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   לקבלת שירותי יעוץ בתחום הביטוח 753/21מבי דו שלבי מס' ו מסמכי מכרז פהנדון : 
לקבלת שירותי  הצעות  לקבל  בע"מ )להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים"( מבקשת בזאת    2010חברת מי אביבים   .1

 ייעוץ בתחום הביטוח למחלקות החברה.

 (. 1993-חובת המכרזים, תשנ"ג  א' לתקנות5המכרז הינו מכרז פומבי דו שלבי )בהתאם לתקנה  .2

הצעה   .3 המופיעים   ידי-עלהגשת  והתניות  התנאים  ההוראות,  לכל  המציע  הסכמת  ועניין  דבר  לכל  תהווה  מציע, 

 .מכרזבמסמך זה ובכל מסמך אחר מהווה לחלק ממסמכי ה

ממסמכי   .4 נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מטה  הרשומים  כשהם   מכרזההמסמכים  להצעתו  לצרף  המציע  על  אותם 

 ומים: חת

 עמוד מסמך מס"ד
 1-10 מכרז מסמכי ה 1
 11 הצעת המחירטופס  -נספח א'  2
 12 טופס התחייבות לקיום הצעה    -' נספח ב 3

4 
ואמת   מכרז(ב  14.2)להוכחת עמידה בסעיף  לתנאים מוקדמים ניסיון  הצהרה על טופס  - 1נספח ג'
 .ניסיון המציעל לתנאים מוקדמים המידה 

13 

5 
  (14.3)להוכחת עמידה בסעיף לתנאים מוקדמים   עובדי המציע ניסיון ל ע הצהרהטופס  - 2ג'נספח 

 .נאים מוקדמיםבאמות מידה לת 
14 

9 
עיריית תל אביב, חברות עירוניות של עיריית תל אביב  בטופס הצהרה על ניסיון בעבודה  - ד'נספח 

 ומי אביבים 
15 

10 
טחת תנאים הוגנים(,  סור העסקה שלא כדין והבם לחוק עובדים זרים )איבהתא תצהיר - ה'נספח 

 1987 -ובהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991  - שנ"אתה
16 

 17 מכרז הצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום  - ו'נספח  11

 18-31 הסכם  - ז'נספח  12

 

 ם:מסמכים הבאי הצעתו, את היצרף ל מציע , היללע  4בנוסף למסמכים המנויים בסעיף  .5

 . אחרת, יש לצרף תעודת עוסק מורשה. ותתאגדהה העתק מתעודת אם המציע חברה,  .5.1

ושיעור   .5.2 או השותפים  בעלי המניות  התאגיד, שמות  על שם  רואה חשבון  או  עו"ד  אישור  חברה,  אם המציע 

מבעלי ומי  במידה  )דירקטורים(.  התאגיד  מנהלי  שמות  ו/א  אחזקותיהם,  חברה  הינה  במציע  ו  המניות 

ה בעלי  את  לפרט  יש  השושותפות,  ו/או  ב פת מניות  ושיעור    אותהים  המתאים,  לפי  שותפות,  ו/או  חברה 

 אחזקותיהם עד שהפירוט יגיע לכדי ישות בשר ודם ולא חבר בני אדם או גוף משפטי אחר.

 לא תותר הגשת הצעה משותפת. .6

 תקופת ההתקשרות .7

להאריך את  ונה"(. לחברה שמורה האופציה  )להלן: "תקופת ההתקשרות הראש  תקופת ההסכם היא  שנה .7.1

שנים במידה וימומשו כל    7)סך הכל  הראשונה בתקופה אחת או במספר תקופות נוספות    שרותההתק  תתקופ

 האופציות בהסכם( בתנאים זהים או מיטביים.  
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 לוחות הזמנים במכרז זה:  .8

    .15:00בשעה  06/09/2021 -ה, 'ב: ביום המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה .8.1

 .12:00בשעה  29/09/2021 -ה, 'ד : ביוםהמועד האחרון להגשת הצעות .8.2

 . לא תישקלנה-עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל   הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים )מכל סיבה שהיא( .8.3

 שאלות הבהרה  .9

 בדוא"ל   הלחברה, המציע רשאי להודיע  לעיל להגשת שאלות הבהר   8עד למועד הקבוע בסעיף  .9.1

 im.co.ilaviv-eim@salya  מכרזעל כל סתירות, שגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא במסמכי ה  ,

או הנוגע    רזמכועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או ענין כלשהו הכלול במסמכי ה

וע  מציע שלא ישלח הודעה כאמור יהיה מנם,  הערה הנוגעת להסכ  או על כל שאלה או   מכרזה נשוא ה לעבוד

   אחר הגשת ההצעות.מלטעון כנגד סעיף ו/או פרט זה ל

ורק שיימסר למידע אחראית  תהיה לאהחברה   .9.2 שתתקבלנה תשובות טלפונית,    יחייבו החברה  מ בכתב 

 ה.תוא

לבד: מס'  ב  WORDגבי מסמך  ת )שמופיעה להלן(, על  ותיהם בטבלה מסודרך את שאלשים לערום נדרהפוני .9.3

ו/א סעיף  מס'  השאלה,  של  השאל סידורי  ופירוט  ההסכם  המכרז/  במסמכי  נספח  בשפה  ו  בהירה  בלשון  ה 

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

 אלה רוט השיפ המכרז/ ההסכם מכי במס ו/או נספחמס' סעיף  "דמס

 

 

  

 

 ותלהינה ללא ע רזכמהשתתפות ב .10

מאתר האינטרנט של חברת מי אביבים    מכרזפיס את מסמכי ה ון ידשבנד   מכרזמציע המעוניין להגיש הצעה ל .10.1

 . www.mei-avivim.co.il-בע"מ בכתובת   2010

 ה פן הגשת ההצעוא .11

המכרזים הנמצאת במשרדי חברת    תתיבל  07:00-15:00השעות    ה' בין  -א'    להגיש בימים  את ההצעה יש  .11.1

אביבים   הנביאה  בע"מ,    2010מי  בנין  121דבורה  קרי7,  עתידיםי,  אביבת  תל  כניסה,  קומת  השעה ,  עד   ,

15:00 . 

ביום   כי  ומודגש  ההצעה(  )  29/09/2021מובהר  להגשת  האחרון  השעה  גש הה המועד  עד  הינה  ה 

12:00 . 

   .בדלבמכרז הל גבי מסמכי  ההצעה תוגש ע  .11.2

כריכת    וללאבהדפסה דו צדדית    לארגיל )  4Aדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי המכרז בדף  הלעל המציע   .11.3

 ברור או בהדפסה.   יד קריא ולמלא את הצעתו בכתב ו (העמודים

 המציע יצרף להצעתו כל מסמך נוסף הנדרש במסמכי המכרז. .11.4

 ידי המציע.  מסמכי ההצעה חייבים להיות חתומים על  לכ .11.5

 . מחירעל גבי טופס הצעת הו ותמת בשולי כל עמוד חה מלאה + ם בחתימיש לחתו .11.6

 

mailto:natalies@mei-avivim.co.il
http://www.mei-avivim.co.il/
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מחיקות .11.7 כל  ערוך  הוספותאין  או    ,  בקשות  התניות,  תניות,  תנאים,  להוסיף  ואין  המכרז  בטפסי  ושינויים 

לחילופין,  זכות לפסול את ההצעה או    למי אביביםה  קנכל הסתייגות ת  .הסתייגויות )להלן: "הסתייגויות"(

 . הוך פרק זמן שיקבע על ידנות את שקילת הצעה בהסרת ההסתייגויות, ת תגויות או לההסתיילהתעלם מה

מציע    '.אלא יוכל להגיש הצעה מעבר למחיר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר המצ"ב כנספח    עמצי .11.8

 יר בהצעתו לקטגורית השירות.מחכ שיחרוג מכך, יחושב מחיר המקסימום

נה ממלאת  אי בהירות או דו משמעות, או כל הצעה שאי הצעה הלוקה בחסר,ה רשאית לפסול כל הית  החברה .11.9

 י המכרז. אחר כל הדרישות המפורטות במסמכ
 

 מכרז תיקונים ו/או תוספות למסמכי ה .12

מסמכי    החברה .12.1 את  לתקן  הזכות  את  לעצמה  להם    מכרזה שומרת  להוסיף  ש  אוו/ו/או  בכל  עד  לעדכנם  לב 

 שת הצעות. גההאחרון ל מועד  ל

 . ו פקסישלחו למציעים באמצעות דוא"ל ו/א מכרזל סים בהתייחושינוי עדכונים .12.2

 . מכרזעל המציע לצרף להצעתו את כל תשובות ההבהרה שניתנו במהלך הכי מובהר  .12.3
 

 תיאור השירות  .13
  :היתר, את הנושאים הבאים , ביןללוכו ייעוץ ביטוחילקבלת שירותי  השירות נשוא המכרז הינו 

הביטו רצ  הגדרת .13.1.1 ובניית כי  כ   ח  לכיסו תכנית  אוללת  גבולות  ביטוח,  סכומי  לרבות  ביטוחי,  חריות,  י 
 השתתפות עצמית וכדו'. 

 ייעוץ בגיבוש מדיניות הביטוח של החברה ובניית מערך ניהול הסיכונים של החברה.  .13.1.2
 ביטוח.  ל חברות הת מחיר מוקבלת הצעוהכנת מכרז מסגרת ל .13.1.3

ני .13.1.4 מבחינת  מבטחים  הצעות  והתאמתם  בדיקת  מחירם  הסוחם  והכנת  לדרישות  החברה  של  מפרט 
 לחברה, כולל הגשת חוות דעת.השוואת הצעות ביטוח שיוגשו 

 בדיקת פוליסות הביטוח של החברה ואישורן.  .13.1.5

 .נוספים  השתתפות בניהול מו"מ בענייני ביטוח בין החברה לחברות ביטוח וגורמים רלבנטיים .13.1.6

ועלויו .13.1.7 מדיניות  אחר  שוטף  מעקב  וניהול  החברה  של  הביטוח  הסית  הביטוח  ניהול  במערכת  כונים 
 הקיימת.

ביטוחי   .13.1.8 נספח  והתקשרויותעריכת  אישורי    למכרזים  ובדיקת  במסגרת  החברה  המתקבלים  ביטוח 
 התקשרויות עם ספקים.  

ם של החברה, כולל טיפול  ניבל וח שנגרמו עקב ביצוע עבודות של קטליווי וייעוץ בטיפול בתביעות בי .13.1.9
 והשמאים מטעמם.   מול המבטחים

 מול צדדים שלישיים בכל הקשור לביטוחי החברה.   הבהרות ן מת .13.1.10

 , ככל שנדרש. בנושאים ביטוחייםו"ד וח .13.1.11

 חי להסכמים שאינם במסגרת מכרז או הליך. ביטו ייעוץ .13.1.12
 לפי צורך.  ,ריון החברהוהשתתפות בישיבות הנהלה ובדירקט .13.1.13

 ונים. בתחום הביטוח וניהול הסיכ טף ועדכוניםמתן מידע שו .13.1.14

 .אים בתחום אחריותו של יועץ הביטוח ע"פ צורךושוחוות דעת לנ הגשת סקירות  .13.1.15

 בדיקת הביטוח לפני כל פרויקט והתאמת הדרישות הביטוחיות לפרויקט.  .13.1.16
 ייני ביטוח לחברה ע"פ צורך.  וטף בענ שייעוץ  .13.1.17

 

 במכרז   תנאים מוקדמים להשתתפות  .14

על  ויסודיים. הף מצטברים, הכרחיים  ים להלן בסעיף זה הינם תנאי סם המפורט כל התנאי צעה אשר לא תענה 

המפורטים   איזה בכל  ת   -  ןלהל   מהתנאים  מטעמו,  אחר  באמצעות  ולא  בעצמו,  לעמוד  המציע  על  חובה  פסל. 

 שלהלן: םהתנאי

 . 1976  -המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .14.1
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ז וניכוי   שורלחברה אי ה, על המציע להמציא  לשם עמידתו של המציע בתנאי  על ניהול פנקסי חשבונות 
ידו   , כשהם חתומים עלמכרזלמסמכי ה  'ו-ו  'הף תצהירים בנוסח המצורף כנספחים  וסובנ  מס במקור,
 עו"ד.  ידי-עלומאומתים 

 

 ניסיון מקצועי: .14.2

שהם רשויות  גופים   2 לפחות עבור   יעוץ ביטוחיבמתן שירותי  שנים לפחות  7למציע ניסיון מוכח של  .14.2.1
    בתחום התשתיות. יותשלת ת ממאו חברוו/או תאגידי מים  ו/ו חברות עירוניות א ו/ומית  קמ

 

ולחתום על ההצהר,  להוכחת האמור ובמקרה  ,  מכרזלמסמכי ה  1ג'המצורפת כנספח    ה על המציע למלא 
חברה החברה,    -של  מנכ"ל  של  שניתן  הבהצהר  הכוללתהצהרה  השירות  של  ופירוט  ידי    תיאור  על 

מועד מתן השירות, לרבות   ,רותסוג השיכולל  המכרזניתן השירות נשוא   םלה  יםהגופה של רשימ המציע,
 . מס' טלפון, פרטי אנשי קשר

 

 עובדים מקצועיים: .14.3

שנים    3ל  ש  ייעוץ בתחום הביטוחבעלי ניסיון ב   עובדים  2לפחות    ביחסי עובד מעביד,ציע מעסיק  מה .14.3.1
 . (ואילך 2017)משנת   תונ רושנים האח 3-לפחות במהלך ה

 
שנים    5של    עוץ בתחום הביטוחיבי ניסיון    עלב  לפחות  עובד אחדעובד מעביד    מעסיק ביחסיהמציע   .14.3.2

   .ואילך( 2015)משנת   תונ שנים האחרו 5-במהלך הלפחות 
 

 שלעיל.  14.3.1עובד זה יכול שיהיה אחד משני העובדים המנויים בסעיף *
 

ולחת תנאי הסף המפורטים  כולה נספ  חתוםלעיל על המציע למלא  ג'על  ומפרטת   -2ח  הצהרה המעידה 
פרטי   הנ"ל  דים  העובכל  את  הסף  תנאי  על  העונים  המציע  שניתן,    וניסיונם של  השירות  תיאור  )כולל 

 .מנהל חשבונות/ח/יועץ מס"אישור רו עםהטלפון(  שמות אנשי הקשר ומס'
 

