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התכנית הלאומית לקידום לניהול והפעלה של 

 "פרחי ספורט" –ספורט ילדים ובני נוער 

 )שלב ב'(

mailto:


 (26/2017 פומבי מס' מכרז) הצעות להציע הזמנה :הנדון

 "פרחי ספורט" )שלב ב'( –התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער לניהול והפעלה של 

 

, התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער לניהול והפעלה של הצעות להגיש בזאת מוזמנים הנכם .1

 ומסמך ההסכם הוראות ובמיוחד זה מכרז במסמכי המפורטות ולהוראות לדרישות, לתנאים בהתאם

 "(.המכרז: "להלן) העבודה הגדרת

 :כדלקמן, מהמכרז נפרד בלתי חלק מהווה מהם אחד שכל, חלקים (3שלושה ) זה למכרז .2

 ;וותנאי המכרז נוהל': א חלק .2.1

 .הגדרת השירותיםמסמך : 'א נספח

 ;הצעה חוברת': ב חלק .2.2

 טופס הגשת ההצעה.: 1'ב נספח

 : ניסיון המציע.2נספח ב'

 .וניסיונו מנהל הפרויקט פרטי: 3'ב נספח

 : נוסח ערבות הצעה.5ב'נספח 

 : אישור רו"ח מבקר אודות פרטי המציע.6ב'נספח 

 .מינימום שכר וחוק זרים ובדיםע חוק לפי הרשעות היעדר בדבר: תצהיר 7'ב נספח

 . עובדים העסקת בתחום החקיקה לקיום המציע ואישור התחייבות: 8'ב נספח

 הרה בדבר שימוש בתוכנות מקור.הצ: 9'ב נספח

 תכנית עבודה לביצוע השירותים.: 10'ב נספח

 .המחיר הצעת: 11'ב נספח

 ;העבודה ביצוע הסכם': ג חלק .2.3

 .וחביט עריכת אישור נוסח: 1'ג נספח

 . השירותים לאספקת בנקאית ערבות נוסח: 2'ג נספח

 .סודיות לשמירת וועובדי ספקה התחייבות טופס: 3'ג נספח

 

 :ריכוז מועדים .3

 .12:00 עד השעה 24.08.2017 אחרון לקבלת שאלות המציעים בכתב: מועד

 .12:00 עד השעה 18.09.2017 :מועד אחרון להגשת הצעות

 .16.01.2018 :מועד תום תוקף ערבות הצעה
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 26/2017' מס יפומב מכרז

 "פרחי ספורט" )שלב ב'( –התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער לניהול והפעלה של 

 נוהל המכרז ותנאיו -חלק א' 

 

 מבוא .1

נהל" או יהמ"להלן: ) ספורטנהל הימבאמצעות ( "משרד"ה: להלן) תרבות והספורטהמשרד  .1.1

, ית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוערהתכנלניהול והפעלה של  הצעות בזה ןמזמי(, "המזמין"

 וזאת בהיקף ובגבולות אחריות כפי שיפורטו בהמשך.

 .העומדים בדרישות המכרז ובתנאיו גופים משפטייםלמכרז רשאים להגיש הצעות  .1.2

 .מ"מע כוללים זה במכרז הסכומים כל -הערה .1.3

 הגדרות .2

 משרד התרבות והספורט.  – המשרד .2.1

 שבמשרד התרבות והספורט. מינהל הספורט  – היחידה המזמינה או המזמין .2.2

 .התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוערניהול והפעלה של  – השירותים נשואי המכרז .2.3

 .למכרז א'בנספח כמפורט  –כלל השירותים 

הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה למכרז וכן הדרישות  – תנאי סף .2.4

 ריות אחרות הנדרשות לשם כך.דרישות מנדטו

 כל גוף שהגיש הצעה למכרז. – המציע .2.5

 מציע שהצעתו זכתה במכרז וחתם על הסכם התקשרות עם המשרד. – המציע הזוכה / הספק .2.6

הצעה למכרז וחתימה על חוזה התקשרות הערבות המיועדת להבטיח את קיום  – הצעהערבות  .2.7

 במקרה של זכייה.

