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והערכת האלקטרומגנטי  ספקטרוםתמחור אגרות ה -מתן שירותי ייעוץ  - 2017/009מכרז מס' 

  הספקטרום האלקטרומגנטי של מדינת ישראלנכסי 

 רקע

מדינות רבות ברחבי העולם מיישמות כיום שינויים במודל התמחור של אגרות התדרים נוכח  .1
דרישה הגדלה לשימוש בספקטרום בשילוב עם השורת אלחוטית. הדרישה הגדלה לתק

האגרות הקבועות כיום בתקנות את צורך לעדכן  מקימיםשיפורים מתמידים בטכנולוגיה, 
עבור שימוש בתדרים, גם במדינת ישראל. ככל שלא יעודכן שיעור האגרות, הפער בין אגרות 

חב ובסופו של דבר ייצור נטל התדרים לבין הערך הכלכלי הטמון בשימוש בתדרים יתר
ועלול להוביל לאי  ,שוק התקשורת בפרטעל כלכלי הולך וגדל על המשק הישראלי בכלל ו

 .מיצוי יעיל של השימוש בספקטרום התדרים

") מעוניין לקבל הצעה למתן שירותי ייעוץ המזמין" או "המשרדמשרד התקשורת (להלן: " .2
י הספקטרום סוהערכת נכ יהאלקטרומגנט ספקטרוםהתמחור אגרות בנושא 

בסיס עקרונות כלכליים מומלצים על . העבודה תתבצע האלקטרומגנטי של מדינת ישראל
. היועץ יידרש להלןזה , הכול כמפורט במסמכי מכרז )best economic practicesומעודכנים (

ר בתיאו להלןפיק דוחות ומודלים רלוונטיים ויספק שירותים משלימים נוספים, כמתואר לה
  ").הייעוץיקרא להלן: "נדרשת ת(כלל העבודה העבודה ה

 ניהול הספקטרום במדינת ישראל

-המשרד משמש כרגולטור בתחום התקשורת ולוקח חלק פעיל בניהול משאבי ספקטרום ה .3
RFחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב. תחום התקשורת מוסדר בין היתר, בהתאם ל-

פקודת הול הספקטרום מוסדר, בין היתר, בהתאם לני .והתקנות שהותקנו מכוחו 1982
החלטות של ועדת ל, והתקנות שהותקנו מכוחה 1972-הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל"ב

 .ITUהועדות והקצאות של גורמים בינלאומיים לרבות ולהתדרים, 

האגרות עבור שימוש בתדרים קבועות בתקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות  .4
 ").  תקנות האגרות(" 1987-, תשמ"ז ואגרות)

 שיטות לתמחור אגרות תדרים או הקצאת תדרים לשימושי רט"ן. שלושבישראל נהוגים  .5

 החזר עלות ניהול התדרים. -החזר עלות  .5.1

קירוב עקיף של שווי השוק בהתאם לפרמטרים כמו תדר, רוחב  -תמחור על ידי תמריץ  .5.2
 וכד'.פס, עוצמה, סוג התדר, המטרה, הטכנולוגיה 

בעלי רישיונות רט"ן במסגרת מכרזים שעורכת  שמגישיםעל בסיס הצעות  -מכרזים  .5.3
 המדינה להקצאת תדרי רט"ן.

ח וולתקנות הרדיו שהותקנו מכ ITU-מחויבת לאמנת ה ITU-מדינת ישראל כמדינה חברה ב .6
"). כמדינה קטנה בעלת גבולות גיאוגרפיים צרים מדינת ישראל תקנות הרדיוהאמנה ("

הפרעות מניעת בעת הקצאת תדרים, כדי לעמוד בהוראות בדבר  באופן מקצועי פעולבת לחיי
 ITU-RADIOלהרדיו הבינ" תקנותספקטראליות כלפי מדינות שכנות, הקבועות ב

REGULATIONS (RR) ")תקנות הרדיו(". 
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התדרים הקבועות בתקנות הרדיו. כתוצאה ת וועדככלל, מדינת ישראל פועלת על פי ה .7
ערבי חברות תקשורת שבסיסן באירופה סרבו במשך שנים רבות לספק ציוד מהחרם ה

הישראליות  חברות הרט"ןחלק מ. לפיכך, ITU-של ה 1תקשורת לישראל, השייכת לאזור 
נאלצו לייבא ולפרוס בעיקר ציוד תקשורת אלחוטית אמריקאי, התואם להקצאות של אזור 

-790ל מצב זה היא כי בטווח התדרים . אחת הדוגמאות המרכזיות להשלכות שITU-של ה 2
 1שנה מכשירים ניידים בלבד, למרות שבאזור  30-מפעילה ישראל במשך למעלה מ מה"ץ 890

טלוויזיה. כתוצאה מפער  כגון מרביתו של טווח זה הוקצה, עד לאחרונה, לשירותים אחרים
ולהיפך.  זה בשירותים הנפרסים נגרמות הפרעות למערכות הישראליות ממערכות שכנות

לכן, החליטה מדינת ישראל לנקוט בצעדים הנחוצים כדי ליישר קו עם ההקצאות 
 .1המתאימות בטווח התדרים הנ"ל לאלה של אזור 

ביותר  יםהמשמעותי יםהמשתמש םה גורמים ממשלתייםבדומה למצב בעולם, גם בישראל  .8
ם אגרות מתשלו יםפטור אלה םחלק מגופיבתדרים בישראל; בהתאם לתקנות האגרות 

  תדרים.

פורסמה  2014תקנות האגרות אינן מאפשרות מסחר בספקטרום או החכרתו. בחודש מאי  .9
מבוססים ההקצאה המשותפת והשימוש המרובב מדיניות המשרד בנוגע לשיתוף תדרים. 

 .1בעיקר על ההקצאות לפי תקנות הרדיו לאזור 

 "דו"ח דהן"

בקביעת המבנה הרצוי  צורך קבלת ייעוץל 2התקשר המשרד עם פרופ' מומי דהן 2009בשנת  .10
והמליץ על  2010של אגרות התדרים בישראל. פרופ' דהן הגיש את הדו"ח בחודש יולי 

 הפעולות הבאות:

גיוס שירותיו של מומחה בינלאומי למחירי אגרות תדרים בהתאם לשיטת תמחור  .10.1
 )"Administrated Incentive Pricingאו " "AIP: "להלן( תמריצים מנוהל

שא גורם משדר לו יקים מראש יי שבוהמתבססת על הערכת העלות האלטרנטיבית 
 . )ביחס לתדר המתומחר( בטיבוהפועלת בתדר הבא תוצריה מערכת מקבילה מבחינת 

 המוגדרת בפריפריה הגיאוגרפית 30%-הפחתת אגרות התדרים לשימוש מקומי ב .10.2
 .בתקנות האגרות

 צע.בממו 20%-הפחתת אגרות תדרי המיקרוגל ב .10.3

משתמשים בשיטות תמחור  אםמעבר לפונקציות רציפות להערכת שווי השוק  .10.4
 תמריצים.

 ביטול כל הפטורים מאגרות תדרים לגופי הגנה ולגופים ממשלתיים. .10.5

ובהמשך לכך תוקנו תקנות  ,של פרופ' דהןאת מרבית המלצותיו שר התקשרות אימץ  .11
 .בהתאם האגרות

 תכולת העבודה והשירותים הנדרשים

  תמחור של אגרות התדרים ביצוע .12

יתמקד על פי דין ו באגרההשימושים החייבים  עבוריהיה  אגרות התדרים תמחור .12.1
 :עבור שימושים בתדריםעיקר בב

 שירותי סלולר; .12.1.1

 שירותי ביטחון, הגנה וחירום; .12.1.2

 שידורי טלוויזיה ורדיו; .12.1.3
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 שידורי לווין; .12.1.4

 שידור מיקרוגל. .12.1.5

לאורך הספקטרום האלקטרומגנטי  כלול תמחור אגרות התדרים לכל רצועהי הייעוץ .12.2
בהתאם להקצאות שלה או לשימוש האזרחי המקביל במקרים של הקצאה לגופי הגנה 

השנים  5-10 -או לגופים ממשלתיים. יש לקחת בחשבון התפתחויות צפויות ב
 הקרובות. 

יותר משיטות התמחור ת התדרים תבוצע בהתבסס על אחת או ההמלצה בנוגע לאגרו
 :הבאות

 הטיפול המנהלי בתדרים.לות עהחזר  .12.2.1

שיטת תמחור תדרים ע"פ  - )Incentive Pricingתמחור מבוסס תמריצים ( .12.2.2
שמביאה בחשבון פרמטרים כגון תחום התדר, רוחב הפס הנדרש, מרחק  הנוסח

 .השידור, אזור השידור וכו'

 .AIPשיטת  .12.2.3

מידה ב(תה תרומותמחור אגרות התדרים יעשה על בסיס הערך הכלכלי של כל רצועה  .12.3
קיימת) לרווחה החברתית הכוללת ולמדיניות הממשלתית (במקרים ספציפיים). ו

היועץ רשאי להציע מתודולוגיות תמחור והערכה חדשות על בסיס הידע והניסיון שלו; 
 יצורפו מקרי בוחן דומים. שאליובמקרה כזה, יש להציג תימוכין מתודולוגי מפורט 

ידע מבוסס ומעודכן לגבי עלות אלטרנטיבית לכל היועץ יערוך חקר עלות ויגזור ממנו מ .12.4
-מתמחרים בהתאם ל אםרצועה של מעבר לחלופה הספקטראלית השנייה בטיבה (

AIP.לרבות מתודולוגיית חישוב עלות מפורטת בכתב ,( 

 הכנת "מפת דרכים"   .13

שנים הקרובות, ה 10עד  5-הכנת "מפת דרכים" לשימושים עתידיים בתדרים אשר תתייחס ל
בטכנולוגיית השידור  וההועדות של גופי התקינההצפויות התפתחויות ל בהתאםתוך 

 האלחוטי באופן כללי ובהקשר הישראלי באופן ספציפי. 

 הצעה בדבר שימושים אחרים בתדרים  .14

בהתאם לנהוג  ביחס לשימושים בישראל בתדרים אלטרנטיבייםהצעה בדבר שימושים 
 .  בעולם

 ם של מדינת ישראלהערכת שווי הנכסים הספקטראליי .15

הערכת שווי הנכסים הספקטראליים של מדינת ישראל תבוצע לכל רצועת תדרים בהתאם 
בחשבון,  להביאלמאפיינים הספציפיים שלה והשימוש העתידי המרכזי בה. ההערכה צריכה 

את בין השאר, את התרומה לרווחה החברתית הכוללת, את שווי השוק הכלכלי של הרצועה ו
וזאת לרבות פסי  ,ת מהאגרה הספקטראלית (מנקודת המבט הממשלתית)ההכנסה השנתי

   שיון אלחוטיילפעולה בהם לא נדרש רשתדרים שאינם בתחולת הפקודה ו
)License exempt frequencies(  והתייחסות לשיטות הנהוגות בעולם בנושא הערכת שווי תדרים

 ואופן רישום התדרים במדינות דומות בעולם.

 :זה, ובכלל בכל ההליכים אשר יידרשו לשם תיקון תקנות האגרות ליווי המשרד .16

 ;השימוע לתיקון תקנות האגרות  ךהלי יוויל .16.1

 ;חקיקה והופעה בפני ועדות הכנסת ככל שיידרש לכךה ךהליליווי  .16.2

 ליווי הליכים משפטיים, ככל שיהיו. .16.3

 משרד בין השאר לצרכים הבאים: התשמש את  עבודת הייעוץ .17

 ם בתקנות;קביעת אגרות תדרי .17.1
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 הערכת שווי הנכסים הספקטראליים של המדינה במערכת החשבונאות הלאומית. .17.2

במסגרתם מוענקים זכויות שימוש ושקביעת תשלום מזערי במכרזים שעורכת המדינה  .17.3
  בתדרים.

במסגרת ארגונם מחדש על  –מה"ץ  694-960 לי של תחום התדריםכקביעת הערך הכל .17.4
  .1פי ההועדה באזור 

 לביצוע העבודה אבני הדרך .18

ללוח הזמנים ואבני  יהיה מחויב והוא, המשרדהעבודה בליווי ובהנחיה של יבצע את  היועץ
 :להלןהדרך לביצוע העבודות כמפורט 

 

משך הזמן  מהות העבודה השלב
הנדרש 
 לביצוע

אבן דרך 
 1מס' 

 נתוניםלימוד ואיסוף 

 מדינת ישראל בראי תמחורבאילוצי התקשורת מעמיק של לימוד 
נתונים הנחוצים לבנית מודל תמחור לכל הכל איסוף ו ,ספקטרום

 אחת מרצועות התדר לאורך הספקטרום. 

 :בסיום שלב זה יציג היועץ למשרד לפחות את התוצרים הבאים

מיפוי השימושים האזרחיים לאורך הספקטרום האלחוטי  )1
  ;בישראל, כולל ציון תחום תדר וסוג שימוש

שה שימוש לטובת גורמים בהם נעשמיפוי תחומי התדר  )2
 ;טחונייםיב

עבור כל תחום תדר עוצמת הביקוש אל מול ההיצע הערכה של  )3
 ;ביקוש, עודף היצע וכו') ףהשנים הקרובות (עוד 5-ב

מיפוי בעיות או עיוותים בכל הנוגע לתמחור ספקטרום או  )4
 ;שימושים בספקטרום אשר מתקיימים לדעת היועץ

 ;עת תדרהצעת מתודולוגיה לתמחור לכל רצו )5
לגורמי המקצוע היועץ יכין מצגת של התוצרים הנ"ל ויציג אותה 

 .במשרד התקשורת

 

) 3( שלושה
 חודשים

אבן דרך 
 2מס' 

 דו"ח ביניים

לשימושי רט"ן החל מהגיגה המיועדים תמחור אגרות תדרים דו"ח 
למכרז תחומי התדר שיוקצו  ובכלל זה ,הגיגה הרביעיהראשון ועד 

 פירוט שאותו יעביר המשרד. , לפיהתדרים הקרוב

) 2שני (
 חודשים

אבן דרך 
 3מס' 

 תמחור אגרות התדרים

ולפי סוגי  לכל רצועת תדרים לסבקובץ אק היועץ יבנה מודל תמחור
אחת המתודולוגיות  . מודל התמחור יבוצע על פיהשימושים

או לפי מתודולוגיה  המתאימה ביותר ולפי הצורך לעילהמפורטות 
 .משרדעדכנית שאישר ה

 מודל התמחור יכלול בין השאר:

יעשה השוואה בינלאומית היועץ לכל טווח  - סקירה בינלאומית .1
לצורך ביסוס הנחות עבודה ובחירת וזאת  ,מדינות לפחות 4של 

  ;מתודולוגיה מתאימה
את משרד הלאישור היועץ יעביר בטרם יתחיל בביצוע הסקירה 

 

) 8שמונה (
חודשים; 

בתום 
החודש 
הרביעי 

היועץ יציג 
למשרד 

טיוטה של 
 המודל   
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  שיכללו בהשוואה הבינלאומיתרשימת המדינות 
התאמת אגרות התדרים לתנאים ולצרכים הספציפיים של  .2

 מדינת ישראל.
 יש לצרף: למודל

וההנחות שעומדות בבסיסו של תיעוד מפורט של המתודולוגיה  .א
 . מודל התמחור

 מטריצה של אגרות הספקטרום המוצעות לכל רצועת תדר. .ב
 המלצה בנוגע למנגנון עדכון שנתי של גובה אגרות הספקטרום.  .ג

רט עם תיאור וניתוח של תוצאות תמחור אגרות דו"ח מפו .ד
 .הספקטרום

תחזית להשפעות השינוי בתמחור רצועת תדרים על היקף  .ה
 השימוש בה בישראל.

היועץ יעביר דו"ח ביניים לעיונו  במסגרת אבן דרך זובמהלך העבודה 
 .על אבן הדרך שלושה חודשים מתחילת העבודהשל המשרד בתוך 
 :דוח הביניים יכלול

ת דו"ח מפורט עם תיאור וניתוח תוצאות תמחור אגרות טיוט .1
 .התדרים

  .אקסל)קובץ מודל התמחור (ב .2
אותן בתוך היועץ יישם ככל שהמשרד יעביר הערות לדו"ח הביניים 

 .שבועות 4

אבן דרך 
 4מס' 

 ם של מדינת ישראלהערכת נכסי הספקטרו

כל נכסי הספקטרום של מדינת  י הכלכליוהשו היועץ יעריך את
, ובהסתמך על 12.1ישראל בהתאם לשימושים המפורטים בסעיף 

 .3אבן דרך מס' תוצאות של ה

   -את אלה  ,שארההערכה זו תכלול, בין 

הוא דרוש) לרווחה  אםהתרומה הכוללת בשימוש הספקטראלי ( .1
רים של שימושים ספקטראליים ללא החברתית, בפרט במק

 .)Wi-Fiכדוגמת (רישיון 
 שנים.  5-10של  טווחסוג השימוש בכל רצועה ב .2
 הערך הכלכלי של השימוש המרכזי בכל רצועה. .3
דו"ח מפורט עם תיאור וניתוח של תוצאות הערכת השווי של  .4

 כל רצועה. 
 (בקובץ אקסל).  כלכלימודל  .5
 סקירה על רישום התדרים בעולם. .6

העבודה במסגרת אבן דרך זו היועץ יעביר דו"ח ביניים לעיונו הלך במ
 על אבן הדרך של המשרד בתוך שלושה חודשים מתחילת העבודה

תוצאות של עם תיאור וניתוח  תטיוטת דו"ח מפורטאשר יכלול 
  הערכת שווי נכסי התדר של מדינת ישראל

 4בתוך  ככל שהמשרד יעביר הערות לדו"ח הביניים היועץ יישם אותן
 .שבועות

 

) 4ארבעה (
 חודשים

אבן דרך 
 5מס' 

 חוות דעתמתן התייעצות ו

ליווי המשרד בכל ההליכים שיבצע לשם תיקון תקנות האגרות  .1
(שימוע, דיונים בוועדות הכנסת ועוד) לרבות השתתפות פיזית 

בהתאם 
עד  – לנדרש

להשלמת 
מתן 
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 המשרד יבקש. שבפגישות ודיונים ככל 
סוגיות אשר  ) יעלו1ככל שבמהלך הליווי כאמור בסעיף קטן ( .2

רקע מתודולוגי או , בין אם על יחייבו שינויים במודל התמחור
 היועץ לתקן את המודל בהתאם.יידרש  ,אחר

 זהליווי כל ההליכים המשפטים הנוגעים לעבודת הייעוץ ובכלל  .3
הכנת חוות דעת בכתב עבור הליכים משפטיים הקשורים 

 ליישום המלצות היועץ, ככל שיתקיימו.
ידע ונתונים לגבי נושאים רלוונטיים אחרים כפי מתן ייעוץ, מ .4

 שנדרש. 
 . השימועייעוץ בנושאים העולים במהלך  .5
 . השימועהכנת תשובה מפורטת בכתב לטענות העולות במהלך  .6

השירותים 
מושא מכרז 
זה כמפורט 

 פיםבסעי
 להלן. 31-32

 ימי עבודה 30ע כל אבן דרך בתקופה של עד יהיה רשאי להאריך את המועד לביצו המשרד .19
 הארכה מעבר לכך תהיה רק מטעמים מיוחדים ובאישור ועדת סקרים ומחקרים של המשרד.

כל מסמך  ת המשרד, וימציא על פי דרישוהזוכה יעדכן באופן שוטף את המשרד בהתקדמות .20
 רלוונטי בעניין.

 , ניסיונו המקצועית בינלאומיותבהסתמך על השוואו את הייעוץלספק בחר יידרש יהיועץ שי .21
 .מידע שיקבל מגורמים רלוונטיים במדינת ישראל, ככל שיקבל, לפי הענייןו

לקבלת אישור לשביעות אבני הדרך עד בלוח הזמנים לביצוע  היועץבמקרה של אי עמידת  .22
אנשי וזאת תוך המשך העסקת את שירותי הייעוץ להמשיך ולספק על היועץ רצון המשרד, 

כל זכות ממבלי לגרוע , וזאת ד להשלמת התוצר לשביעות הרצון המלאה של המשרדע הצוות
 ההתקשרות.הסכם ו המכרזהעומדת למזמין על פי 

 : 2 פרואבן דרך מס 1 פרמענק הקדמת אבן דרך מס .23

(לפני מע"מ) לכל חודש של הקדמה ₪  15,000יהיה זכאי למענק הקדמה בסך  היועץ .23.1
בלבד, וזאת עד תקרה של  2ומספר  1דרך מספר אבני ה בלוחות הזמנים של ביצוע

 לפני מע"מ.₪  30,000

ואספקת תוצר  מה ישולם כנגד הצלחה בקיצור לוחות הזמנים כאמורדמענק ההק .23.2
, לרבות אישור המשרד לעמידה בכל אחת לשביעות רצון המשרד לאיכות התוצר

 .2ומספר  1מאבני דרך מספר 

בהתאם לקיצור לוח הזמנים לאותם אבני מה תיקבע דיובהר, כי הזכאות למענק ההק .23.3
מה בכל מקרה של עיכוב דיהיה מנוע מלטעון לזכאות למענק ההק היועץהדרך בלבד. 

(לרבות  במשרדבין שתלויה  ביועץ,כלשהו בלוח הזמנים מכל סיבה שהיא, בין שתלויה 
וכו')  המשרדמי המשרד, זמינות צוות ורבשל עיכובים באספקת חומרים, תאום עם ג

 ין אם תלויה בצד ג'.וב

 היועץיהיה זכאי לכך) יבוצע במועד זכאות  שהיועץמה (ככל דתשלום מענק ההק .23.4
 .  לתשלום עבור אבן הדרך שביצועה הוקדם

 תנאי סף

 לשם מתן השירותים, המציע יציע צוות אשר הרכבו יהיה כדלקמן: .24

      ראש הצוות יכול להיות אחד מאנשי הצוות המפורטים בסעיפים- ראש צוות  .24.1
 להלן. 24.5עד  24.2קטנים 

בעל תואר ראשון בכלכלה, אשר ביצע בחמש השנים האחרונות שקדמו  - 1כלכלן מס'  .24.2
 , בהיקף כספי שלתמחור ספקטרוםאחת של  עבודהלמועד פרסום מכרז זה לפחות 

הכלכלן יידרש . מכרז זהבלעבודה הנדרשת  דומה עבודהל ,דולר ארה"ב 50,000 לפחות
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העבודה האמורה ואישור של הגורם המזמין להעביר לעיון המזמין כנספח להצעה את 
סודיים בעבודה האמורה יוכל הכלכלן להשחיר  נתונים. ככל וישנם על ביצועה בפועל

 .קשר מטעם מזמין העבודהאיש לצרף פרטי  1כמו כן יידרש כלכלן מס'  נתונים אלה.

בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום ובעל תואר ראשון בכלכלה  - 2כלכלן מס'  .24.3
 2הייעוץ הכלכלי, אשר ביצע בחמש השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה לפחות 

או רשתות תקשורת בתחום הטלקום, בהיקף של  תקשורת עבודות של תמחור שירותי
 כל עבודה.לשעות  200לפחות 

 ניסיון בביצוע תפקיד מרכזי; בעל B.Scתואר ראשון בהנדסה  בעל - 1מהנדס מס'  .24.4
הקמה של מערכת תקשורת אלחוטית בתחומי הרט"ן והמיקרוגל או בבתכנון או 

השנים שקדמו למועד פרסום  10, במהלך DTT -מערכת שידורים דיגיטאלית לציבור 
 מכרז זה. 

צין בצה"ל בדרגת רב ; אשר שירת כק.B.Scבעל תואר ראשון בהנדסה  -2מהנדס  מס'  .24.5
ניהול מערך הספקטרום בסרן לפחות, ועסק בזמן שירותו הצבאי בתכנון או 

 . שנים לפחות 3בתקופה של  האלקטרומגנטי של צה"ל

וחשבונאות, בעל רישיון  /מנהל עסקיםבעל תואר ראשון בכלכלה - שבוןחאה רו .24.6
 5של לפחות  לראיית חשבון ממועצת רואי החשבון שבמשרד המשפטים ובעל ניסיון

או  שנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה בתחום החשבונאות הממשלתית בישראל
 .בתחום חברות ציבוריות

בטחוני בתוך חודשיים מהחתימה לסיווג לעבור תחקיר  ויידרש 2ומהנדס מס'  1מהנדס מס'  .25
קבע קב"ט משרד ייומשרד התקשורת, בהתאם לרמת הסיווג אשר על ההסכם בין היועץ 

ככל שאחד המהנדסים לא יקבל את . רת לאחר התייעצות עם הגורמים הרלוונטייםהתקשו
יהיה להציע מהנדס אחר במקומו אשר יענה על  יועץרמת הסיווג הביטחוני שתקבע על ה

 , לפי העניין. 'או ד 'התנאים המפורטים בסעיף ג

יהיה  במידה וגם המהנדס המחליף לא יקבל את רמת הסיווג הביטחוני שתקבע, המשרד .26
רשאי לפסול את ההצעה ולבחור את ההצעה אשר דורגה במקום השני, בהתאם לשיקול 

 דעתו הבלעדי של המשרד. 

 לעניין מכרז זה:  .27

ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה תואר  -" תואר": 1לעניין כלכלן מס'  .27.1
סד , או ממו1958-לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 9כמשמעותו בסעיף 

 THE (Times Higher לאומי-שנכלל במדד הביןלה גבוהה להשכמוכר 
Education)  נגחאי אלאומי ש-או במדד הבין 800בדירוג של עד)Shanghai 

Ranking ( 500בדירוג של עד.  

ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה תואר   -" תואר"לעניין יתר אנשי הצוות:  .27.2
 .1958-שי"ח לחוק המועצה להשכלה גבוהה, הת 9כמשמעותו בסעיף 

לצורך בחינת העמידה בתנאי זה על המציע לצרף תעודות המעידות על השכלתם וניסיונם של  .28
אותם ביצעו חברי שלמכרז. על המציע לפרט את התפקידים  2בנספח אאנשי הצוות כמפורט 

בו בוצע התפקיד, מועד ביצוע התפקיד ותקופת שמהות התפקיד, הגוף  זההצוות, ובכלל 
. כמו כן על המציע לפרט את עבודות הייעוץ הקודמות שביצעו אנשי הצוות; ביצוע התפקיד

עבורו בוצעה העבודה, שנת ביצוע העבודה, מהות העבודה שפירוט זה יכלול את שם הלקוח 
 שבוצעה והיקפה (שעות עבודה).

על המציע להתחייב כי אנשי הצוות המוצע ורק הם יבצעו את העבודה, אלא שמובהר בזאת  .29
בל אישור מראש ובכתב מהמזמין להחליפם באנשי צוות אחרים בעלי ניסיון אם התק

 ומיומנות זהים או גבוהים יותר.
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 משכהההיקף ההתקשרות ו

החל מיום החתימה על  ,חודשים 24לתקופה של  יאתקופת ההתקשרות הכוללת עם היועץ ה .30
תקופת "ם (היאו עד השלמת מתן השירותים, לפי המוקדם בינ היועץהסכם ההתקשרות עם 

 )."ההתקשרות

תקופות נוספות,  שלושבלהאריך את תקופת ההתקשרות למזמין נתונה אופציה חד צדדית  .31
תקופת "( ובהודעה מראש ובכתבבהתאם לשיקול דעתו הבלעדי  ,בנות עד שנה כל אחת

 .)"ההתקשרות הנוספת

ל סיבה ימים מראש, להפסיק את ההתקשרות מכ 30המזמין רשאי, בהודעה בכתב של  .32
במקרה כזה תשולם תמורה ליועץ עד  שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא חובת הנמקה.

 .בפועל ושאישר המזמין למועד סיום ההתקשרות בהתאם להיקף העבודה שבוצעה

ותקופת ההתקשרות שעות הייעוץ  המזמין שומר לעצמו את האפשרות להגדיל את היקף .33
 . 1993 -ות חובת המכרזים, תשנ"ג , הכל בכפוף להוראות תקנבהתאם לצורך

 תמורה בגין ההתקשרותה

במעטפה . הצעת המחיר תוגש הייעוץלביצוע  , באופן נפרד, הצעת מחירהמציע יצרף להצעתו .34
. על גבי המעטפה יהיה רשום 1'בהתאם לנספח או נקובה בשקלים חדשים ,סגורהונפרדת 

". בגין שווי התדרים מחור אגרותהצעת מחיר במכרז מתן שירותי ייעוץ בתחום ת"כדלקמן: 
 המעטפה הסגורה והנפרדת תיפתח רק בשלב השלישי לבדיקת ההצעות. 

 הצעת המחיר תחולק לשני חלקים: .35

 .תשלום עבור הייעוץ על פי אבני הדרך דלעיל – שלב א'

ביצוע שינויים במודלים לתמחור אגרות התדרים ולהערכת שווי נכסי התדר של  - שלב ב'
בהם יבקש המשרד להכניס את השינויים לאחר שהשלים היועץ שבמקרים  מדינת ישראל
במחיר לפי הצעת המחיר עבור שלב ב' תהיה  .תיו לפי אבן הדרך הרלוונטיתיואת כל מחויבו

את ועבור יתר אנשי הצוות  1מחיר לשעה עבור כלכלן מספר יציין באופן שהמציע שעה 
  .)13.9.2, בין היתר, בהוראת תכ"ם (כמפורט שיעור ההנחה המוצע מתעריפי החשכ"ל

 כמפורט להלן: פעימות 5-יתבצע ב שלב א'בהתשלום עבור ביצוע העבודה  .36

 .מהתמורה 7.5%ישולמו  1השלמת אבן דרך מס' : לאחר 1פעימה  .36.1

 .מהתמורה 10%ישולמו  2השלמת אבן דרך מס' לאחר : 2פעימה  .36.2

 .התמורהמ 27.5%ישולמו  3: לאחר השלמת אבן דרך מס' 3פעימה  .36.3

 . מהתמורה 35%ישולמו  4השלמת אבן דרך מס' : לאחר 4פעימה  .36.4

 . מהתמורה 20%ישולמו  5: לאחר השלמת אבן דרך מס' 5פעימה  .36.5

עלה על ילא , 1 למעט כלכלן מס'של כל אחד מחברי הצוות,  ההתשלום עבור שעת עבוד .37
צוניים" מס' התעריפים הנקובים על פי הודעה "תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חי

היקף השעות עבור כל חברי  .לפנייה זו כנספח ט', המתעדכנת מעת לעת והמצ"ב 13.9.2.1
 . שעות 500הצוות לא יעלה על 

היקף השעות (ללא מע"מ).  ארה"ב דולר 600לא יעלה על  1מס'  ןתעריף שעת עבודה של כלכל .38
כל השעות. ביצוע השעות המשרד אינו מתחייב לביצוע . עבודה שעות 300עד ין זה הוא ילענ

סכום הנקוב בדולרים ישולם כמו כן יובהר כי יהיה בהתאם לשיקול דעתו של המשרד. 
 .בשקלים על פי שערו היציג של הדולר במועד התשלום

 דקות מלאות. 60 אעת עבודה לעניינו של הליך זה היש .39
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ל אישורו התמורה תשולם בהתאם לשעות העבודה אשר יבוצעו בפועל, וזאת לאחר שנתקב .40
 .היועץ שישל המזמין או נציג מטעמו לדוחות השעות אשר יג

לכל תשלום  יועץיובהר כי למעט תשלום התמורה השעתית הנקובה בהצעה לא יהיה זכאי ה .41
או הטבה אחרת בגין מתן השירותים, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, 

 .הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל וכיוצא באלה

שני ימי לשהות של לפחות כמפורט להלן,  ,פעמים 5 עד יידרש להגיע לישראל 1מספר  כלכלן .42
פי ל זאת במסגרת מתן השירות ע – בכל הגעה שעות עבודה 20 בהיקף כולל של עבודה מלאים

 אבני הדרך וללא תשלום שעתי נפרד.

 ;הילאחר הזכיגישת הכרות פ - ביקור ראשון .42.1

  ;3ן דרך מספר השלמת אב לאחר - ביקור שני .42.2

בהתאם להחלטת  בע"פ, ככל שיתקיים שתתפות בהליך השימועה - ביקור שלישי .42.3
 ;המשרד

  .על פי דרישת המזמין –וחמישי ביקור רביעי  .42.4

 סודיות

שמירת סודיות בהתאם לנוסח ההתחייבות על  יתחייבוהיועץ וכל אחד מאנשי הצוות  .43
 ישרין או בעקיפין, לשירותי הייעוץ.לגבי כל מידע הנוגע, במ הז מכרזל 'דכנספח המצורף 

. למכרז 'ד כנספחבנוסח המצורף לשמירת סודיות חתומה המציע יצרף להצעתו התחייבות  .44
שכל אחד מאנשי ידאג לכך במכרז הוא בחר כזוכה יכמו כן, יצרף המציע התחייבות כי אם י

לשמירת  יחתמו על התחייבותמכרז זה  מושאהשירות  וכל מי מטעמו שיספקו אתהצוות 
 .סודיות בנוסח המצורף

ובכלל זה כל  הייעוץלמעט לנציגי המזמין, את תוצאות  ,יתחייב כי לא יציג לאף גורם היועץ .45
, זולת ובין לאחריהבתקופת ההתקשרות בין  ,מסמך שיכין הזוכה במסגרת מתן השירותים
 אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מהמזמין. 

חשף רק לחברי צוות שהוסמכו לרמת יחונית ייטודיות בס\מידע שיוגדר כמידע בעל רגישות .46
למידע בטחוני חל איסור לחשוף את המידע  ףסיווג בטחוני מתאימה. על חבר צוות שנחש

 .רמת סיווג בטחוני מתאימהל ךהרגיש לחבר צוות אחר שלא הוסמ
 יגוד ענייניםנ

 של ניגוד עניינים , המצוי במצבכל אחד מאנשי הצוותלא תתאפשר העסקתו של יועץ, לרבות  .47
 . למכרז 'גבנספח כמפורט 

 .למכרז 'גבנספח ו על ההצהרה המפורטת מהמציע וכל אחד מאנשי הצוות יחת .48

וכל אחד מאנשי הצוות למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד  הזוכהלאחר בחירת הזוכה יידרש  .49
 ין הזוכה. יובהר כי תנאי לחתימה על הסכם התקשרות בנספח ה'כ ורףעניינים, בנוסח המצ

לבין המשרד הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומילוי השאלון, ובמידת הצורך על פי החלטת 
 היועצת המשפטית של המשרד עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים.

ההתקשרות עם במהלך תקופת כל אחד מאנשי הצוות המוצע להצהיר כי על על המציע ו .50
 אל מול משרד התקשורת.  גורם שהוא  מטעם כל ופעליאו  ויצגילא הם  המזמין

במהלך תקופת ההתקשרות בדיווח ליועצת הזוכה וכל אחד מאנשי הצוות המוצע יחויב  .51
 הייעוץהמשפטית של משרד התקשורת על כל פעולה או ייצוג של גורם כלשהו אשר עבודת 

 עשויה להיות רלוונטית לגביו.
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 היועץ וד עניינים ובהסדר ניגוד הענייניםאמור לעיל, למפורט בהתחייבות להיעדר ניגבכפוף ל .52
 .מנוע מלספק את שירותיו המקצועיים לגורמים אחריםיהיה  לא

  ביטוח

הביטוח י' בנספח הסכם וב המפורטים הביטוחים כל את ולקיים לבצע תחייבי היועץ .53
ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד  ובכלל זה, הסכםמכרז זה ולהמצורף ל
משרד  –מדינת ישראל  ולטובת לטובתו טוח אחריות מקצועית וביטוח רפואי,שלישי, בי

 .הנדרשים והתנאים הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים את מזמיןל התקשורת, ולהציג

 אישור או המבטח י"ע מאושרות הביטוח פוליסות העתקיאת  זמיןהיועץ ימציא למ .54
 ; הסכםה תחתימ למועד עד, הביטוחים כאמור קיום על בחתימתו

קיימת,  , וכל עוד אחריותוהמזמין עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל תחייבי היועץ .55
 מדי פוליסות הביטוחהוא יחדש את  כי תחייבי היועץ. הביטוח פוליסות את בתוקף להחזיק

 הביטוח י פוליסות, וימציא למזמין את העתקבתוקף המזמין עם הסכםה כל עוד בשנה שנה
חידושן לכל  על מבטחו או אישור בחתימת י המבטח"ע וחתומות מאושרות המחודשות

     הביטוח; תקופת תום לפני שבועיים המאוחר

כדי לפטור את היועץ מכל חובה  בהסכם ובנספח הביטוח אין בכל האמור בסעיפי הביטוח .56
על  המזמיןואין לפרש את האמור כוויתור של  ההסכםו זה על פי דין ועל פי מכרז והחלה עלי

 .ההסכםו זה על פי דין ועל פי מכרז וזכות או סעד המוקנים ל כל

 לבחירת הזוכהתהליך בחירת הזוכה ואמות המידה 

 יתבצע במספר שלבים: הז מכרזהליך בחירת זוכה בעקבות  .57

ייבדקו כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות  - בשלב הראשון
אשר עמדה בכל תנאי הסף הנדרשים  הצעהיל. רק ביחס לעמידתן בתנאי הסף המפורטים לע

 תיבדק בשלב הבא. 

תיבדק איכות ההצעות, בהתאם למשקלות ולדרישות המפורטות להלן.  - בשלב השני
 56של לפחות רק הצעות אשר יקבלו ציון  .100מתוך נקודות  70 של שלב זה הוא משקלו
 את ציון הסף לא תיפתח הצעתמציע שלא יעבור תעבורנה לשלב השלישי.  70מתוך  נקודות

 ר שלו.יהמח

לפי  ,רשאי המזמין ודותנק 56) מציעים שקיבלו ציון של לפחות 3( שלושהבמידה ולא יהיו 
, אך לא פחות 56 -להעביר לשלב הבא הצעות אשר קיבלו ציון נמוך מ הבלעדי, שיקול דעתו

 .40 -מ

, וייבדקו הצעות ב השלישישעברו לשלשל ההצעות  ייפתחו מעטפות המחיר - בשלב השלישי
 .נקודות 100מתוך  נקודות 30 של שלב זה הוא משקלו המחיר.

מציע אשר עמד בתנאי הסף בהליך  כמו הציונים מהשלבים הקודמים.ויס -בשלב הרביעי 
 וקיבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר יהיה הזוכה בהליך זה.

 

 להלן פירוט השלבים השני והשלישי שהוצגו לעיל:

  נקודות 70  משקל של -  בחינת איכות ההצעות -שלב השני ה

שאותו הוא מציע אשר יעמוד בתנאי הסף ייבדק בכל הנוגע לטיב הצעתו, כישורי הצוות  .58
 מזמין. , ניסיון, מיומנות ואיכות, באופן המעניק את מרב היתרונות למציע

 :איכות ההצעות תיבדק על פי אמות המידה המפורטות להלן .59

 . מכרזל 3א'לנספח להלן ייעשה בהתאם  2-3סעיפים ן יהניסיון לעניפירוט * 
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 ניקוד נושא 

 מתודולוגיה ותוכנית עבודה .1

 הייעוץ עבודה אשר תפרט את אופן ביצוע עבודהתכנית על המציע להגיש 
 .לעילהמפורטת 

5  

 

    1מס' ניסיון של כלכלן  .2

  .ותנקוד 3 - 1מס'  שביצע כלכלן העבודעבור כל 

  OECD-חברה בארגון ה העבור גורם במדינה  יצעשבכאמור לעיל עבור עבודה 
 נקודות.  EU - 6 -או בארגון ה

 נקודות.  20 באמת מידה זו סה"כ ניתן לקבל

הדומה לעבודה הנדרשת במכרז ת תמחור ספקטרום עבוד - "עבודהן זה "ילעני
 ה. לפחות לכל עבודדולר ארה"ב  50,000בהיקף כספי של  זה 

20  

 2מס' ניסיון של כלכלן  .3

בתחום עבודת תמחור שירותים או רשתות עבור כל עבודה שביצע הכלכלן 
 . ותנקוד 2 - ומעלה תשעו 200תקשורת בתחום הטלקום, בהיקף של 

 נקודות.  8באמת מידה זו סה"כ ניתן לקבל 

8  

 1מהנדס מס' ניסיון של  .4

הקמה של מערכת ב אוניסיון בביצוע תפקיד מרכזי בביצוע תכנון עבור כל שנת 
תקשורת אלחוטית בתחומי הרט"ן והמיקרוגל או מערכת שידורים דיגיטאלית 

 נקודות. 8ום , עד למקסימהנקוד DTT - 1 -לציבור 

8  

 2 מהנדס מס'ניסיון של  .5

ניהול מערך הספקטרום בבתכנון או סיון בצבא ינעבור כל שנת  .א
 נקודות.     4זה  בסעיףסה"כ ניתן לקבל   .נקודה 1 - האלקטרומגנטי של צה"ל

או  שעות בבניה ותלפח 250סיון או ביצוע עבודה בהיקף של יעבור כל שנת נ .ב
 ות.נקוד 4 - תכנון של מערכות רדיוב

 .    נקודות 8סה"כ ניתן לקבל  בחלק זה של אמת המידה 

8  

  ניסיון רו"ח .6

בתחום החשבונאות הממשלתית תנאי הסף סיון מעבר לנדרש ביעבור כל שנת נ
 נקודה.  1 - או הציבורית בישראל

 נקודות. 4באמת מידה זו סה"כ ניתן לקבל 

4  

 התרשמות כללית וראיון .7

ראיון עם הצוות המוצע לצורך התרשמות מיכולתם להעניק  וין יבצעהמזמנציגי 
התאם לפרמטרים ובלוחות הזמנים שנקבעו. באת השירותים ולבצע את העבודה 

 של העבודה ותוכנית המתודולוגיההצעת את איון יהר בשלבמזמין יבחן ה בנוסף
כרז מ מושאנטי לביצוע העבודה בוכל נושא אחר אשר לדעת המזמין רל המציע

ואת התאמתה לעיון המשרד  1את טיב העבודה שהגיש כלכלן מס' ובכלל זה , זה
איש , וכן יביא בחשבון את התרשמותו מהשיחה עם לעבודה הנדרשת במכרז זה
  .האמורה קשר מטעם מזמין העבודה

17  

על המציע לפרט את עבודות הייעוץ שביצע כל  - לעיל 6עד  2 פיםלצורך קביעת הניקוד בסעי
ייעוץ, החד מאנשי הצוות המוצע. הפירוט יכלול מידע מפורט ביחס לכל אחת מעבודות א

בוצעה העבודה, מועד ביצוע העבודה, נושא העבודה,  עבורופרטים אודות הגוף  זהובכלל 
 היקף העבודה (שעות עבודה) ומורכבותה.



12 

 

 נקודות 30 -הצעות המחיר  -השלב השלישי 

בהן מצויות הצעות המחיר שהשני תיפתחנה המעטפות לאחר מתן הניקוד למציעים בשלב  .60
ותיבחנה הצעות המחיר של המציעים השונים. הציון בגין  שעברו לשלב הבאשל ההצעות 

המחיר יינתן כדלקמן: ההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון המקסימאלי של הנקודות, 
 וההצעות האחרות יקבלו ציון יחסי להצעה זו בסדר יורד. 

 -תכלול  הצעת המחיר .61

 ;נקודות 23 – (אבני הדרך) שלב א'עבור ת מחיר הצע .61.1

 ;נקודות 6 - 1שעת עבודה של כלכלן מס'  300 –' שלב ב הצעת המחיר עבור .61.2

 1למעט כלכלן מס'  ,כל אחד מאנשי הצוותשל עת עבודה ש -' שלב בעבור מחיר  תהצע .61.3
  .נקודות 1 –

, וההצעות )1ו א 6, 23( סימליהציון המקההצעה הזולה ביותר עבור כל שלב תקבל את  .62
 האחרות יקבלו ציון יחסי להצעה זו על פי הנוסחה הבאה:

 סכום ההצעה הזולה ביותר X) ציון מקסימלי( 
 ---------------------------------------=            ציון הצעה נבחנת

 סכום ההצעה הנבחנת            

הצעת המחיר) והתוצאה תהווה את הציון  חלקיהתוצאות (בעד  שלוש כמוולאחר מכן יס .63
 המשוקלל בשלב הצעות המחיר. 

למען הסר ספק מובהר כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים נוספים (אשר  .64
כאמור לעיל, לצורך אספקת  ידורגו במקומות הבאים) לפי סדר דירוגם בשלב הרביעי

 .השירותים
 מסמכים נדרשים 

 :את הנספחים הנדרשים לפי תנאי מכרז זה ובכלל זה את על המציע לצרף להצעתו

 :ובכלל זה, 1976-כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .65

מנהל פנקסי חשבונות  שהמציעאישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס המעיד  .65.1
מדווח על  ואנוהג לדווח על הכנסותיו ושה ואשה ,כדין או שהוא פטור מלנהלם

 .1975-עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין  .65.2
, 1987-או חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

 .ח'-ו 'ז יםכנספח הזמכרז ל פיםהמצור יםבנוסח

 מאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוקתצהיר ה .65.3
מצורף בנוסח ה2016 ו "התשע שעה) והוראת 10 מס' (תיקון ציבוריים גופים עסקאות

 .נספח ו'כ

ונפרדת במעטפה סגורה ונפרדת ערוכה כדלקמן: הצעת מחיר כוללת לכל  ההצעת מחיר ברור .66
. על גבי 1'בהתאם לנספח א, "מ, נקובה בש"חמעללא  נותני השירותים מטעם המציע, 

 -מתן שירותי ייעוץ  - 2017/009מכרז מס' המעטפה יהיה רשום כדלקמן: "הצעת מחיר עבור 
הספקטרום האלקטרומגנטי של נכסי והערכת האלקטרומגנטי  ספקטרוםתמחור אגרות ה

 ". מדינת ישראל

כללית מטעם המציע המעטפה הסגורה והנפרדת תוכנס למעטפת הצעת השירותים ה
  רק בשלב השלישי.המזמין יפתח אותה ו
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תקפות נכון למועד הגשת ההצעות בהליך זה, ולפי העניין: תעודת עוסק מורשה או  תעודות .67
תאגיד, מותנית השתתפותו בהליך  ואאישורים מתאימים לגבי רישום כתאגיד. אם המציע ה

ובהמצאת תצהיר מאומת ע"י עו"ד זה בהמצאת אישורים לגבי רישומו כתאגיד על פי דין, 
לגבי מורשי החתימה מטעמו, שמם וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם. בסעיף זה 

 "תאגיד" משמעו גוף משפטי כשר לחיובים לזכויות ולפעולות משפטיות. 