 

יית  אותו השירות לעיר  המציע לא מעניק את,  2001  -א לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א26סעיף  בהתאם ל .14.4
 .אביב יפו-תל

 

על חתום  ה   ,יגוד ענייניםהתחייבות לסודיות, אבטחת מידע והיעדר נ  -להסכם   3  נספחאת  עתו  המציע יצרף להצ .15

 תקשרות. ניהול הההמיועד ל ידי העובד -ועל ויד

 תצהירים.  ה מהשיעל , ככלםיחשש לניגוד עניינ עניין בתכריע המכרזים של החברה   תועד

 

צא שהצהיר על מידע שהוא מוטעה ולא רשאית לפסול הצעה של מציע שלאחר בדיקת החברה נמתהא    החברה .16

 ת החברה ו/או נמנע מלהצהיר על מידע רלוונטי. ת א מהימן ויש בו כדי להטעו

למצהחברה   לאפשר  ארשאית  הצעת  רשיע  עם  המציא  הילא  אישור,  מסמך,  רו  איתר,  מ  ושיון  אחר מסכל   , ך 

    .החברה ידי-לתוך פרק זמן קצוב שיקבע עה לחבר להשלים את המצאתו 

 איכות(  %60-מחיר ו %40כללים, אמות מידה ומשקולות ) -ה במכרז הזוכ חירתב .17

ו/או    החברה .17.1 זוכים  מס'  לבחור  הזכייה    צל לפרשאית  בייב רז  כמבאת  את  ולחלק  אחדים  מציעים  צוע  ן 

אמינות ו/או שיפור מערך השרות ו/או    רן היתר מטעמים של שיפובי  ים,ספר זוכו בין מנמ השרות או חלק מ

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

יקרה   .17.2 שהצעתו  מציע  של  זכייתו  את  להתנות  רשאית  בהשוו החברה  מ יותר,  של  תוחיר  את  לאלה  נאים 

ב  הזולה  לדרישותההצעה  העונה  א   יותר  בהפחתתהחברה,  שהצעתוחימ  ו  שהמציע  באופן  יותר,    ר,  יקרה 

 יותר.  יקבל ציון משוקלל זהה למציע שהצעתו זולה
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  כהכזו יוכרז, שני כשיר. הבלעדי  דעתה שיקול פי  על  שני ירבכש לבחור  חייבת לא אך  רשאית המכרזים  ועדת .17.3

ת  להעביר א  תרשאי  תהא  החברה  כזה  במקרה.  הלחבר   במכרז  הזוכה  בין  קשרותתהה   סקתופ  אם  במכרז

בות הגשת ערבות  בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם לר  השני  הכשיר  עם  התקשרות  במכרז וליצור  הזכייה

 הביצוע. 

לא  ו/או לא ימ  בההסכם, או יסרסרב לחתום על  י,  במכרזיה  יהודעת זכברה  מהח  שיקבל במקרה בו מציע,   .17.4

עפ"י תנאי ההסכם,  יח ת התא ו   יחזוראו  יבויותיו  , תהיה החברה  שהיא  סיבה   ו מכלהצעת  טלבלבקש  יבו 

חדש, עפ"י   במכרז, או לצאת המכרזי  העומדת בתנאהבאה בתור בדירוג ההצעות,   ית לקבל את ההצעהרשא

לל  כבלה והתקבו למכרז לא  תיובהר כי לא יהא בהודעה למציע, כי הצע   עדי של החברה.שיקול דעתה הבל 

 יל.של החברה כמפורט לעתה זכו לגרוע מ, בכדי וי ית לקיום הצעתו לידזה, בהחזרת ההמחאה הבנקא

  -מחיר ו  %40לול המרכיבים הפורטים להלן:  אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהינה בדרך שק .17.5

 ונות. רובאופן שתבחר ההצעה המעניקה לחברה את מירב היתת איכו  %06

 
 ( %40)  חיר מה עתצה ולשקל אופן .18

 צעת מחיר(.  פס ה)טו  בנספח א' ה הרשומ  תת השירוקטגוריור  מ( עבמע"  יר בש"ח )ללאהמציעים יגישו מח  .18.1

יר שניתן  ת המחיר במח ת בטופס הצע ת המצוינרשומה בכמולצורך שקלול הצעת המחיר, תוכפל הכמות ה .18.2

ב המציע  ידי  הצ  קטגוריהעל  המחיבטופס  בנספ עת  א'ר  תוצא  .ח  את    ה וותה   תקבל תש  ה המכפלת  סכום 

 כרז. המציע למ  ההצעה של וםסכ

ההצעה הזולה  אם לנוסחה הבאה:  ת יקבלו ניקוד בהתנקודות ושאר ההצעו  40  ההצעה הזולה ביותר תקבל .18.3

 ה הנדונה.חלקי ההצע  X  40ביותר 

ה  תהמצוינות  הכמ .18.4 הצעת  ונועד  ההינא'    בנספח  ירמחבטופס  בלבד  שקלול  הלהערכה    ה ההצע  לשם 

 וכה. היקף הזמנות כלשהו מהזכדי לחייב את החברה ל בלבד ואין בה הוהשוואת
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 ( %60האיכות )רכיב  שקלולאופן  .19

משקל   אמת מידה 
 באחוזים 

 דהניקו אופן תיאור

 
במתן  ון ניסי 

ייעוץ    יתרושי
   בתחום הביטוח

5 

יעוץ  במתן שירותי  שנים לפחות  7למציע ניסיון מוכח של 
ו  או/מקומית שהם רשויות גופים   2  לפחותעבור  ביטוחי

 תיו שלת ת ממאו חברוו/או תאגידי מים ו/ות חברות עירוני
    תשתיות.ום הבתח

 
  העל המציע למלא ולחתום על ההצהר, להוכחת האמור

ובמקרה של  , מכרזלמסמכי ה 1ג'המצורפת כנספח 
  הכוללת בהצהרההצהרה של מנכ"ל החברה,  -חברה

רשימה  תיאור ופירוט של השירות שניתן על ידי המציע,
סוג כולל  המכרזרות נשוא ניתן השי םלה יםהגופשל 

, שירות, לרבות פרטי אנשי קשרהמתן מועד  ,רותהשי
 . מס' טלפון

  2-)מעבר ל העונה לאמורגוף  ל כ
 הגופים הנדרשים בתנאי הסף(

 נק' עד למקסימום של  1-מזכה ב
 נקודות.  5

 
חוות דעת  
)כולל   ממליצים

 אביבים( מי

20 
הל שיחות מול ממליצים  צוות הבדיקה מטעם החברה ינ

ולו או חלקו(  לקוחות שקיבלו שירות נשוא המכרז )כ  ו/או
 מהמציע 

בהתאם לשיקול הציון יינתן  
ועד   אביבים ימשל  דעתה הבלעדי

 נק'.  20למקסימום של 

 
 ראיון אישי 

25 

  את במסגרת הריאיון האישי, המציע יידרש להציג
וא  ות נשבשיר ניסיון רבות :של המשרד, ל פעילותו
ת  יבבכת וןסיני הם מעניק את השירות, ל  יםהגופ ,המכרז
התמודדות עם סוגיות  ביטוח במכרזים, ות וריאחסעיפי 

   קשרי עבודה עם הגופים הממליצים וכו'. מורכבות

באמת מידה זו  נקודות   25סה"כ: 
לעדי  ול דעתה הב בהתאם לשיק 

  2010י אביבים של חברת מ
 . בע"מ

ות  מהתרש
  מציע  לית מהכל
  כולות ביצועימ
יע  מצה לש

לביצוע השירות  
 ז  המכרשוא נ

10 
זו יינתן בהתאם לפרמטרים הבאים :  מידה אמת וד להניק 

יכולות המשרד, כמות  הגופים להם נתן המציע שירות, 
שיקול נוסף  וכל , וכ"ו(  ןניסיוואיכותם )השכלה,   עובדים

 החברה  הבלעדי של אם לשיקול דעתההתב

אופן  מההתרשמות הכללית 
ל ידי המציע השירות ע ביצוע

 10של  ה בניקוד מקסימליכזמ
 עתהשיקול דל  בהתאם ותנקוד

של חברת מי אביבים  הבלעדי 
וגם בצורה    בע"מ 2010

  השוואתית למציעים אחרים
לצורך ניקוד אמת מידה זו יש 

 סמכים הבאים:להגיש את המ
 רופיל המציע. פ .1

 

 עות ההצ  בבדיקת השלבים .20

 : ראשון שלב .20.1

 . בתנאי הסףתיבדק עמידתו של המציע   - ילהחת .20.1.1

 האיכות.  קריטריוןבדיקת מציע שעמד בתנאי הסף יעבור לשלב   .20.1.2

 לעיל.    17ל בהתאם לפירוט בסעיף קלת ומתן ציון משוקריטריון האיכו בדיקת .20.1.3

  איכות ון הריות. הצעה אשר צישפא  נקודות  60מתוך    39  וא ה הינימלי להצעמיון איכות משוקלל  צ .20.1.4

המשוקלל    -ממנה  נמוך  שלה   האיכות  ציון  את  עברו  אשר  המציעים  השני.  לשלב  תעבור  לא 

 עברו לשלב השני. מלי יהמיני
-ותר בהגבוה ביהמשוקלל  את הניקוד  המציעים שקיבלו    5  עדרק  של  ות  וני האיכת קריטרי בדיק  :ניששלב   .20.2

ה  2 מתוך  הבאים  קרראשון  השלב  הפרמטרים  האיכותיטרלבדיקת  ייעוץ    י תרושיבמתן  ון  ניסי(  1)  :יוני 

 .  זהמכרשוא השירות ניצוע יע לבמצה ל שכולות ביצוע ימלית ות כלמ התרש( 2), בתחום הביטוח

 מתן ניקוד.פתיחת מעטפות הצעת המחיר ו שלב : שלישילב ש .20.3
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על  הסופיהניקוד    :רביעילב  ש .20.4 יחושב  ה  להצעה  שקלול  המשידי  קריטריוניציון  של  וצה  וקלל    יון איכות 

 )אם   ות/ הזוכה  ות/צעההה  יהיו/ביותר תהא  ים/הגבוה  ו/יהיה   יםהמשוקלל  ם/ שציונה  תו /צעה. הההמחיר

המההליך  לאחר  גם  כאמור  שקלול  יערך  זא  תחרותי  הליך  ייערך ועדת  אם  אלא  אחרת  (,  קבעה  כרזים 

  ך הליךיערביותר י   תומבין ההצעות הטוב   הצעות אושמבין כל ה  ט. הועדה רשאית להחליטעמים מיוחדיםמ

 וסף.ותי נתחר

 
 בדיקת ההצעות  אופן .21

המכרזים   .21.1 מטעמה  תמנהועדת  היע  צוות  ביו)לרבות  חיצזרות  לבדיקעצים  והמציעים  וניים(  ההצעות  ת 

 "(.  הבדיקה צוות)להלן: "

ידי המציע וכן  ופעל על  המוחזק או מ  היה רשאי לבקר בכל משרד, מפעל, מתקן או אתר,בדיקה יצוות ה  .21.2

 המוצעים. ים רות ישאו ל ציע ו ס למדע ביחמי ולקבל כל שלבק

ות הבדיקה או לא  פעולה עם צו  לא שיתף  אם סברה שמציע ההצעהתהיה רשאית לפסול כל הצעה,    החברה  .21.3

 מסר מידע, כנדרש. 

  ו א  מציע   ו אות  אם,  רות יב   הזולה  נמצאה  היא   כי  יתברר   אפילו   מציע   בהצעת   לבחור   שלא  רשאית   החברה  .21.4

  שהוא   לחברה  או  לו  שהיו  קודמות   זיותוח  יבויותחיהת  יתיסוד  הפרה  רו פה,  בה  טהילש  בעל   שהוא  חברה

  ובלבד,  זה  במכרז   ההצעה  להגשת   שקדמו  ותהאחרונ   השנים  חמש   ך הלבמ,  החברה  כלפי ,  בה  שליטה   בעל

 . הפרה לאותה  בנוגע מהחברה בכתב הדעהו לו שנמסרה

  ם אחר ל הסכאו כסכם ו/הה  ברה ו/אוחההתקשרות של  הז או  ליך המכרכי במסגרת ה  התעורר חשד סביר .21.5

ו ביצע  ה ו/א תרמית כנגד החברו היה מעורב בביצוע ו/או מי מטעמו ביצע או ניסה לבצע א   מציע החברהעם  

  ו/או למתן שירותים ו/או לעסקה במקרקעין ו/או לביצוע עבירה פלילית בקשר לאספקת טובין או למכירתו  

ל זמן  או לבטל בכאת הצעתו    לפסולדי,  ה הבלעדעתי שיקול  "פ חברה תהא רשאית, עהחברה, השירות עבור  

 . העניין לפי, ומשהוא את זכייתו או התקשרות ע

(  15מס'    רזים )תיקון וק חובת המכלח ב.  2  סעיף   יחול   יותר   או  הצעות  שתי   של   זהה  משוקלל  ציון   של   הבמקר .21.6

אה  ות תוצבעל או יותר    ת תתקבלנה שתי הצעו  ההצעות,  לאחר שקלול  ו: "בכל מקרה ב כך  הקובעהתשס"ג,  

ההצעה    בשליטת אישה, תיבחר  ה הגבוהה ביותר, ואחת ההצעות היא של עסקאהתוצ   שהיא  ת זההשוקללמ

כזוכה חשבו   האמורה  רואה  של  אישור  הגשתה  בעת  לה  שצורף  ובלבד  המחזיקה  במכרז  של  ותצהיר  ן 

 . בשליטה, שהעסק הוא בשליטת אישה

 אלה:אחד מם אף תקייי לא מוכ  בשליטה, הקוכיח כי אישה מחזיחשבון י אישור רואה .21.7

ם  כללי, מנהל עסקי מנהל ה למנהל כללי, סגן לאם מכהן בעסק נושא משרה בתפקיד מנהל כללי, משנ .א
ממלא  וכל  שונה  ראשי  תוארו  אם  אף  בעסק  כאמור  הריתפקיד  של   ,  משפחה  קרוב  אינו  שהוא 

 המחזיקה בשליטה. 