וב או באחוזים מסכום ההתקשרות כפי שמוגדר בחוזה ערבות בסכום נק – ערבות ביצוע .2.8

פי תנאי המכרז, עפ"י הצעתו כפי -המציע על תההתקשרות, המבטיחה את מילוי התחייבויו

 שאושרה ע"י ועדת המכרזים וחוזה ההתקשרות.

תשובת המציע לפניית המשרד הכוללת את כל המידע הנדרש למשרד, מסמכים  – הצעה למכרז .2.9

כל זאת  –ו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי המכרז והצעת מחיר המעידים על עמידת

 עפ"י דרישות המכרז.

הספירה מתייחסת לשנה / שנים מהמועד האחרון להגשת הצעה  – שנה אחרונה / שנים אחרונות .2.10

 למכרז, אלא אם כן מצוין אחרת.

 מוסמךתחת מאמן  רשומים בקבוצה ברשות מסוימת המתאמניםהילדים  10לכל הפחות  – קבוצה .2.11

 שאושרו ע"י המשרד. באחד מענפי הספורט )בעל תעודת מדריך או מאמן(

 פרויקט שנמשך שנתיים רצופות לכל הפחות. –פרויקט ממושך  .2.12

 .ציפיספ ספורט ףענעל  איגודי הספורטאחראי מטעם  – רכז תשתיות .2.13

( ג"המל) גבוהה להשכלה המועצה י"ע המוכר מוסד י"ע הוענק אשר אקדמי תואר – אקדמי תואר .2.14

 להערכת הגף אישור ברשותו אשר ממוסד ל"מחו אקדמי תואר או/ו זה מסוג תארים להעניק

 זרים מוסדות של השלוחות י"ע שהוענק תואר או/ו החינוך במשרד ל"מחו אקדמיים תארים

 ;ג"מהמל רישיון קיבלו ואשר בישראל הפועלים גבוהה להשכלה
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 תקשרותהתקופת ה .3

תקופת " :)להלןחתימת הצדדים על החוזה מיום  לשנה אחתה תהיתקופת ההתקשרות  .3.1

 "(.ההתקשרות

, וזאת לאחר קבלת הודעה על זכייה במכרז 2017 אוקטוברחודש בתחילת אספקת השירותים צפויה  .3.2

ולאחר השלמת כל הנדרש לתחילת ההתקשרות. המציע יהיה חייב להיערך לאותו מועד לביצוע 

 העבודות.

תקופות  (3שלוש )בול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות המשרד רשאי, על פי שיק .3.3

 ."(תקופת ההתקשרות הנוספת)להלן: " אחת נוספות בנות שנה אחת כל

 ולזמינות תקציבית. ף ההתקשרות כפוף לחוק התקציבתוק .3.4

 תכנית והתקציב להפעלתהתיאור ה .4

ידום מדיניות לשם בחשיבות שבק 1016הכירה ממשלת ישראל בהחלטה מס'  8.12.2013ביום  .4.1

טיפוח, קידום והקמה של תשתית אנושית בספורט, באמצעות הגדלת פעילות קבוצות ומועדוני 

כדורגל  – במטרה להגדיל את מספר הספורטאים בישראל בענפי העלוזאת ספורט לילדים ולנוער, 

ד, אתלטיקה, שחייה, התעמלות, שייט, ג'ודו, כדוריובעשרת הענפים המועדפים:  ,וכדורסל

 .יםאולימפי םשאינ בענפי ספורטכדורעף, טניס, אופניים ו

 ובני ילדים ספורט הלאומית לקידום התכנית לפעול החלה 2014 דצמברהחלטה הנ"ל, בבהתאם ל .4.2

 ספורט בקבוצות התמיכה בהגדלת תתמקדמהתכנית  .המקומיות ברשויות" ספורט פרחי" נוער

 .(8-12חדשות )גילאי  ספורט צותקבו להקמת תמיכה ובמתן (13-18קיימות )גילאי 

משרד התרבות והספורט, בסיוע משרד האוצר והמועצה להסדר ההימורים בספורט, משקיע מאות  .4.3

בדגש על הפריפריה וקידום ספורט הנשים,  ,בישראל יישוביםל לאפשר על מנתשקלים מיליוני 

 שידן למשפחות כספיסיוע  לעיל. בנוסף, במסגרת התכנית ניתן בענפים שהוגדרו קבוצות לפתוח