 אישור מרו"ח של החברה על ניהול ספרים כחוק; .68

 ;אישור בדבר העדר חובות לרשם החברות .69

 ;, עבור המציע ועבור כל אחד מאנשי הצוותוט" נספח - במרשם הפליליכתב הסכמה לעיון  .70

 אישורים המעידים על השכלה אקדמית של חברי הצוות; .71

 המוצע לביצוע העבודה;י הצוות רחבקורות החיים של  .72

 ;וניסיון קודם בביצוע עבודות ייעוץהניסיון המקצועי אודות רוט מלא פי .73

, בהיקף כספי של  1שביצע כלכלן מס' פקטרום לפחות עבודה אחת של תמחור סעותק של  .74
ופרטי  אישור של הגורם המזמין על ביצועה בפועל ,דולר ארה"ב לכל עבודה 50,000לפחות 

   .איש קשר מטעם מזמין העבודה

מה כשהוא חתום על ידי מורשי החתי הז מכרזהסכם ההתקשרות המצורף ל - נספח ב' .75
 בראשי תיבות בכל עמוד, וחותמת וחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף ההסכם.

 . בחתימת המציע בכל עמודטופס הצעה  - נספח א' .76

 . הכוללים את הפרטים הנדרשים בהם 3א' -ו 2'נספחים א .77

שעליה יחתום המציע והתחייבות חתומה עבור עניינים  דבדבר העדר ניגוהתחייבות ג' נספח  .78
 .נשי הצוות המוצעאל אחד מכ

שעליה יחתום המציע והתחייבות חתומה עבור כל  בדבר שמירת סודיותהתחייבות  ד'נספח  .79
 אחד מאנשי הצוות המוצע.

 ערבות ביצוע

ערבות  .ערבות ביצועמזמין טרם חתימת ההסכם ה להפקיד בידיהזוכה במכרז יידרש 
שתהא  כנספח י"אז בנוסח שצורף למכר₪  130,000ערבות בנקאית ע"ס הביצוע תהיה 

 . ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות 60תקפה למשך כל תקופת ההתקשרות וכן למשך 

 תנאים כלליים

הגב' אליאן  על כל נספחיו מוזמן לפנות אל המציע שיש לו שאלות או הערות בקשר למכרז ז .80
 רובנוביץ, מת"ח תקציב ורכש, משרד התקשורת:

  .rubane@moc.gov.il, דוא"ל: 6389670-02, פקס': 6706346-02טלפון מס' 

 אין להפנות שאלות בעניין זה לכל גורם אחר במשרד.

 יובהר כי רק שאלות בכתב תזכינה למענה וכי רק תשובות בכתב תחייבנה את המזמין. .81

 .16:00שעה עד ה 1/20179/1 יום  ואהמועד האחרון להעברת שאלות והערות כאמור ה .82
 פניות או בקשות שתועברנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה.

 .13:00עד השעה  16/11/2017 המועד האחרון למתן תשובות לשאלות והערות הוא עד יום  .83

, 23יש להגיש את ההצעות אך ורק בתיבת המכרזים של משרד התקשורת ברח' יפו  .84
סמכים הנלווים במעטפה גדולה סגורה שעליה כתוב ירושלים, קומה ב', בצירוף כל המ

: "המועד להלן( 0013:עד השעה  30/11/2017" לא יאוחר מיום 92017/00"מכרז פומבי מס' 
 האחרון להגשת הצעות").

mailto:rubane@moc.gov.il
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המזמין רשאי בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים או לדחות את המועד האחרון  .85
פי שיקול דעתו -ותנאים אחרים הנוגעים למכרז זה, על להגשת הצעות וכן לשנות מועדים

 הבלעדי.

 .שתגענה אחרי המועד האחרון להגשת הצעות לא תובאנה כלל לדיון הצעות .86

 בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים. עותקים 5 -באת ההצעות יש להגיש  .87

ן לסמן באופן בולט את החלקים בהצעתו, המהווים לדעתו מידע סודי  שאי מתבקשהמציע  .88
. יובהר כי המציע לא יוכל יש לציין, כי ההצעה הכספית לא נכללת בהגדרה זולגלותו. 

לדרוש מהוועדה לקבל פרטים לגבי הצעות של מציעים אחרים, החופפים את אלו שסומנו על 
 ידו כמידע סודי ואסור לפרסום, במסגרת תשובתו לסעיף זה. 

 ן לגילוי במידת הצורך. ההחלטהסומנו כמידע חסוי ייחשבו כמידע הנית שלאהחלקים  .89
הסופית לגבי איזה חלקים מההצעה לפרסם ככל שיידרש, הינה בסמכות ועדת המכרזים 

 של המשרד. 

הצעה שלא בהתאם לדרישות המכרז על כל תנאיה, הצעה 
להתקשרות שלא בהתאם לתנאי ההסכם המצורף או הצעה שלא 

חות על הסף, מולאו בה כל הפרטים הנדרשים במכרז זה עלולה להיד
 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. 

 המזמין רשאי לפנות אל המציעים, או אל מי מהם, לקבלת הבהרות על הצעותיהם. .90

 המזמין רשאי לבטל את הליך המכרז בכל עת, משיקוליו הבלעדיים. .91

עשוי הוא יובהר כי המזמין רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לבחור ביותר מהצעה אחת, וכן  .92
 לפי הצורך לפנות בבקשה לקבלת הצעות נוספות.

 .שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם הזוכההמזמין  .93

המזמין רשאי בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות לפנות למציע שדורג במקום הבא אחרי  .94
הזוכה/הזוכים, ולהציע לו לבצע את השירותים לתקופת ההתקשרות שנותרה לפי מכרז זה 

ף שעות העבודה שנותרו לפי מכרז זה, וזאת במקרה שבו התברר כי או את היק
 הזוכה/הזוכים במכרז זה אינם עומדים בדרישות המפורטות במכרז זה.

המזמין אינו חייב לבחור בהצעה כלשהי, בכלל זה בזולה ביותר, והוא רשאי לפנות למציעים  .95
 או אחרים.  פוטנציאליים נוספים בכל מועד שימצא לנכון, מטעמים תקציביים

, בין אם בשלב א' ובין כלשהי במכסת שעותהמשרד אינו מתחייב להעסיק את היועץ  -יודגש  .96
 לקבוע את היקף ההתקשרות לפי שיקול דעתו הבלעדי.והוא רשאי  אם בשלב ב',

למען הסר ספק מובהר, כי אין בהודעה על זוכה במכרז זה כדי לסיים את הליכי הבחירה או  .97
וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם  ,חוזיים בין המזמין והזוכהכדי ליצור יחסים 

ההתקשרות בין הצדדים המזמין רשאי לבטל או לשנות את החלטתו על פי  הסכםהמזמין על 
 שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

  ההתקשרות מצד המזמין מותנית בקיומו של תקציב. הסכםחתימה על  .98

י החתימה מטעם המזמין על הסכם תקופת ההתקשרות תחל ביום חתימת מורש .99
 ההתקשרות.

להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על פי  ותחייביהזוכה ומי מטעמו  .100
  הסטנדרטים המקצועיים וכללי האתיקה המקצועית המקובלים.

הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך  .101
 םעבור עבודתו במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"תשלום 

ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים כמפורט  ,והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות
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ספק העושה שימוש על היותו אישור הזוכה לחלופין ימציא  .למסמכי המכרז י"דבנספח 
ות הכרוכות בהתחברות לפורטל הזוכה יישא בכלל העלויכי בפורטל הספקים. יודגש 

 הספקים הממשלתי.

ף הזוכה במהלך מתן השירותים יועמד לרשות ומובהר בזאת כי כל חומר ומידע שיאס .102
ולא תהיה למציע  וכי המזמין הינו הבעלים הבלעדי במידע ,המזמין או מי מטעמו ללא תנאי

 .או למי מטעמו כל טענה או תביעה בנוגע לכך

 -לפגוע בכל זכות הקיימת למזמין על פי חוק חובת המכרזים, התשנ"גאין באמור לעיל בכדי  .103
 או התקנות על פיו. 1993

 

 בברכה,
 

 אליאן רובנוביץ
 ורכשמנהלת תחום תקציב 

 

 העתק: 

 ועדת המכרזים, משרד התקשורת
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 טופס הצעה -א' נספח

 

 לכבוד
 משרד התקשורתבמכרזים ועדת ה

 23רח' יפו  
 91999ירושלים   

 
 והערכתהאלקטרומגנטי  ספקטרוםתמחור אגרות ה  -מתן שירותי ייעוץ  - 2017/009 מכרז מס'

  הספקטרום האלקטרומגנטי של מדינת ישראלנכסי 

על  ") מכרזהשבנדון ("מכרז ה אנו החתומים מטה מאשרים בזה כי קראנו בעיון את כל פרטי .1
 מכרזהלתנאי  אנו מסכימיםכי ומצהירים בזה שהבנו את הדרישות ו ,וונספחי ותנאי

ערכנו את הצעתנו לכך בהתאם כי ו ,הממנולתנאים הכלליים המהווים חלק בלתי נפרד 
 .כדלהלן

שעיקריו צורפו  הסכםה על וקבעתשמתחייבים לחתום במועד  אנותתקבל הצעתנו  אם .2
 הסכםואת הנוסח הסופי של ה הסכםרשאים לקבוע את תנאי ה אתםש לנו ידוע. מכרזל

שיקול דעתכם. כמו כן ידוע  יפל הביטוחים שיידרשו והיקפם והכל ע ילסוגלרבות בהתייחס 
ע"י מורשי  הסכםנוצר רק עם חתימת ה מכרזה מושאהשירות  למתן הסכםלנו כי ה

 . התקשורת ("המשרד") החתימה של משרד

₪  130,000גובה בבנוסף בעת חתימה על ההסכם נמציא למשרד התקשורת ערבות בנקאית  .3
בנספח הערבות תהא בנוסח המחייב  מועד סיום ההתקשרות. מתוםום י 60שתהיה בתוקף 

 י"א.

 .____________________מספר עוסק מורשה לעניין מע"מ הוא .4

בעד  (לא כולל מע"מ) את התמורה המלאה  מהוויםבהצעתנו  יםהנקוב מיםידוע לנו שהסכו .5
סף עליו כל סכום לא יתווכי ו כל ההוצאות הכרוכות במתן השירות,את ו לספק השירות שיש

 .הסכםנקבע במפורש באחר שלא 

ראש הצוות יכול להיות אחד מאנשי ( אישי באופן הייעוץייתנו את הבאים חברי הצוות  .6
 :)הצוות

 _____________________________   -ראש צוות 

 _____________________________   -1כלכלן מס' 

  _____________________________   - 2לן מס' כלכ

 _____________________________   - 1מהנדס מס' 

 _____________________________   - 2מהנדס מס' 

 _____________________________   - שבוןחאה רו

חברי הצוות יוחלפו על ידי  העבודה ביצוע במהלך אםהמשרד יהיה רשאי לבטל את ההסכם  .7
 .המשרד מוקדם של אישור קבלת ללאעובדים אחרים 

 
 חתימה): _____________________ (מורשה מציעה חתימת תאריך: ______________
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  2017/009למכרז מס'  ההצעה הכספיתפירוט  – 1'נספח א

 וסגורה נפרדת במעטפה יוגש זה מסמך

 (ללא מע"מ). ____ ₪ _______ - (אבני הדרך) 'אשלב ביצוע עבור מחיר  .1

בהתאם לפרסום  מחירים לצרכןהצמד לשינויים במדד יו ביצוע שלב א' בגיןהמחיר  .1.1
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 .7.17.2כלי ההצמדה על פי הוראת תכ"ם  .1.2

  אחרון להגשת ההצעות.המדד הידוע ביום  -מדד בסיס  .1.3

(לא יותר  לא מע"מ)ל( _____ ₪ - 1 כלכלן מס' עבור  -' שלב בעבור ביצוע  לשעת עבודה מחיר .2
 .דולר ארה"ב) 600-מ

אחוז ההנחה מהתעריף המרבי  – 1עבור חבר הצוות למעט כלכלן מס'  -' שלב בעבור ביצוע  .3
ההצעה הכספית לא תעלה על התעריפים המקסימליים _____.  - של החשב הכללי הוא

המפורטים בטבלה שלהלן (הנוסח המחייב הוא זה המופיע בחוזר חשב כללי "תעריפי 
 ").התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים

 90%מהשעה הראשונה יהיה החל  1עבור שלב ב' למעט כלכלן מס' *תעריף ההתקשרות 
 , ובין היתר על פי התנאים הבאים:מתעריף ההצעה הזוכה

אחוז ההנחה הינו אחיד עבור כלל נותני השירותים ללא תלות בדרגת היועץ כאמור  .3.1
 . ט'כנספח מצ"ב  13.9.2בהוראת התכ"ם מס' 

פי השכלתו וניסיונו בהתאם להוראת תכ"ם ל לסיווג היועץ עיקבע בהתאם  התעריף .3.2
 . ט'כנספח תעריפים לתשלום מצ"ב  –יועצים לניהול (מקצועות שונים)  2סעיף  13.9.2.1

 10%שנתיים ממועד תחילת ההתקשרות הראשונה תבוצע הפחתה נוספת של  כעבור .3.3
מתעריף  90%פול כ 90%מתעריף ההצעה הזוכה כך שתעריף ההתקשרות עם היועץ יהיה 

 זוכה.ה* ההצעה  81% –, כלומר ההצעה הזוכה

עים בהוראת ושירותים חיצוניים הקבהתקשרות עם נותן לתעריפי  יוצמדו התעריפים .3.4
 .13.9.2.1 תכ"ם מס'

המחירים בהצעת המחיר נכונים ומעודכנים למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ויחייבו  .4
 בכל תקופת ההתקשרות.  היועץאת 

 מושאומהווה תמורה כוללת עבור השירות  במחירים קבועים וסופיים אצעת המחיר היה .5
 פנייה זו, ולא תשולם כל תוספת שהיא עבור הוצאות הכרוכות או נלוות לביצוע השירותים.

 . כמפורט לעיללא תידרש תוספת מחיר עבור השירותים הנדרשים מעבר למחירים  .6

 .כנספח י"ב המצ"ב 1.4.3על פי הוראת תכ"ם : תנאי תשלום .7

 יום מן התאריך הנקוב מטה.  120תוקף ההצעה: הצעה זו תעמוד בתוקף  .8

 

 תאריך: ______________________

 

 חתימה: _______________________

 

 טלפון:  ______________________

 

 שם:       _______________________

 

 ______________________דוא"ל

 

 ___________________מען:      ____
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  עמידה בתנאי הסף - 2'נספח א

 

 (ניתן למלא בטופס עצמו או על מסמך נפרד)

 

 אופן עמידתם בתנאי הסףפירוט שמות אנשי הצוות המוצע ו .א

 ניסיון השכלה שם תפקיד

    ראש הצוות

    1כלכלן מס' 

    2כלכלן מס' 

    1מהנדס מס' 

    2מהנדס מס' 

    רו"ח

 

 לצרף תעודות המעידות על השכלת חברי הצוות. יש
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  ניסיון - 3נספח א'

 (ניתן למלא בטופס עצמו או על מסמך נפרד)
 יש לפרט ביחס לכל אחד מאנשי הצוות המוצע -של כל אחד מאנשי הצוות  ניסיון  .ב

 

שם היועץ 

מבצע 

 העבודה

שם המעסיק 

או הגוף 

 המזמין

 טופיר

 תפקיד/

שירותי 

 ץועיהי

 מועדתקופה/

ביצוע 

 העבודה

היקף העבודה 

בשעות 

 ומורכבותה

 איש קשר

+ טלפון  ממליץ

 ליצירת קשר

 

 
     

 

 
     

      

      

      

      

      

      

 



20 

 

 יועץהלהעסקת  הסכם -נספח ב' 

 ונחתם בירושלים ביום ____________ שנערך

 בין:

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

 משרד התקשורת וחשב משרד התקשורת מנכ"להמיוצגת על ידי 

 , ירושלים23מרחוב יפו 

 )"המזמין" – להלן(

 :לבין

 _________________ מ "פ/ ע"/ חז"ת_____________________ 

 מרחוב ______________________

 )יועץ" ה" – להלן(

 

ורף המצ המזמיןבהתאם למפורט במכרז שפרסם  ייעוץ שירותילקבל ן יוהמזמין מעוני הואיל
 ;")המכרז(להלן: " להסכם זה והוא חלק בלתי נפרד ממנו נספח א'כ

 להסכם זה; 'בכנספח המצורפת ") ההצעה(להלן: " למכרזהגיש את הצעתו יועץ וה והואיל

 יועץ;של המזמין בחרה בהצעת ה סקרים והמחקריםוועדת ה והואיל

 הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: הוסכםלפיכך, 

 פרשנות ונספחים .1

 ;מהווים חלק בלתי נפרד ממנולהסכם זה המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים  .1.1

עשה באופן המקיים את יפרשנות ההסכם תהמכרז הוא חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ו .1.2
 ;המפורשות והמשתמעות בצורה המלאה ביותרהמכרז דרישות 

 וםספקטרהתמחור אגרות מסמכי המכרז לבחירת יועץ למתן שירותי יעוץ לצורך  .1.3
 ועל נספחי י הספקטרום האלקטרומגנטי של מדינת ישראלסוהערכת נכ האלקטרומגנטי

 מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויצורפו כנספחים להסכם זה;

 ;כותרות ההסכם הן לנוחיות בלבד, ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן .1.4

 הגדרות .2

 בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצדם:

 ספקטרוםהתמחור אגרות עוץ למשרד בנושא ישירותי י     -יעוץ" יי "שירות
י הספקטרום האלקטרומגנטי של מדינת סוהערכת נכ האלקטרומגנטי

 , לרבות כמפורט במסמכי המכרז.ישראל

 .היועץ, לרבות כל אחד מאנשי הצוותכל אחד מעובדי  -"עובד" 

 י הייעוץ.אנשי הצוות שיעסיק היועץ במתן שירות -"אנשי הצוות" 

 דקות. 60שעת עבודה בת  -"שעת עבודה" 

), ידיעה, מסמך, תכתובת, Know-How), ידע (Informationכל מידע ( - "מידע"
תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או 

ובכל צורה או דרך  פה-להנוגע למתן שירותי הייעוץ, בין בכתב ובין בע
 .מידעשל שימור 
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או העובד בקשר למתן שירותי הייעוץ,  יועץכל מידע אשר יגיע לידי ה -"סודות מקצועיים"
בין אם נתקבל במהלך מתן שירותי הייעוץ או לאחר מכן, לרבות ומבלי 

מסר ע"י המזמין וכל גורם ילפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר י
 אחר ומי מטעמו. 

 היקף ההתקשרות ותקופת ההסכם .3

כנס לתוקף במועד חתימתו על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין ויעמוד ההסכם יי .3.1
או עד השלמת מתן השירותים, לפי  חודשים ממועד החתימה כאמור 24בתוקף למשך 

 ; המוקדם ביניהם

 היועץ נדרש להשלים את ביצוע שלב א' בלוח הזמנים המפורט במכרז.

 3-האריך את תקופת ההסכם בלמזמין שמורה האופציה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ל
חודשים נוספים כל אחת, בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות  12תקופות נוספות בנות 

 הראשונה בכלל ולעניין המחיר בפרט, לצורך מתן שירותי הייעוץ.

למען הסר ספק המזמין יכול להאריך את התקופה שנקבעה לכל אחת מאבני הדרך 
 על פי שיקול דעתו הבלעדי. באופן נפרד וכן את התקופה הכוללת

לשנות בהודעה בכתב ומראש כל אחת  הבלעדי לפי שיקול דעתו רשאייהיה המזמין  .3.2
 .את היקף שעות העבודה ולשנותמהמטלות שיוטלו על היועץ 

 יועצים אחרים. בשירותילהשתמש  לפי לשיקול דעתו הבלעדי רשאי יהיה המזמין .3.3

אחר עבור או בקשר לשינוי היקף  םתשלויב בכל פיצוי, תמורה או וחילא  המזמין .3.4
 יועץ. כל שינוי כאמור לא ישמש לההסכםהשירות המתבקש, ביטולו ושינוי תקופת 

 .איעילה לתביעת פיצויים מכל סוג שה

 :הסכםסיום מוקדם של ה .3.5

על ידי מתן  ההסכם בתקופתזה לידי סיום  הסכםרשאי להביא  המזמין .3.5.1
 הבלעדיפי שיקול דעתו ל ע תוזאמראש,  ימים 7לפחות  יועץהודעה בכתב ל

 ומבלי שיהיה חייב לנמק את החלטתו.

או לדרוש  לאלתר זה לידי סיום הסכםטחון להביא ימטעמי ב רשאי המזמין .3.5.2
 . י הייעוץמתן שירותל יועץהפסקת עבודתו של כל מי שבא מטעם ה

 יועץתמורה בגין השירות שנתן ה יועץכאמור ישלם המזמין ל ההסכםבמקרה של סיום 
 .למועד הביטול עד

 תמורה .4

לפי  תמורהשלם המזמין ליועץ יזה הסכם מילוי התחייבויותיו של היועץ על פי  תמורת .4.1
הצעת  פי עלחושב תשובפועל, ביצע עבור שעות העבודה שאבני הדרך שנקבעו במכרז וכן 

. יודגש כי התשלום לפי שלב ב' לחבר צוות 1'א כנספח שהגיש היועץ המצורפת המחיר
 ;"תעריף מרבי לשעת עבודה"-לף כפו 1לן מס' שאינו כלכ

לגבי תעריפי התקשרות  13.9.2ת תכ"ם הורא "תעריף מרבי לשעת עבודה" מחושב לפי
  עם נותן שירותים חיצוניים.