 ה. שליטזיקה בהמחובים של רקאין הם  -נם נשים טורים אי מהדירק שליש אם  .ב

 

  הצעות או יותר, תבחר   ויון בניקוד בין שתילעיל, במקרה של שו  21.6הקבוע בסעיף  ם המנגנון לא מתקיי םא .21.8

 . הגרלה תערך זהות המחיר  תהצעו וגם ובמידה ביותר  הזולה בהצעהועדת המכרזים 
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 ל פי דין.ע הול משא ומתן מותרר ני אשכ עם מציעים, ןרשאית לנהל משא ומת החברה .22

 

 רכתןוהא  תההצעותוקף יעת פק עדמו .23

 צעות. האחרון להגשת הועד מהמ  ימים 120מועד פקיעת תוקף ההצעות הינו  .23.1

 תוקפן.  תעאת ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד פקייבת לשקול אינה מתחי החברה .23.2

מועד   .23.3 לפני  שהוגשו  ההצעות  תוקף  ופקע  של  ה היה  הזוכה,ההצע  בדבר  הרבהחהחלטה     החברה  התהי   ה 

 קשה להארכת תוקף הצעותיהם. למציעים בבאו לפנות   המכרזאת  לבטל  איתרש

וך המועד שנקבע או לסרב להארכתה. מציע  אי להאריכה תהצעתו, רשאת תוקף    קש להאריך מציע שהתב .23.4

 . רזהמכ שךמהתף בת לא יש ,על הארכתה כמבוקש לחברהאת תוקף הצעתו או לא הודיע   שסרב להאריך

 
 זכרהזוכה במ   עהתחייבות המצי .24

  וע רגנותו לביצ את התא  , יסייםבמכרזכייה  על הזברה  מסירת הודעת החעד  וממ מתחייב כי    במכרזהזוכה   .24.1

 של החברה.ת באופן מלא לשביעות רצונה המלא ומוכן לביצוע השרו  השירות, ויהיה ערוך

 : םכים הבאימאת המס ההודעה על הזכיי ת הימים מיום קבל 7חברה תוך  הזוכה במכרז מתחייב להמציא ל .24.2

 ה. ר ברות לחתן השיד למהמיועובד של הע קורות חיים  .24.2.1

 ת המציע. ווי חותמובלי ומ עמה מטידי מורשי החתיההסכם חתום על   .24.2.2

 ק:פסביטוחי ה .24.2.3

צו לתחילת מתן השירותים, ימציא הזוכה    תנאי לקבלם וכתההסכ  ה עלמעד למועד החתי .א

אם לתנאי המכרז, ובכלל זה, בין השאר,   התב  אאת כל המסמכים והאישורים שעליו להמצי

המקו העתקים  התוספות  את  של  ביטוחי  ריים  נספח  פקהסלפוליסות  ב   2,  חי  וטי"אישור 

 . יטוחות הב דרישל אשר נערכו בהתאם   (סמכי הביטוח"ן: "מ)להל פק"הס

כדין על ידי הספק הכול בהתאם   הומ חת  הצהרה על מתן פטור מאחריות 3נספח ת כן אכמו  .ב

 .וההסכם  י המכרזי נפרד ממסמכי ותנא הנדרש במסמכי המכרז, המהווים חלק בלת סח לנו

ה זכות  רבזוכה, אשר תקנה לחהמציע ה  ת מצדי תוהכנדרש, יהוו הפרה מ אי חתימה על הסכם,   .24.2.4

 ה. הזכיידעת  ולבטל את ה

ספ .24.3 הסר  לב  מובהרק,  למען  הזכות  שמורה  לחברה  כי  השרותבזאת  של  שונים  פריטים  ו/או   צע    בעצמה 

 ן. הכל כפי שהחברה תמצא לנכו ולהפסיקו בכל עת, מצעות אחרים בא
 

 מכרז  ה הליךביטול  .25

 זכות  לעצמה מרת  וסף,  מי אביבים שונ מכרז על פי דין. בהבטל את  בים ליבאאית מי  רה אחר בו רשבנוסף לכל מק

 מכרז, כאשר:הלבטל את  

 . מכרזה ות במסמכי הליךורטהאחרות, המפ תנאים המוקדמים והדרישות רק הצעה אחת עונה על כל ה  .25.1

 כה. הזוו בבחירת ההצעה  ז, או בניהולו, אמי אביבים מצאה שהתקיים פגם במכר .25.2

אביבי .25.3 למי  מסלאחר    ,םהתברר  שנפלה  המכי  הוצאת  בדריע טמכרז,  או  במפרט  השות  ות  מפורטות 

סו  בוסמכרז, או שדרישות אלו הרט או ממסמכי הושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפש סמכים, אובמ

 בלתי שלמים. על נתונים שגויים, או 
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 .מכרזה  לוביט  , לדעת מי אביביםרה, באופן המצדיקבאו השתנו צרכי החחל שינוי נסיבות,  .25.4

באופן המהווה הגבל עסקי  ו  ם, או פעלמחירית או  הצעו   ים או חלקם, תאמועילהניח שהמצ   ס סביריש בסי .25.5

 חוק כלשהו.  או עבירה על 

המפורטות    מכרז בנסיבותהבהקשר לביטול    תשלום כל פיצוי למציע כלשהות למי אביבים לא תהיה אחראי  .25.6

 יל. לע

 
 ודעת זכייהביטול זכייה או ה .26

 שר: אייה, בין היתר, ככ זזכייה ו/או הודעת ות לבטל לה זכ תרהחברה שומ

 . החברהרק הזמן שהוקצב על ידי כם, תוך פתם על ההסלא ח המציע .26.1

 בהצעתו.על פי השלבים ובלוח הזמנים להם התחייב ות  המציע לא עמד בהתחייבויותיו להתארגנ .26.2

ה , אש תכנהע, ההצעה, או  מידע על המצי  בלהקי  החברה  .26.3 על  היה  תה, אטלחר היה משפיע  לפני  ילו  בידה, 

 רות. התקשבדבר זכיית המציע ב ההחלטה

 שו. נדר, על פי לוחות הזמנים, ש הפרויקטיצוע ל או יהיה ערוך במועד לבאם המציע, יוכ קיים ספק סביר, .26.4

 .תרמית לביצוע  סביר ספק  קיים .26.5

הודעת  קשר להב  או  ק שנגרם בהסתמך עללמציע, בגין כל נזלתשלום כל פיצוי  לא תהיה אחראית    החברה .26.6

 . רכייה, שבוטלה באמוהז

  או ,  במכרז  הקבוע  הזמן  פרק   בתוך  ההזמנה  או  ההסכם  ל ע  חתימתו   אי או  /ו  רז למכ  ומהצעת   מציע   חזרת .26.7

  לכל,  הסכם  ת הפר  יהוו(,  במכרז  זמן  פרק   נקבע  לא)באם    במכרז   הזכייה  עתהוד  ממועד   סביר  זמן  פרק   בתוך

 . ועניין דבר

 :הבחירת "י עפ, זכות  אביבים ילמ  נהק ת ,הזכייה הודעת או ייההזכ  ביטול .26.8

  לולות כה,  אופציות  של   שוויין)לרבות    במכרז  ו עתהצ  משווי  5%  של  וריעבש   םכמוס  פיצוי  לקבלת .26.8.1

 ,ופיןיללח  או(,  המכרז תנאי  פי על , בהצעה

החתימה    ימו לה בין אם לפנם והעקיפים, שנגרלקבלת פיצוי  על פי דין, בגין כל הנזקים הישירי .26.8.2

ה או  על  אם  מנה,  זהההסכם  ההובין  על  החתימה  ובטרכסלאחר  ההזמנה  או  ע  המצי   החל  םם 

 יותיו על פי ההסכם או ההזמנה. בו צוע התחייבבי

 
 העסקיים  יני ההגבליםעל ד שמירה .27

  'ו כנספח, המצ"ב מכרזאום  הצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיהצעתו ף ליצרהמציע   .27.1

   .מכרזהלמסמכי  

לש  החברה .27.2 לפה את  מצעומרת  לאי שמירת המצישח בשל    סול את ההצעה הזכות  ים  ההגבלדיני  על    עד 

 שיירשמו.  מנימוקיםם העסקיי
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 עיון בהצעה הזוכה .28

רת ההודעה בדבר תוצאות ההחלטה הסופית  ימים ממועד מסי  30וך  יהיה רשאי, בת  במכרזמציע שלא זכה   .28.1

 : , למעט1993 -תשנ"גכרזים, ה בת המוח  )ה( לתקנות21סעיף ם לבמסמכי המכרז בהתאשל החברה, לעיין 

  בהם עלול לדעת החברה לחשוף סוד מסחרי ן  אשר העיו   הזוכה הצעה  או ה   בחלקים של ההחלטה .28.1.1

 .י החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבוריחס, באו מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה

מ .28.1.2 דעת  שנערכ בחוות  במסשפטית  יה  לגרת  משפטי  לרבותיעוץ  ח   וועדה,  אפפ ולבחינת  שריות  ות 

ונים הנובעים מקבלת  יכ יכויים וסרכת סאו הע ים,  זתה של וועדת המכרטלנות לפעולה או להחשו

 . יכים משפטיים עתידייםהחלטות כאמור בהל 

העי .28.2 זכות  למציעים  ון  לאור  התנגדות  -על  במכרזהמוקנית  לו  שיש  מציע  דין,  בפי  עיון  זכות  הצעתו  למתן 

או   אח בבמלואה  מסחרי  סוד  בשל  של  מקצועי   ולקה  בהצעה,  שלו,  כלול  החלקידנדעתו  את  לסמן    םרש 

 . הנימוקים הרלוונטיים לחיסיון את ו ולציין בהצעתויים החס

ם לחיסיון יחשבו  יים ו/או לא יצוינו לגביהם הנימוקיחסוה אשר לא יסומנו על ידי המציע כבהצע  חלקים .28.3

המציע  ככאל שמבחינת  מותר.  ה  בהם  לפנ חההעיון  מחויבת  אינה  לבר  למציע   תוברה  חלקים  כדי  אם  ר 

 . לא צוינו בהצעתו לובמקרה שא סיון,ם לחימוקייסויים ו/או את הנ ח  בהצעתו

 
,  החברהשל    נה בסמכות ועדת המכרזיםהי  סיון של חלקים בהצעהבדבר חשיפה או חיבכל מקרה ההחלטה   .28.4

 כחסויים.  אותם  לקים שהמציע ציין אשר רשאית לחשוף גם ח 

ולמרות האמור כב .28.5 יע  כל מצכה לות מחירי ההצעה הז א  תהיה רשאית לגלות   ה, החברה ל הצע כב  ל מקרה 

 . י כאמורלור יבקש גי אש

ים לאלה אשר  חלקים המקביל , במציע אחר  ון כי הוא זכאי לעיין בהצעתמציע יהיה מנוע ומושתק מלטע .28.6

 . סומנו כסודיים בהצעתו

 מ. ל מע" ל וכ₪  350ה בסך לום לחבר תנית בתשל, תהא מוכאמור לעית עיון מתן זכו .28.7

 בדוא"ל    כש והתקשרויותר  אל מחלקת  בכתב  יפנה  עיל,לות העיון כמפורט  כז יין לממש את  המעונמציע   .28.8

avivim.co.il-talies@meina   הפניות טלפוניות לא תיענינ. 

ל .28.9 תאפשר  לא  בהצעתהחברה  לעיין  מ  ו מציע  למכרז.  הגשתה  בעוהמעו   עיצ לאחר  ידאג  ניין  מהצעתו  תק 

 למכרז. גשתה טרם הותו ש רת עותק ההצעה ברימלש

ובעים ממנו  הנ  ילה ן הנוגעים למכרז זה ובכל טענה ו/או עהשיפוט הייחודי לדיון בכל דבר ועניי  וםמק .28.10

 הינו בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב. 

  

   --ת מסמכי ההצעה נא לא לכרוך א --

   --דו צדדיים   עה בדפיםי ההצ כמ סנא לא להגיש את מ --

 

mailto:natalies@mei-avivim.co.il
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 ירת המחהצע סטופ -למכרז פח א'סנ

במעטפה  את טופס הצעת המחיר יש להגיש --
 – ממסמכי המכרז דתונפר חתומה 

 

 

 

 השירותסוג 

דת  יחי

 מידה

כמות 

 משוערת

 לשנה 

מחיר מקסימום  

 ללא מע"מ 

 ללא מע"מבש"ח  הצעת מחיר

 ( 1אחת ) ת עבודהשעל

 

 טוח שעת ייעוץ בתחום הבי
 __ ₪ ________ __ ₪  350 350 ש"ע

 

 :ההרבה

 
בוצעו שעבודה  מות שעות הכויוכפל ב   שיקבע בתעריף עם הזוכה חיר  ם למישולם בהתאהשירות    רעבו  התשלום •

בוצעו בפועל מובהר בזאת שלא ישולם תשלום עבור שעות עבודה שלא  .  ישור המחלקה מקצועיתלא בפועל וכפוף
 תיידי המחלקה המקצוע עלו אושרו

 
 ךמשוערת הינה לצור  בה ככמותמות הנקוסימאלית והכאינה מתחייבת לכמות שעות מינימאלית או מק רה  החב •

 .דשקלול ההצעה בלב
 

לצמ • יויע  הא  להגיש  מכל  שהיא  לעיל. למחיר  בעצעה  בטבלה  הנקוב  המקסימום  יחושב   ר  מכך,  שיחרוג  מציע 
 גורית השירות.כמחיר בהצעתו לקט מחיר המקסימום

 
כתב  שייקבע בשכר כפי  בכל מתווה    ההתקשרות לפעול לקבלת שירותיםת במהלך תקופת  רשאי  אההחברה ת •

 י וכו'(.  ודשי, גלובלר ח, ריטיינ)  הם של החברמכרזיעדת הור ושועית ובכפוף לאיצקהמחלקה המ עם 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המציע  מת  חות  חתימת המציע   שם המציע   תאריך 
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 ב'  נספח

 בע"מ   2010 יביםמי אב חברת דלכבו
 מחלקת רכש והתקשרויות

 אביב -תל
 נ., ג.א.