 של ילדיהן, וזאת בהתאם לאמות המידה שנקבעו בנדון. הפעילות עבור לשלם משגת אינה

 :מטרת התכנית היא להגדיל את מספר הילדים ובני הנוער העוסקים בספורט תחרותי, באמצעות .4.4

 .הרחבת החשיפה של ילדים לספורט, והקניית ערך האהבה לספורט .4.4.1

 .בענפי הספורט המועדפים בכל רשות מקומית עידוד ילדים לעסוק בספורט, .4.4.2

הורדת עלות הפעלת קבוצת כן הורדת עלות ההשתתפות של ילדים בקבוצות ספורט, ו .4.4.3

 .ספורט למועדון

והידוק הקשר בין  10רישום הילדים העוסקים בספורט באיגודי הספורט החל מגיל  .4.4.4

 (.)בקבוצות בית ספריות, עירוניות או אגודתית האיגודים למועדונים

 עיקרי התכנית: .4.5

לילדים  עילות העשרה ספורטיבית בבתי הספרפ במסגרת התכנית מתקיימת – שלב א' .4.5.1

שעה נוספת של שיעורי חינוך גופני במגוון ענפי ספורט ניתנת , במסגרתה 8-9בגילאי 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לעדכן את גילאי  ופעילות גופנית, בשעות בית הספר.

 (.במכרז זה הפעלת שלב א' אינה נכללת) תכנית.קהל היעד לשלב זה ב

 במסגרת עבור הפעלת קבוצות "פרחי ספורט":מקומיות  רשויות סבסוד – שלב ב' .4.5.2

באיגודי הספורט  שנרשמות הקבוצות מספר פי רשויות מקומיות על תסובסדוהתכנית מ

 היעד קהל גילאי את לעדכן הזכות את לעצמו שומר המזמין .10-12 הרלוונטיים, בגילאי

 .תכניתשלב זה בל



4 
 

 הערכיים המרכיבים את לחזק במטרה ,"העשרה מארז" קיים הלאומית כניתהת במסגרת .4.6

במסגרת המארז מקבלות הקבוצות . לספורט והאהבה מקצועית העשרה על דגש תוך והחברתיים

 בנושאי העשרה הרצאות ,וספורט תזונה בנושאי העשרה הרצאותפעילות העשרה לבחירתן כגון: 

 העשרה הרצאות, אקטיבית וסדנא רחוב משחקי: כגון חוויה ימי, אלימות ומניעת בספורט יםערכ

 וכו'. ולילדים להורים

-, ברשויות מקומיות 164-קבוצות מ 1,018-ילדים, ב 11,955היו רשומים בתכנית  2015/16בעונת  .4.7

 15,000-שומים כהיו ר 2016/2017בעונת  הענפים המועדפים, ענף הכדורסל וספורט פראלימפי. 10

רשויות מקומיות בכלל ענפי הספורט, האולימפיים והלא  170-קבוצות מ 1,500-ילדים ב

 אולימפיים.

 :הפרויקטשל התקציב  מקורות .4.8

ניהול הפרויקט עבור ענף הכדורסל והענפים המועדפים לרבות  -המשרדמימון  .4.8.1

 .התאחדות הפראלימפי

 .עבור האירועים דמי השתתפות גביית  .4.8.2

 4.3 -כהוא  הספורט ענפי לכלמתן השירותים לידי המשרד -המוקצה על השנתיב סך התקצי .4.9

 .₪מיליון 

 הנה"כתשלום לספק בגין תקורה הכוללת עלויות תפעוליות ועלויות עבור ישמש התקציב הכולל  .4.10

 לביצוע כלל השירותים במכרז זה.

