מוהע( מהתמורה ות והביטוחהאחרי יףסעזה ) 14יף תנאי סע

  .ימים מראש ()שבעה 7אי שהודיעה על כך לספק, בכתב, ובתנ כם זההס

יעה בהתאם למוסכם על החברה, תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התבעל החברה כי עם תשלום  המוסכם בז
חברה )באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, גרמו לשנת יכוי הוצאופק הסכום המעוכב בניושב לס
 כאמור.

לבד, ובכל ב הספקלה על ת העצמית חוההשתתפהביטוח ו דמיכי האחריות לתשלום זה במפורש ם במוסכ 14.34
 .חברה ו/או על מי מטעמההמקרה לא על 

ת והוראות דרישו כלר למלא אח פקהסזה לעיל, מתחייב  הסכםומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בבנוסף  14.35
 וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל,ם, התקנות וויהחוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצ

 הסכםים נשוא שכל העובדים שיועסקו במתן השירותיות האמור לעיל, באופן לך מבלי לפגוע מכלר, אובעיק
זה, זכאים לכל  הסכםעת ובמשך כל תקופת ו בכל היי י או זמני,שיועסקו באופן מקר זה, לרבות שליחיו ואלה

 ל.הנ"הזכויות שעל פי החוקים 

נה באה לגרוע מכוחם של יבקשר לביטוח אביטוח( ו ריות)אחזה  14זאת, כי כל הוראה בסעיף מובהר ב 14.36
זה  םהסכבסעיפים אחרים בלנזקים באם יגרמו כאמור  הספקית של בדבר אחריותו הבלעד הסכםהוראות ה

 .י הדיןפ עלו/או 

 שלהווה הפרה יסודית , והפרתן מסכםההנן מעיקרי ה זה)אחריות וביטוח(  14ובהר, כי הוראות סעיף מ 14.37
 .הסכםה
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תוכננו, ש, תכנית, מסמך וכיו"ב, רעיון קשורה, ובכלל זה כל פיתוח,והבעלות וכל זכות אחרת  כל זכויות היוצרים

 במסגרת השירות או בקשר אליו, ובכל תוצר שיסופק לחברה על ידי קהספ דיי עלאו פותחו /בוצעו ורו, נכתבו, נוצ
 , שייכים ויהיוקשר אליובעל פיו ו/או  הספקות ויחויבום כל מביצוע הסכם זה וקיאו עקב /במהלך ו פקהס

 ם. ינם ו/או בקשר אליהכל זכויות שהן בג לספקולא תהיינה ן ואיחברה בלבד שייכים, בכל עת, ל
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מידע סודי הנוגע  כלשהו' ד גלצ ישתמש, יגלה ו/או יפיץ יעביר,שמור על סודיות מלאה ולא לתחייב מ הספק 16.1
בלבד.  וולטובתהחברה לתועלת  ת ולמטרת ביצוע הסכם זהרין בעקיפין, אלא במסגוברין ין במישלחברה, ב

ו/או מידע סודי חומר  אוו/ו/או מוצר כל חפץ ו/או מסמך  החברהלא להוציא ממשרדי  הספקמתחייב כן 
בקשר  ו/אומתן השירותים לחברה ך ל ידו במהלו ע, לרבות כאלה שהוכנהסכם זהשיגיע לידיו במסגרת 

ידע הסודי לאחרים לבצע במ ותשלהרעתיק ו/או לה לאו של החברה, ניותיכו/או תו עסקיבקשר לו א/והם ל
מתן השירותים לחברה ולצרכי  במסגרתא אלעתקה אחרת יס, ו/או כל צורת השכפול, העתקה, צילום, תדפ

יבות חיההת לת זמן.גבהההסכם ואף לאחריה ללא  במשך תקופתול ההתחייבות לסודיות כאמור תח בלבד.
  ת הסכם זה.שלא הפך להיות נחלת הכלל עקב הפרשהוא נחלת הכלל, ובלבד  לא תחול על מידע

 