 
 ההצעיום הת לקהתחייבו 21/753' סמפומבי דו שלבי   רזמכ דון:נה

 
את השרות על פי כל התנאים, התניות והדרישות הכלולים   בע"מ  2010  ביםספק לחברת מי אביים בזה לאנו מציע  .1

 עליהם במו"מ.  שנסכיםחירים או במ טים לעיל,אלה ובמחירים המפורבמסמכים 

 

 ון להגשת ההצעות. ועד האחר ם מהמידשחו ארבעה הצעה זו תפקע בתום  .2

 
מוב .3 שהצעה  מקרה  חגשת  כל  או,  ברהבשם  אחרת,   שותפות  משפטית  התאגדות  ומצהיר/ים הח  כל  מאשר/ים  "מ 

 ים. חותמ םוף בשמו העה זה ולחייב את הג שהוא/הם מוסמך/מוסמכים כדין לחתום על מסמך הצבזאת 
 

ממנה למציע    קלכל חאת העבודה או  ור  ת למסרשאי  מ"עב  2010ועדת המכרזים של חברת מי אביבים  ו וע לנו שדי .4
 .בכל פרק םעימצימספר או לאחד 

 
 ם. רותיילהזמנת ש  בע"מ 2010ות מצד חברת מי אביבים ימה על ההסכם משום התחייבהחת ידוע לנו כי אין בעצם   .5

 
מי   .6 חברת  לפיבנוג  מבע"  2010אביבים  החלטת  הזכייה  ע  עבצול  תשפיע  לא  זוכים  מספר  בין  ותנו  חייבהתל  מכרז 

תביעה בגין  ות  תהיה לנו כל זכ   ן לנו ולא רים כי איהימצ  . אנובע"מ  2010מי אביבים    תר ום על ההסכם עם חבלחת
 או מניעת רווחים כנגד החברה בגין האמור לעיל.  פיצויים

 
ם, השת  או תאגיד אחר, יש לציין א  רשומה  רה, שותפותינו חבמציע האם ה    של המציע.ם מלא ומדויק  יין שיש לצ .7

 כדין.  פי שנרשםכ
 

 
 

 

 שם המציע 
ם  ש את לרשוםיש   המציע הוא תאגיד םא)

 התאגיד( 
  -  

  -   כתובת המציע 

  -   טלפון  פרמס

  -   מספר טלפון נייד 

  -   פקס מספר 

  -   מה ת רשושותפומספר ח.פ. / 

  -   ( EMAILא"ל )ת דוכתוב

  -   מס' עוסק מורשה/ ת.ז 

  -   שם איש קשר לבירורים 

  -   ך ריתא

  -   חתימה 

  -   ותם ותפקידו חהשם 

  -   תאגיד( המציע הינו אם  ת )תמחו
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 -למכרז 1'נספח ג

 ע" למכרז "ניסיון המצי 214.בהתאם לתנאי הסף בסעיף המציע טופס הצהרה עבור הוכחת ניסיון 

ו  או/ מקומית  רשויות  שהם    גופים  2  לפחותור  עב   יעוץ ביטוחבמתן שירותי    שנים לפחות  7וכח של  מיסיון  ע נצימל  14.2
     בתחום התשתיות. יותשלת ת ממאו חברוו/או תאגידי מים ו/חברות עירוניות 

 
)להלן: ___________________   חברת ל אני הח"מ ___________________, משמש כ______________ ש .1

 ______.  ___ _________ "המציע"(,   ח.פ/ע.מ _ 

 מציע. בשם ה ר זה תצהיך לתת  הנני מוסמ ,למתוקף תפקידי הנ"  .2

שם חברה/גוף עבורם בוצעו  מס'

 עבודות

 תיאור העבודה

 ( יעוץ שניתןסוג ה )לרבות

 ות ביצוע העבודהנש

חודש ושנה עד חודש  )

 ( - ושנה

פרטי איש קשר בחברה/גוף  

ה )שם  ודבהם בוצעה העב

 וטלפון( 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

        

 חותמת המציע    חתימת המציע   שם המציע   תאריך 

 גיד( של תא )במקרה
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 -2ג'ח פסנ
 "ים"עובדים מקצועי 314.בהתאם לתנאי סף  עובדי המציע ניסיוןחת כהצהרה עבור הוטופס 

  :מקצועייםעובדים  14.3
מעסיק  מה 14.3.1 מעביד,ציע  עובד  הביטוח  עובדים  2לפחות    ביחסי  בתחום  בייעוץ  ניסיון  שנים    3של    בעלי 

 . ואילך( 2017)משנת   תונ רושנים האח 3-לפחות במהלך ה
 

ביחסיהמציע   14.3.2 מעביד    מעסיק  אחד*עובד  הביטוח יביניסיון    עלב   לפחות   עובד  בתחום  שנים    5של    עוץ 
   .ואילך( 2015)משנת   תונ שנים האחרו 5-במהלך הלפחות 

 
 שלעיל.  14.3.1עובד זה יכול שיהיה אחד משני העובדים המנויים בסעיף *

 

______ )להלן: ____ ברת _________של ח________________, משמש כ______________ "מ ___ אני הח .1
 _________.  "המציע"(,   ח.פ/ע.מ __________

 . מציעתת תצהיר זה בשם ה לסמך מו  ני, הנהנ"לדי  תפקי מתוקף .2

 .ת ונוחשבל מנה /ח/יועץ מס"ישור רואלו  ורףויציע המצ ם על ידיוייחת הטופס ימולא •

הסמכות של העובדים עליהם   של העובדים הנ"ל(, תעודות השכלה,  ןפורטים )כולל ניסיורות חיים מיש לצרף קו •
 ה בתנאי הסף.מידעעל  אחר המעיד סמך וכל מנספח זה הוצהר ב

        

 יע  המצמת  חות  ע המצי  חתימת  שם המציע   תאריך 

 ד( ל תאגירה ש)במק

 

 תפקיד שם העובד 'מס

 
הכשרה  /השכלה
 הסמכות/מקצועית

 

מועד תחילת העסקה  
 אצל המציע 

  (הושנ חודש)

1. 
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

10. 
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 למכרז  ד'ח פסנ

מי  חברת חברות עירוניות של עיריית תל אביב ו ריית תל אביב,יון בעבודה עיניסעל ה הצהרטופס 

 21/753במסגרת מכרז פומבי מס'  םאביבי

להלן:  _______ )כ______________ של חברת ___________מש ש__________, מ____אני הח"מ _____  .1

 __.  _____ ____________ ח.פ/ע.מ ע"(,  "המצי

 יע.  יר זה בשם המצמוסמך לתת תצהני  הנ ל,הנ"   מתוקף תפקידי .2

 היקף כספי   שנות ביצוע  שם גוף  'מס
גוף בהם /רהקשר בחב פרטי איש

 ( שם וטלפון)בוצעה העבודה 

1.  
 

 
 

 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 .  זמכרהדות נשוא  עבוק בר ולא  בודה מכל סוג שהואעון ביסיבנ  וברי מדיובהר כ  •

 

 

        

 חותמת המציע    חתימת המציע   שם המציע   תאריך 

 של תאגיד(  קרה)במ
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ם  יסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאי)א םוק עובדים זרי ם לחתצהיר בהתא - למכרז ה'נספח 

 1987 - זתשמ", הוםינימ כר מם לחוק שובהתא  1991 -שנ"א הוגנים(, הת

 ' _______________ ____________ מרח_____ מס' ת.ז. __________אני הח"מ  

זה ר ביאעשה כן, מצה  ם לא שים הקבועים בחוק אאת האמת וכי אהיה צפוי לעונ  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
 בכתב כדלקמן: 

 ל. ור לעיובתי הם כאמ שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכת .1

  מכרז   ך________ לצורחברה ________ ס'  _ מ______ ________  שם חברתבי / בשמצהיר תגיש אני מ .2
 . "(החברה)להלן: " מבע"  2010עם חברת מי אביבים  444/20שמספרו 

,  ים/ על זיקה אלי / אל החברה האמורה פסק/י דין חלוטל בכמורה או כנגד  ה האלא הוצאו כנגדי / כנגד החבר .3
ה  ם )איסור העסק וק עובדים זריי חלפ  2002ר  באוקטוב  31חר יום  א רו לנעבש  רות,עבי  ותר משתיים בי/ המרשיע

התשנ"א   הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  התשמ"ז/ ו   1991  -שלא  מינימום,  שכר  חוק  לפי  למוע1987-או  עד  ד  , 
 ה. ר החבתקשרות עם הה

 -לחלופין 

א   זיקה  בעל  וכל  / החברה האמורה  / אל החבאני  חלדי  י/ בפסקענו  ורה הורשרה האמלי  ביותר משתי  ון  ט/ים 
חת תנאים  לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבט   2002באוקטובר    31ו לאחר יום  עברשנ  ת,בירוע

ל  1991  -הוגנים(, התשנ"א   ; אולם, ההרשעה האחרונה לא  1987-תשמ"ז, הםוק שכר מינימוחפי  ו/או בעבירה 
 ת. קשרומועד ההתשלפני נה האחרונה הייתה בש

  זה: הירבתצ .4

( אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד  2י הספק; ) ם שנשלט על יד( חבר בני אד1: )אלהמ  אחד  כל   -"  בעל זיקה" 
( בעלי  מאלה:  שהרכב  אדם  בני  חבר  )ב(  בו;  השליטה  בעל  שותפיוומני א(  או  במהותו  לפ  , תיו  דומה  העניין,  י 

(  )ג  ק;הספ  לתחומי פעילותו של  הותםבמ   יםדומ  האדםחבר בני  תו של  תחומי פעילולהרכב כאמור של הספק, ו 
  -שליטה מהותית  ( אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט  3ם שכר העבודה; )הספק על תשלו  י שאחראי מטעםמ

 ספק.  ט בלת בידי מי ששויהות חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מ 

 . 1981 -(, התשמ"אכמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי -"  שליטה"

 האדם. יטה בחבר בני ם של אמצעי של סויג מסותר ב ו יושלושה רבעים א  ה שלחזקה  -" ת הותישליטה מ"

 .רזמכ המועד בו הוגשה ההצעה ל  -מכרזהצעות במכרז; ב  המועד האחרון להגשת-במכרז -" מועד ההתקשרות"

 אמת.  מתי ותוכן תצהירי חתי זהו שמי, להלן .5

            

                           

    

  יך תאר

 

 

 ר מצהית החתימ

 אימות חתימה 

 

באשמ  ניהנ _____זה  ר  ביום  בפ   ___כי  מהופיע   ,_______________ ב  במשרדי   ,___________ עו"ד  ר/גב'  ני 

_, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר  ____ ודת זהות ____על ת___________, המוכר/ת לי באופן אישי / בע

הנ"ל  כונות התצהיר  ת נה אר/איש  לא יעשה/תעשה כן,  םוק אבח  יםקבועים הוי לעונשהיה צפוכי יהיה/ת  את האמת 

 ליו. וחתם/ה ע

    

 חתימה   חותמת 
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 למכרז ו'נספח 

 444/20' סמ רזמכעל דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום  בר שמירההצהרה בד

  לקמן: היר בכתב כד_________ מספר ת"ז ______________, מצמ _____ הח" אני

 י הם כאמור לעיל. לות ש הזה ודת עספר תשמי ומ .1

ביבים של חברת מי א  מכרזב"(  המציע_ )שם התאגיד( )להלן: "ת ___________ יר זה בשם חברתצהיש  מג אני   .2
של    ע"מ,  ב  2010 שירות  תכנון  למתן  למערכו  חשמלשירותי  אביב    םמי  תובקרה  תל  העיר  )נושא יפו     -ברחבי 

 "(. מכרז")להלן:  444/20 מכרזמספר  ההתקשרות(,

 ומנהליו.    גידהתא ם ו בשהצהרה ז לחתום על ךמוסמי נא .1

ודיני    1988-לים העסקיים, התשמ"חע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא פעלו בניגוד להוראות חוק ההגבציהמ .2
 ק(: א רזה )אך ל, ובכלל מכרז ב"(, בקשר להצעתם ים העסקייםההגבל  ניי דהלן ולעיל: "ם )לההגבלים העסקיי

ו מנהליו ו/או מי  ידי המציע ו/אזו הוחלטו על  עה  בהצם  פיעי מרכיב נוסף אשר מו  לן כוכ   מויותאו הכרים ו/חיהמ .3
התייעצות ללא  עצמאי,  באופן  אחר  מטעמו  מציע  עם  קשר  או  הסדר  מציע  מכרזב,  עם  או  אחר  פוט   זה  נציאלי 

 זה )למעט מציע במשותף( . רזכמב

הכמויות  .4 ו/או  פר  המחירים  כל  אחר  ו/או  זו  בהצע  המופיעים ט  לידי   והובא לא  ה  כלשהו  כבאופן    או  אדםל  עת 
זה   מכרזבלהציע הצעות    זה, או בפני כל אדם או תאגיד אשר יש לו פוטנציאל  מכרזב יע הצעות  תאגיד אשר מצ

 )למעט מציע במשותף(. 

ר רט אחאו כל פ/ויות ורים ו/או כמתיאום הצעות ו/או מחיי מטעמו לא היו מעורבים בו מא ליו ו/או מנה/ו יע  המצ .5
בנוגע  צעתלה  געבנו  זה, בין  מכרזבשות  גהמו   עות בהצ ובין  ידי מציע אחר  להצעה המוגשת  ם  ו/או    מכרז בעל  זה, 

בקנה אחד עם    ולהע תנהגות שאינה  או הזה, ולא פעלו באופן המהווה הגבל עסקי ו/  מכרזם  בחלוקת שוק בקשר ע
 לו. חד מא ו לבצע אלא ניסזה, ו/או   זמכרדיני ההגבלים העסקיים במסגרת 

ה של מציע אחר, או של מציע פוטנציאלי  להשפיע על הצעיעו ולא ניסו  השפ לא  ו  מטעמו/או מי  ו מנהליו  אע ו/צימה .6
 מכרזבשלא להגיש הצעה  חר  א יע פוטנציאלי  למצ  , ובכלל זה לא ניסו ו/או לא גרמו למציע אחר אוהז  מכרזבאחר,  

 זה.  