ידי הזוכה -קש על, בשיעור המבוזה תקציבסכום זה יועבר במלואו לספק הזוכה במכרז. חלק מ .4.11

רת וית, )התקורה( תמורה לספק עבור ביצוע הפעילות, ישמש כ(9.1 )כמפורט להלן בסעיף במכרז

 הפרויקט.למימון  , ישמשובפרויקטשל הקבוצות המשתתפות הסכום, יחד עם דמי ההשתתפות 

 

 השירותים הנדרשים .5

 לניהול תפעול התכנית, הרשמת ספורטאים, דיווח ובקרה. ל תוכנה ממוחשבתותחזוקה ש תפעול .5.1

 הפרויקט. , וכן מיתוג, פרסום ושיווקומיות לפתיחת קבוצות ספורט חדשותגיוס רשויות מק .5.2

 סדנאות לקבוצות החדשות.ו " הכולל הרצאותהעשרהתפעול "מארז  .5.3

 .ולמנהלים למאמנים, למדריכים והשתלמויות מקצועיות הדרכות .5.4

 אירועים לכל קבוצה מדי שנה. 4 -לקבוצות חווייתייםתפעול מערך אירועי שיא  .5.5

 התשתית רכזי לבין המקומיות הספורט ברשויות מחלקות מנהלי בין ותיאום הפעילות ריכוז .5.6

 .באיגודים

 .התכנית ביצוע על בקרהו נתונים איסוף .5.7

מסמך הגדרת  –נספח א' כלל השירותים הנדרשים לביצוע ע"י המציע הזוכה מפורטים בהרחבה ב .5.8

 השירותים.

 

 תנאי סף .6

כמפורט  את מסמכי המכרז ועומד במועד הגשת ההצעה בכל התנאים שרכש רשאי להשתתף במכרז כל מי

 :להלן

 תנאי סף מנהליים: .6.1
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 בישראל.גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי המציע הינו  .6.1.1

ובכלל זה  1993 -)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 6המציע עומד בדרישות תקנה  .6.1.2

 1976 -ו"התשל, מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 , כשהם תקפים.)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(

אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו במכרז ואין, לפי שיקול  .6.1.3

הי לקיומו של ניגוד עניינים, ישיר או דעתו הבלעדי והמוחלט של המשרד, אפשרות כלש

עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים 

 מטעמו, לבין ענייני המשרד ו/או מתן השירותים.

המשרד רשאי לפסול מציעים שיעלה בהם חשש לניגוד עניינים כאמור, לפי שיקול 

 דעתו הבלעדי.

 שנתית אגרה חובות בעל אינו המציע ההצעה הגשת במועד -יד אם המציע הוא תאג .6.1.4

"חברה כ אינו מוגדרהמציע כמו כן,  או מוקדם מכך. 2016בגין שנת  התאגידים רשותל

" כאמור בסעיף ת חוק"חברה מפרלפני רישום כה אליו התראה נשלח לא" ות חוקמפר

 .1999א' לחוק החברות, התשנ"ט 362

 כעסק חי.אין חשש לקיומו של המציע  .6.1.5

 השנים בשלוש – הפחות לכל ₪ 5,000,000 של ממוצע שנתי עסקים מחזור בעל מציעה .6.1.6

 (.2014-2016) האחרונות

-וברת מותנית-בלתי, צמודה לאבנקאית  ערבות להצעתו לצרף המציע על - הצעה ערבות .6.1.7

 3המצוין בסעיף עד לתאריך  בתוקף שתהא המציע שם על₪  50,000על סך של  חילוט

. במכרז יזכו שלא למציעים תוחזר ערבות זו. 5ב' בנספח האמור פי הנוסח-ועל לעיל

 .להלן כנדרש החוזה לביצוע בערבות ערבות זו יחליף במכרז שיזכה המציע

ו/או נוסח  תוקףבדרישה של סכום הערבות ו/או  תאינה עומד אשרערבות  שתכלול הצעה

  ם תיפסל על הסף.תוא

 ים:סף מקצועיתנאי  .6.2

כהגדרתם  ,ממושכים בניהול פרויקטים בעל ניסיוןהמציע בחמש השנים האחרונות,  .6.2.1

"פריסה בפריסה גאוגרפית רחבה )יקטים כאשר במהלך תקופה זו ניהל פרו במכרז זה,

אזורים גאוגרפיים מתוך שלושה אתרים שונים בלפחות  5לפחות  -גאוגרפית רחבה"

 הבא:מינימאלי ה בהיקף  האזורים הבאים: צפון, מרכז, ירושלים ודרום(ארבעת 

 .₪ 000,0002, של ממוצע שנתי בהיקף ממושך פרויקט אחד .6.2.1.1

 או

  כ"א. ₪ 00000,01,של  ממוצע שנתי בהיקף ממושכים קטיםיפרו שני .6.2.1.2

יובאו בחשבון גם פרויקטים ממושכים שלא  6.2.1יובהר כי לצורך בחינת תנאי הסף 

התקיימו במלואם במהלך התקופה האמורה )חמש שנים(, ובלבד שהתקיימו במשך 

 שנה אחת לפחות מתוך תקופה זו.