החברה ו/או מתן שרותו עם לך התקמהב ,הספקידי  שהוכן ו/או נעשה על "ב, מסמך וכיוכל חומר 16.2
 , האת לאק לספורה החבהבלעדי של  והוא רכוש, וו תכניותיו/א ועסקים החברה, ו/או בקשר עהשירותים 

צויים ברשותו והשייכים ל חומר, מסמכים, ציוד וכיו"ב, המכל זכות עיכבון על כעל  והוא מוותר בזאת,
  .לחברה
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אחר, ב לו/או להס אינו רשאי להעביר ו/או להמחות הספק .בעצמוייבויותיו התחכל ת א תחייב לבצעמ הספק 
 הנובעות ממנו. הזכויות ההתחייבויות ו/או ,ממנוק או כל חל/בעקיפין, את ההסכם ואו ין במישר
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 ונותש 18
 

 והשומנה גזירה תקדים ולא ילמדו מ קרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווהסטייה מתנאי הסכם זה במ 18.1
קנות לו זכויות המומה מלהשתמש צד מהצדדים, בזכות הלא השתמש, או השתה קרה אחר בעתיד.לכל מ

 יותיו.בכך ויתור על זכות מזכו ת מקרים, לא יראוו בסדרקרה מסוים אהסכם זה, במ פי-על

 
, ומתן ל משאלכיהיה כל תוקף לא המשפטיים בין הצדדים ביחס למושאו, והסכם זה ממצה את היחסים  18.2

בעל פה, בין ן ן בכתב וביבי צג, הבנה, התחייבות או הסכמה, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל,טחה, מהב
ראות הסכם זה, אלא אם היה תוקף לכל שינוי בהוילא  יתת הסכם זה.בר לכרבמשתמע, עו במפורש ובין
 ונחתם על ידי כל הצדדים לו.נערך בכתב 

 

זה אינה/אינן ניתנת/ניתנות לאכיפה או  ת הסכםאוורהוראות מה שייקבע כי הוראה אובמקרה  18.3
ן, תקפותן חוקיותאו לפגוע ב הו, לא יהא בכך כדי להשפיעף מטעם כלשתוקשהינה/הינן חסרת/חסרות 

בהוראה תקפה או ניתנת  במקרה כזה ההוראה תוחלף או תותאםו של שאר הוראות ההסכם ןואכיפת
 ה הרחבה ביותר האפשרית., בצורזהם הוראות הסכן שיאפשר מיצוי של לאכיפה, באופ

 
 

ד די צד אחכם זה. כל הודעה שתשלח על יבמבוא להס ורטכתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמפ 18.4
 4או  אר רשוםמעת המשלוח בדושעות  72כעבור דה יעל תחשב כאילו הגיעה לילפי הכתובות שלע למשנהו

 ליה.מעת משלוח בפקסימי שעות מעת מסירה ביד או
 

 
 : דדים על החתוםבאו הצה איולר

 
 
 
 

 
 

 בע"מ  2010מי אביבים 
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 )יצורף להסכם( תעריף -להסכם 1 ספחנ
 
 

 ________ מיום  __________להסכם מס' 
 

 ההסכם.מהווה חלק בלתי נפרד מ הזנספח 
 

 יכום מול הזוכה.סך בהתאם להצעה והף בהמשוסיתו
 

 
 
 
 
 
 
 

ת הישירות ת כל העלויוא ותוכב כולל שיקבע בתעריף עם הספק הזוכה ההתשלום עבור שעת עבודכי  מובהר 5.1
הגשת  ,רה הצורך(במק) עבודה בלילות, שבתות וחגיםכולל אספקת עובדים, יפות לביצוע השירות עקוה

 סת מסמכיםם והדפבמשרדי החברה צילושות יגהגעה לפת עבודה, ת, שעו, חניודוחות, נסיעות, אחזקת רכב
הם לא ליומעבר א טביתבצורה מי צון החברהעות רישבל ההסכםל תנאי וכ"ו וביצוע השירות בהתאם לכ

 ישולם כל תשלום נוסף. 