זו של המציע   .7 בתום  הצעה  ולאמוגשת  ב  לב  ציע ם מו עא   מציעודברים כלשהוא עם    דין  או  הסדר  עקבותנעשית 
 זה )למעט מציע במשותף(.  מכרזב  פוטנציאלי

 במקום המתאים: vיש לסמן  .8

  ] היר זה תחת חקירה של רשות תצ  תים במועד חתימע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא נמצאציהמ]  
 ; רזמכד לתיאום ההגבלים העסקיים בחש

 פרט:   ן, אנאכ אם

_______ ______________________ _________________________ ________________ 

ני ההגבלים ות על דייו לא הורשעו בארבע השנים האחרונות בעביר[ המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובד  ]  
 ירות אלו; י בעב פליל רזכמנגדם ומד כולא תלוי וע  הליכים/ם, לרבות עבירות של תאומי מכרזיםקייסהע

 ________ _______________________________________ __ ____אנא פרט: ____  כן, אם

 
             __________         __ _________           ___________   ______________ _ 

 + חותמת חתימה        מספר ת.ז.               שם                 תאריך                 
 

 ת חתימה אימו
 

ב  עו"ד ___________ הופיע בפני     ______ __ ___  ר בזה כי ביוםמאש  יהננ  משרדי ב _____________, מר/גב'  , 
הזהרתיו/ה כי עליו/ה  י שר, המוכר/ת לי באופן אישי / בעל תעודת זהות ______________, ואח_____________

וכי האמת  את  ל   להצהיר  צפוי  יעשה/   בחוק  הקבועים  עונשיםיהיה/תהיה  לא  אתתאם  אישר/ה  כן,  ת  נונכו   עשה 
 ה עליו. יר הנ"ל וחתם/תצהה

   __________                   ____                                        ____________ 

 חתימה                                                                                               חותמת              
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 למכרז  ז'ח פסנ
 ץ בתחום הביטוחייעושירותי למתן                          מס' הסכם 

 2021___ בחודש _______  שנערך ונחתם ב ________ ביום 
 

 מ "בע 2010מי אביבים   בין:    

 514374099ח.פ.  

 ידים, ת"א , קרית עת 7, בנין 121ה א מדבורה הנבי

 03-7736292פקס:   03-7736117 :ןפו טל  

  "( החברה)להלן: "  

 ד אח מצד

 ___ _______________________    לבין: 

 ח.פ. / ע.מ. __________________  

 ________________ מרחוב _____

 פקס: ____________  טלפון: ___________

      "(יועץ הביטוחו/או "  "פקסה: "ן)להל 

 מצד שני  

 חברה;ב  ותשונות הלמחלק ום הביטוחחייעוץ בת ותי  ר ת שילקבלינת  י , מעונוהחברה     הואיל

ידע, הניסיון, , העל הרקע המקצועיב הוא בעל כל האישורים הנדרשים על פי כל דין,  כי    הצהיר והתחייב  ספקהו והואיל

אחר כל  ם להלן(, ולמלא  כדי לספק לחברה את השירותים )כהגדרתרשים  הנד   ת הכישורים והמיומנות המקצועי

  ;י כל דיןפלשם כך על  נדרשיםהתנאים ה

מתחייב    חיועץ הביטוו   ייעוץ בתחום הביטוח  שירות  הביטוחועץ  יהחברה לקבל מ  יינתמעונ,  הספקצגי  מ  מךסל  וע לוהואי

 הוראות ותנאי הסכם זה; אי ובהתאם לצמע  וחטיועץ בילהעניק לחברה שירותים )כהגדרתם להלן(, הכל כ

להמעוניי   והספקוהחברה   ילוהוא את  סדנים  קבל יר  ה תנאי  בהסשת  כמפורט  ז רותים  ובמסמכפרהמה,  כם  הטכני  י  ט 

 שהסכם זה מצורף להם;בלת הצעותי לקהליך פניה תחרות ה
 

 :  הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן ,לפיכך הוסכם

 מבוא

 ממנו. דדים מהווים חלק בלתי נפרדת הצוהמבוא להסכם זה והצהר  .1

 סכם.לצורך פרשנות הה  ההן לא תשמשנבלבד ו לנוחיות ה הינן הסעיפים בהסכם זכותרות   .2

 לי כל .3

מס .3.1 להסכם,  בלתי  המצ   והנספחים  מכרזה מכי  המבוא  חלק  מהווים  אליו  שיצורפו  או  של  נפרד  ורפים 

 ההסכם. 

 :  םרשימת הנספחי
 

 הזוכה( ימה על ההסכם עם  החת י)ימולא לפנ  תעריף    -     1נספח  
 ים דר ניגוד ענייניעוה דעת מי, אבטחירת סודיותמות לשב התחייבכת   -     2  נספח

 הגדרות: .3.2
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 קשרותתופת ההקת .4

תקופת  ___ )להלן: "_________  ליום   עדו (  של שנה  פה קולת)_  ________ היא  מיום __  תקופת ההסכם  .4.1

  "(.ההתקשרות הראשונה 

ספות  ות נותקופ  6עד  ה תהא האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופה אחת או  לחבר .4.2

 או מיטביים.   םאים זהיכם( בתנימומשו כל האופציות בהס שנים במידה ו 7)סך הכל 

ד ומכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב  עמו   ביצועו, בכלאו להפסיק את  / ו  זהכם  ל הסתהא רשאית לבטרה  בהח  .4.3

טרם   וצעה ב ימים מראש. במקרה כזה, יהיה זכאי הספק לתמורה בעבור עבודה ש 30פחות שתימסר לספק ל

 עו. ביטול ההסכם ו/או הפסקת ביצו

לכבדס .4.4 הספק  של  מימ  ירוב  האופאת  ההצוש  כהפרת  ייחשב  ועניי סיה  דבר  לכל  וכם  החברה    אתה  יזכ ן, 

 פי כל דין. -ה, וכן בסעדים עלז כם הקבועים בהסבסעדים 

 רה. מהחב או פקיעת הסכם זה מכל סיבה שהיא לא יקנו לספק זכות לפיצוי או תשלום/סיום ההתקשרות ו
 

  :ר, את הנושאים הבאיםהית , ביןללוכו ייעוץ ביטוחית שירותי לקבל הינו ההסכםהשירות נשוא   .5

רבות סכומי ביטוח, גבולות אחריות, השתתפות  י, לי ביטוח ח ובניית תכנית כוללת לכיסו כי הביטו רהגדרת צ 5.1
 מית וכדו'. עצ

 ייעוץ בגיבוש מדיניות הביטוח של החברה ובניית מערך ניהול הסיכונים של החברה.  5.2
 ל חברות הביטוח.  ת מחיר מוקבלת הצעוהכנת מכרז מסגרת ל 5.3

הב 5.4 לדרישות  והתאמתם  מחירם  ניסוחם  מבחינת  מבטחים  הצעות  והדיקת  החברה  של  השוואת  כנת  מפרט 
 חוות דעת. הצעות ביטוח שיוגשו לחברה, כולל הגשת 

 בדיקת פוליסות הביטוח של החברה ואישורן.  5.5

 נוספים.  טוח וגורמים רלבנטייםהשתתפות בניהול מו"מ בענייני ביטוח בין החברה לחברות בי 5.6

 הקיימת. טוח כונים במערכת הביעקב שוטף אחר מדיניות ועלויות הביטוח של החברה וניהול הסיניהול מ 5.7

והתקשרויו 5.8 למכרזים  ביטוחי  נספח  אישורי  עריכת  ובדיקת  החברה  במסגרת  ת  המתקבלים  ביטוח 
 התקשרויות עם ספקים.  

בי 5.9 בתביעות  בטיפול  וייעוץ  שנגטליווי  קוח  של  עבודות  ביצוע  עקב  החרמו  של  מול  בלנים  טיפול  כולל  ברה, 
 המבטחים והשמאים מטעמם. 

 ל הקשור לביטוחי החברה.   ם בכ מול צדדים שלישיימתן הבהרות  5.10

 , ככל שנדרש. חייםבנושאים ביטוחוו"ד  5.11

 חי להסכמים שאינם במסגרת מכרז או הליך. ביטו ייעוץ 5.12
 לפי צורך.  ,ברהריון החוהשתתפות בישיבות הנהלה ובדירקט 5.13

 ים בתחום הביטוח וניהול הסיכונים. מתן מידע שוטף ועדכונ 5.14

 תו של יועץ הביטוח ע"פ צורך.חריואים בתחום אהגשת סקירות וחוות דעת לנוש 5.15

 ני כל פרויקט והתאמת הדרישות הביטוחיות לפרויקט. בדיקת הביטוח לפ  5.16
 ייני ביטוח לחברה ע"פ צורך.  וטף בענ שייעוץ  5.17

 

 קהספלליות של כ התחייבויות .6

תארגנותו  ים את היה, יסייעל הזכ   רהחבת ההודעימים מיום מסירת    14  -ר מוחכי לא יאמתחייב    הספק .6.1

 מלא לשביעות רצונה המלא של החברה. יהיה ערוך ומוכן לביצוע השרות באופןכן ו ירותע השלביצו

 "השרות"
 
 
 " החברה"או  "מי אביבים"
 

   "חברה"נציג ה
 
 

הביטוח   בתחום  לייעוץ  תתי  להלן  5סעיף  ובהתאם  על   ,
 . וסעיפי

 
 בע"מ. 2010מי אביבים  רת בח
 
היועמ"ש ס וההתקשרויות,  הרכש  מנהל  הכספים,  מנכ"ל 

 . ם שיוגדר מטעם החברהגורכל ו/או 
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בתוך   הספק .6.2 לחברה  זי  7  ימציא  על  ההודעה  קבלת  מיום  חיים  מים  קורות  בתחום  יועץ    לתפקידכייתו 

מקצועי  המנהל הנציאלי אחד  ה יותר מעובד פוט יאם יה ו.  מטעמ  יאל נציפוט ד אחד  עובת  לפחו  שלהביטוח  

 ינם ולבחור מבניהם או להורות על הבאת עובד אחר לתפקיד. י לראייהיה רשא

ולמלא התחייבויותיו    הסכם זה להתקשר ב  חרתאמכח דין ו/או הסכם ו/או  אין כל מניעה  הספק מתחייב ש .6.3

פיו כל מחויעל  וכי  אח ,  ו/או  ו ארת שלבות  עומדת  ב מתעינה  ו/או  עניגווד בסתירה  למחויבויות ינני ד    יוים 

זה הסכם  שי  .מכח  מיידי  ככל  באופן  כך  על  להודיע  עליו  עניינים,  לניגוד  חשש  לספק  המקצועי  ש  לגורם 

 בחברה. 

  תבבכ בהסכמת החברה  לעסק אחר את ביצוע השרות אלא    רולא להעבימו  צרות בעילבצע את הש הספק   על .6.4

אה  וע מאחריותו המלגרעסק אחר כדי לל  ותהשרצוע  כי אין בהעברת בי  םיר בזאת בין הצדדובהמ אש.ומר

ברה עפ"י  מאיזה מחיוביו כלפי הח  יועץ הביטוחלביצוע הנאות של השרות או לפטור את    יועץ הביטוח  של

 ההסכם. 

ניסיון,    כי הינו  ייבחהספק מת .6.5 ידע,  א ההסכם.  ונשירות  תן השמליכולת מקצועית והרשאה  השכלה,  בעל 

כייתח מ  הספק ה  יב  בעל  כל  ל  יןכד  רשאההינו  הת ההסכםנשוא    םיהשירותמתן  עפ"י  הקבועים  ,  נאים 

כל   בעל  ההתקשרות  תקופת  בכל  ויהיה  הינו  וכי  ההיתריםתהרישיונובהסכם  והאישורים    הביטוחים,  , 

 . ןיהנדרשים עפ"י ד

על  פות וביושר ויבנאמנ מסירות,  ות, ביהספק מתחייב להעניק את השירות במיומנות, במקצועיות, במומח  .6.6

 רה. החב  שלים נטרס לשמירה על האי

 ההסכם. א  ורות נשילביצוע הש  אחראיםו  רות מיומניםיש  נותני הינו מעסיק עובדים/  לכך כי ייב  מתח הספק .6.7

מ .6.8 לקטגור הספק  בהתאם  השירות  את  לבצע  מובהר    ותיתחייב  בהסכם.  איתו  שיקבעו  השירות/מחירים 

שרו מראש  או  לאש  או/כם ו ים שלא נקבעו בהסרות שירות/מחיטגורי ם עבור קתשלו   לשלא ישולם כ  בזאת

 די ועדת המכרזים של החברה.על י נסתם להסכםלהכ

  ל הכ  אי ההסכם ונספחיו ולהוראות כל דין,ולתנ  מכרזהרות בהתאם לתנאי  ילספק את הש  הספק מתחייב .6.9

 החברה. ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונה המלא של

, כל שינוי  תן השירותיםמך  ורא   לכלברה  חברה ילווה את החהשייבחר ע"י    הספק  נציג  כי  בתחייהספק מ .6.10

של   ומראש  בכתב  אישור  מחייב  הספק  מטעם  בחברה  םהגורבנציג  החבהמקצועי  שבו  מקרה  ובכל  רה  , 

 . ימים מיום הודעת החברה לספק בכתב  7וצע בתוך ב ו תתדרוש את החלפתו של הנציג החלפת

ני התגובה  בהתאם לזמ   8:00-17:00ה' בין השעות  -ימים א' בימים בשבוע,    5פק  ל ידי הס תנו עתים ינהשירו .6.11

 מפורט להלן: כ

 ה. ימי עבודה מקבלת הפוליס 5 עד תוך  –בדיקת פוליסת ביטוח  .6.11.1

ב .6.11.2 סעיפי  להסכם  בדיקת  ביטוחי  אישור  נוסח  והתאמת  מקבלת    2עד    תוך    –יטוח  עבודה  ימי 

 החומרים.