 ם"תכ בהוראתתשלום עבור נסיעות ישולם בהתאם להוראת החשב הכללי המפורטות  .4.2
התאם לטבלת המרחקים המופיעה לנותן שירותים בתפקיד וב לגבי החזר נסיעות 13.9.2

 , על עדכוניה מעת לעת;13.9.2בהוראת תכ"ם מספר 

התשלום בגין אבני הדרך יבוצע לאחר שהיועץ יגיש את המסמכים שנדרשו ממנו  .4.3
בהתאם ללוח הזמנים שנקבע במכרז ולאחר שהמזמין יבחן האם תוצרי העבודה נעשו 

של  מפורטחודשי  חדו"למזמין  שיגהיועץ ילשביעות רצונו בכל הנוגע לביצוע שלב ב' 
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המזמין יבחן את . שעות שבוצעו בפועל במהלך החודש הקודם, בצירוף חשבונית
לשביעות  תוצרי העבודה נעשו האםו מורההת תבגינן מתבקשששעות העבודה סבירות 

 רצונו. 

יאשר בכתב את המשך במידה ותוצרי העבודה כאמור נעשו לשביעות רצון המזמים הוא 
לביצוע תשלום התמורה, ואם לא, המזמין יבקש מהיועץ להשלים ולתקן את  ההליך

 הדרוש השלמה ותיקון.

 : 2ואבן דרך מספר  1מענק הקדמת אבן דרך מספר  .4.4

(לפני מע"מ) לכל חודש של ₪  15,000היועץ יהיה זכאי למענק הקדמה בסך  .4.4.1
את בלבד, וז 2ומספר  1הקדמה בלוחות הזמנים של ביצוע אבני הדרך מספר 

 לפני מע"מ.₪  30,000עד תקרה של 

מענק ההקדמה ישולם כנגד הצלחה בקיצור לוחות הזמנים כאמור ואספקת  .4.4.2
לעמידה  המזמיןלאיכות התוצר, לרבות אישור  המזמיןתוצר לשביעות רצון 

 .2ומספר  1בכל אחת מאבני דרך מספר 

יובהר, כי הזכאות למענק ההקדמה תיקבע בהתאם לקיצור לוח הזמנים  .4.4.3
אותם אבני הדרך בלבד. היועץ יהיה מנוע מלטעון לזכאות למענק ההקדמה ל

בכל מקרה של עיכוב כלשהו בלוח הזמנים מכל סיבה שהיא, בין שתלויה 
(לרבות בשל עיכובים באספקת חומרים, תאום עם  במזמיןביועץ, בין שתלויה 

 גורמי המשרד, זמינות צוות המשרד וכו') ובין אם תלויה בצד ג'.

ם מענק ההקדמה (ככל שהיועץ יהיה זכאי לכך) יבוצע במועד זכאות תשלו .4.4.4
 היועץ לתשלום עבור אבן הדרך שביצועה הוקדם.  

"ם תכ להוראתהמזמין ישלם ליועץ את התמורה בהתאם כאמור  המזמין אישור לאחר .4.5
במניין הימים לא תילקח בחשבון  י"ב'. כנספחהמצורפת להסכם זה  1.4.3מספר 

 .זההסכם או שלא בהתאם למפורט ב יםשגוי חשבוניתאו  ח"דוו תקופה שבה הוגש

 סכום הנקוב בדולרים ישולם בשקלים על פי שערו היציג של הדולר במועד התשלום. .4.6

יובהר כי למעט תשלום התמורה כאמור בסעיף זה לא יהיה זכאי היועץ לכל תשלום או  .4.7
צאות טלפון, דואר, הטבה אחרת בגין מתן שירותי הייעוץ, לרבות תשלומים בגין הו

 צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל וכיו"ב. 

לא תשולם תמורה ליועץ אם לא סופקו בפועל שירותי הייעוץ לשביעות רצונו המלאה  .4.8
 של המזמין.

היועץ לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין שירותים שנתנו מי מטעמו של היועץ שלא  .4.9
ר ניגוד עניינים המצורפות חתמו על התחייבות לשמירת סודיות והתחייבות להעד

 להסכם זה.

היועץ לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין שירותים שנתנו מי מטעמו של היועץ שלא  .4.10
קיבלו את אישור המזמין לצורך מתן שירותי הייעוץ בהתאם למפורט במכרז ובהסכם 

 זה.

 והתחייבויות היועץ הצהרות .5

 היועץ מצהיר ומתחייב בזאת כי:

ת את שירותי הייעוץ ולמלא אחר תל שירותי הייעוץ ומסוגלן בעל ניסיון במתהוא  .5.1
 הסכם זה.בהתחייבויותיו 

הוא קרא את כל תנאי המכרז ודרישותיו, הבין אותם והוא מתחייב להעניק את שירותי  .5.2
הייעוץ בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון המשרד ובמועדים 

 כם זה. הנדרשים, והכל בכפוף להוראות הס
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כל הפרטים שמסר למזמין בהצעתו, ובכלל זה פרטים על אנשי הצוות, המידע אשר  .5.3
 ברשותו, ויכולתו לבצע את שירותי הייעוץ הם מלאים ונכונים. 

עומדים לרשותו בכל עת כל הציוד והאמצעים הדרושים לצורך מתן שירותי הייעוץ  .5.4
 בהתאם להסכם זה. 

ילוי התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ישתף פעולה עם המזמין בכל הקשור למ .5.5
ויעמוד לרשות המזמין באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, בהתאם לצרכי המזמין, ככל 

 שיידרש מאת המזמין או מי מטעמו.

יספק את השירותים באופן אישי וכי הוא ישתתף בכל הפגישות עם נציגי המזמין ועם  .5.6
 י הייעוץ. כל הגורמים הרלוונטיים לצורך מתן שירות

 ואינהוא במומחים שבאנשי צוות או  מתן שירותי הייעוץהיועץ רשאי להיעזר לשם 
 המזמין.מאת בכתב ק דרך קבע, ובלבד שקיבל אישור מוקדם לכך ימעס

, הבנת או בהבהרתכל עזרה שתהיה קשורה או כרוכה  מזמיןמתחייב להגיש ל היועץ .5.7
, ללא סיומווהן לאחר  הסכםפת ה, הן במשך תקוהםותוצאותי י הייעוץהצגת שירות

 ןאו בישיבות שבה אצל המזמיןהשתתפות בישיבות  למשל תוספת תמורה. האמור כולל
 .זה הסכםמכרז ובמשתתף, אך אינו כולל שירותים נוספים מעבר למוגדר ב זמיןהמ

שינוי במעמדו על כל  שעות 48ולכל המאוחר בתוך  בע"פבכתב וודיע מיד למזמין י .5.8
אפשרות מקרה שבו אין באפשרותו להעניק את שירותי הייעוץ ועל כל  החוקי ועל כל

, כולן או מקצתן, על פי הסכם זה והמכרז מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו
 ועל כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן שירותי הייעוץ.   מכל סיבה שהיא

או כל תואר דומה לו, ולא למשרד התקשורת" היועץ לא יעשה שימוש בתואר "יועץ  .5.9
ושימוש בשם המשרד לצורכי  י הייעוץיעשה שימוש בעובדה שהוא נותן את שירות

 מראש ובכתב. זמיןפרסום, פרסומת או קידום מטרה עסקית או אחרת, ללא אישור המ

 ביטחון .5.10

זה או  הסכםמצהיר שלא ידועה לו על כל מניעה ביטחונית לכריתת  היועץ .5.10.1
  ל ידו.ע י הייעוץלמתן שירות

מתן השירות נתון למודע ומסכים לכך שהוא וכל מי שבא מטעמו  היועץ .5.10.2
לנכון, והוא מסכים  היראהמזמין המזמין ככל ש מטעםלחקירה ביטחונית 

לשתף פעולה בכל חקירה כאמור ולגלות גילוי מלא כל מידע שיתבקש ממנו 
 לההפעויעשה ככל אשר ביכולתו כדי להבטיח את שיתוף  היועץבמסגרתה. 

 בנדון. מי מטעמושל כל 

מתחייב לציית ולמלא ולגרום לכך שכל כל מי שבא מטעמו במתן  היועץ .5.10.3
יציית וימלא אחר כל הוראות הביטחון של המזמין, לרבות  שירותי הייעוץ
 י הייעוץ, להעסקת גורמים נוספים במתן שירותי הייעוץבקשר לשירות

 לאבטחת מידע סודי.ו

או מי שימונה על ידו לכך לקיים  המזמיןר הפנימי של יאפשר למבקהיועץ  - ביקורת .5.11
 .וביצועוזה  להסכםאצלו ביקורת מקצועית בכל הנוגע 

 ביטוח .6

מדינת  ולטובת לטובתו בזה המפורטים הביטוחים כל את ולקיים לבצע מתחייב היועץ
 הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים את זמיןלמ ולהציג ,משרד התקשורת –ישראל 

 :להלן מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות .נדרשיםה והתנאים

 מעבידים חבות ביטוח .6.1

 בכל מעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את יבטח היועץ .6.1.1
  והשטחים המוחזקים; מדינת ישראל תחומי
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 ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .6.1.2
 ;)שנה(הביטוח 

ורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה הביטוח י .6.1.3
 כמעבידם; ויחשבועובדיהם היה 

משרד התקשורת  -מדינת ישראל  את לשפות על פי הפוליסה יורחב הביטוח .6.1.4
כי הם נושאים  כלשהי מקצוע מחלת/תאונת עבודה קרות לעניין ונטען היה

 ועובדיהם משנה קבלני ,קבלנים, היועץ מעובדי מי כלפי מעביד כלשהם בחבות
   .שבשירותו

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .6.2

 אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על החוקית אחריותו את יבטח היועץ .6.2.1
 ;  המוחזקים והשטחים ישראל מדינת בכל תחומי, ורכוש שלישי גוף צד כלפי

 חהביטו ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 250,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .6.2.2
 ); שנה(

 ;Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .6.2.3

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  .6.2.4
 משנה ועובדיהם; קבלניקבלנים, 

 משרד התקשורת, -מדינת ישראל  את לשפות יורחב הפוליסה פי על הביטוח .6.2.5
 .מטעמו והפועלים היועץ ימחדל או/ו למעשי אחראים שייחשבו ככל

 ביטוח  אחריות מקצועית .6.3

 היועץ יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;    .6.3.1

 כל ובגין עובדיו, היועץ של מקצועית חובה מהפרת נזק כל תכסה הפוליסה .6.3.2
 טעות, מחדל לרבות, רשלנות, ממעשה כתוצאה ואשר אירע מטעמו הפועלים

בקשר למתן , לב בתום הצהרה רשלנית שנעשו נכון, בלתי מצג, השמטה או
לתמחור אגרות הספקטרום האלקטרומגנטי והערכת נכסי שירותי ייעוץ 

הספקטרום האלקטרומגנטי של מדינת ישראל, לרבות לימוד ואיסוף נתונים, 
תמחור אגרות התדרים, הערכת נכסי הספקטרום האלקטרומגנטי של מדינת 

משרד  –מדינת ישראל  עם הסכםלמכרז ול בהתאם, ישראל וחוות דעת
 התקשורת;

 דולר 500,000 מסך יפחת לא) שנה( הביטוח ולתקופת למקרה האחריות גבול .6.3.3
 ;ב"ארה

 :הבאות ההרחבות את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי .6.3.4

 ;עובדים של יושר ואי מרמה .6.3.4.1

 כנגד היועץ תביעות על יחול לא הכיסוי אולם, צולבת אחריות .6.3.4.2
 ;התקשורתמשרד  ישראל מדינת

 מקרה עקב עיכוב או/ו השימוש אובדן לרבות, מסמכים אובדן .6.3.4.3
 ;ביטוח

 .חודשים 6-ל לפחות הגילוי תקופת הארכת .6.3.4.4

 משרד התקשורת -מדינת ישראל  את לשפות יורחב הפוליסה פי על הביטוח .6.3.5
   .מטעמו הפועלים וכל היועץ מחדלי או/למעשי ו אחראים שייחשבו ככל

 יעים מחו"ל)(ליועצים המג ביטוח רפואי .6.4
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 מתן השירותיםל ויציאת מעת יחול הכיסוי .היועץ/הכלכלן עבור רפואי ביטוח של קיומו
 יכלול הכיסוי. מתן השירותים בגמר אליה ולשוב ועד ל"בחו המוצא בישראל ממדינת

, אשפוז עבור החולים לבית הוצאות תשלום, חולים לבית פינוי הוצאותלכל הפחות: 
 צילומי, בדיקות, אמבולטורי טיפול, נמרץ טיפול, , ניתוחיםתשלומים לרופאים לרבות
 ואשר חולים בבתי אשפוז בעת רפואיות שלא הוצאות, האשפוז בעת ותרופות רנטגן
 רנטגן צילומי, בדיקות, מוסמך לרופא תשלום. הכרחיות הן כי קבע מוסמך רופא

 כתוצאה יםבשיני טיפול הוצאות, מוכר רפואי מוסד או רופא מרשם לפי ותרופות
 מישראל היועץ/כלכלן גופת החזרת והוצאות, חירום וטיפולי תאונתיים מאירועים

 .בישראל נפטר אם ל"לחו

 כללי .6.5

 :הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל

, משרד התקשורת – ישראל מדינתנוספים  כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .6.5.1
 ;       לעיל השיפוי להרחבי בכפוף

 כל להם יהיה לא הביטוחאת  ביטל או צמצםשבו אחד הצדדים  קרהמבכל  .6.5.2
 רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת כך הודעה ניתנה על אם אלא תוקף

 ;לחשב משרד התקשורת

 כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .6.5.3
 לא יחול לטובת רשהוויתו ובלבד, משרד התקשורת ועובדיהם - ישראל מדינת

 ; זדון כוונת מתוך לנזק שגרם אדם

 הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי היועץ .6.5.4
 ;הפוליסות תנאי פי על המבוטח החובות המוטלות על כל ולמילוי

 על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .6.5.5
 ;היועץ

 אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע ביטוחה בפוליסות סעיף כל .6.5.6
משרד  -מדינת ישראל  כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים אם המבטח

 פי הזכויות על המזכה במלוא ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח, התקשורת
 הביטוח;

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. .6.5.7

 בחתימתו אישור או המבטח י"ע מאושרות הביטוח פוליסות העתקיאת היועץ ימציא  .6.6
 חתימת למועד עדמשרד התקשורת  -מדינת ישראל ל הביטוחים כאמור קיום על
 ;הסכםה

 ,משרד התקשורת -מדינת ישראל  עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב היועץ .6.7
לחדש  מתחייב היועץ .הביטוח פוליסות את בתוקף להחזיקקיימת,  אחריותו וכל עוד

משרד  –מדינת ישראל  עם הסכםה עוד כל בשנה שנה מדי הביטוחפוליסות את 
     ;בתוקףהתקשורת 

 י"ע וחתומות מאושרות המחודשות הביטוח העתקי פוליסות את להציג מתחייב היועץ .6.8
 לכלמשרד התקשורת  -מדינת ישראל ל חידושן על מבטחו בחתימת אישור או המבטח

     ;הביטוח תקופת תום לפני עייםשבו המאוחר

על פי דין  ואין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את היועץ מכל חובה החלה עלי .6.9
משרד  –זה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל  הסכםמכרז והועל פי 

 זה. הסכםמכרז וההתקשורת על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי 

 סודיות .7
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היועץ מצהיר בזאת שידוע לו כי המידע שיקבל והמידע שאליו ייחשף במהלך מתן  .7.1
, וכי העברת המידע בגדר סודות מקצועייםשירותי הייעוץ הוא בעל רגישות מיוחדת ו

 האמור עלולה להסב למזמין נזקים משמעותיים במישורים שונים. 

ות מוחלטת ולא הסודות המקצועיים בסודי אתהיועץ מתחייב לשמור את המידע ו .7.2
 .למעט לצורך מתן השירותים, במהלך תקופת ההסכם ולאחריה לעשות בהם כל שימוש

, היועץ מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל בכלל זה
, אלא אם כן ניתן לכך אישורו המוקדם של הסודות המקצועיים אתאדם את המידע ו

 .על ידוהמזמין ובתנאים כפי שייקבעו 

 לרבותבדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות,  ליועץרשאי לתת הוראות  זמיןהמ .7.3
 מתחייב והיועץטחון מיוחדים, הסדרי מידור ונוהלי עבודה מיוחדים יקביעת הסדרי ב

 אלו.למלא אחר דרישות 

 'דכנספח ו על הצהרת סודיות בנוסח המצורף מיחתואנשי הצוות ומי מטעמו היועץ  .7.4
 ם זה.להסכ

עלולה להיות, בין היועץ מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה  .7.5
עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין,  היתר,

לחוק האמור המצורפים להסכם זה  119 -ו 118, ובפרט לפי סעיפים  1977–תשל"זה
 .'י"ג'כנספח 

 םניגוד ענייני .8

 לרבות אנשי הצוות. –בסעיף זה "היועץ"  .8.1

קיים קשרים מ ואינוהוא אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים כי מצהיר ומתחייב  היועץ .8.2
להסכם  'גבנספח עסקיים או קשרים אחרים, ובכלל זה קשר עם הגורמים המפורטים 

אים זה, אשר עלולים להביא אותו להימצא במצב של ניגוד עניינים למזמין או לנוש
 הקשורים לשירותי הייעוץ. 

היועץ מתחייב כי לא יהיה לו במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים עניין אישי או  .8.3
ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, במישרין או בעקיפין, וקשרים עסקיים או קשרים 

 .'גבנספח אחרים ביחס לנושא הייעוץ או ביחס לגורמים המפורטים 

עצת המשפטית של משרד התקשורת על כל נתון או מצב שבשלם על היועץ להודיע ליו
הוא או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לו הנתון או 

 המצב האמורים.

הוא  חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים 12במהלך מתחייב כי  היועץ .8.4
יים קשרים עסקיים או קשרים אחרים לא יעסוק או יועסק או יעניק שירותים או יק

 הקשורים במישרין או בעקיפין לשירותי הייעוץ.

על היועץ לדווח מראש ליועצת המשפטית של משרד התקשורת על כל כוונה שלו 
להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף זה ולפעול בהתאם להוראותיה של היועצת 

ועץ התקשרות כאמור או המשפטית בעניין. היועצת המשפטית רשאית שלא לאשר לי
 לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והיועץ יפעל בהתאם להוראות אלו.

, ץומתחייב שלא ייצג או יפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום שירותי הייעו מצהירהיועץ  .8.5
, אלא אם כן קיבל לכך לאחריהו למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת ההתקשרות 

 ב של היועצת המשפטית של משרד התקשורת.אישור מראש ובכת

 אם לדעת היועצת המשפטית של משרד התקשורת נמצא או עלול להימצא מי מטעמו .8.6
של היועץ בניגוד עניינים, בכל שלב של ביצוע ההסכם, רשאית היועצת המשפטית של 
משרד התקשורת להורות על הפסקת עבודתו של היועץ ועל סיום ההתקשרות עם היועץ 

  לאלתר.
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מכלליות האמור, יחולו על היועץ ההוראות הכלולות בהתחייבות להעדר  לגרועמבלי  .8.7
 להסכם זה. ג' כנספחניגוד עניינים המצורפת 

 מערכת היחסים בין הצדדים .9

של מזמין וקבלן וכי  אמוצהר ומוסכם כי מערכת היחסים בין הצדדים להסכם זה הי .9.1
שירותי הייעוץ, מערכת יחסים  בין הצדדים לא מתקיימת ולא תתקיים כתוצאה ממתן

 של עובד מעביד ועל בסיס הצהרה זו נקבעה התמורה.

לא יהיו זכויות של עובד, וכי למעט תשלום התמורה הוא לא  יועץמוצהר ומוסכם כי ל .9.2
, לרבות תשלומים בגין יהיה זכאי לכל תשלום, או הטבה אחרת בגין מתן שירותי הייעוץ

 רותי הייעוץ. הוצאות כלשהן שיוציא עקב מתן שי

לפקח, להדריך או להכווין את היועץ  יוגיאו לנצ תנת למזמיןיאין לראות בכל זכות הנ .9.3
או מי מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את מתן שירותי הייעוץ כראוי וביצוע הסכם זה 

 במלואו ואין בה כדי להקים מערכת יחסים של עובד מעביד.

ובד, וכי למעט תשלום התמורה כמפורט לא יהיו זכויות של ע ליועץמוצהר ומוסכם כי  .9.4
, שירותי הייעוץהוא לא יהיה זכאי לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן  לעיל 4 בסעיף

 על פיו מכל סיבה שהיא.שירותי הייעוץ ביטול הסכם זה, סיומו או הפסקת מתן 

כהעסקת  היועץהעסקת תחשב כוונת הצדדים ל בניגודאם ייקבע מסיבה כל שהיא כי  .9.5
וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד, מוסכם כי שכרו של  עובד

"), שכרזה (יחדיו "הסכם כעובד, לרבות כל הטבה נלווית בשל העסקתו בעקבות  יועץה
ין זה לגבי עובדי מדינה בתפקידים ודרגות דומים ככל ייחושב בהתאם לקבוע לענ

דרגה דומה יחושב השכר לפי או  ין תפקידהאפשר, כפי שקבע נציב שירות המדינה. בא
הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה ובהעדר 
הסכם כאמור לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. 

זה תוך כדי קיזוז  הסכםבמקרה כאמור, חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של 
 החיובים והזיכויים הנובעים מהקביעה האמורה. כל

 ןקניי .10

הנוגע לשירותי הייעוץ בין אם הועברו  הבעלים הבלעדי במידע אהמזמין הומוסכם כי  .10.1
ובין אם הוא תוצר עבודתו של היועץ לצורך מתן  אחר גורם כלמ או המזמיןליועץ מ

ירותי הייעוץ ללא שירותי הייעוץ. היועץ לא יעשה כל שימוש במידע שלא לצורך מתן ש
 אישור של המזמין בכתב ומראש.

ו והנוגע למזמין את כל המידע הנמצא ברשות ר היועץובסיום מתן שירותי הייעוץ ימס .10.2
לשירותי הייעוץ. ליועץ לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי המידע מכל סיבה שהיא, אף 

ה כספית המזמין שאז תיוותר בידי היועץ תביע מצדהפרת הסכם טענה לבמקרה של 
 בלבד. 

 אחריות .11

לכל נזק או אובדן שייגרם כתוצאה או עקב מתן  האחראי הבלעדי והיחיד היהי היועץ .11.1
וזאת בשל מעשה או מחדל של היועץ ומי  למזמין או לצד ג' כלשהושירותי הייעוץ 

 מטעמו הכרוך בכל אחד מאלה:

 הפרת חובה חקוקה או הפרת הוראות שניתנו ליועץ על ידי המזמין; .11.1.1

 לה שלא בדרך מקובלת או שלא בתום לב;פעו .11.1.2

 פעולה שנעשתה ברשלנות.  .11.1.3

שאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג יהמזמין, עובדיו והבאים מכוחו לא י .11.2
 .ליועץשייגרם 

 שיפוי .12
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המזמין לשאת  יידרששא או יבו ישכל סכום  לשפות את המזמין בגיןהיועץ מתחייב  .12.1
לרבות תשלום  ,ם ביצע היועץ בקשר להסכם זהעם פעולות או מחדלים שאות בקשר

בגין נזקים, תשלום בין הפרת הסכם, תשלום לקבלני משנה, ריבית והוצאות נוספות 
 שתהיינה כרוכות בכך. 