 

ב  כפי שייקבע בכת בכל מתווה שכרשירותים עול לקבלת לפ החברה תהא רשאית במהלך תקופת ההתקשרות 5.2
 .  לאחר אישור ועדת המכרזים של החברה וכו'( לי, גלובחודשי ינרריטי פרויקט,מוז )אח

 
 
 

 : דדים על החתוםולראיה באו הצ
 
 
 
                        ___________ _______                                   _______________________ 

                                                      הספק                                                    מ"בע 2010  מי אביבים                         
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 "קהספור ביטוחי " איש  2נספח 

 __________________ נפקת האישורתאריך ה ים יום ביטוחאישור ק

כל תנאי הפוליסה בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את , בהתאם למידע המפורט ףק בתו טוח פוליסת ביה מבוטח ישנלכך שלאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא 
האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו  ם בפוליסת הביטוח יגבר אים הקבועילבין התנ באישור זה  תנאים שמפורטים של סתירה בין ה במקרה יחד עם זאת, גיה. וחרי

 . האישור טיב עם מבקש שור זה מי אי באיתנ

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישורמ
  שם שם

  (038רותי ייעוץ )שי ☒
 

 

 .(097יד מים וביוב )תאג ☒

 .יםמקבל שירות ☒
 

  מבע" 2010ם מי אביבי

 ./ח.פ.ת.ז ./ח.פ.ת.ז
 מען מען

 37דרות שאול המלך ש
 .64518יפו  –תל אביב 

 

 

 חסוג הביטו
 
 תי גבולוחלוקה לפ

אחריות או סכומי 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

 תאריך
 תחילה

תאריך 
 סיום

חריות/ ול האגב
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים
 בתוקף

מט כוםס
 בע

 וד כיסויש לציין קי

, 312, 307, 304, 302 ₪. 1,000,000     צד ג'
315 ,321 ,322 ,328. 

 6,000,000     ריות מעבידיםאח
20,000,000 

.₪ 

.₪ 
304 ,309 ,319 ,328 . 

, 309, 304, 303, 301 ₪. 2,000,000     אחריות מקצועית
321 ,325 ,326 ,327 ,
328 ,332 (6 

 חודשים(.
 

המתאים שירות המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד הים המפורטים בהסכם בין וף, לשירות)בכפ ותיםפירוט השיר
 :(ג'ספח כפי המצוין בנ

 (038שירותי ייעוץ ) ☒
 .יקטים שהחברה מבצעתהילה בפרוקשרי ק שירותילמתן  20/457מכרז 

 

 : מקצועית לביטוח אחריות בות נוספות בפוליסההרח

 ות.ם לב מסמכחריגה בתו .1

 תים.השירו __________ שאינו מאוחר ממועד תחילת מתןעד תחולה רטרואקטיבי __מו .2
 

 ועית : אחריות מקצו י צד שלישיחת בביטובולות האחריוג
כל יות ספציפיים לינם גבולות אחראחריות מקצועית , הו ישיפוליסות לביטוח צד שלהננו מאשרים כי גבולות האחריות ב

 אחריות משותפים.נם גבולות בנפרד ואיפוליסה 
 

 :בתום לב הפרה
המבוטח(, לא יפגעו בזכויות ת הביטוח על ידי הספק )ומפוליס מתנאי איזו  של תנאי תום לבהפרה בתום לב ו/או אי קיום ב

 וחים אלו.לת שיפוי על פי ביטלקבו או מנהליו ו/או עובדימקבל השירות ו/
 

 יסה טול/שינוי הפולבי
לאחר משלוח  ים( יום)שלוש 30ובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא ת ביטוח, למעט שינוי לטל של פוליסי או ביטושינו

 או הביטול.קש האישור בדבר השינוי בודעה למה
 

 מהדורת הפוליסה

  הערות __________ ביט מהדורה  __________ חברה
 

 האישורחתימת 
 המבטח:
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 כםלהס 3נספח 
 בודלכ     