 החברה. שעות מפניית  3תוך   –דחופה מטעם החברה  פניה /מענה בשעת חירום .6.11.3

הספק יעניק שירותים גם בשעות והימים ובהתראה מיידית  יה,  צרכי החברה ודרישות בהתאם למובהר כי  

 ל תשלום נוסף. ת לעיל ללא כ מעבר לשעות המפורטו 

 ה. רת החבלו פגישות אישיות או טלפוניות בהתאם לצרכי ודרישולץ יכ מובהר כי, שירותי הייעו .6.12

בקשת החברה בישיבות פעיל חלק חקוי ישתתףהספק    .6.13 פי  ו/אונציגה    על  החברה   להם המחוצ במשרדי 

מעקב פגישות ולקיים עם שוטפות ייעוץ,  תוצרים  הצגת  לשם  הנדרשיהג  כל ו/או   שיידרש ככל ם,ורמים 

ע פיל או/ו השירותים אספקת לצורך יהא  קיום המפגשים  בעבור  בסי דרישת החברה. התשלום  שעתי    סל 
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 . ןוכמפורט להל 

 לו על פי הנחיות החברה.  גדרווספים של החברה שהועדצים נפעולה מלא עם יו  הספק יעבוד בשיתוף .6.14

מעת   .6.15 החברה  והזמנות  לפניות  בהתאם  יבוצע  מהשירות  והזוכה  בהתאם  לעת  השירות  את  לבצע  תחייב 

אין    ספק מוסכם בזאת כי  הססר   אשר תהיינה לפי שיקול דעתה הבלעי של החברה. למען   ,חברהלהזמנות ה 

 בכמות כל שהיא. הצעות  מין מהזוכה במכרזהחברה חייבת להז

ם  באמצעות אחריי לחברה שמורה הזכות לבצע שירותים ופריטים שונים של השירות בעצמה ו/או  הר כ מוב .6.16

 כון. נצא לולהפסיקו בכל עת, הכל כפי שהחברה תמ

 יסודית. והפרתו הינה הפרה םבהסכ  על סעיפי המשנה שלו מהווה תנאי מהותי 6סעיף  .6.17

רשאי  .7 להחברה  זה  הסכם  לבטל  לת  מוקאלתר,  בהודעה  צורך  מהאירועים    דמת,לא  יותר  או  אחד  בקרות 

 הבאים: 

 יום לאחר הגשתה. 30ק וזו לא הוסרה  רגל או פירו  תביעה לפשיטת הספק אם תוגש נגד  .7.1

 חדלות פירעון. לקרה ש כונס נכסים או מנהל לטובת נושיו או במלספק נתמנה ו קרה במ .7.2

 ה קלון. שיש עמ  יואשם בעבירה עמושהספק ו/או מי מט רה קבמ .7.3

 לספק לחברה את השירותים המפורטים בהסכם זה.  ספק מהאם נבצר  .7.4

 יום ממועד ההפרה.  14תוך קן את ההפרה הסכם זה ולא תי הספקאם הפר  .7.5

צעות מבעצמה ו/או בא  רותישל השבזאת כי לחברה שמורה הזכות לבצע פריטים שונים    כםסמו,  למען הסר ספק

 תמצא לנכון.  שהחברה ל כפיוהכבכל עת  ולהפסיקואחרים 

  ההתמור .8

ע .8.1 בנספח  התשלום  שיקבע  כפי  הינו  השירות  תשלום    -  1בור  או  בהסכם  שיוסתעריף  כפי  בכתב אחר    כם 

המקצועי    ומראש הגורם  כ)ה  בחברבין  משפטיתחמספים,  סמנכ"ל  מכמחלק ו  לקה  והתקשרויותת  (  רזים 

  "( התמורה"רות  )להלן:  ת עבור השיוהעקיפו  ישירותי ומכיל בתוכו את כל העלויות הספק הינו קבוע וסופל

כל תכולת מיטב  העבודה  כולל  בצורה  רצון החברה,שתידרש  ולשביעות  פגישות,  ש.לרבות    ית  עבודה,  עות 

ניהול    יה,נסיעות, הוצאות חנ  ציוד, חומרים,  נייד, כ"א,  כלי רכב, טלפון  ני הוצאות  פיקוח,  הול  הפרויקט, 

 וכו'. לה, שבת וחג עבודה בלי  העבודות,לאתרי התכנון, הגשת דוחות, הגעה  

ידו בחודש העוקב,  עם תיאור שעות העבודה שבוצעו על    כל חודש דו"ח מפורטבתחילת  ועץ הביטוח יגיש  י .8.2

שעו כמות  פירוט  הכולל  ידות  על  שבוצעה  עבודה  לכל  מהות  עבודה  הגוהעבודהותיאור  ,  את  ,  שקיבל  רם 

 עי בחברה. רם המקצווע לגוהביצ  בחברה, אשר יובאו לאישור השירות

שרת על ידי הגורמים המוסמכים  מנת רכש חתומה ומאוללא הז   בור עבודה שבוצעהתשלום עלא ישולם כל   .8.3

 ה החתומה על ידי הגורמים המוסמכים.בודה או הודעה אחרת מטעם החברה בעניין העבחבר

או לאשר  ו לדחות  לאשר אימים והחברה תהא רשאית    30תוך  גורמים הרלוונטיים  החשבון יבדק על ידי ה .8.4

החשבוחל את  במיד קית  יאון.  לא  והחשבון  בשלמה  ליועשר  יוחזר  הוא  התיקונים  ותו  לביצוע  ביטוח  ץ 

 על ידי החברה.  הנדרשים 

כל עבודה הח .8.5 ב  ברהטרם מסירת  ולקבל על הנחה על התעריפים בהסכם  לנהל מו"מ  התאם  תהא רשאית 

 שיועבר לביצוע.  לגודל הפרויקט

  החברה   בהסכמת  רות אלאיביצוע הש אחר את  להעביר לעסק  בעצמו ולא  רות  יהש   בצע אתמתחייב להספק   .8.6

חריותו  מא   רות לעסק אחר כדי לגרועיעברת ביצוע השמובהר בזאת בין הצדדים כי אין בה בכתב ומראש.

של   הש  הספקהמלאה  של  הנאות  אילביצוע  לפטור  או  מחיוב   הספקת  רות  עפ"י  מאיזה  החברה  כלפי  יו 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 31מתוך    22עמוד  

 ההסכם. 

על    עבור השירות שבוצע   ן מפורטם יגיש הספק חשבופרטניי  בהסדרי תמורה פי שייקבע  ודש או כ ם כל ח בתו .8.7

, בנין  121דבורה הנביאה  כספים,  מחלקת    -מ "בע  2010לחברת מי אביבים  ין  ידו, וכן חשבונית מס ערוכה כד

 . החברהלדרישות  בהתאם ת"א,  , קרית עתידים,7

או  גנטית,  גבי מדיה מ  ות עללהגיש את החשבוני   פקהא רשאית לדרוש מהס מ ת" בע  2010ת מי אביבים  חבר .8.8

 ידי החברה.  -ידרש על כל פורמט אחר שי 

 רוט הבא:יפ חשבונית המס תכלול את ה 
 ; ודהביצוע העבתאריך  .8.8.1

 העבודה שבוצעה;  אורית .8.8.2

 להסכם; 1בים בנספח העבודה בהתאם לתעריפים הנקומחיר  .8.8.3

 . ל תקבולכויפיק חשבונית מס בהתאם להתשלומים  תחשיב של  ינהל  ספקה .8.9

 . 2017-"זקים, תשע בהתאם לחוק מוסר תשלום לספ -תנאי תשלום  .8.10

 על הספק.  , מוטלתבחברהובת הנכונה להגשת החשבונית לכת האחריות .8.11

 יגיש חשבוניות בהתאם להנחיות החברה בכל עת.  הספקיובהר, כי  .8.12

מהאמו .8.13 לגרוע  את  הספק  ר,  מבלי  החבריגיש  של  הספקים"  "פורטל  באמצעות  גם  בהתאם    ההחשבוניות 

החברה   מתבצלהוראות  למערכת  הכניסה  עת.  בעזרתבכל  אי  עת  וזיהוי  הספק  קישור  מטעם  הקשר  ש 

קבלת  במ חערכת,  פעמי  קוד  והקד  באמצעותו  לתנאי  לדה  והזדהות  בהתאם  החשבון  נתוני  של  והטענה 

 .קההסכם וההזמנה שאושרה לספ

השירות  עבומורה  התסך   .8.14 והר  המוחלטת  הסופית,  התמורה  את  עבור  ממהווה  השירותיםלאה  וכל    מתן 

הוצאה הכרו ו/או  גורם אחר הקמהספק  ולא תשמע    ,הםכים בעבודה  כל  עו/או  כ ישור  ה באשר  ל טענ מו, 

 . תמורה האמורה עבור השירותאו דרישה לתמורה נוספת מעבר ל/ נה ו לתמורה זו ו/או כל טע

על  בע  אשיי  הספק .8.15 ההיצמו,  התשלומים,  ההוצאות,  בכל  ואחריותו,  ניכוייםמסים  ,ליםטחשבונו  ל  כו  , 

אחר  תשלו פים  על  עליו  ו/א  החל  הסכם  דין  הניתנ כרה  עליו,ו  בשירותים  ו וכים  ידו  על  עליו המוטלים    ים 

ו לו  ישולמ ם ש בגין כל הסכומי, בין היתר,  יבויותיו על פי הסכם זה ועל פי חוקהתחי מכוח ובמסגרת ביצוע  

הלאומי באופן עצמאי    שלומי הביטוחתישא בכל  י  הספקהסכם זה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי    לפי

הנובעת  כנגד החברה,    כל טענה ימו,  אחר הקשור עגורם    ו/או כל  מהספקשבונו, ולא תשמע  ריותו וחועל אח

   ביטוח לאומי.ו/או אי תשלום לתשלום  בקשר עם  ו/או

ם, ויהיה עליו  וזומן, הספק יהא רשאי להמציא חשבון לצורך התשלל בסיס מוחת עמדושל עסקה ה   במקרה .8.16

)בהתים מיום  ימ   14חברה חשבונית מס בתוך  להגיש ל וק מס ערך  לח  42אם לתיקון מס'  קבלת התשלום 

 תנאי התשלום בהסכם ובמסמכי ההסכם.של  לכך נכלל נוסח מעודכןבהתאם  וסף(.מ

  ימציא לחברה אישור תקף בדבר פטורהספק  אם    ין.כה מס כד , ינושלםתשהחברה  אחד מהתשלומים    מכל .8.17

 . ד הוא בתוקףכל עופי האישור -על עלהחברה תפיכוי מס בשיעור נמוך יותר, מניכוי מס או אישור לנ

בו חל  ב .8.18 על  החיובמקרה  ועל הסכום שהתקבל,  החברבגין העסקה עם    הספק  במס  ה, עם קבלת התמורה 

וב במס  ו חל החיבמקרה ב  ולהלן  עילל  8    עיףכמפורט בס  ונית מס,ם חשבמקו, בחשבוןרשאי הוא להגיש  

ק עם  העסקה  היבגין  עקב  התמורה  מחזור  בלת  של  קף  ער  קהספעסקאותיו  מס  לחוק  מוסף,  )בהתאם  ך 

, בדבר היות מועד החיוב במס החל עליו  רך הדיןעואו אישור    אישור רו"ח  הספקימציא  (,  1975  -התשל"ו 

העסקה, ק  בגין  העם  ועל  התמורה  י בלת  על  יומצא  כאמור  אישור  שהתקבל.  לשנה  הספק  די  סכום  ביחס 

ויח בשנהשהסתיימה  שנה  מידי  המציא  ודש  כאמורספק  ה .  פי  אישור  על  החברה  תפעל  לגבי  ,  זה  אישור 
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 חשבון. העברת האישור, ותשלם התמורה כנגד המצאת   שיועברו לאחר חשבוןשר יבוצעו בגין  ם אלומיתש

בו .8.19 להמציא    הספק  במקרה  התמ  וןחשברשאי  קבלת  לצורך  מס,  חשבונית  ,  חשבוןיא  המצ וורה  במקום 

 : גם ההוראות הבאות כאמור, יחולו

התמורה, ששולמה    בלתק  ם  יום מיו  14-מוחר  רה חשבונית מס לא יאחייב להעביר לחב מתהספק   .8.19.1

 ן. גד הצגת חשבולו כנ

כאמור,  שהספק  במקרה   .8.19.2 במועד  לחברה חשבונית מס  יעביר  לעכב    החברהלא  רשאית  תחת  תהא 

ממנה   כספים המגיעים  ובין במסגרתבמסגרת    בין  לספקידה  זו  התקשרות אחרת    התקשרות  כל 

בה מס התשומות  בגוהיה  ם שיעוכב כאמור ית חשבונית המס. הסכוו, עד מועד המצאשיש לה עמ

 . כאמורבמועד   הספק לה לנכותו בגין אי העברת חשבונית המס על ידי החברה ולא יכששילמה 

מהא .8.19.3 לגרוע  לתבוע  מבלי  רשאית  תהא  החברה  לעיל,  המגיעים  ו/או    פקמהסמור  מהכספים  לקזז 

במסג  לספקמנה  מ התקשרובין  ובין במסגררת  זו  כל התקשרות אחרת שת  כספים ת  עמו,  לה    יש 

 ית המס במועד כאמור.העברת חשבונ ל נזק שיגרם לה בשל אין כ בגי

   תנאי הצמדה .9

 . א הצמדהם וללהמחירים הינם סופיי
 

 מוסכם וקנסות פיצוי  .10

  ים להלן )כל אחד ים המפורטבכל אחד מהמקר   ין,הסכם זה ו/או עפ"י כל ד ברה לפי  מבלי לפגוע בזכויות הח .10.1

מבלי שיהיה על  להלן, וזאת    המוסכם כפי שנקבע יצויהפ   ה אתפרה"(, תגבה החברמהם יקרא להלן: "הה

ם שלא לגבות את הפיצוים להלן  החברה תוכל ג  ,כן כמו    .החברה להוכיח את הנזק שנגרם לה עקב ההפרה

  :תה הבלעדי שיקול דע בהתאם ל
 

 דת ההפרה יחי ההפרה  של  לולימי אורית
 כם מוס הפיצוי גובה

 ההפרה בעבור

לא ל נים של מתן השירותים השו ניםעמידה בלוחות זמ אי

   רהאישור החב
 ₪ )לכל יום(  250 לכל מקרה 

אם טלות הנדרשות בהתאו המאי ביצוע הנחיות החברה ו/

 להסכם 
 ₪   500 לכל מקרה 

קבלת הודעה  לאחר שלא אושר פת עובד ו אי החלהעסקה ו/א

 על ידי החברה להחלפתו    מהחברה
 ₪   10,000 ל מקרה לכ

   ₪ 10,000 רה  לכל מק   להסכם 3  בנספחעו  שנקבגין הפרת התנאים ב

  9.4אי הגשת חשבוניות בפורטל הספקים כנדרש בסעיף 

 ם להסכ
 מקרה(  ₪ )לכל  250 מקרה  לכל

 
 

בסעי .10.2 שנקבע  המוסכם  תל  10.1ף  הפיצוי  מהווה  ועיל  ראוי  שנקבעשלום  מראש,  צדדים  ה  ידי-על  מוסכם 