בו יצטרך המזמין לשאת במידה שהיועץ מתחייב לשפות את המזמין בגין כל סכום  .12.2
 בין המזמין ובין היועץ. קבע כי התקיימו יחסי עובד מעבידיזה י הסכםוחרף האמור ב

 כבוןקיזוז וע .13

את כל הסכומים יועץ תשלומים אשר יגיעו למתוך ההמזמין רשאי לקזז או לעכב אצלו  .13.1
 .ושחובת תשלומם על פי הסכם זה היא על היועץ שהמזמין עלול לשאת בהם

 היועץ מוותר בזאת על כל זכות קיזוז וזכות עכבון כלפי המזמין. .13.2

 ערבות ביצוע .14

אלף שקלים  מאה ושלושים₪ ( 130,000ע"ס ערבות בנקאית ד בידי המזמין היועץ יפקי .14.1
 .י"אכנספח בנוסח שצורף למכרז  חדשים)

המזמין זכאי לחלט את הערבות, או חלק ממנה, בכדי להבטיח את מילוי התחייבויות  .14.2
 היועץ במסגרת הסכם זה, או כתרופה בגין כל נזק שהיועץ עשוי לגרום למזמין; 

 60-את תוקף הערבות מעת לעת באופן שתוקף הערבות יהיה לכל הפחות להיועץ יאריך  .14.3
מתום תקופת ההסכם; אי הארכת התוקף של הערבות יהווה עילה למימוש  ימים

 הערבות; 

הערבות תוחזר ליועץ לאחר שכל התחייבויותיו במסגרת הסכם זה מולאו לשביעות  .14.4
 רצון המזמין.

ל זכות או תרופה של המזמין במסגרת כל הפקדת הערבות וחילוטה אינן מפחיתות מכ .14.5
 דין ביחס להפרת הסכם זה ולנזק שנגרם לו מכך.

 הנפקת הערבות, הארכתה וכל הוצאה אחרת הקשורה לכך תהיה על חשבונו של היועץ. .14.6

במקרה של חילוט הערבות, כולה או חלקה, במהלך תקופת ההסכם מתחייב היועץ  .14.7
ם את הערבות לסכום המקורי טרם להנפיק ערבות חדשה באותו סכום או להשלי

 החילוט. 

 תרופות .15

כל זכות מבמקרים שיפורטו להלן המזמין יהא רשאי לבטל הסכם זה מבלי לגרוע  .15.1
 העומדת למזמין על פי דין ועל פי הסכם זה:

ימים  7הפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך  הסכם זה הפר היועץ .15.1.1
 לאחר שניתנה לו התראה מאת המזמין.

 עץ הפר הסכם זה הפרה יסודית.היו .15.1.2

, מתן צו כאמור, יועץהוגשה בקשה למתן צו כינוס או צו פשיטת רגל נגד ה .15.1.3
 45בתוך  ואו נדח ואו לרכוש מסוים שלו, שלא בוטל יועץל או נאמן מינוי כונס

מתן החלטה או צו ; הוכרז פסול דין או נתמנה לו אפוטרופוס יועץה ;יום
שינוי בהרכב אנשי הצוות, להשפיע על מתן כדי לגרום ל הםשיפוטי שיש ב

כדי להטיל ספק ביכולתו של  הם, או שיש בםאו על איכות הייעוץ שירותי
 .זה הסכםפי ל ע הייעוץ לתת את שירותי יועץה

הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי,  היועץ .15.1.4
 להסכם זה. בהתאם הייעוץ לדעת המזמין, להמשיך ולתת את שירותי

המזמין יהא זכאי לתרופות בכל מקרה שהיועץ לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם  .15.2
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ויהיה זכאי לכל סעד ותרופה משפטית על  מכל סיבה שהיאאו על פי מסמכי הפניה זה 
 ועל פי כל דין.  1970 –פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א 

 הזכות לתרופות כוללת:, מוסכם בין הצדדים כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .15.3

שווה ערך לנזק שנגרם  סכום ליועץאת הזכות להפחית מהתמורה המגיעה  .15.3.1
 כאמור. 

על אתר  הייעוץ את זכות המזמין לבטל הסכם זה, להפסיק את מתן שירותי .15.3.2
 בעצמו או באמצעות אחרים. הייעוץ ולבצע את שירותי

 מנה.את הזכות לחלט את הערבות או חלק מ .15.3.3

ואין בהסכם זה כדי לשלול את  הלשנייהתרופות המוענקות למזמין הן מצטברות אחת  .15.4
 דין והסכם. חמכוזכותו של המזמין לקיזוז, פיצוי, שיפוי או כל סעד נוסף 

 פקיעת ההסכם .16

 :של הסכם זה מכל סיבה שהיא תוקפופקיעת  עם

 .יעוץהנוגע לשירותי היתפוקות וחומר מידע, כל  למזמיןהיועץ  יחזיר .16.1

מלאה, מסודרת ועניינית את כל המידע הנמצא  בצורה המזמיןיעמיד לרשות  היועץ .16.2
בכל אופן שבו הוא קיים  למזמין. כל המידע יועבר שירותי הייעוץברשותו בקשר ל

וללא כל המזמין בכל אופן אחר), בלוח זמנים שייקבע ו(בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ 
 תמורה נוספת.

פי ל מכל סיבה שהיא לפני המועד המתוכנן ע ההסכםשל של פקיעת תוקפו  במקרה .16.3
שוטף, היועץ ימשיך במתן השירות  אופיההסכם זה, ובמקרה שמדובר בשירות בעל 

על פקיעת ההסכם ועד למועד  הודעהבאופן מלא, יעיל ותקין מהמועד שבו הוא קיבל 
 פקיעתו בפועל. 

א לפקיעתו אינה גורעת וללא קשר למי מהצדדים הבי שהיאההסכם מכל סיבה  פקיעת .16.4
ח האמור בהסכם זה נועדו להישאר ואו מכ מטבעןמתוקפן של אותן התחייבויות אשר 

 .תניגוד עניינים ושמירת סודיו בענייןכגון  ,בתוקף אף מעבר למועד פקיעת ההסכם

 םסוציאלייביטוח לאומי, ביטוח בריאות ותשלומים  .16.5

דמי ביטוח  ,עצמאי מס הכנסהקבלן עצמאי והוא משלם כדין כ ואהיועץ מצהיר שה .16.6
 לאומי וביטוח בריאות החלים  עליו.

היועץ מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח  .16.7
ועבור מי מטעמו שאותו יעסיק במתן שירותי הייעוץ בריאות, עבורו ההלאומי וביטוח 

 זה. הסכםבמשך כל תקופת קיומו של 

 שמירה על הוראות החוק .17

זה  הסכםיועץ מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל בקשר לקיומו של ה .17.1
 ומתן שירותי הייעוץ.

היועץ מצהיר כי חלה עליו בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה או דרישה  .17.2
 .באשר לאי שמירת דינים והוא משחרר בזאת את המזמין מכל תביעה או דרישה כאמור

 ברת ביצוע העבודה לאחרהעואיסור איסור הסבה  .18

זה כולו או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות הסכם היועץ אינו רשאי להסב 
זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב. ניתנה הסכם או חובה הנובעת מ

הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את היועץ מהתחייבות, אחריות או חובה 
 ., אלא אם הסכים לכך המזמין במפורש בכתבהסכםהשהי על פי דין וכל

 ויתור .19
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מנעות מפעולה או ארכה מצד המזמין לא יחשבו כוויתור של המזמין ישום ויתור, הנחה, ה
 , אלא אם כן נעשה ויתור זה במפורש ובכתב.מצדוזה ולא ישמשו מניעה לתביעה הסכם לפי 

 שונות .20

ודמים, הסכמות, מערכות יחסים ומו"מ אשר היו זה מאיין ומבטל הסכמים קהסכם  .20.1
 עובר לכריתתו. הצדדיםבין 

 ישארו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההסכם.י 11-, ו10, 9 ,8 ,7 ,6סעיפים  .20.2

כל שינוי בתנאי הסכם זה הינו משולל תוקף אלא אם כן נעשה בהסכמת הצדדים  .20.3
 ובכתב.

בית המשפט המוסמך בכל הנוגע להסכם זה מוענקת ל תייחודיסמכות שיפוט  .20.4
 בירושלים.

 כתובות הצדדים הינן כמופיע במבוא להסכם זה. .20.5

זה שיש להגישה בכתב תימסר ביד או תישלח בדואר  הסכם ל פיע התראהכל הודעה או  .20.6
; הודעה או התראה שתישלח הסכםהמען המפורט ב לפירשום מצד אחד למשנהו 

ממועד שיגורה, כל  עסקים ימי 3 לתעודתהבדואר רשום כאמור, תיראה כאילו הגיעה 
 עוד לא הוכח אחרת.

נציגי הממשלה החותמים על הסכם זה מצהירים בזה כי ההוצאות וההרשאות  .20.7
להתחייב הכרוכות בביצוע הסכם זה תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת התקציב 

 .הנוכחית

 

 על החתום: הצדדים באו ולראיה

 

 

_________  
 מנכ"ל משרד התקשורת

  

_________  
 חשב משרד התקשורת

 

 

________ 
 היועץ
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 י"ג' נספח

 

 1977 -של"ז תהעונשין, ה חוק הוראות

  

המדינה,  מבקרבחוק   כמשמעותואדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר  היה .(א) 118

[נוסח משולב], ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו  1958 -התשי"ח 

מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך  והואה, עקב ביצוע החוז

 .אחתמאסר שנה  -לקבלה, דינו 

  

ביצוע החוזה;  לשםלרבות מי שהועסק, כעובד או כקבלן,   -זה, "בעל חוזה"  בסעיף  (ב)  

 ידיעותעל ההתחייבות לשמור  ידעסעיף זה שלא   לפיואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם 

 לב. בתוםד ושהוא מסר את הידיעה  כאמור בסו

  

לאדם שאינו  מסרובסוד, והוא   לשמרושנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו  מי .119

עשה מעשה שיש בו כדי  אומאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו   -, דינו לקבלומוסמך 

 .חדשיםמאסר ששה   -לסכן בטיחותו של המסמך, דינו 
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 בות להעדר ניגוד ענייניםהתחיי - 'ג נספח

 

 ________________ פ"/חז"ת ____________________ /איש הצוותהיועץ

 

פי ההסכם המצ"ב וחובתו לקיימן ל ניגוד בין התחייבויותיו של היועץ ע" הוא ניגוד עניינים" .1
בתום לב ובין קשריו העסקיים, המקצועיים והאישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה 

) לרבות קשר בינו לבין כל גורם בתחומים שבהם עוסקת "קשר"בין אם לאו (להלן: ו ןכלשה
העבודה או בתחומים דומים, זולת במסגרת ביצוע העבודה ולצורך ביצוע ההסכם; ניגוד 
עניינים משמעו אף חשש סביר לניגוד עניינים כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור ייחשב 

אישי בין קשר או , קיום יחסי עבודה מקצועיקשר עסקי,  כניגוד עניינים, בין היתר, קשר
המפורטים  היועץ או בין מי שקשור ליועץ (בן משפחה או גוף שיש ליועץ זיקה אליו), לבין

 להלן או מי שמחזיק בהם או מוחזק על ידם, בעקיפין או במישרין:

 שיונות מהסוגים הבאים:יכל בעלי הר .א
 .)כללי בלבד שיוןישירות בזק פנים ארצי נייח (ר )1
 .שיון כללי בלבד)ישירות בזק פנים ארצי נייד (ר )2
 .שיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויןיר )3

ר או תחנת שידור לפי פקודת הטלגרף האלחוטי אשר שילם שיון להפעלת משדיל רכל בע .ב
 ₪. 100,000אגרות תדרים בהיקף שעולה על  2016בשנת 

 
מצוי במצב של  לא אהיה עם משרד התקשורת רותתחילת ההתקשהנני מצהיר כי נכון למועד  .2

 ניגוד עניינים.

 יאשר עלול להביא אותקשר ו של אמנע מקיומבמהלך תקופת ההתקשרות  כי מתחייבהנני  .3
תן אאקיים קשרים ולא ובין היתר לא , ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא להימצא במצב של

ייצג אף גורם בנושאים אלעיל ולא  1הייעוץ לגורמים המפורטים בסעיף  שירותיייעוץ בנושא 
 . הקשורים לשירותי הייעוץ

עסוק אחודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים לא  12מתחייב כי במהלך הנני  .4
קיים קשרים עסקיים או קשרים אחרים הקשורים במישרין או אעניק שירותים או אאו 

 .עוץבעקיפין לשירותי היי

אל מול משרד  הנני מתחייב שלא אייצג אדם או גוף כלשהו בעניין הקשור לשירותי הייעוץ .5
היועצת המשפטית של משרד קבל לכך אישור מראש ובכתב של א, אלא אם כן התקשורת

 התקשורת. 

כמו כן  .המקצועית יבאופן עצמאי ובלתי תלוי, לפי מיטב הבנת הייעוץאת הנני מתחייב לתת  .6
אלא אם הנ"ל  ,מנע מלעשות כןילהולא  ,המלצה לתתביע דעה או להלא יב שהנני מתחי

 .נובעים משיקולים מקצועיים גרידא

הנני מתחייב לדווח ליועצת המשפטית של משרד התקשורת על כל פעולה או ייצוג של גורם  .7
 כלשהו אשר עבודתי עם המשרד עשויה להיות רלוונטית לגביו.

במצב של ניגוד להימצא  עלולאו מצב שבשלו אני  גוד ענייניםהיה ובכל זאת נוצר מצב של ני .8
יה מלא אחר כל הוראותאמשרד בכתב ויועצת המשפטית של הדווח על כך מיד לא עניינים

  י., לרבות החלטה על הפסקת ההתקשרות עמבנדון
 שוריא

 .את האמור לעיל ומתחייב לפעול בהתאם להוראות התחייבות זוהנני מאשר 

  ___חתימה: ____________  ___________  תאריך:________________שם: ________
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 התחייבות לשמירת סודיות - 'דנספח 

 לכבוד,
 ")המשרד(להלן: "משרד התקשורת  –מדינת ישראל 

 , ירושלים23רח' יפו 
 

 קבל את השירותים כהגדרתם להלן;לממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ברצון  הואיל

 בקשר למתן השירותים; ם להעסיק אותיואתם עשויי והואיל

עליהם מעוניינת ש כהגדרתם להלן, סודות מקצועייםמידע סודי ולעשוי להיחשף ל ואני והואיל
 מדינת ישראל להגן.

 לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

 הגדרות .1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצדם:

 ספקטרוםהתמחור אגרות בתחום למשרד התקשורת י ייעוץ שירות -" השירותים"
י הספקטרום האלקטרומגנטי של סוהערכת נכ האלקטרומגנטי

 .מדינת ישראל

), ידיעה, מסמך, Know-How), ידע (Informationכל מידע ( -" מידע"
תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר 

בכל צורה או  ,בין בכתב ובין בע"פ כיוצ"ב הקשור  למתן השירותים,
 דרך של שימור ידיעות, אשר אינו מצוי בנחלת הכלל.

או  למי מטעמואו  המציע כל מידע אודות המזמין אשר יגיע לידי -" סודות מקצועיים"
בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים לידיי 

ור לעיל: מידע אשר או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמ
 יימסר ע"י המזמין או כל גורם אחר או מי מטעמו. 

הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם  אתהנני מתחייב לשמור את המידע ו .2
שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני 

 אתאו להביא לידיעת כל אדם את המידע ו לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסורשמתחייב 
הסודות המקצועיים במהלך ביצוע ההסכם וגם לאחר פקיעתו מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת 

 לפקיעת ההסכם או הסיבה לפקיעתו. לגורם קשרזמן, ובלי 

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה,  .3
 .1977 -וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז  יחסי חוץ

אלי בתנאים  ואו שיגיע יל שיימסרו וסודות מקצועייםשמור כל מידע למתחייב  הנני .4
הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות,  בדבררשאי לתת לי הוראות  המשרד בטוחים.

מתחייב  והננים, ונוהלי עבודה מיוחדי מידורלרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי 
 למלא אחר דרישות המשרד בנדון.

לצורך למטרה כלשהי מלבד  ובסודות המקצועייםבמידע  שימושמתחייב שלא לעשות כל  אני .5
אישור ככל שייחתם, למעט אם קיבלתי את ביצוע ההסכם, הכנת הצעה לפניה ולצורך 

 המשרד מראש ובכתב.

י בקשתכם, אני מתחייב להשמיד את עם סיום ההתקשרות בין המשרד לבין המציע, ועל פ .6
 המידע ואת הסודות המקצועיים וכל עותק ממנו. 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 תאריך

 

 שם

 

 "זמס' ת

 

 כתובת

 

 חתימה
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 כתב הסכמה לעיון במרשם הפלילי – וט" נספח

בזאת הסכמתי מראש  נת/נותן______________  /דרכוןז"ת"מ______________ הח אני

על לנציג מורשה של המזמין מידע הקיים או שיהיה קיים אודותיי במרשם הפלילי למסירת כל ה

 לעניין הנושאים הבאים: 1981 -חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ"אל 8סעיף פי 

  

 ; 1952-חוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי"ב  (א)

 פקודת מס הכנסה; (ב)

 פקודת המכס; (ג)

 ;1975-"וחוק מס ערך מוסף, תשל (ד)

 ;1978-חוק הפיקוח על המטבע, תשל"ח (ה)

 .1977-לחוק העונשין, תשל"ז 438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290סעיפים  (ו)

 

 מידע מסירת של במקרים הודעה קבלת על מראש בזאת/ת מוותר אני, ספק כל הסר למען, כן כמו

 .לעיל כאמור

 .המזמין םע ההתקשרות תקופת כל במשך תקפה תהא זו הסכמה

 

 החתום על באתי ולראיה

 

     _________      _________ ________ _____________________ 

 כתובת שנת לידה    שם האב  תאריך          

 

_____________________ 

 חותמת וחתימה
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 תצהיר על תשלום שכר מינימום כדין - 'זנספח 

 

______ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ז _______"אני הח"מ _______________ ת

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  .1

 ). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. הגוף –הממשלה (להלן 
ב לחוק 2כהגדרתם בסעיף  היא בתצהירי זה "הורשע"ו"בעל זיקה" מעות המונחים מש .2

 .1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
 במשבצת הנכונה).  X(למילוי ולסימון  .3

  ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן  לא הורשעוהגוף ו"בעל הזיקה" אליו

ית עם הממשלה, לפי חוק שכר ההצעה של הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכח

 . 2002באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 1987-מינימום, התשמ"ז
  ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן  הורשעוהגוף ו"בעל זיקה" אליו

ההצעה של הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה, לפי חוק שכר 

 . 2002באוקטובר  31חרי יום , אשר נעברו א1987-מינימום, התשמ"ז
ביותר משתי  הורשעובמשבצת הנכונה במקרה שהגוף ו"בעל זיקה" אליו  Xלמילוי ולסימון  .4

עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית 

באוקטובר  31, אשר נעברו אחרי יום 1987-עם הממשלה, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

2002 : 
  בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף הקובעת לצורך  יתהילא הההרשעה האחרונה

 ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה. 
  בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף הקובעת לצורך  יתהיהההרשעה האחרונה

 ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה. 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5
 

_____     ____________    _______________ 

 חתימה       תאריך

 

 

 

 אישור עו"ד

 

פני במשרדי ב________________, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה עו"ד אני הח"מ, 

ברחוב ___________ בישוב/עיר ___________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה 

אחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר ללי באופן אישי, ו /המוכר/ת____________ ז"על ידי ת

אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר 

 דלעיל.