 "(ההחבר)להלן: " בע"מ 2010מי אביבים חברת 
 א.ג.נ.,                

 וד ענייניםגיעדר ניבטחת מידע והדיות, אות לסוהתחייבנספח 
 __________ תאריך:

 
 ן.ומתחייב כדלקמ מצהיר שהחברה מבצעתקטים הילה בפרויקשרי קשל  אני ______________, המעניק שירות

 
, יו/או לרשות יכן ויגיעו לידיעתו/או בכל דרך אחרת, ית בהסכםחברה שרות עם המסגרת ההתקבש יידוע ל .1

דו"חות, טפסים, תמונות,  מר מודפס, מדיה מגנטית,וות: חרב, לחברהדע הקשורים לאו מי/חומרים ו
או רטי מועסקים ו/קולים, פס"ד, פבות, הסכמים, פרוטו, כתוהמלצות, נהלים, שמות תכניות, שרטוטים,

 "(. מידע)כל אלה יקראו להלן: "ברה חוכן כל דבר אחר בקשר לאו קבלנים ו/ ירותיםנותני ש

מתחייב  אנית חוק הגנת הפרטיות. כל דין, לרבו פי-עלייב חם למתתאלפעול ביחס למידע בהתחייב מ אני .2
 גנת הפרטיות.חוק היעת עובדי את דרישות להביא ליד

חרת, במידע שהגיע אלי בדרך אעשה שימוש אלי, ולא מם הועבר אורק לצרכים שלשבקשר למידע אך פעל א .3
 .להלן 10עיף ס בכפוף להוראות שהיא ל סיבהעביר את המידע לכל צד שלישי מכאולא 

לו בעבודתם, וקים דים שבתוקף תפקידם זקעבירו רק לידיעת עובאמוחלטת ביחס למידע,  שמור על סודיותא .4
לוי של מנע כל פרסום ו/או גיא וכן סמך זהבמכמפורט רת סודיות התחייבות לשמי את כל עובדי עלחתים א

 א. המידע בכל דרך שהיא ולכל גורם שהו

גישה בדרך כלשהי למידע יתחייב בכתב, קודם שתהיה לו ועסקו על ידי ישדים ובאוג לכך שכל אחד מהעלד .5
י ים כי תנאמסכ יה. אנכמפורט בסעיף זהמידע בתנאים  אמור, להגנת סודיותידע כלמתן אפשרות הגישה למ

כנספח א' רף המצות סכמתו לחתום על נוסח התחייבוהתהיה החברה  עמדת עובד כלשהו לרשותמוקדם לה
ל מסמך כאמור אין בהחתמת העובד עלמסמך זה.  "ב כנספח א'המצ גורמים חיצוניים" - 180-007" בנוהל

 חברה.ה כלפיי אחריותו יימהתחייבויותתי אוור כדי לפט

 .נקוט כאמור לעילאם שרוט האמצעיפי בקשתה,לפי חברה, ל מציאלה .6

 עתקה אחרת.הצורת ל קה, צילום, תדפיס וכל, העתרשה לאחרים לבצע במידע שכפואעתיק ולא אא ל .7

הגעתו של ו/או ים לשם מניעת אובדנו נקוט בכל אמצעי האבטחה הנדרשאה על המידע ושמור בהקפדא .8
 י אחרים. המידע ליד

ו/או  החברהלענייני שמיד כל מידע הנוגע א, עת שיידרש ו/או בכל בין הצדדיםתום ההתקשרות  לאחר .9
 הם.המוקדם מבני -ה מתאימה שת דריבלום ההתקשרות ו/או מקיום מת 14תוך חברה עבירו לא

 אשר: לגלות ולהשתמש במידע רשאיאהיה למרות האמור לעיל, מוסכם כי  .10

ור אשר בעצם י מידע כאמלמעט גילומצידי  יותסוד הפרת ללא להכל נחלת בגדר להיות הפך או הינו 10.1
 יותר.מוסמך הופך מידע אשר הפך לנחלת הכלל לאמין או  גילויו הוא

, וסמך או רשות מוסמכת על פי חוק לדרוש מידעעל פי דרישת בית משפט מ המשפטת מידע שמסר לבי 10.2
לחברה  רש ותינתןע המינימלי הנדיינתן רק המיד הגילוי נעשה כאמור,. אם ובמידה הנדרשת בלבד

נע צו המוהזדמנות נאותה להשיג  לחברהעל מנת לאפשר  כך שהמידע האמור נמסר עה בכתב עלהוד
 את הגילוי.