 אה מסתברת של ההפרה. תוצה, כעלול להיגרם לחברלנזק, שנצפה כנזק ה ביחס סביר

תהה .10.3 שיגיע  רשא   אחברה  סכום  מכל  האמורים  הפיצויים  סכום  את  לנכות  ע  לספקית  לגבותו  בכל  או  ת 

פי  רה לפי הסכם זה ול לגרוע מזכויותיה של החבזה כדי    ק בכל דרך אחרת. לא יהיה בהוראת סעיףמהספ

פוטרים    יכויים או גבייתם אינם, נויים. תשלום הפיצ1970-ל הפרת הסכם( תשל"א וזים )תרופות בשחוק הח

 עפ"י ההסכם.אחרת  מהתחייבותו להשלים את מתן השירות ו/או מכל התחייבות  ספקהאת 
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ג  למען  .10.4 לעיל  האמור  אין  כי  מובהר  ספק,  מזכוהסר  לגבות  ורע  החברה  הפיצויים  במ  מהספקת  קום 

 . הסכם על ידות המהפרנגרמו לה כתוצאה מלוא/יתרת הנזקים ש בנוסף אליהם, אתכמים, או המוס

 עדר יחסי עובד מעביד( )ה ועובדיו קהספמעמד  .11

ת יחסי  ה, ולרבו החברעצמאי לכל דבר ועניין ויחסיו עם  ידו כקבלן  על  נו  יינת  מצהיר כי השירותים   הספק .11.1

,  ומאשר כי ידוע לומצהיר    הספקשותפות.  שליחות או    ,בידמע-י עובד לא יהיו יחס   חברה,עם ה הספק  עובדי  

 בהסכם זה.   עימולהתקשר  החברההסכימה בהסתמך על הצהרה זאת  רק כי

כי  נקבעה בהתחשב בעובדה  ה בהסכם זה,  והחבר  הספק סכימו  ליה ה, שעהתמורה הכוללת בעד השירותים .11.2

כל  קתו או סיום העסקתו  בגין העס  לחברה  ושלא יהיוינו בגדר "עובד",  עצמאי, וא  כקבלןלפעול    בחר  הספק

 ם כלשהם.  אים סוציאלייכויות כעובד, לרבות תנן זבגי עלויות נוספות

פנית    ל פיובין ע  הספקת  יפני  ל פיע  ם מוסמך אחר, ביןל גורבית הדין לעבודה, או כ  ידי-על לפיכך, אם ייקבע   .11.3

זה, מסכימים  הסכם  מפורש בהאמור ב  ד", למרותכ"עוב   לחברהרותיו  הגיש שי  הספק כלשהו, כי  ורם אחר  ג

מהתמורה  אחוזים(    )שבעים  70%הינו   ,ן השירותיםמת כ"עובד", בגין  ספקליע ה מגדדים כי השכר שהי הצ

 "(.כם כעובדהשכר המוסלהלן: ")פי הסכם זה  על פקלס ששולמה 

הספק  ן כי  זה, בה ייטע  סכםההסותרת    ביעהם בו תוגש דרישה ו/או ת, ביוחברהחייב להשיב ל יהיה    הספק .11.4

הי או  של  היה  שכיר  עובד  התשל ,  החברהנו  כל  העודפיאת  מומים  שקיבל  ה  החברהם  לשכר  מוסכם  מעל 

 כעובד.  

 אחריות   .12

ל להיגרם לגופו ו/או  ית ו/או נזק לרכוש שעלובגין פגיעה גופנ   עליו ע"פ דין  המוטלתהספק יישא באחריות   .12.1

לר ל ו/א בות  רכושו של אדם כלשהו,  מנהל לחברה  ועובדיהן, שייגרו לעירייה,  ויהן  או  /ם כתוצאה ממעשה 

מתן  בלנים וקבלני משנה שנשכרו על ידו, במסגרת  בדיו ו/או מי מטעמו ו/או ק ו/או מי מעו ל של הספק  מחד

וביצועהש נ   ירותים  בקשר  התחייבויותיו  ו/או  זה  הסכם  לספקשוא  תודיע  החברה  קבלת    עמן.  אודות 

 גונן מפניה.ותאפשר לספק להתעה כאמור  תבי דרישה ו/או

מת  .12.2 דמיהספק  כל  לשלם  או   חייב  המג  נזק  עלפיצוי  אפי  -יעים  לכל  ו/או  לעובדיו  דין  הנמצא  כל  אחר  דם 

עק עבורו  הפועל  ו/או  נזק  בשירותו  לנפב  ו/או  במלגוף  לרכוש,  ו/או  התחייבויותי ש  ביצוע  עלסגרת  פי  -ו 

 בקשר עמן. הסכם זה ו/או 

  לרבות, אההוצ או /ו נזק  כל בגין, ההראשונ דרישתה עם  ידמ,  החברה  את פותלש או/ו תלפצו  מתחייב  הספק .12.3

  אחריותו ב  הינו ש  מאירוע   כתוצאה   לחברה   שייגרמו,  החברה  נגד כ  שתוגש   תביעה   בגין  ד "עו  ט "ושכ  הוצאות 

  ת קבל  אודותלספק    תודיע  החברה.  דין  כל  פי-על  או  זה  הסכם  פי-על,  בשמו  או/ ו  מטעמו   מי  או/ו  פקהס  של

 . מפניה להתגונן  לו ותאפשר  כנגדה וגששת תביעה או /ו  הדריש כל

ידי הספק, כפי שיפורטו להלן, כדי  -וחים עליטוח ו/או בעצם עריכת הביטהאחריות והב ור בסעיפי  אין באמ .12.4

יל על החברה ו/או  פי כל דין, ו/או להט-לפי הסכם זה ו/או ע-ק עלייבויותיו של הספמאחריותו והתח לגרוע  

 כם זה ו/או בדין. מעבר לאמור בהס ובה נוספתיה חהעירי 

לספק    ממנה  שיגיע  םסכו  מכל,  בכללותו  זה  סעיף  לפי  זכאית  אהי  להם  מיםסכו  כותלנ  רשאית  תהא  ברההח .12.5

 . אחרת דרך בכל  מהספק לגבותם  תרשאי תהא וכן,  ואשה זמן  בכל, קחו פי-על וריבית הצמדה  בצירוף

  או/ ו  סכם הה  לפי הספק    של  יבותהתחי  מכל   לגרוע   באות  אינן ,  בוש  המשנה  סעיפי   כל  על,  הז   סעיף  הוראות  .12.6

  או   המכוסה'  וכד  הפסד/ אובדן/זקנ  בגין  כלשהי  מאחריותהספק    את  לשחרר  יכד   בהן  אין ו   דין  לכ  פי -על

 . הספק  חיבביטו מכוסה   שאינו
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 וד עניינים  והיעדר ניג דיות, אבטחת מידעסו .13

חלק    המהווה  3נספח  על  ולחתום בעניין זה    םענייני  ניגוד   דריעוה מידע  סודיות, אבטחת    מתחייב לשמור על  הספק

 תי נפרד מהסכם זה. בל
 

 יין רוחני קנ .14

 תוכננו,שוכיו"ב,  , תכנית, מסמך  רעיון  תוח,כלל זה כל פיוכל זכות אחרת קשורה, וב כל זכויות היוצרים והבעלות  

  שיסופק לחברה על ידיליו, ובכל תוצר  א  או בקשרבמסגרת השירות    הספק  בוצעו ו/או פותחו על ידיבו,  נוצרו, נכת

ו/או  הספק כל  בי עקב    במהלך  וקיום  זה  הסכם  אליו  הספקמחויבויות  צוע  בקשר  ו/או  פיו  ויהיו  על  שייכים   ,

 ו בקשר אליהם.  ן בגינם ו/אכל זכויות שה  ספקלולא תהיינה ואין ה בלבד חברבכל עת, ל שייכים, 
 

 סודיות  .15

הנוגע  ע סודי  כלשהו מיד'  לצד גמש, יגלה ו/או יפיץ  ישת   יעביר,ולא    אהדיות מלשמור על סו לייב  מתח  הספק .15.1

בלבד.    וולטובתברה  החביצוע הסכם זה לתועלת  רין ובין בעקיפין, אלא במסגרת ולמטרת  לחברה, בין במיש

או מידע סודי  ו/או מסמך ו/או מוצר ו/או חומר ו/כל חפץ  ברה  החלהוציא ממשרדי  לא    הספקכן מתחייב  

לידשי זהבמסגרת    יוגיע  כאלה שהוכנוהסכם  לרבות  במהלך    ,  ידו  לחברה  ן השירו מת על  בקשר  תים  ו/או 

ם לבצע במידע הסודי  לאחרי   ותשלהרעתיק ו/או  לה  לאהחברה,    ו שלו/או תכניותי ו  עסקיבקשר לו/או  הם  ל

  רה תים לחבמתן השירולצרכי  כל צורת העתקה אחרת אלא במסגרת ו  תדפיס, ו/או , העתקה, צילום,  שכפול

ההתחייבות    גבלת זמן. ה לאחריה ללא  כם ואף  ל במשך תקופת ההסת לסודיות כאמור תחוההתחייבו  בלבד.

  ל עקב הפרת הסכם זה.יות נחלת הכלהכלל, ובלבד שלא הפך לה  לא תחול על מידע שהוא נחלת

וכיו חומרכל   .15.2 מסמך  ו/א  ב",  ידי  שהוכן  על  נעשה  התקשרו,  הספקו  עם  במהלך  ו/א תו  מתן  החברה  ו 

  , לא תהא  לספקוהחברה  הבלעדי של    ו רכוש  הואו,  או תכניותי ו/  ו עסקים החברה,  ע  ו/או בקשררותים  שיה

על   בזאת,  מוותר  זכותוהוא  חומר, מסמ  כל  כל  על  וכעיכבון  ציוד  והשכים,  ברשותו  ייכים  יו"ב, המצויים 

   .לחברה
 

 מחאת ההסכם ה .16

כל    הספק את  לבצע  ר  הספק  .בעצמותיו  התחייבויומתחייב  לשאאינו  ו/או  להעביר  לאח  המחותי  להסב  ר, ו/או 

 ות ממנו. הנובע הזכויותההתחייבויות ו/או  ,ממנואת ההסכם ו/או כל חלק קיפין, בע או במישרין  

 ביטול ההסכם .17

רשאית לבטל הסכם זה לאלתר,   הסכם, החברההחברה לבטל את ה   מור בהסכם לעיל לגבי זכותלי לגרוע מהאמב
 אירועים הבאים:  אחד או יותר מה ותמת, בקרורך בהודעה מוקד ללא צ

 כם ו/או הדין.פי ההס  ל הפרה יסודית עלכ .17.1

(  1)  ים:מהמקרים הבא   ם הפרה יסודית בקרות אחדאמור לעיל יחשב בספק כמי שהפר את ההסכבנוסף ל .17.2

  סולחי  או/ו   נושים  רהסד,  נכסים  כינוס,  פירוק  בהם  שיש  מטעמו  מי  או  יועץ הביטוח  נגד  בהליכים  הוחל  אם

  יורשע  ו ממנהלי  מי  או/ ו  הביטוחיועץ     אם (  2) יום  30  וך ת  בוטלו   לא   אלו   יכיםוהל ,  אחר  באופן  יםעסק

   שפיעתחברה ה  דעת שיקול פי  על אשר  מס בירתבע או /ו  קלון עימה שיש בעבירה

הביטוח  אם(   3)  החברה  של  והמוניטין   הטוב  השם  על  שלילי  באורח .17.3   ישעבד   או/ו  ה ימח  או/ ו  יעביר   יועץ 

  מהחברה   הסכמה  קבלת  ללא  הוכלש  שלישי  לצד  זה   הסכם  מכוח  הכספים  וא/ ו  התחייבויות  או/ו  ויות זכ

טרם תקופת  ם את ההסכם שלממש את האופציה או לסיישלא    יועץ הביטוח( בקשה של  4)  ובכתב   שמרא

 .  ההתקשרות

  עץ יו   ביצע   ו/או מי מטעמו  מציעהחברה    ם ו/או כל הסכם אחר עםמסגרת ההסכבורר חשד סביר כי  התע .17.4
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לית בקשר למתן  ביצע עבירה פלי   ה ו/אוגד החבר בביצוע תרמית כנ  ה לבצע או היה מעורבאו ניס     הביטוח

 . עבור החברה  רקעין ו/או לביצוע עבודהשירותים ו/או לעסקה במק

יתב .17.5 ההסכם  ובתקופת  שלבמידה  לחברה  עם  התקשר  ביטוחיועץ  רר  שותפות  או  ביטוחות    שנחשד   יועץ 

 .רה לפי החבבעבירות מרמה כ

 סכם זה. רטים בהאת השירותים המפולספק לחברה  הביטוח  יועץאם נבצר מ .17.6

הפר   .17.7 האם  תוך    ביטוחיועץ  ההפרה  את  תיקן  ולא  זה  של    14הסכם  ההודעה  ממועד  אודות  יום  החברה 

 ההפרה. 

בכ .17.8 לעיל  באמור  מזכויותאין  לגרוע  מכוחו  לכל  החברה    די  החברה  לרשות  העומד  אחר  ההסכם,  סעד  של 

 כל דין.  או מכח 1970  -(, התשל"א רופות בשל הפרת הסכם, חוק החוזים )תותההתקשר יכמסמ

ך של  ם מוסכמים בסועץ הביטוח לחברה פיצויי על סעיפי המשנה, ישלם י  16אמור בסעיף  בוטל ההסכם כ .17.9

 ש"ח.  50,000

 
 יזוז ק זכות .18

  י עשו  יועץ הביטוחש  כספי  וב חי   כל   לקזז   זכות   תהיה ,  בלבד  ולה ,  חברהל  כי ,  בזה  םמסכימי  הסכםל   הצדדים .18.1

 .החברהמ  לספק  יעשיג סכום מכל, אחרת  קהמעס  או ההסכם נשוא  העסקה מתוך לה חב להיות

  י א,  טעויות,   ולאחרי   אם   ובין  תשלומו  לפני   ם א  בין,  חשבוןב  ויתגלו  היה ,  לעיל  אמור ה   מכלליות  לגרוע  מבלי .18.2

  מכל,  לעיל  האמור  קבותבע  שיתגלו  הסכומים  לקזז  תרשאיחברה  ה  תהא ,  כלשהם  ליקויים  או /ו   דיוקים 

 .החברהמ לספק שיגיע או/ ו  המגיע סכום

 עניינים ניגוד העדר .19

הביטוח יו ענ  עץ  בניגוד  לפעול  שלא  ה מתחייב  עם  ויחברהיינים  ימלא  בעניין  ,  נספח  חתום  על  הביטוח .  2זה   יועץ 
מ מ לדווח  ל תחייב  ב  חברהיידית  להימצא  עלול  הוא  בו  מקרה  כל  ענעל  ניגוד  של  במצב  לביצוע  יןיינים   הדרישות 

 . םים אחריעבודה שלו עם גופלבין  חברה השירות ב 
 

 שונות .20

ה שווה  דו ממנה גזיר לא תהווה תקדים ולא ילמ הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, סטייה מתנאי  .20.1

וקנות לו  מש צד מהצדדים, בזכות מהזכויות המ מלהשת  ההשתהלא השתמש, או    לכל מקרה אחר בעתיד.