 

___________   ______________________             ___________  

 דתימת עוה"ח            חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       
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 כדין זרים עובדים העסקת על תצהיר - נספח ח'
 

 האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחרז _____________ "ת"מ _______________ הח אני

 :כדלקמן בזה/ה מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי

מבקש להתקשר עם נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא הגוף ה הנני .1

 ). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. הגוף –הממשלה (להלן 
ב לחוק 2כהגדרתם בסעיף  היא זה בתצהירי "הורשע"ו "זיקה"בעל משמעותם של המונחים  .2

. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 בין/ה אותם. אלה וכי אני מ

 במשבצת הנכונה).  X(למילוי ולסימון  .3
 ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן  הורשעו לאו"בעל זיקה" אליו  הגוף

ההצעה של הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה, לפי חוק עובדים 

נעברו  , אשר1991-זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

 . 2002באוקטובר  31אחרי יום 
 ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן  הורשעוו"בעל זיקה" אליו  הגוף

ההצעה של הגוף הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה, לפי חוק עובדים 

, אשר נעברו 1991-זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

 . 2002באוקטובר  31אחרי יום 

ביותר משתי  הורשעובמשבצת הנכונה במקרה שהגוף ו"בעל זיקה" אליו  Xולסימון  למילוי .4

עבירות בתקופה שקדמה למועד מתן ההצעה הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם 

הממשלה, בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), 

 :1991-התשנ"א
 בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף הקובעת לצורך  הייתה לאהאחרונה  ההרשעה

 ההתקשרות עם הממשלה.  
 בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של הגוף הקובעת לצורך  הייתההאחרונה  הרשעה

 ההתקשרות עם הממשלה.  
 שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  זה .5

 

_________________ 

 

 אישור

י יפנב________________, מאשר/ת כי ביום ___________ הופיע/ה עו"ד "מ, הח אני

במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ 

אחר שהזהרתיו/ה להמוכר/ת לי באופן אישי, ו ז _____________/"שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת

היה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י

 י על התצהיר דלעיל. יבפנ

 

     

 "דעוה חתימת  דין עורך רישיון ומספר חותמת  תאריך
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 ביטוחים קיום אישור - 'י נספח
  לכבוד

 משרד התקשורת, – ישראל מדינת
 91999ירושלים  23רח' יפו 

 .,נ.ג.א

 יטוחיםב קיום אישור  :הנדון

  ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ_______________________________________ למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו
בקשר למתן  _____________ יום עד___________  מיום  הביטוח לתקופת") היועץ" (להלן:

שירותי ייעוץ לתמחור אגרות הספקטרום האלקטרומגנטי והערכת נכסי הספקטרום 
ינת ישראל, לרבות, לימוד ואיסוף נתונים, תמחור אגרות התדרים, האלקטרומגנטי של מד

 הסכםלמכרז ול בהתאם, הערכת נכסי הספקטרום האלקטרומגנטי של מדינת ישראל וחוות דעת
 :להלן המפורטים הביטוחים את, משרד התקשורת –מדינת ישראל  עם

                          

 ___________מעבידים, פוליסה מס'_____ חבות ביטוח

 . המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל עובדיו כלפי החוקית אחריותו .1

 הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .2
 .)שנה(

לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה  מורחבהביטוח  .3
 . כמעבידם ויחשב

משרד התקשורת, היה ונטען  -מדינת ישראל  את לשפות על פי הפוליסה מורחב וחהביט .4
 כלפי מעביד כלשהם כי הם נושאים בחבות כלשהי מקצוע מחלת/תאונת עבודה לעניין קרות 

 .                שבשירותו ועובדיהם קבלני משנה, קבלנים ,מעובדי נותן השירותים מי

           

   שלישי, פוליסה מס'________________ צד כלפי אחריות ביטוח

 גוף נזקי בגין, ישראל מדינת דיני פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותו .1
 המוחזקים. והשטחים ישראל תחומי מדינת ורכוש בכל

  .)שנה( הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 250,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .2

 .Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף נכלל בפוליסה .3

לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,  מורחבהביטוח  .4
 .משנה ועובדיהם קבלני

 שייחשבו ככל משרד התקשורת, -מדינת ישראל  את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .5
 .מטעמו והפועלים היועץ מחדלי או/אחראים למעשי ו

 

 מקצועית, פוליסה מס'________________ אחריות  וחביט

 מטעמו הפועלים כל ובגין עובדיו, היועץ של מקצועית חובה מהפרת נזק כל מכסה הפוליסה .1
 בלתי נכון מצג, השמטה או טעות, מחדל לרבות, רשלנות ממעשה ואשר אירע כתוצאה

אגרות הספקטרום בקשר למתן שירותי ייעוץ לתמחור  ,לב בתום שנעשו רשלנית הצהרה
האלקטרומגנטי והערכת נכסי הספקטרום האלקטרומגנטי של מדינת ישראל, לרבות, לימוד 
ואיסוף נתונים, תמחור אגרות התדרים, הערכת נכסי הספקטרום האלקטרומגנטי של 

 משרד התקשורת. –מדינת ישראל  עם הסכםלמכרז ול בהתאם, מדינת ישראל וחוות דעת
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 ב. "ארה דולר 500,000 מסך יפחת לא)  שנה( הביטוח תקופתול למקרה האחריות גבול .2

 :הבאות ההרחבות את לכלול מורחב הפוליסה פי על הכיסוי .3

 ;עובדים של יושר ואי מרמה )1

משרד  - ישראל מדינת כנגד היועץ תביעות על יחול לא הכיסוי אולם, צולבת אחריות )2
 התקשורת;

 ;ביטוח מקרה עקב עיכוב או/ו השימוש אובדן לרבות, מסמכים אובדן )3

 חודשים; 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת )4

שייחשבו  משרד התקשורת, ככל -מדינת ישראל  את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .4
 .            מטעמו הפועלים וכל היועץ מחדלי או/למעשי ו אחראים

 

 כללי

 :הבאים התנאים נכללו הביטוח בפוליסות

 בכפוף משרד התקשורת, -מדינת ישראל : נוספים םכמבוטחי יתווספו המבוטח לשם .1
  לעיל. השיפוי להרחבי

 אלא אם תוקף, כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .2
 לחשב משרד התקשורת. רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת ידינו הודעה על ניתנה

 - ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, התביע, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותרים אנו .3
 כוונת לנזק מתוך יחול לטובת אדם שגרם לא רשהוויתו ובלבד, משרד התקשורת ועובדיהם

  זדון. 

החובות  כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום כלפינו בלעדית אחראי היועץ .4
 .      הפוליסות תנאי פי על המוטלות על המבוטח

 .היועץ על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות תההשתתפויו .5

 כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .6
 בחזקת הינו משרד התקשורת, והביטוח -כלפי מדינת ישראל  יופעל אחר לא ביטוח קיים

 .חהביטו פי המזכה במלוא הזכויות על ראשוני ביטוח

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. .7

      

 .זה באישור האמור פי על במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגי לתנאי בכפוף

 

 ,רב בכבוד                                                                                       

 

                                                                     ___________________________ 

המבטח וחותמת המבטח מורשה חתימת ______________                      תאריך
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 כתב ערבות -י"א  נספח
 

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________
 ___________מס' הטלפון _____________

 מס' הפקס: ________________________

 
 כתב ערבות

 לכבוד 
 ממשלת ישראל 

 התקשורתבאמצעות משרד 
 ____________הנדון: ערבות מס'

 )אלף ש"ח מאה ושלושים :(במילים  130,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

(להלן  _____________אשר תדרשו מאת: _______________________________

 האלקטרומגנטי ספקטרוםהתמחור אגרות למתן שירותי ייעוץ בנושא  הסכםעם  ") בקשרהחייב"

 .י הספקטרום האלקטרומגנטי של מדינת ישראלסוהערכת נכ
אלינו  שנשלחהיום מתאריך דרישתכם הראשונה  15תוך באנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל 

מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון  תאו במסירה ידני במכתב בדואר רשום

כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את 

 סילוק הסכום האמור מאת החייב.
 

 תאריך  _______________לערבות זו תהיה בתוקף עד 
 

 :שכתובתוטוח דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הבי

 

 : __________מס' הסניף : ___מס' הבנק: ___________________ שם הבנק/חב' הביטוח

 

 ___________________________________: כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

                                                            
 

 
___________ ______________ ___________________                  ____________ 

וחותמת מורשה  ת מורשה החתימהתימח שם מלא         תאריך          

 החתימה או הבנק
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 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות העסקת אנשים עם מוגבלות  - 'ונספח 
 

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

 
") המבקש המציע"  :הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן

 ספקטרוםהתמחור אגרות בתחום שירותי ייעוץ לאספקת  משרד התקשורתלהתקשר עם 
. אני מצהיר/ה כי קטרום האלקטרומגנטי של מדינת ישראלי הספסוהערכת נכ האלקטרומגנטי

 הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 
 

 :במשבצת המתאימה Xסמן 
 על המציע. חלות לא 1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 
 חלות על המציע  1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות

 והוא מקיים אותן.  
 

חלות על  8199 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9במקרה שהוראות סעיף 
 :במשבצת המתאימה xנדרש לסמן  המציע
 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 
  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 
 :במשבצת המתאימה  Xסמן עובדים או יותר נדרש ל 100במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
 לאנשים זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998 ח"התשנ, עם מוגבלות
 יב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים המציע התחי

 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  לשם בחינת
(במקרה שהמציע  פעל ליישומן, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998

 תה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעש
 

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

 
 אישור עורך הדין

י ייע/ה בפנמאשר/ת כי ביום ____________ הופ ,__________________עו"ד  ,אני הח"מ
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

ז ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה "שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת
כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן 

 י על התצהיר דלעיל. יפנחתם/ה ב
      

__________________      ____________________         ____________________ 
 חתימה         חותמת ומספר רישיון                  תאריך
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	12.2. הייעוץ יכלול תמחור אגרות התדרים לכל רצועה לאורך הספקטרום האלקטרומגנטי בהתאם להקצאות שלה או לשימוש האזרחי המקביל במקרים של הקצאה לגופי הגנה או לגופים ממשלתיים. יש לקחת בחשבון התפתחויות צפויות ב- 5-10 השנים הקרובות.
	ההמלצה בנוגע לאגרות התדרים תבוצע בהתבסס על אחת או יותר משיטות התמחור הבאות:
	12.2.1. החזר עלות הטיפול המנהלי בתדרים.
	12.2.2. תמחור מבוסס תמריצים (Incentive Pricing) - שיטת תמחור תדרים ע"פ נוסחה שמביאה בחשבון פרמטרים כגון תחום התדר, רוחב הפס הנדרש, מרחק השידור, אזור השידור וכו'.
	12.2.3. שיטת AIP.
	12.3. תמחור אגרות התדרים יעשה על בסיס הערך הכלכלי של כל רצועה ותרומתה (במידה וקיימת) לרווחה החברתית הכוללת ולמדיניות הממשלתית (במקרים ספציפיים). היועץ רשאי להציע מתודולוגיות תמחור והערכה חדשות על בסיס הידע והניסיון שלו; במקרה כזה, יש להציג תימוכין מתו...
	12.4. היועץ יערוך חקר עלות ויגזור ממנו מידע מבוסס ומעודכן לגבי עלות אלטרנטיבית לכל רצועה של מעבר לחלופה הספקטראלית השנייה בטיבה (אם מתמחרים בהתאם ל-AIP), לרבות מתודולוגיית חישוב עלות מפורטת בכתב.
	13.  הכנת "מפת דרכים"
	הכנת "מפת דרכים" לשימושים עתידיים בתדרים אשר תתייחס ל-5 עד 10 השנים הקרובות, תוך בהתאם להתפתחויות הצפויות וההועדות של גופי התקינה בטכנולוגיית השידור האלחוטי באופן כללי ובהקשר הישראלי באופן ספציפי.
	14. הצעה בדבר שימושים אחרים בתדרים
	הצעה בדבר שימושים אלטרנטיביים בתדרים ביחס לשימושים בישראל בהתאם לנהוג בעולם.
	15. הערכת שווי הנכסים הספקטראליים של מדינת ישראל
	הערכת שווי הנכסים הספקטראליים של מדינת ישראל תבוצע לכל רצועת תדרים בהתאם למאפיינים הספציפיים שלה והשימוש העתידי המרכזי בה. ההערכה צריכה להביא בחשבון, בין השאר, את התרומה לרווחה החברתית הכוללת, את שווי השוק הכלכלי של הרצועה ואת ההכנסה השנתית מהאגרה הספ...
	16. ליווי המשרד בכל ההליכים אשר יידרשו לשם תיקון תקנות האגרות, ובכלל זה:
	16.1. ליווי הליך  השימוע לתיקון תקנות האגרות;
	16.2. ליווי הליך החקיקה והופעה בפני ועדות הכנסת ככל שיידרש לכך;
	16.3. ליווי הליכים משפטיים, ככל שיהיו.
	17. עבודת הייעוץ תשמש את המשרד בין השאר לצרכים הבאים:
	17.1. קביעת אגרות תדרים בתקנות;
	17.2. הערכת שווי הנכסים הספקטראליים של המדינה במערכת החשבונאות הלאומית.
	17.3. קביעת תשלום מזערי במכרזים שעורכת המדינה ושבמסגרתם מוענקים זכויות שימוש בתדרים.
	17.4. קביעת הערך הכלכלי של תחום התדרים 694-960 מה"ץ – במסגרת ארגונם מחדש על פי ההועדה באזור 1.
	18. אבני הדרך לביצוע העבודה
	היועץ יבצע את העבודה בליווי ובהנחיה של המשרד, והוא יהיה מחויב ללוח הזמנים ואבני הדרך לביצוע העבודות כמפורט להלן:
	19. המשרד יהיה רשאי להאריך את המועד לביצוע כל אבן דרך בתקופה של עד 30 ימי עבודה הארכה מעבר לכך תהיה רק מטעמים מיוחדים ובאישור ועדת סקרים ומחקרים של המשרד.
	20. הזוכה יעדכן באופן שוטף את המשרד בהתקדמותו, וימציא על פי דרישת המשרד כל מסמך רלוונטי בעניין.
	21. היועץ שייבחר יידרש לספק את הייעוץ בהסתמך על השוואות בינלאומיות, ניסיונו המקצועי ומידע שיקבל מגורמים רלוונטיים במדינת ישראל, ככל שיקבל, לפי העניין.
	22. במקרה של אי עמידת היועץ בלוח הזמנים לביצוע אבני הדרך עד לקבלת אישור לשביעות רצון המשרד, על היועץ להמשיך ולספק את שירותי הייעוץ וזאת תוך המשך העסקת אנשי הצוות עד להשלמת התוצר לשביעות הרצון המלאה של המשרד, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין על פ...
	23. מענק הקדמת אבן דרך מספר 1 ואבן דרך מספר 2 :
	23.1. היועץ יהיה זכאי למענק הקדמה בסך 15,000 ₪ (לפני מע"מ) לכל חודש של הקדמה בלוחות הזמנים של ביצוע אבני הדרך מספר 1 ומספר 2 בלבד, וזאת עד תקרה של 30,000 ₪ לפני מע"מ.
	23.2. מענק ההקדמה ישולם כנגד הצלחה בקיצור לוחות הזמנים כאמור ואספקת תוצר לשביעות רצון המשרד לאיכות התוצר, לרבות אישור המשרד לעמידה בכל אחת מאבני דרך מספר 1 ומספר 2.
	23.3. יובהר, כי הזכאות למענק ההקדמה תיקבע בהתאם לקיצור לוח הזמנים לאותם אבני הדרך בלבד. היועץ יהיה מנוע מלטעון לזכאות למענק ההקדמה בכל מקרה של עיכוב כלשהו בלוח הזמנים מכל סיבה שהיא, בין שתלויה ביועץ, בין שתלויה במשרד (לרבות בשל עיכובים באספקת חומרים, ...
	23.4. תשלום מענק ההקדמה (ככל שהיועץ יהיה זכאי לכך) יבוצע במועד זכאות היועץ לתשלום עבור אבן הדרך שביצועה הוקדם.

	תנאי סף
	24. לשם מתן השירותים, המציע יציע צוות אשר הרכבו יהיה כדלקמן:
	24.1. ראש צוות  -ראש הצוות יכול להיות אחד מאנשי הצוות המפורטים בסעיפים      קטנים 24.2 עד 24.5 להלן.
	24.2. כלכלן מס' 1 - בעל תואר ראשון בכלכלה, אשר ביצע בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום מכרז זה לפחות עבודה אחת של תמחור ספקטרום, בהיקף כספי של לפחות 50,000 דולר ארה"ב, לעבודה דומה לעבודה הנדרשת במכרז זה. הכלכלן יידרש להעביר לעיון המזמין כנספח להצעה...
	24.3. כלכלן מס' 2 - בעל תואר ראשון בכלכלה ובעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום הייעוץ הכלכלי, אשר ביצע בחמש השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה לפחות 2 עבודות של תמחור שירותי תקשורת או רשתות תקשורת בתחום הטלקום, בהיקף של לפחות 200 שעות לכל עבודה.
	24.4. מהנדס מס' 1 - בעל תואר ראשון בהנדסה B.Sc; בעל ניסיון בביצוע תפקיד מרכזי בתכנון או בהקמה של מערכת תקשורת אלחוטית בתחומי הרט"ן והמיקרוגל או מערכת שידורים דיגיטאלית לציבור - DTT, במהלך 10 השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה.
	24.5. מהנדס  מס' 2- בעל תואר ראשון בהנדסה B.Sc.; אשר שירת כקצין בצה"ל בדרגת רב סרן לפחות, ועסק בזמן שירותו הצבאי בתכנון או בניהול מערך הספקטרום האלקטרומגנטי של צה"ל בתקופה של 3 שנים לפחות.
	24.6. רואה חשבון - בעל תואר ראשון בכלכלה/מנהל עסקים וחשבונאות, בעל רישיון לראיית חשבון ממועצת רואי החשבון שבמשרד המשפטים ובעל ניסיון של לפחות 5 שנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה בתחום החשבונאות הממשלתית בישראל או בתחום חברות ציבוריות.
	25. מהנדס מס' 1 ומהנדס מס' 2 יידרשו לעבור תחקיר לסיווג בטחוני בתוך חודשיים מהחתימה על ההסכם בין היועץ ומשרד התקשורת, בהתאם לרמת הסיווג אשר ייקבע קב"ט משרד התקשורת לאחר התייעצות עם הגורמים הרלוונטיים. ככל שאחד המהנדסים לא יקבל את רמת הסיווג הביטחוני שת...
	26. במידה וגם המהנדס המחליף לא יקבל את רמת הסיווג הביטחוני שתקבע, המשרד יהיה רשאי לפסול את ההצעה ולבחור את ההצעה אשר דורגה במקום השני, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.
	27. לעניין מכרז זה:
	27.1. לעניין כלכלן מס' 1: "תואר" - תואר ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או ממוסד מוכר להשכלה גבוהה שנכלל במדד הבין-לאומי THE (Times Higher Education) בדירוג של עד 800 או במדד הבין-לאומי שאנגחאי (S...
	27.2. לעניין יתר אנשי הצוות: "תואר" -  תואר ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח -1958.
	28. לצורך בחינת העמידה בתנאי זה על המציע לצרף תעודות המעידות על השכלתם וניסיונם של אנשי הצוות כמפורט בנספח א2 למכרז. על המציע לפרט את התפקידים שאותם ביצעו חברי הצוות, ובכלל זה מהות התפקיד, הגוף שבו בוצע התפקיד, מועד ביצוע התפקיד ותקופת ביצוע התפקיד. כ...
	29. מובהר בזאת שעל המציע להתחייב כי אנשי הצוות המוצע ורק הם יבצעו את העבודה, אלא אם התקבל אישור מראש ובכתב מהמזמין להחליפם באנשי צוות אחרים בעלי ניסיון ומיומנות זהים או גבוהים יותר.

	היקף ההתקשרות והמשכה
	30. תקופת ההתקשרות הכוללת עם היועץ היא לתקופה של 24 חודשים, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם היועץ או עד השלמת מתן השירותים, לפי המוקדם ביניהם ("תקופת ההתקשרות").
	31. למזמין נתונה אופציה חד צדדית להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובהודעה מראש ובכתב ("תקופת ההתקשרות הנוספת").
	32. המזמין רשאי, בהודעה בכתב של 30 ימים מראש, להפסיק את ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא חובת הנמקה. במקרה כזה תשולם תמורה ליועץ עד למועד סיום ההתקשרות בהתאם להיקף העבודה שבוצעה בפועל ושאישר המזמין.
	33. המזמין שומר לעצמו את האפשרות להגדיל את היקף שעות הייעוץ ותקופת ההתקשרות בהתאם לצורך, הכל בכפוף להוראות תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993.

	התמורה בגין ההתקשרות
	34. המציע יצרף להצעתו, באופן נפרד, הצעת מחיר לביצוע הייעוץ. הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת וסגורה, נקובה בשקלים חדשים ובהתאם לנספח א'1. על גבי המעטפה יהיה רשום כדלקמן: "הצעת מחיר במכרז מתן שירותי ייעוץ בתחום תמחור אגרות בגין שווי התדרים". המעטפה הסגורה ...
	35. הצעת המחיר תחולק לשני חלקים:
	שלב א' – תשלום עבור הייעוץ על פי אבני הדרך דלעיל.
	שלב ב' - ביצוע שינויים במודלים לתמחור אגרות התדרים ולהערכת שווי נכסי התדר של מדינת ישראל במקרים שבהם יבקש המשרד להכניס את השינויים לאחר שהשלים היועץ את כל מחויבויותיו לפי אבן הדרך הרלוונטית. הצעת המחיר עבור שלב ב' תהיה במחיר לפי שעה באופן שהמציע יציין...
	36. התשלום עבור ביצוע העבודה בשלב א' יתבצע ב-5 פעימות כמפורט להלן:
	36.1. פעימה 1: לאחר השלמת אבן דרך מס' 1 ישולמו 7.5% מהתמורה.
	36.2. פעימה 2: לאחר השלמת אבן דרך מס' 2 ישולמו 10% מהתמורה.
	36.3. פעימה 3: לאחר השלמת אבן דרך מס' 3 ישולמו 27.5% מהתמורה.
	36.4. פעימה 4: לאחר השלמת אבן דרך מס' 4 ישולמו 35% מהתמורה.
	36.5. פעימה 5: לאחר השלמת אבן דרך מס' 5 ישולמו 20% מהתמורה.
	37. התשלום עבור שעת עבודה של כל אחד מחברי הצוות, למעט כלכלן מס' 1, לא יעלה על התעריפים הנקובים על פי הודעה "תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" מס' 13.9.2.1, המתעדכנת מעת לעת והמצ"ב כנספח ט' לפנייה זו. היקף השעות עבור כל חברי הצוות לא יעלה על 50...
	38. תעריף שעת עבודה של כלכלן מס' 1 לא יעלה על 600 דולר ארה"ב (ללא מע"מ). היקף השעות לעניין זה הוא עד 300 שעות עבודה. המשרד אינו מתחייב לביצוע כל השעות. ביצוע השעות יהיה בהתאם לשיקול דעתו של המשרד. כמו כן יובהר כי סכום הנקוב בדולרים ישולם בשקלים על פי ...
	39. שעת עבודה לעניינו של הליך זה היא 60 דקות מלאות.
	40. התמורה תשולם בהתאם לשעות העבודה אשר יבוצעו בפועל, וזאת לאחר שנתקבל אישורו של המזמין או נציג מטעמו לדוחות השעות אשר יגיש היועץ.
	41. יובהר כי למעט תשלום התמורה השעתית הנקובה בהצעה לא יהיה זכאי היועץ לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן השירותים, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל וכיוצא באלה.
	42. כלכלן מספר 1 יידרש להגיע לישראל עד 5 פעמים, כמפורט להלן, לשהות של לפחות שני ימי עבודה מלאים בהיקף כולל של 20 שעות עבודה בכל הגעה – זאת במסגרת מתן השירות על פי אבני הדרך וללא תשלום שעתי נפרד.
	42.1. ביקור ראשון - פגישת הכרות לאחר הזכייה;
	42.2. ביקור שני - לאחר השלמת אבן דרך מספר 3;
	42.3. ביקור שלישי - השתתפות בהליך השימוע בע"פ, ככל שיתקיים בהתאם להחלטת המשרד;
	42.4. ביקור רביעי וחמישי – על פי דרישת המזמין.

	סודיות
	43. היועץ וכל אחד מאנשי הצוות יתחייבו על שמירת סודיות בהתאם לנוסח ההתחייבות המצורף כנספח ד' למכרז זה לגבי כל מידע הנוגע, במישרין או בעקיפין, לשירותי הייעוץ.
	44. המציע יצרף להצעתו התחייבות חתומה לשמירת סודיות בנוסח המצורף כנספח ד' למכרז. כמו כן, יצרף המציע התחייבות כי אם ייבחר כזוכה במכרז הוא ידאג לכך שכל אחד מאנשי הצוות וכל מי מטעמו שיספקו את השירות מושא מכרז זה יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף.
	45. היועץ יתחייב כי לא יציג לאף גורם, למעט לנציגי המזמין, את תוצאות הייעוץ ובכלל זה כל מסמך שיכין הזוכה במסגרת מתן השירותים, בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחריה, זולת אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מהמזמין.
	46. מידע שיוגדר כמידע בעל רגישות\סודיות ביטחונית ייחשף רק לחברי צוות שהוסמכו לרמת סיווג בטחוני מתאימה. על חבר צוות שנחשף למידע בטחוני חל איסור לחשוף את המידע הרגיש לחבר צוות אחר שלא הוסמך לרמת סיווג בטחוני מתאימה.