 כל זכות או רשות לגבי יעצמה, כדי להעניק ל חברהה ידי-עלחברה ה בעצם גילוי המידע אודות איןש ליברור  .11
 דע.בעלת המי חברההיות הזו כדי לגרוע מבהצהרת סודיות זה ואין כל האמור  מידע

 :חייב כימת נניהחברה הבמתקני תבצעו יההסכם כאמור פי -עלפי-לערה שמתן השירותים בכל מק .12

תיקו כל ת מחשב שאינן דרושות לביצוע השירות ולא יעמאגרי המידע או לתוכניולכנסו י לא העובדים 12.1
 ות.מישרין לביצוע השיררוש במידע שאינו ד

 נה וירוסים.וידאו שאין בתכוולאחר ששיון יפי רנרכשו על בתוכנות ש ישתמשו אך ורק העובדיםכי  12.2
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 ה.ללא צורך וללא הרשא החברה לא ישוטטו במתקניהעובדים כי  12.3

 לגבי אבטחת מידע. חברהה יצייתו להוראות ובדיםעהכי  12.4

ה, רות מחשב, גניברה הקשורה בעביוניים שהורשעו בעבים חיצעובדים ונותני שירותישלא להעסיק מתחייב  .13
 ולידע את החברה לית באחד הנושאים האמוריםשמתנהלת נגדם חקירה פלימרמה, או  הונאה, אופריצה, 

כתב אישום ו/או בכל מקרה שמי מהעובדים  מוגש כנגד מי מהעובדים תלהיו ויקרה בו הוגש ו/או צפבכל מ
 אחר.ובד בעובד , להחליף את העלפי שיקול דעתהתהא רשאית להורות, חברה רשע בעבירת פלילית. ההו

חייב בכתב , להתההחבר ה להם גישה למערכת עיבוד הנתונים שלשיש או שתהיהעובדים כל על כי  יל ידוע .14
כפי שישונו מעת החברה  על פעילות תוך שמירת נהלי ולהקפיד לעיל 6כאמור בסעיף יות דת הסוירבעניין שמ

 לעת.

לה נזקים  באם נגרמו דתי בחברהובתום עבו ת לוודא, במהלךני בדיקה על מנלחברה לבצע על חשבומאשר  .15
 מי מטעמי.על ידי ו/או 

 חברה.ב שירותה מתןקף גם לאחר סיום אר בתושיזו הינה לצמיתות ות התחייבות .16

את  לשפותסמך זה  ומתחייב בזה יגרם לחברה כתוצאה מהפרת התחייבויותיי שבמאחראי לכל נזק ש .17
 מההפרה. גרמו לה כתוצאהצאה או הפסד שיעל כל הו החברה

 . רהחבבניגוד עניינים עם ה שלא לפעול מתחייב ניא .18

עלול להימצא  אניה בו רכל מקל ע בחברה ידע ותקשורתרכות מסמנכ"ל מעל מתחייב לדווח מיידיתאני  .19
 .יםעבודה עם גופים אחרלבין חברה העבודה/השירות במצב של ניגוד עניינים בין הדרישות לביצוע ב

 עבודה לבין עם החברההשירות בהתקשרות  רישותד בין יניםעני ניגוד של במצב אנמצ אינני כי, מצהיר הנני .20
 .ברהחל בעקיפין או/ו ישריןבמ ריםהקשו אחרים גופים עם

 ינים:עני  ניגוד להיווצר עלול םשבגינ לחברה עקיפה או ישירה זיקה בעלי חותלקו רשימת של פירוט הלןל .21