 ויותיו. כות מזכו בכך ויתור על זבסדרת מקרים, לא יראבמקרה מסוים או , הסכם זה פי -על

ן,  ומת  לכל משא   יהיה כל תוקףמושאו, ולא  את היחסים המשפטיים בין הצדדים ביחס להסכם זה ממצה   .20.2

בעל פה, בין  ן  ו התקיימו, אם בכלל, בין בכתב וביאשר ניתנו אות או הסכמה,  הבטחה, מצג, הבנה, התחייב

ראות הסכם זה, אלא אם  נוי בהויהיה תוקף לכל שילא    לכריתת הסכם זה.ן במשתמע, עובר  בימפורש וב

 נערך בכתב ונחתם על ידי כל הצדדים לו. 

הור .20.3 כי  שייקבע  מה במקרה  הוראות  או  ניתאה  אינה/אינן  זה  הסכם  לאכוראות  או  נת/ניתנות  יפה 

כלשהשהינ מטעם  תוקף  חסרת/חסרות  כה/הינן  בכך  יהא  לא  להשפו,  בחוקי  יעדי  לפגוע  תקפותן  או  ותן, 

ה  ואכיפתן הוראות  שאר  תוחלףוב  הסכםשל  ההוראה  כזה  ניתנת    מקרה  או  תקפה  בהוראה  תותאם  או 

 שרית. ם זה, בצורה הרחבה ביותר האפי של הוראות הסכה, באופן שיאפשר מיצולאכיפ

לצרככתובות   .20.4 להסכם  הצדדים  במבוא  כמפורט  הן  זה  הסכם  שת י  הודעה  כל  על  זה.  אחיד שלח  צד  ד  י 

  4או    לוח בדואר רשוםמעת המששעות    72כעבור  יעדה  ל  תחשב כאילו הגיעהלפי הכתובות שלעיל    למשנהו 

 ימיליה. יד או מעת משלוח בפקס שעות מעת מסירה ב
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 : ה באו הצדדים על החתוםולראי

 

 

 

 "מ  בע 2010אביבים  מי 
 

 

 באמצעות : ___________________________ 

 

 ____ ____________ ____________ תפקיד : 

 ק הספ                                  
            

 

 _________________________ : __ באמצעות

 

 ____________ _______________ תפקיד : _ 
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 להסכם(יצורף )  חירים קבועיםשירותים במ תעריף  -להסכם 1 ספחנ

 

 ______ __ מיום   __________להסכם מס' 

 

 גרתבמס םמשוקללי יהיו לא והם  רמחי צעתה בגינם להגיש יןא אשר קבועים מחיריםב  שירותים ותאוד  פירוט  לןלה

   :ההצעה

 

 ה: הבהר

בהתארות  השי  רעבוהתשלום   הזוכהחיר  למ  םישולם  עם  בתעריף  בכ  שיקבע  שעותויוכפל   בוצעו שעבודה  ה  מות 
בוצעו בפועל בור שעות עבודה שלא  בזאת שלא ישולם תשלום עמובהר    .  בפועל וכפוף לאישור המחלקה מקצועית

 .תידי המחלקה המקצועי עלאושרו ו
 

 

 

 חלק בלתי נפרד מההסכם. הווה מ זהנספח  

 

 : דדים על החתוםולראיה באו הצ

 

 

 

                        __________________                                       _____________________ __ 

                                                       פקהס                                                      מ"בע  2010   יםמי אביב                         
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 סכם הל 2נספח 

 לכבוד      

 ( "החברה)להלן: " בע"מ 2010ים  חברת מי אביב

           א.ג.נ.,       

 ד עניינים מידע והיעדר ניגו, אבטחת ת לסודיותהתחייבונספח 

 ___ _______ תאריך:

 ן. ומתחייב כדלקממצהיר    החברהשל   תחום הביטוח ב ייעוץל שירות ש המעניק  _____,______אני ___ 

ל  .1 הש  יידוע  עם  ההתקשרות  וברה  חבמסגרת  דרך  / בהסכם  בכל  לידיעתאו  ויגיעו  יתכן  ,  ילרשותו/או    יאחרת, 

  , פסים, תמונות, תכניותחות, טמדיה מגנטית, דו"   לרבות: חומר מודפס,,  חברהע הקשורים לד או מי/ חומרים ו

  נותני שירותיםטי מועסקים ו/או  לים, פס"ד, פרת, הסכמים, פרוטוקושרטוטים, המלצות, נהלים, שמות, כתובו

 "(.  מידע" )כל אלה יקראו להלן:חברה בקשר ל ן כל דבר אחרו קבלנים וכו/א

להביא    מתחייב  אניהפרטיות.    ק הגנתכל דין, לרבות חו   פי-עלהתאם למתחייב  פעול ביחס למידע בלתחייב  מ  אני .2

 ת הפרטיות. לידיעת עובדי את דרישות חוק הגנ

י בדרך אחרת, ולא  ידע שהגיע אל שה שימוש במעארק לצרכים שלשמם הועבר אלי, ולא  שר למידע אך ופעל בקא .3

 . להלן 10ת סעיף בכפוף להוראו שהיא  ל סיבהלכל צד שלישי מכ  עביר את המידעא

בעבודתם,    ידיעת עובדים שבתוקף תפקידם זקוקים לול עבירו רק  אחס למידע,  לטת בימור על סודיות מוחשא .4

אתא על    חתים  עובדי  כמפורט  כל  סודיות  לשמירת  זהבמסהתחייבות  פרסוםאוכן    מך  כל  של    מנע  גילוי  ו/או 

 א.  יא ולכל גורם שהוהמידע בכל דרך שה 

תב, קודם למתן  ככלשהי למידע יתחייב בבדרך  שתהיה לו גישה ידי שיועסקו על  עובדים וג לכך שכל אחד מהאלד .5

מוקדם    מסכים כי תנאי   ימפורט בסעיף זה. אנמידע בתנאים כ ור, להגנת סודיות האפשרות הגישה למידע כאמ 

כלשהלהעמ עובד  לרשותדת  לחתוםהתהיה  החברה    ו  התחייבו  סכמתו  נוסח  בנוהל ף  רהמצות  על  א'    כנספח 
ת העובד על מסמך כאמור כדי לפטור  מאין בהחתלמסמך זה.   'נספח אהמצ"ב כ  חיצוניים"גורמים    -  180-007"

 ברה. הח כלפיי ריותואח  יימהתחייבויות  אותי

 . לעיל נקוט כאמוראשוט האמצעים פיר  לפי בקשתה,לחברה,  מציאלה .6

 . כל צורת העתקה אחרתה, צילום, תדפיס וקל, העת לבצע במידע שכפו רשה לאחריםאעתיק ולא אלא  .7

עתו של המידע  טחה הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגב נקוט בכל אמצעי האאו  המידע  שמור בהקפדה על א .8

 אחרים.  לידי 

רו  עביא ו/או    החברה ע הנוגע לענייני  שמיד כל מידאעת שיידרש,  תום ההתקשרות בין הצדדים ו/או בכל  לאחר   .9

 המוקדם מבניהם.  -קבלת דרישה מתאימה ם ההתקשרות ו/או מויום מת  14תוך חברה ל

 רשאי לגלות ולהשתמש במידע אשר: אהיה  האמור לעיל, מוסכם כילמרות  .10

לויו  אשר בעצם גי   מידע כאמור  למעט גילוימצידי    סודיות   הפרת  ללא  הכלל   נחלת  גדרב  להיות  הפך  או  ינוה 10.1
 ותר. ימוסמך  ת הכלל לאמין או הוא הופך מידע אשר הפך לנחל

לב  10.2 דרימידע שמסר  פי  על  בית משפט מוסמךית המשפט  רש  שת  חוק  או  פי  על  מוסמכת  מידע,  לות  דרוש 
ה  הודעלחברה    המינימלי הנדרש ותינתן   ינתן רק המידעי  ילוי נעשה כאמור,ובמידה הנדרשת בלבד. אם הג

 ע את הגילוי. נ צו המונות נאותה להשיג הזדמ לחברהעל מנת לאפשר  ור נמסרך שהמידע האמבכתב על כ

כל זכות או רשות לגבי    יהעניק ללעצמה, כדי    חברה ה  ידי -עלרה  חבי המידע אודות ה אין בעצם גילו לי ש  ברור .11

 ע. בעלת המיד חברה ו כדי לגרוע מהיות הצהרת סודיות זה ואין כל האמור בה מידע ז

 : ייב כיחמת נני החברה הבמתקני ו תבצעיההסכם כאמור  פי  -פיעל-לעים שמתן השירות בכל מקרה .12

ות ולא יעתיקו כל מידע  ר נן דרושות לביצוע השישב שאידע או לתוכניות מחא יכנסו למאגרי המיל  העובדים 12.1
 . שרין לביצוע השירותשאינו דרוש במי

 שאין בתכנה וירוסים.וידאו ואחר ש שיון וליי ר ישתמשו אך ורק בתוכנות שנרכשו על פ  העובדיםכי  12.2
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 אה. ללא צורך וללא הרש  החברה לא ישוטטו במתקניהעובדים כי  12.3

 אבטחת מידע. לגבי   החברה יתו להוראות יצי  העובדיםכי  12.4

ונותני שירותים חיצונלשמתחייב   .13 גניבה,  הקשורה בעביר  יים שהורשעו בעבירה א להעסיק עובדים  ות מחשב, 

בכל    ולידע את החברה  םקירה פלילית באחד הנושאים האמוריתנהלת נגדם חמרמה, או שמפריצה, הונאה, או  

עובדים הורשע הו/או בכל מקרה שמי מ  אישום  ד מי מהעובדים כתבפוי להיות מוגש כנגרה בו הוגש ו/או צקמ

 להחליף את העובד בעובד אחר.  י שיקול דעתה,א רשאית להורות, לפ בעבירת פלילית. החברה תה 

עיבוד  שישהעובדים    כל על  כי    י לידוע   .14 גישה למערכת  להם  ייב בכתב  ח, להתההחבר   הנתונים של   או שתהיה 

ולה  6בסעיף    כאמורמירת הסודיות  בעניין ש נע  קפיד לעיל  פעילות תוך שמירת  כפי שישונו מעת  החברה    ליה ל 

 לעת. 

ה נזקים על  באם נגרמו ללוודא, במהלך ובתום עבודתי בחברה    בדיקה על מנת  ברה לבצע על חשבוני מאשר לח .15

 די ו/או מי מטעמי. י

 חברה. בן השירות מתף גם לאחר סיום קאר בתושיינה לצמיתות ותזו ה  התחייבות .16

  החברהת  יותיי שבמסמך זה  ומתחייב בזה לשפות אוכתוצאה מהפרת התחייב   לחברה  ראי לכל נזק שיגרםאח .17

 רמו לה כתוצאה מההפרה. ה או הפסד שיגעל כל הוצא

 .  חברהם עם הניגוד עניינישלא לפעול במתחייב  אני .18

לדווח מאני   .19 כל מקרה  החברל  יידית מתחייב  במצ  י אנבו    על  להימצא  נ עלול  של  בין הדר ב  עניינים  ישות  יגוד 

 ים. לבין עבודה עם גופים אחר חברהלביצוע העבודה/השירות ב 

  עבודה   לבין  ות עם החברהבהתקשר   השירות  דרישות  בין  עניינים  ניגוד  של  במצב  נמצא  אינני  כי,  רימצה  הנני .20

  .חברהל יןבעקיפ או/ו  מישריןב  שוריםהק אחרים גופים עם

 עניינים:   ודניג להיווצר  עלול שבגינם לחברה העקיפ או ישירה זיקה יבעל  ותלקוח  רשימת של רוטפי  הלןל .21

 ___________ _____________ ______________________________________________________

_________ ________________________________________ _______ _______ __________ _____ 

המכרזים,    ישיר או עקיף, עם מי מחברי ועדת  משפחתי  או קשר עסקי,, קשר  י אין לי קשר אישיהיר, כאני מצ .22

 חברה.  עם מי מהנהלת ה

, גיסה, דוד, דודה, חם,  ילדיהם, גיסאחות ו   בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או   -זה: "קשר משפחתי"    בסעיף

כלחמות,   נכד  חתן,  לה,  נכדה,  אואו  חורג  הסמומאומץ  רבות  אחר  אדם  או  ש,  על  ע ך  סמוך  שאני  או  ל  ולחני 

 .  שולחנו

 יש לדווח אך עניינים, ניגוד ותו מה אינן אישי, כשלעצמן, או מקצועי רקע על היכרות כי ,יובהר .23

 :עניינים  ניגוד להיווצר עלול שבגינו  קיעס או אישי קשר של פירוט להלןזה.   בנספח עליהן

___________________________ _______________________ ______ ____________________ __

_____________________________ ____________________________________ _ ____________ 

  ברה לחל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם  בגין כ  חברההאת    צהאפפר התחייבות זו או חלק ממנה,  אבכל מקרה בו   .24

מההכתו בפיצויצאה  ש  פרה  בסך  לג  10,000ל  מוסכם  מבלי  וזאת  מכ₪  שיערוע  תרופה  ו/או  סעד  לזכות  ל  מדו 

   על פי כל דין.חברה ה

 נו על החתום : ולראייה בא 

  :נותן השירות םמטע המוסמכים

 ________  : _____חתימה: ___________ תפקיד:_____________ שם (1

 

 ________ : _____ ימהחת  ___________: תפקיד:_____________  שם(  2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 31מתוך    31עמוד  

__ __________ _______ 

 הספק: חותמת  