	ניגוד עניינים
	47. לא תתאפשר העסקתו של יועץ, לרבות כל אחד מאנשי הצוות, המצוי במצב של ניגוד עניינים כמפורט בנספח ג' למכרז.
	48. המציע וכל אחד מאנשי הצוות יחתמו על ההצהרה המפורטת בנספח ג' למכרז.
	49. לאחר בחירת הזוכה יידרש הזוכה וכל אחד מאנשי הצוות למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים, בנוסח המצורף כנספח ה'. יובהר כי תנאי לחתימה על הסכם התקשרות בין הזוכה לבין המשרד הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומילוי השאלון, ובמידת הצורך על פי החלטת היועצת ...
	50. על המציע ועל כל אחד מאנשי הצוות המוצע להצהיר כי במהלך תקופת ההתקשרות עם המזמין הם לא ייצגו או יפעלו מטעם כל גורם שהוא אל מול משרד התקשורת.
	51. הזוכה וכל אחד מאנשי הצוות המוצע יחויב במהלך תקופת ההתקשרות בדיווח ליועצת המשפטית של משרד התקשורת על כל פעולה או ייצוג של גורם כלשהו אשר עבודת הייעוץ עשויה להיות רלוונטית לגביו.
	52. בכפוף לאמור לעיל, למפורט בהתחייבות להיעדר ניגוד עניינים ובהסדר ניגוד העניינים היועץ לא יהיה מנוע מלספק את שירותיו המקצועיים לגורמים אחרים.

	ביטוח
	53. היועץ יתחייב לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בהסכם ובנספח י' הביטוח המצורף למכרז זה ולהסכם, ובכלל זה ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח רפואי, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד התקשורת, ולהציג למזמין את ...
	54. היועץ ימציא למזמין את העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, עד למועד חתימת ההסכם;
	55. היועץ יתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם המזמין, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. היועץ יתחייב כי הוא יחדש את פוליסות הביטוח מדי שנה בשנה כל עוד ההסכם עם המזמין בתוקף, וימציא למזמין את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות ו...
	56. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח בהסכם ובנספח הביטוח כדי לפטור את היועץ מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי מכרז זה וההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של המזמין על כל זכות או סעד המוקנים לו על פי דין ועל פי מכרז זה וההסכם.

	תהליך בחירת הזוכה ואמות המידה לבחירת הזוכה
	57. הליך בחירת זוכה בעקבות מכרז זה יתבצע במספר שלבים:

	השלב השני - בחינת איכות ההצעות  - משקל של  70 נקודות
	58. מציע אשר יעמוד בתנאי הסף ייבדק בכל הנוגע לטיב הצעתו, כישורי הצוות שאותו הוא מציע, ניסיון, מיומנות ואיכות, באופן המעניק את מרב היתרונות למזמין.
	59. איכות ההצעות תיבדק על פי אמות המידה המפורטות להלן:
	לצורך קביעת הניקוד בסעיפים 2 עד 6 לעיל - על המציע לפרט את עבודות הייעוץ שביצע כל אחד מאנשי הצוות המוצע. הפירוט יכלול מידע מפורט ביחס לכל אחת מעבודות הייעוץ, ובכלל זה פרטים אודות הגוף עבורו בוצעה העבודה, מועד ביצוע העבודה, נושא העבודה, היקף העבודה (שעו...

	השלב השלישי - הצעות המחיר - 30 נקודות
	60. לאחר מתן הניקוד למציעים בשלב השני תיפתחנה המעטפות שבהן מצויות הצעות המחיר של ההצעות שעברו לשלב הבא ותיבחנה הצעות המחיר של המציעים השונים. הציון בגין המחיר יינתן כדלקמן: ההצעה הזולה ביותר תקבל את הציון המקסימאלי של הנקודות, וההצעות האחרות יקבלו ציו...
	61. הצעת המחיר תכלול -
	61.1. הצעת מחיר עבור שלב א' (אבני הדרך) – 23 נקודות;
	61.2. הצעת המחיר עבור שלב ב' – 300 שעת עבודה של כלכלן מס' 1 - 6 נקודות;
	61.3. הצעת מחיר עבור שלב ב' - שעת עבודה של כל אחד מאנשי הצוות, למעט כלכלן מס' 1 – 1 נקודות.
	62. ההצעה הזולה ביותר עבור כל שלב תקבל את הציון המקסימלי (23, 6 או 1), וההצעות האחרות יקבלו ציון יחסי להצעה זו על פי הנוסחה הבאה:
	63. לאחר מכן יסוכמו שלוש התוצאות (בעד חלקי הצעת המחיר) והתוצאה תהווה את הציון המשוקלל בשלב הצעות המחיר.
	64. למען הסר ספק מובהר כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים נוספים (אשר ידורגו במקומות הבאים) לפי סדר דירוגם בשלב הרביעי כאמור לעיל, לצורך אספקת השירותים.

	מסמכים נדרשים
	על המציע לצרף להצעתו את הנספחים הנדרשים לפי תנאי מכרז זה ובכלל זה את:
	65. כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, ובכלל זה:
	65.1. אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם, שהוא נוהג לדווח על הכנסותיו ושהוא מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.
	65.2. אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, בנוסחים המצורפים למכרז זה כנספחים ז' ו-ח'.
	65.3. תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה) התשע"ו  2016בנוסח המצורף כנספח ו'.
	66. הצעת מחיר ברורה ונפרדת במעטפה סגורה ונפרדת ערוכה כדלקמן: הצעת מחיר כוללת לכל נותני השירותים מטעם המציע, ללא  מע"מ, נקובה בש"ח, בהתאם לנספח א'1. על גבי המעטפה יהיה רשום כדלקמן: "הצעת מחיר עבור מכרז מס' 2017/009 - מתן שירותי ייעוץ - תמחור אגרות הספק...
	המעטפה הסגורה והנפרדת תוכנס למעטפת הצעת השירותים הכללית מטעם המציע והמזמין יפתח אותה רק בשלב השלישי.
	67. תעודות תקפות נכון למועד הגשת ההצעות בהליך זה, ולפי העניין: תעודת עוסק מורשה או אישורים מתאימים לגבי רישום כתאגיד. אם המציע הוא תאגיד, מותנית השתתפותו בהליך זה בהמצאת אישורים לגבי רישומו כתאגיד על פי דין, ובהמצאת תצהיר מאומת ע"י עו"ד לגבי מורשי החת...
	68. אישור מרו"ח של החברה על ניהול ספרים כחוק;
	69. אישור בדבר העדר חובות לרשם החברות;
	70. כתב הסכמה לעיון במרשם הפלילי - נספח ט"ו, עבור המציע ועבור כל אחד מאנשי הצוות;
	71. אישורים המעידים על השכלה אקדמית של חברי הצוות;
	72. קורות החיים של חברי הצוות המוצע לביצוע העבודה;
	73. פירוט מלא אודות הניסיון המקצועי וניסיון קודם בביצוע עבודות ייעוץ;
	74. עותק של לפחות עבודה אחת של תמחור ספקטרום שביצע כלכלן מס' 1 , בהיקף כספי של לפחות 50,000 דולר ארה"ב לכל עבודה, אישור של הגורם המזמין על ביצועה בפועל ופרטי איש קשר מטעם מזמין העבודה.
	75. נספח ב' - הסכם ההתקשרות המצורף למכרז זה כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה בראשי תיבות בכל עמוד, וחותמת וחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף ההסכם.
	76. נספח א' - טופס הצעה בחתימת המציע בכל עמוד.
	77. נספחים א'2 ו- א'3 הכוללים את הפרטים הנדרשים בהם.
	78. נספח ג' התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים שעליה יחתום המציע והתחייבות חתומה עבור כל אחד מאנשי הצוות המוצע.
	79. נספח ד' התחייבות בדבר שמירת סודיות שעליה יחתום המציע והתחייבות חתומה עבור כל אחד מאנשי הצוות המוצע.

	ערבות ביצוע
	הזוכה במכרז יידרש להפקיד בידי המזמין טרם חתימת ההסכם ערבות ביצוע. ערבות הביצוע תהיה ערבות בנקאית ע"ס 130,000 ₪ בנוסח שצורף למכרז כנספח י"א שתהא תקפה למשך כל תקופת ההתקשרות וכן למשך 60 ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות.

	תנאים כלליים
	80. מציע שיש לו שאלות או הערות בקשר למכרז זה על כל נספחיו מוזמן לפנות אל הגב' אליאן רובנוביץ, מת"ח תקציב ורכש, משרד התקשורת:
	81. יובהר כי רק שאלות בכתב תזכינה למענה וכי רק תשובות בכתב תחייבנה את המזמין.
	82. המועד האחרון להעברת שאלות והערות כאמור הוא יום  9/11/2017 עד השעה 16:00. פניות או בקשות שתועברנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה.
	83. המועד האחרון למתן תשובות לשאלות והערות הוא עד יום  16/11/2017 עד השעה 13:00.
	84. יש להגיש את ההצעות אך ורק בתיבת המכרזים של משרד התקשורת ברח' יפו 23, ירושלים, קומה ב', בצירוף כל המסמכים הנלווים במעטפה גדולה סגורה שעליה כתוב "מכרז פומבי מס' 2017/009" לא יאוחר מיום 30/11/2017 עד השעה 13:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות").
	85. המזמין רשאי בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז זה, על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
	86. הצעות שתגענה אחרי המועד האחרון להגשת הצעות לא תובאנה כלל לדיון.
	87. את ההצעות יש להגיש ב- 5 עותקים בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים.
	88. המציע מתבקש לסמן באופן בולט את החלקים בהצעתו, המהווים לדעתו מידע סודי  שאין לגלותו. יש לציין, כי ההצעה הכספית לא נכללת בהגדרה זו. יובהר כי המציע לא יוכל לדרוש מהוועדה לקבל פרטים לגבי הצעות של מציעים אחרים, החופפים את אלו שסומנו על ידו כמידע סודי ו...
	89. החלקים שלא סומנו כמידע חסוי ייחשבו כמידע הניתן לגילוי במידת הצורך. ההחלטה הסופית לגבי איזה חלקים מההצעה לפרסם ככל שיידרש, הינה בסמכות ועדת המכרזים של המשרד.
	90. המזמין רשאי לפנות אל המציעים, או אל מי מהם, לקבלת הבהרות על הצעותיהם.
	91. המזמין רשאי לבטל את הליך המכרז בכל עת, משיקוליו הבלעדיים.
	92. יובהר כי המזמין רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לבחור ביותר מהצעה אחת, וכן עשוי הוא לפי הצורך לפנות בבקשה לקבלת הצעות נוספות.
	93. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם הזוכה.
	94. המזמין רשאי בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות לפנות למציע שדורג במקום הבא אחרי הזוכה/הזוכים, ולהציע לו לבצע את השירותים לתקופת ההתקשרות שנותרה לפי מכרז זה או את היקף שעות העבודה שנותרו לפי מכרז זה, וזאת במקרה שבו התברר כי הזוכה/הזוכים במכרז זה אינם עומד...
	95. המזמין אינו חייב לבחור בהצעה כלשהי, בכלל זה בזולה ביותר, והוא רשאי לפנות למציעים פוטנציאליים נוספים בכל מועד שימצא לנכון, מטעמים תקציביים או אחרים.
	96. יודגש - המשרד אינו מתחייב להעסיק את היועץ במכסת שעות כלשהי, בין אם בשלב א' ובין אם בשלב ב', והוא רשאי לקבוע את היקף ההתקשרות לפי שיקול דעתו הבלעדי.
	97. למען הסר ספק מובהר, כי אין בהודעה על זוכה במכרז זה כדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המזמין והזוכה, וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על הסכם ההתקשרות בין הצדדים המזמין רשאי לבטל או לשנות את החלטתו על פי שיקול דעתו הבלע...
	98. חתימה על הסכם ההתקשרות מצד המזמין מותנית בקיומו של תקציב.
	99. תקופת ההתקשרות תחל ביום חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על הסכם ההתקשרות.
	100. הזוכה ומי מטעמו יתחייבו להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על פי הסטנדרטים המקצועיים וכללי האתיקה המקצועית המקובלים.
	101. הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות, ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים כמפורט בנספח י"ד למסמכי המכרז. ל...
	102. מובהר בזאת כי כל חומר ומידע שיאסוף הזוכה במהלך מתן השירותים יועמד לרשות המזמין או מי מטעמו ללא תנאי, וכי המזמין הינו הבעלים הבלעדי במידע ולא תהיה למציע או למי מטעמו כל טענה או תביעה בנוגע לכך.
	103. אין באמור לעיל בכדי לפגוע בכל זכות הקיימת למזמין על פי חוק חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 או התקנות על פיו.


	א. עבור כל שנת ניסיון בצבא בתכנון או בניהול מערך הספקטרום האלקטרומגנטי של צה"ל - 1 נקודה. סה"כ ניתן לקבל  בסעיף זה 4 נקודות.    
	ב. עבור כל שנת ניסיון או ביצוע עבודה בהיקף של 250 לפחות שעות בבניה או בתכנון של מערכות רדיו - 4 נקודות.
	תאריך: ______________ חתימת המציע (מורשה חתימה): _____________________
	מסמך זה יוגש במעטפה נפרדת וסגורה
	1. מחיר עבור ביצוע שלב א' (אבני הדרך) - ___________ ₪ (ללא מע"מ).
	1.1. המחיר בגין ביצוע שלב א' יוצמד לשינויים במדד המחירים לצרכן בהתאם לפרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
	1.2. כלי ההצמדה על פי הוראת תכ"ם 7.17.2.
	1.3. מדד בסיס - המדד הידוע ביום אחרון להגשת ההצעות.
	2. מחיר לשעת עבודה עבור ביצוע שלב ב' - עבור כלכלן מס'  1 - _____ ₪ (ללא מע"מ) (לא יותר מ-600 דולר ארה"ב).
	3. עבור ביצוע שלב ב' - עבור חבר הצוות למעט כלכלן מס' 1 – אחוז ההנחה מהתעריף המרבי של החשב הכללי הוא - _____. ההצעה הכספית לא תעלה על התעריפים המקסימליים המפורטים בטבלה שלהלן (הנוסח המחייב הוא זה המופיע בחוזר חשב כללי "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חי...
	*תעריף ההתקשרות עבור שלב ב' למעט כלכלן מס' 1 יהיה החל מהשעה הראשונה 90% מתעריף ההצעה הזוכה, ובין היתר על פי התנאים הבאים:
	3.1. אחוז ההנחה הינו אחיד עבור כלל נותני השירותים ללא תלות בדרגת היועץ כאמור בהוראת התכ"ם מס' 13.9.2 מצ"ב כנספח ט'.
	3.2. התעריף יקבע בהתאם לסיווג היועץ על פי השכלתו וניסיונו בהתאם להוראת תכ"ם 13.9.2.1 סעיף 2 יועצים לניהול (מקצועות שונים) – תעריפים לתשלום מצ"ב כנספח ט'.
	3.3. כעבור שנתיים ממועד תחילת ההתקשרות הראשונה תבוצע הפחתה נוספת של 10% מתעריף ההצעה הזוכה כך שתעריף ההתקשרות עם היועץ יהיה 90% כפול 90% מתעריף ההצעה הזוכה, כלומר – 81% * ההצעה הזוכה.
	3.4. התעריפים יוצמדו לתעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים הקבועים בהוראת תכ"ם מס' 13.9.2.1.
	4. המחירים בהצעת המחיר נכונים ומעודכנים למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ויחייבו את היועץ בכל תקופת ההתקשרות.
	5. הצעת המחיר היא במחירים קבועים וסופיים ומהווה תמורה כוללת עבור השירות מושא פנייה זו, ולא תשולם כל תוספת שהיא עבור הוצאות הכרוכות או נלוות לביצוע השירותים.
	6. לא תידרש תוספת מחיר עבור השירותים הנדרשים מעבר למחירים כמפורט לעיל.
	7. תנאי תשלום: על פי הוראת תכ"ם 1.4.3 המצ"ב כנספח י"ב.
	8. תוקף ההצעה: הצעה זו תעמוד בתוקף 120 יום מן התאריך הנקוב מטה.


	1. פרשנות ונספחים
	1.1. המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו;
	1.2. המכרז הוא חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ופרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות בצורה המלאה ביותר;
	1.3. מסמכי המכרז לבחירת יועץ למתן שירותי יעוץ לצורך תמחור אגרות הספקטרום האלקטרומגנטי והערכת נכסי הספקטרום האלקטרומגנטי של מדינת ישראל על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויצורפו כנספחים להסכם זה;
	1.4. כותרות ההסכם הן לנוחיות בלבד, ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן;
	2. הגדרות
	3. היקף ההתקשרות ותקופת ההסכם
	3.1. ההסכם ייכנס לתוקף במועד חתימתו על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין ויעמוד בתוקף למשך 24 חודשים ממועד החתימה כאמור או עד השלמת מתן השירותים, לפי המוקדם ביניהם;
	היועץ נדרש להשלים את ביצוע שלב א' בלוח הזמנים המפורט במכרז.
	למזמין שמורה האופציה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם ב-3 תקופות נוספות בנות 12 חודשים נוספים כל אחת, בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה בכלל ולעניין המחיר בפרט, לצורך מתן שירותי הייעוץ.
	למען הסר ספק המזמין יכול להאריך את התקופה שנקבעה לכל אחת מאבני הדרך באופן נפרד וכן את התקופה הכוללת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
	3.2. המזמין יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לשנות בהודעה בכתב ומראש כל אחת מהמטלות שיוטלו על היועץ ולשנות את היקף שעות העבודה.
	3.3. המזמין יהיה רשאי לפי לשיקול דעתו הבלעדי להשתמש בשירותי יועצים אחרים.
	3.4. המזמין לא יחויב בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור או בקשר לשינוי היקף השירות המתבקש, ביטולו ושינוי תקופת ההסכם. כל שינוי כאמור לא ישמש ליועץ עילה לתביעת פיצויים מכל סוג שהיא.
	3.5. סיום מוקדם של ההסכם:
	3.5.1. המזמין רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בתקופת ההסכם על ידי מתן הודעה בכתב ליועץ לפחות 7 ימים מראש, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה חייב לנמק את החלטתו.
	3.5.2. המזמין רשאי מטעמי ביטחון להביא הסכם זה לידי סיום לאלתר או לדרוש הפסקת עבודתו של כל מי שבא מטעם היועץ למתן שירותי הייעוץ.
	במקרה של סיום ההסכם כאמור ישלם המזמין ליועץ תמורה בגין השירות שנתן היועץ עד למועד הביטול.
	4. תמורה
	4.1. תמורת מילוי התחייבויותיו של היועץ על פי הסכם זה ישלם המזמין ליועץ תמורה לפי אבני הדרך שנקבעו במכרז וכן עבור שעות העבודה שביצע בפועל, ושתחושב על פי הצעת המחיר שהגיש היועץ המצורפת כנספח א'1. יודגש כי התשלום לפי שלב ב' לחבר צוות שאינו כלכלן מס' 1 כפ...
	"תעריף מרבי לשעת עבודה" מחושב לפי הוראת תכ"ם 13.9.2 לגבי תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים.
	4.2. תשלום עבור נסיעות ישולם בהתאם להוראת החשב הכללי המפורטות בהוראת תכ"ם 13.9.2 לגבי החזר נסיעות לנותן שירותים בתפקיד ובהתאם לטבלת המרחקים המופיעה בהוראת תכ"ם מספר 13.9.2, על עדכוניה מעת לעת;
	4.3. התשלום בגין אבני הדרך יבוצע לאחר שהיועץ יגיש את המסמכים שנדרשו ממנו בהתאם ללוח הזמנים שנקבע במכרז ולאחר שהמזמין יבחן האם תוצרי העבודה נעשו לשביעות רצונו בכל הנוגע לביצוע שלב ב' היועץ יגיש למזמין דו"ח חודשי מפורט של שעות שבוצעו בפועל במהלך החודש ה...
	במידה ותוצרי העבודה כאמור נעשו לשביעות רצון המזמים הוא יאשר בכתב את המשך ההליך לביצוע תשלום התמורה, ואם לא, המזמין יבקש מהיועץ להשלים ולתקן את הדרוש השלמה ותיקון.
	4.4. מענק הקדמת אבן דרך מספר 1 ואבן דרך מספר 2 :
	4.4.1. היועץ יהיה זכאי למענק הקדמה בסך 15,000 ₪ (לפני מע"מ) לכל חודש של הקדמה בלוחות הזמנים של ביצוע אבני הדרך מספר 1 ומספר 2 בלבד, וזאת עד תקרה של 30,000 ₪ לפני מע"מ.
	4.4.2. מענק ההקדמה ישולם כנגד הצלחה בקיצור לוחות הזמנים כאמור ואספקת תוצר לשביעות רצון המזמין לאיכות התוצר, לרבות אישור המזמין לעמידה בכל אחת מאבני דרך מספר 1 ומספר 2.
	4.4.3. יובהר, כי הזכאות למענק ההקדמה תיקבע בהתאם לקיצור לוח הזמנים לאותם אבני הדרך בלבד. היועץ יהיה מנוע מלטעון לזכאות למענק ההקדמה בכל מקרה של עיכוב כלשהו בלוח הזמנים מכל סיבה שהיא, בין שתלויה ביועץ, בין שתלויה במזמין (לרבות בשל עיכובים באספקת חומרים...
	4.4.4. תשלום מענק ההקדמה (ככל שהיועץ יהיה זכאי לכך) יבוצע במועד זכאות היועץ לתשלום עבור אבן הדרך שביצועה הוקדם.
	4.5. לאחר אישור המזמין כאמור המזמין ישלם ליועץ את התמורה בהתאם להוראת תכ"ם מספר 1.4.3 המצורפת להסכם זה כנספח י"ב'. במניין הימים לא תילקח בחשבון תקופה שבה הוגשו דו"ח או חשבונית שגויים או שלא בהתאם למפורט בהסכם זה.
	4.6. סכום הנקוב בדולרים ישולם בשקלים על פי שערו היציג של הדולר במועד התשלום.
	4.7. יובהר כי למעט תשלום התמורה כאמור בסעיף זה לא יהיה זכאי היועץ לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן שירותי הייעוץ, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל וכיו"ב.
	4.8. לא תשולם תמורה ליועץ אם לא סופקו בפועל שירותי הייעוץ לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
	4.9. היועץ לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין שירותים שנתנו מי מטעמו של היועץ שלא חתמו על התחייבות לשמירת סודיות והתחייבות להעדר ניגוד עניינים המצורפות להסכם זה.
	4.10. היועץ לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין שירותים שנתנו מי מטעמו של היועץ שלא קיבלו את אישור המזמין לצורך מתן שירותי הייעוץ בהתאם למפורט במכרז ובהסכם זה.
	5. הצהרות והתחייבויות היועץ
	היועץ מצהיר ומתחייב בזאת כי:
	5.1. הוא בעל ניסיון במתן שירותי הייעוץ ומסוגל לתת את שירותי הייעוץ ולמלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה.
	5.2. הוא קרא את כל תנאי המכרז ודרישותיו, הבין אותם והוא מתחייב להעניק את שירותי הייעוץ בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון המשרד ובמועדים הנדרשים, והכל בכפוף להוראות הסכם זה.
	5.3. כל הפרטים שמסר למזמין בהצעתו, ובכלל זה פרטים על אנשי הצוות, המידע אשר ברשותו, ויכולתו לבצע את שירותי הייעוץ הם מלאים ונכונים.
	5.4. עומדים לרשותו בכל עת כל הציוד והאמצעים הדרושים לצורך מתן שירותי הייעוץ בהתאם להסכם זה.
	5.5. ישתף פעולה עם המזמין בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ויעמוד לרשות המזמין באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, בהתאם לצרכי המזמין, ככל שיידרש מאת המזמין או מי מטעמו.
	5.6. יספק את השירותים באופן אישי וכי הוא ישתתף בכל הפגישות עם נציגי המזמין ועם כל הגורמים הרלוונטיים לצורך מתן שירותי הייעוץ.
	היועץ רשאי להיעזר לשם מתן שירותי הייעוץ באנשי צוות או במומחים שהוא אינו מעסיק דרך קבע, ובלבד שקיבל אישור מוקדם לכך בכתב מאת המזמין.
	5.7. היועץ מתחייב להגיש למזמין כל עזרה שתהיה קשורה או כרוכה בהבהרת, הבנת או הצגת שירותי הייעוץ ותוצאותיהם, הן במשך תקופת ההסכם והן לאחר סיומו, ללא תוספת תמורה. האמור כולל למשל השתתפות בישיבות אצל המזמין או בישיבות שבהן המזמין משתתף, אך אינו כולל שירות...
	5.8. יודיע מיד למזמין בכתב ובע"פ ולכל המאוחר בתוך 48 שעות על כל שינוי במעמדו החוקי ועל כל מקרה שבו אין באפשרותו להעניק את שירותי הייעוץ ועל כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה והמכרז, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא ועל כל עניין...
	5.9. היועץ לא יעשה שימוש בתואר "יועץ למשרד התקשורת" או כל תואר דומה לו, ולא יעשה שימוש בעובדה שהוא נותן את שירותי הייעוץ ושימוש בשם המשרד לצורכי פרסום, פרסומת או קידום מטרה עסקית או אחרת, ללא אישור המזמין מראש ובכתב.
	5.10. ביטחון
	5.10.1. היועץ מצהיר שלא ידועה לו על כל מניעה ביטחונית לכריתת הסכם זה או למתן שירותי הייעוץ על ידו.
	5.10.2. היועץ מודע ומסכים לכך שהוא וכל מי שבא מטעמו למתן השירות נתון לחקירה ביטחונית מטעם המזמין ככל שהמזמין יראה לנכון, והוא מסכים לשתף פעולה בכל חקירה כאמור ולגלות גילוי מלא כל מידע שיתבקש ממנו במסגרתה. היועץ יעשה ככל אשר ביכולתו כדי להבטיח את שיתוף...
	5.10.3. היועץ מתחייב לציית ולמלא ולגרום לכך שכל כל מי שבא מטעמו במתן שירותי הייעוץ יציית וימלא אחר כל הוראות הביטחון של המזמין, לרבות בקשר לשירותי הייעוץ, להעסקת גורמים נוספים במתן שירותי הייעוץ ולאבטחת מידע סודי.
	5.11. ביקורת - היועץ יאפשר למבקר הפנימי של המזמין או מי שימונה על ידו לכך לקיים אצלו ביקורת מקצועית בכל הנוגע להסכם זה וביצועו.
	6. ביטוח
	היועץ מתחייב לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד התקשורת, ולהציג למזמין את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים. גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
	6.1. ביטוח חבות מעבידים
	6.1.1. היועץ יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
	6.1.2. גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
	6.1.3. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;
	6.1.4. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד התקשורת היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.
	6.2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
	6.2.1. היועץ יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
	6.2.2. גבול האחריות לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
	6.2.3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross  Liability;
	6.2.4. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם;
	6.2.5. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד התקשורת, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היועץ והפועלים מטעמו.
	6.3. ביטוח  אחריות מקצועית
	6.3.1. היועץ יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;
	6.3.2. הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של היועץ, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר למתן שירותי ייעוץ לתמחור אגרות הספקטרום האלקטרומגנטי והערכ...
	6.3.3. גבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב;
	6.3.4. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
	6.3.4.1. מרמה ואי יושר של עובדים;
	6.3.4.2. אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות היועץ כנגד מדינת ישראל משרד התקשורת;
	6.3.4.3. אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;
	6.3.4.4. הארכת תקופת הגילוי לפחות ל-6 חודשים.
	6.3.5. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד התקשורת ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היועץ וכל הפועלים מטעמו.
	6.4. ביטוח רפואי (ליועצים המגיעים מחו"ל)
	קיומו של ביטוח רפואי עבור היועץ/הכלכלן. הכיסוי יחול מעת יציאתו למתן השירותים בישראל ממדינת המוצא בחו"ל ועד לשובו אליה בגמר מתן השירותים. הכיסוי יכלול לכל הפחות: הוצאות פינוי לבית חולים, תשלום הוצאות לבית החולים עבור אשפוז, לרבות תשלומים לרופאים, ניתוח...
	6.5. כללי
	בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:
	6.5.1. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים מדינת ישראל – משרד התקשורת, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל;
	6.5.2. בכל מקרה שבו אחד הצדדים צמצם או ביטל את הביטוח לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התקשורת;
	6.5.3. המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד התקשורת ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;
	6.5.4. היועץ אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;
	6.5.5. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על היועץ;
	6.5.6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח אם קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל - משרד התקשורת, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;
	6.5.7. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.
	6.6. היועץ ימציא את העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור למדינת ישראל - משרד התקשורת עד למועד חתימת ההסכם;
	6.7. היועץ מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל - משרד התקשורת, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. היועץ מתחייב לחדש את פוליסות הביטוח מדי שנה בשנה כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל – משרד התקשורת בתוקף;
	6.8. היועץ מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למדינת ישראל - משרד התקשורת לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח;
	6.9. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את היועץ מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי המכרז והסכם זה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד התקשורת על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי המכרז והסכם זה.