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__________________ 

 
חברי ועדת ף, עם מי מיר או עקיר עסקי, ישמשפחתי  או קש קשר אישי, קשר י מצהיר, כי אין ליאנ .22

 מי מהנהלת החברה. המכרזים, עם 

גיס, גיסה, דוד, דודה,  ם, אח או אחות וילדיהם,גני זוובזוג, הורה, בן, בת  בן -" בסעיף זה: "קשר משפחתי
סמוך  שולחני או שאניאחר הסמוך על  ג או מאומץ, או אדםת חורה, נכד או נכדה, לרבוחם, חמות, חתן, כל

 . ולחנועל ש
 

 יש לדווח אך ים,עניינ ניגוד מהוות אינן אישי, כשלעצמן, וא מקצועי רקע על היכרות כי יובהר, .23

 :םענייני ניגוד להיווצר עלול שבגינו עסקי או אישי קשר של פירוט הלןלזה.  פחבנס עליהן

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__________________ 
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 הלחבריגרם או עקיף ש/כל נזק ישיר ו בגין החברהאת  אפצהאו חלק ממנה,  ות זופר התחייבאל מקרה בו בכ .24
פה שיעמדו לזכות או תרו₪ וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/ 10,000של  ההפרה בפיצוי מוסכם בסךכתוצאה מ

 כל דין. יעל פ רהחבה

 

 על החתום : ולראייה באנו

  :נותן השירות מטעם המוסמכים

 _____________ : חתימה__________ : _ידתפק:_____________ שם (1

 

 : _____________חתימה _________: __תפקיד_________ :____שם(  2 
 
 

___________________ 
 : חותמתהספק       
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 (והיעדר ניגוד ענייניםהתחייבות לסודיות, אבטחת מידע להסכם ) 3ח נספא' לנספח 
 

 ים  מי אביב  -מידע הרת סודיות למאגרי  הצ

 

 ייםפרטים איש

 

  טי באנגליתשם פר  טישם פר

  באנגליתשם משפחה   שם משפחה

   מחלקה  ת.ז.

  (ITש )שם משתמ  תפקיד

  (IT וש)לשימ מייל-אי

 

 

 הצהרת סודיות

חברת י בו אלי במסגרת עבודתשיגיעמידע ל הנתונים וכל ה, כי אשמור על סודיות כאתם מטה, מתחייב בזאני, החתו

בין בכתב, בין באמצעי מגנטי או  פה,-וכל מידע, בין בעל ור כל נתון" ולא אמס"מי אביביםיבים" או עבור "מי אב

 היתר בכתב ממנהל מאגר המידע.מורשה, אלא לאחר שאקבל  ורם בלתיג ל צורה אחרת לשוםבין בכאופטי, ו

 ו עבור "מיב"מי אביבים" אביצוע תפקידי  ו/או במידע שלא לשםונים לעשות שימוש בנתשלא  אני מתחייב/ת

 אביבים".

ת גרתק שהגיע אלי במסאו הע "מי אביבים" כל מסמך, מקור מושלא להוציא ב/ת שלא לשמור ברשותי, אני מתחיי

 .עבודתי

ייד ו/או במכשיר תקן נד ו/או במצלמה ו/או הא לצלם ו/או להקליט ו/או לשמור במכשיר נייאני מתחייב של ,כמו כן

 ."בקוחות החברה וכיוטות, מידע על לנות, הקללומים, תמון היתר צי, ביביבים"הנוגעים ל"מי אנתונים /ר מידעאח

 .או עבור "מי אביבים" "בחברת "מי אביבים פקידיתחר סיום לאותישאר בתוקף גם מיתות התחייבות זו הינה לצ

ם , תזכה אתכאו כל חלק ממנההתחייבותי זו  לכם לפי הדין, הפרתמדים וע מכל זכות וסעד העומבלי לפגוע או לגר

 יית החוק.בהתאם להנחבפיצוי 

 

 

 חתימה שם פרטי ושם משפחה מהתאריך החתי

 

 

  

 

 
 

 