 השנים האחרונות חמשב לפחות שנתיים ניסיון של מטעמו מנהל פרויקט בעל יציגהמציע  .6.2.2

ו/או פרויקטים ו/או תקציב,  פרויקט ניהל בכל שנה, כאשר הספורט בתחוםבניהול 

 .₪ 2,000,000היקף מינימאלי של ב
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ככל . בעת הגשת ההצעה למכרז לא נדרש להיות עובד המציעמנהל הפרויקט יובהר כי 

 , חתום ע"י שני הצדדים.ימוע המותנ םלהצעה הסכ ףעובד המציע יצור ושאינ

 

 סמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעהמ .7

  :סעיפיה( יש לצרףכל  הצעה )חוברת הצעה מלאה עלל

 להלן. 8חוברת הצעה מלאה וחתומה כנדרש בסעיף  .7.1

העתק תעודת עוסק מורשה והעתק של תעודת התאגדות )לפי העניין וסוג התאגדותו המשפטית של  .7.2

לעיל. אם המציע  6.1.1ף המציע( מאושר/ים על ידי עו"ד, לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעי

העמותות, תקף למועד הגשת  אישור ניהול תקין מטעם רשם בנוסף לכך הוא עמותה, עליו להעביר

 ההצעה.

ף בנוסף אישור עו"ד או רו"ח על היות החתומים בשמו על מסמכי תאגיד, יצורהוא המציע  אם .7.3

 תם.המכרז רשאים לחייב את המציע בחתימ

, תקף כשהוא, ורשומותבדבר ניהול פנקסי חשבונות  ,לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים יםישורא .7.4

  .לעיל 6.1.2 שבסעיף הסף בתנאי העמידה להוכחת

 עדכני שותפות/ברהח נסח יציג לעיל, המציע 6.1.4 רך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיףלצו .7.5

: שכתובתו, התאגידים רשות של האינטרנט אתר דרך להפקה הניתן התאגידים מרשות

Taagidim.justice.gov.il חברה נסח הפקת" הכותרת על בלחיצה."  

ר יוגש לעיל. האישו 6.1.5אישור רואה חשבון כי למציע אין אזהרת "עסק חי", להוכחת תנאי הסף  .7.6

 למסמכי המכרז. 6בהתאם לנדרש בנספח ב'

לכל הפחות, ₪  5,000,000אישור רואה חשבון כי המציע הוא בעל מחזור עסקים שנתי ממוצע של  .7.7

האישור  .לעיל 6.1.6 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף –( 2016, 2015, 2014השנים האחרונות ) 3 -ב

 .למסמכי המכרז 6ב' דרש בנספחיוגש בהתאם לנ

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המפורט בסעיף בנקאית להבטחת קיום תנאי המכרז,  ערבות .7.8

 .5ב'נספח , בנוסח לעיל 6.1.7

פק פרטים אודות ניסיונו המציע יסלעיל,  6.2.1ת עמידתו בתנאי הסף המפורט בסעיף לצורך הוכח .7.9

למסמכי  2ב' נספחהפרטים יסופקו בהתאם לנדרש ב. בחמש השנים האחרונות בניהול פרויקטים

 המכרז.

שגיאה! מקור ההפניה לא לע 6.2.2 ףלצורך הוכחת עמידת המציע בתנאים המפורטים בסעי .7.10

מכרז זה  ימו לאספקת השירותים נשוארטים אודות הצוות המיועד מטעהמציע יספק פיל, נמצא.

. עבור כל שיהיו זמינים לאספקת השירותים במידה ויזכה בעלי תפקיד אחריםו מנהל הפרויקט –

 3את נספח ב'בנוסף ימלא המציע  .עדכניים קורות חייםיגיש המציע המיועד אחד מאנשי הצוות 

 לחלק זה.