	7. סודיות
	7.1. היועץ מצהיר בזאת שידוע לו כי המידע שיקבל והמידע שאליו ייחשף במהלך מתן שירותי הייעוץ הוא בעל רגישות מיוחדת ובגדר סודות מקצועיים, וכי העברת המידע האמור עלולה להסב למזמין נזקים משמעותיים במישורים שונים.

	7.2. היועץ מתחייב לשמור את המידע ואת הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולא לעשות בהם כל שימוש למעט לצורך מתן השירותים, במהלך תקופת ההסכם ולאחריה. בכלל זה, היועץ מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ואת הסודות המקצועיים,...
	7.3. המזמין רשאי לתת הוראות ליועץ בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי ביטחון מיוחדים, הסדרי מידור ונוהלי עבודה מיוחדים והיועץ מתחייב למלא אחר דרישות אלו.
	7.4. היועץ ואנשי הצוות ומי מטעמו יחתמו על הצהרת סודיות בנוסח המצורף כנספח ד' להסכם זה.
	7.5. היועץ מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה עלולה להיות, בין היתר, עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, התשל"ז–1977, ובפרט לפי סעיפים  118 ו- 119 לחוק האמור המצורפים להסכם זה כנספח י"ג''.
	8. ניגוד עניינים
	8.1. בסעיף זה "היועץ" – לרבות אנשי הצוות.
	8.2. היועץ מצהיר ומתחייב כי הוא אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים ואינו מקיים קשרים עסקיים או קשרים אחרים, ובכלל זה קשר עם הגורמים המפורטים בנספח ג' להסכם זה, אשר עלולים להביא אותו להימצא במצב של ניגוד עניינים למזמין או לנושאים הקשורים לשירותי הייעוץ.
	8.3. היועץ מתחייב כי לא יהיה לו במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים עניין אישי או ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, במישרין או בעקיפין, וקשרים עסקיים או קשרים אחרים ביחס לנושא הייעוץ או ביחס לגורמים המפורטים בנספח ג'.
	על היועץ להודיע ליועצת המשפטית של משרד התקשורת על כל נתון או מצב שבשלם הוא או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לו הנתון או המצב האמורים.
	8.4. היועץ מתחייב כי במהלך 12 חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים הוא לא יעסוק או יועסק או יעניק שירותים או יקיים קשרים עסקיים או קשרים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין לשירותי הייעוץ.
	על היועץ לדווח מראש ליועצת המשפטית של משרד התקשורת על כל כוונה שלו להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף זה ולפעול בהתאם להוראותיה של היועצת המשפטית בעניין. היועצת המשפטית רשאית שלא לאשר ליועץ התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והיו...
	8.5. היועץ מצהיר ומתחייב שלא ייצג או יפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום שירותי הייעוץ, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת ההתקשרות  ולאחריה, אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש ובכתב של היועצת המשפטית של משרד התקשורת.
	8.6. אם לדעת היועצת המשפטית של משרד התקשורת נמצא או עלול להימצא מי מטעמו של היועץ בניגוד עניינים, בכל שלב של ביצוע ההסכם, רשאית היועצת המשפטית של משרד התקשורת להורות על הפסקת עבודתו של היועץ ועל סיום ההתקשרות עם היועץ לאלתר.
	8.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יחולו על היועץ ההוראות הכלולות בהתחייבות להעדר ניגוד עניינים המצורפת כנספח ג' להסכם זה.
	9. מערכת היחסים בין הצדדים
	9.1. מוצהר ומוסכם כי מערכת היחסים בין הצדדים להסכם זה היא של מזמין וקבלן וכי בין הצדדים לא מתקיימת ולא תתקיים כתוצאה ממתן שירותי הייעוץ, מערכת יחסים של עובד מעביד ועל בסיס הצהרה זו נקבעה התמורה.
	9.2. מוצהר ומוסכם כי ליועץ לא יהיו זכויות של עובד, וכי למעט תשלום התמורה הוא לא יהיה זכאי לכל תשלום, או הטבה אחרת בגין מתן שירותי הייעוץ, לרבות תשלומים בגין הוצאות כלשהן שיוציא עקב מתן שירותי הייעוץ.
	9.3. אין לראות בכל זכות הניתנת למזמין או לנציגיו לפקח, להדריך או להכווין את היועץ או מי מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את מתן שירותי הייעוץ כראוי וביצוע הסכם זה במלואו ואין בה כדי להקים מערכת יחסים של עובד מעביד.
	9.4. מוצהר ומוסכם כי ליועץ לא יהיו זכויות של עובד, וכי למעט תשלום התמורה כמפורט בסעיף 4 לעיל הוא לא יהיה זכאי לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן שירותי הייעוץ, ביטול הסכם זה, סיומו או הפסקת מתן שירותי הייעוץ על פיו מכל סיבה שהיא.
	9.5. אם ייקבע מסיבה כל שהיא כי בניגוד לכוונת הצדדים תחשב העסקת היועץ כהעסקת עובד וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד, מוסכם כי שכרו של היועץ כעובד, לרבות כל הטבה נלווית בשל העסקתו בעקבות הסכם זה (יחדיו "שכר"), יחושב בהתאם לקבוע לעניי...
	10. קניין
	10.1. מוסכם כי המזמין הוא הבעלים הבלעדי במידע הנוגע לשירותי הייעוץ בין אם הועברו ליועץ מהמזמין או מכל גורם אחר ובין אם הוא תוצר עבודתו של היועץ לצורך מתן שירותי הייעוץ. היועץ לא יעשה כל שימוש במידע שלא לצורך מתן שירותי הייעוץ ללא אישור של המזמין בכתב ...
	10.2. בסיום מתן שירותי הייעוץ ימסור היועץ למזמין את כל המידע הנמצא ברשותו והנוגע לשירותי הייעוץ. ליועץ לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי המידע מכל סיבה שהיא, אף במקרה של טענה להפרת הסכם מצד המזמין שאז תיוותר בידי היועץ תביעה כספית בלבד.
	11. אחריות
	11.1. היועץ יהיה האחראי הבלעדי והיחיד לכל נזק או אובדן שייגרם כתוצאה או עקב מתן שירותי הייעוץ למזמין או לצד ג' כלשהו וזאת בשל מעשה או מחדל של היועץ ומי מטעמו הכרוך בכל אחד מאלה:
	11.1.1. הפרת חובה חקוקה או הפרת הוראות שניתנו ליועץ על ידי המזמין;
	11.1.2. פעולה שלא בדרך מקובלת או שלא בתום לב;
	11.1.3. פעולה שנעשתה ברשלנות.
	11.2. המזמין, עובדיו והבאים מכוחו לא יישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג שייגרם ליועץ.
	12. שיפוי
	12.1. היועץ מתחייב לשפות את המזמין בגין כל סכום שבו יישא או יידרש המזמין לשאת בקשר עם פעולות או מחדלים שאותם ביצע היועץ בקשר להסכם זה, לרבות תשלום בגין נזקים, תשלום בין הפרת הסכם, תשלום לקבלני משנה, ריבית והוצאות נוספות שתהיינה כרוכות בכך.
	12.2. היועץ מתחייב לשפות את המזמין בגין כל סכום שבו יצטרך המזמין לשאת במידה וחרף האמור בהסכם זה ייקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין המזמין ובין היועץ.
	13. קיזוז ועכבון
	13.1. המזמין רשאי לקזז או לעכב אצלו מתוך התשלומים אשר יגיעו ליועץ את כל הסכומים שהמזמין עלול לשאת בהם ושחובת תשלומם על פי הסכם זה היא על היועץ.
	13.2. היועץ מוותר בזאת על כל זכות קיזוז וזכות עכבון כלפי המזמין.
	14. ערבות ביצוע
	14.1. היועץ יפקיד בידי המזמין ערבות בנקאית ע"ס 130,000 ₪ (מאה ושלושים אלף שקלים חדשים) בנוסח שצורף למכרז כנספח י"א.
	14.2. המזמין זכאי לחלט את הערבות, או חלק ממנה, בכדי להבטיח את מילוי התחייבויות היועץ במסגרת הסכם זה, או כתרופה בגין כל נזק שהיועץ עשוי לגרום למזמין;
	14.3. היועץ יאריך את תוקף הערבות מעת לעת באופן שתוקף הערבות יהיה לכל הפחות ל-60 ימים מתום תקופת ההסכם; אי הארכת התוקף של הערבות יהווה עילה למימוש הערבות;
	14.4. הערבות תוחזר ליועץ לאחר שכל התחייבויותיו במסגרת הסכם זה מולאו לשביעות רצון המזמין.
	14.5. הפקדת הערבות וחילוטה אינן מפחיתות מכל זכות או תרופה של המזמין במסגרת כל דין ביחס להפרת הסכם זה ולנזק שנגרם לו מכך.
	14.6. הנפקת הערבות, הארכתה וכל הוצאה אחרת הקשורה לכך תהיה על חשבונו של היועץ.
	14.7. במקרה של חילוט הערבות, כולה או חלקה, במהלך תקופת ההסכם מתחייב היועץ להנפיק ערבות חדשה באותו סכום או להשלים את הערבות לסכום המקורי טרם החילוט.
	15. תרופות
	15.1. במקרים שיפורטו להלן המזמין יהא רשאי לבטל הסכם זה מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין על פי דין ועל פי הסכם זה:
	15.1.1. היועץ הפר הסכם זה הפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך 7 ימים לאחר שניתנה לו התראה מאת המזמין.
	15.1.2. היועץ הפר הסכם זה הפרה יסודית.
	15.1.3. הוגשה בקשה למתן צו כינוס או צו פשיטת רגל נגד היועץ, מתן צו כאמור, מינוי כונס או נאמן ליועץ או לרכוש מסוים שלו, שלא בוטלו או נדחו בתוך 45 יום; היועץ הוכרז פסול דין או נתמנה לו אפוטרופוס; מתן החלטה או צו שיפוטי שיש בהם כדי לגרום לשינוי בהרכב אנש...
	15.1.4. היועץ הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המזמין, להמשיך ולתת את שירותי הייעוץ בהתאם להסכם זה.
	15.2. המזמין יהא זכאי לתרופות בכל מקרה שהיועץ לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי מסמכי הפניה מכל סיבה שהיא ויהיה זכאי לכל סעד ותרופה משפטית על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970 ועל פי כל דין.
	15.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי הזכות לתרופות כוללת:
	15.3.1. את הזכות להפחית מהתמורה המגיעה ליועץ סכום שווה ערך לנזק שנגרם כאמור.
	15.3.2. את זכות המזמין לבטל הסכם זה, להפסיק את מתן שירותי הייעוץ על אתר ולבצע את שירותי הייעוץ בעצמו או באמצעות אחרים.
	15.3.3. את הזכות לחלט את הערבות או חלק ממנה.
	15.4. התרופות המוענקות למזמין הן מצטברות אחת לשנייה ואין בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לקיזוז, פיצוי, שיפוי או כל סעד נוסף מכוח דין והסכם.
	16. פקיעת ההסכם
	עם פקיעת תוקפו של הסכם זה מכל סיבה שהיא:
	16.1. יחזיר היועץ למזמין כל מידע, חומר ותפוקות הנוגע לשירותי הייעוץ.
	16.2. היועץ יעמיד לרשות המזמין בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל המידע הנמצא ברשותו בקשר לשירותי הייעוץ. כל המידע יועבר למזמין בכל אופן שבו הוא קיים (בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ובכל אופן אחר), בלוח זמנים שייקבע המזמין וללא כל תמורה נוספת.
	16.3. במקרה של פקיעת תוקפו של ההסכם מכל סיבה שהיא לפני המועד המתוכנן על פי ההסכם זה, ובמקרה שמדובר בשירות בעל אופי שוטף, היועץ ימשיך במתן השירות באופן מלא, יעיל ותקין מהמועד שבו הוא קיבל הודעה על פקיעת ההסכם ועד למועד פקיעתו בפועל.
	16.4. פקיעת ההסכם מכל סיבה שהיא וללא קשר למי מהצדדים הביא לפקיעתו אינה גורעת מתוקפן של אותן התחייבויות אשר מטבען או מכוח האמור בהסכם זה נועדו להישאר בתוקף אף מעבר למועד פקיעת ההסכם, כגון בעניין ניגוד עניינים ושמירת סודיות.
	16.5. ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ותשלומים סוציאליים
	16.6. היועץ מצהיר שהוא קבלן עצמאי והוא משלם כדין כעצמאי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות החלים  עליו.
	16.7. היועץ מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות, עבורו ועבור מי מטעמו שאותו יעסיק במתן שירותי הייעוץ במשך כל תקופת קיומו של הסכם זה.
	17. שמירה על הוראות החוק
	17.1. היועץ מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל בקשר לקיומו של הסכם זה ומתן שירותי הייעוץ.
	17.2. היועץ מצהיר כי חלה עליו בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה או דרישה באשר לאי שמירת דינים והוא משחרר בזאת את המזמין מכל תביעה או דרישה כאמור.
	18. איסור הסבה ואיסור העברת ביצוע העבודה לאחר
	היועץ אינו רשאי להסב הסכם זה כולו או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את היועץ מהתחייבות, אחריות או חובה כלשהי על פי דין והה...
	19. ויתור
	שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד המזמין לא יחשבו כוויתור של המזמין לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה מצדו, אלא אם כן נעשה ויתור זה במפורש ובכתב.
	20. שונות
	20.1. הסכם זה מאיין ומבטל הסכמים קודמים, הסכמות, מערכות יחסים ומו"מ אשר היו בין הצדדים עובר לכריתתו.
	20.2. סעיפים 6, 7, 8, 9, 10, ו-11 יישארו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההסכם.
	20.3. כל שינוי בתנאי הסכם זה הינו משולל תוקף אלא אם כן נעשה בהסכמת הצדדים ובכתב.
	20.4. סמכות שיפוט ייחודית בכל הנוגע להסכם זה מוענקת לבית המשפט המוסמך בירושלים.
	20.5. כתובות הצדדים הינן כמופיע במבוא להסכם זה.
	20.6. כל הודעה או התראה על פי הסכם זה שיש להגישה בכתב תימסר ביד או תישלח בדואר רשום מצד אחד למשנהו לפי המען המפורט בהסכם; הודעה או התראה שתישלח בדואר רשום כאמור, תיראה כאילו הגיעה לתעודתה 3 ימי עסקים ממועד שיגורה, כל עוד לא הוכח אחרת.
	20.7. נציגי הממשלה החותמים על הסכם זה מצהירים בזה כי ההוצאות וההרשאות להתחייב הכרוכות בביצוע הסכם זה תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת התקציב הנוכחית.
	1. "ניגוד עניינים" הוא ניגוד בין התחייבויותיו של היועץ על פי ההסכם המצ"ב וחובתו לקיימן בתום לב ובין קשריו העסקיים, המקצועיים והאישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהן ובין אם לאו (להלן: "קשר") לרבות קשר בינו לבין כל גורם בתחומים שבהם עוסקת העבודה א...
	2. הנני מצהיר כי נכון למועד תחילת ההתקשרות עם משרד התקשורת לא אהיה מצוי במצב של ניגוד עניינים.
	3. הנני מתחייב כי במהלך תקופת ההתקשרות אמנע מקיומו של קשר אשר עלול להביא אותי להימצא במצב של ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, ובין היתר לא אקיים קשרים ולא אתן ייעוץ בנושא שירותי הייעוץ לגורמים המפורטים בסעיף 1 לעיל ולא אייצג אף גורם בנושאים הקשורים לש...
	4. הנני מתחייב כי במהלך 12 חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים לא אעסוק או אעניק שירותים או אקיים קשרים עסקיים או קשרים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין לשירותי הייעוץ.
	5. הנני מתחייב שלא אייצג אדם או גוף כלשהו בעניין הקשור לשירותי הייעוץ אל מול משרד התקשורת, אלא אם כן אקבל לכך אישור מראש ובכתב של היועצת המשפטית של משרד התקשורת.
	6. הנני מתחייב לתת את הייעוץ באופן עצמאי ובלתי תלוי, לפי מיטב הבנתי המקצועית. כמו כן הנני מתחייב שלא להביע דעה או לתת המלצה, ולא להימנע מלעשות כן, אלא אם הנ"ל נובעים משיקולים מקצועיים גרידא.
	7. הנני מתחייב לדווח ליועצת המשפטית של משרד התקשורת על כל פעולה או ייצוג של גורם כלשהו אשר עבודתי עם המשרד עשויה להיות רלוונטית לגביו.
	8. היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד עניינים או מצב שבשלו אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים אדווח על כך מיד ליועצת המשפטית של המשרד בכתב ואמלא אחר כל הוראותיה בנדון, לרבות החלטה על הפסקת ההתקשרות עמי.
	נספח ט"ו – כתב הסכמה לעיון במרשם הפלילי