 האקדמית, לצורך השכלתו על המעיד רלוונטי השכלה הפרויקט אישורהמציע יצרף עבור מנהל  .7.11

 :10.6.3 קבלת ניקוד איכות בסעיף

 .גבוהה להשכלה המועצה ידי על מוכר אקדמי במוסד שנרכש אקדמי תואר העתק .7.11.1
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 אישור גם התואר להעתק בנוסף להמציא יש ל"מחו אקדמי ממוסד שהתואר במקרה .7.11.2

 אקדמיים תארים להערכת מהמחלקה ישראלי אקדמי לתואר ל"מחו תואר קילותש

 .ל"מחו

 להעתק בנוסף להמציא יש ל"מחו אקדמי מוסד של שלוחה י"ע הוענק שהתואר במקרה .7.11.3

 ג"מהמל ברישיון החזיק התואר את שהעניק המוסד כי ג"המל אישור גם התואר

 .הרלוונטית בתקופה

 המותנ םהסכ, יצרף המציע בעת הגשת ההצעה על ידי המציע מועסק ואינ ככל שמנהל הפרויקט .7.12

היות להשתתף בהצעתו של המציע ול למתן השירותיםהמיועד  מנהל הפרויקט התחייבות שלהכולל 

 .במכרז לאספקת השירותים במידה והמציע יזכהבאופן מלא זמין 

 (.7ע"י עו"ד )נספח ב'חתום מינימום  שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי הרשעות עדריה בדבר תצהיר .7.13

 (.8ב')נספח חתומה ע"י עו"ד  עובדים העסקת בתחום החקיקה לקיום המציע ואישור התחייבות .7.14

 .(9'ב)נספח הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות  .7.15

 (.11הצעת מחיר מלאה וחתומה )נספח ב' .7.16

יפורטו  פרופיל מציע הכולל פירוט מלא של מבנה הבעלות של המציע בצירוף עץ שליטה מלא, ובו .7.17

 כל בעלי עניין ובעלי שליטה, שותפויות ומחזיקים במציע.

בכוונתו ליישם  בה יציג כיצד המציע יכין ויצרף להצעתו תכנית עבודה כתובה לביצוע השירותים, .7.18

 .שבנספח א' למכרז במפרטהמופיעות והמטלות  ולהפעיל את הדרישות

 :הבאים המרכיבים את תכלול התוכנית

 דום מטרותיה של התכנית, כפי שמפורטות במכרז.לקי מציעשל הנו חזו .7.18.1

לוגיה מוצעת לביצוע השירותים המפורטים בנספח א', לרבות תכנית פעילות ומתוד .7.18.2

 אופרטיבית מפורטת וגאנט לביצוע המשימות הנדרשות.

מנהל ניהל אותו ש ,הספורטבתחום  פרויקט דומה נרחב אודותפירוט  - מקרה בוחן .7.18.3

 .3הוצג בנספח ב'האחרונות ואשר השנים  חמשמהלך ב הפרויקט

, לרבות בקרה תקציבית ופיקוח על פיקוח והבקרה של המציע על התכניתאמצעי ה .7.18.4

 הפעילות.

זו יצרף להצעתו אישור  דהלו העדפה בשל עוב ןיע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתמצ .7.19

ב'  2כמשמעותם בסעיף  "תצהיר" הואושמעות כל המונחים לרבות "אישור" מסעיף זה, בותצהיר. 

 .1992-לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב

על פי האמור , ן שיהיו חסויים במידה והוא יזכהשהמציע מעונייבהצעת המציע, רשימת הפרטים  .7.20

 זה.לפרק  18 בסעיף

תחתית מסמכי המכרז כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז והחוזה בראשי תיבות ב .7.21

והחוזה  (1, טופס הגשת ההצעה )נספח ב'בנוסףכל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. 

 ( ייחתמו גם ע"י מורשי חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע. ')נספח ג

 משרד התרבות והספורט רשאי לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהם המסמכים הנ"ל. .7.22

 

 פן הגשתהמבנה ותכולת ההצעה ואו .8
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בחוברת ההצעה מצורפים טפסים  .1'ב כנספחההצעה למכרז תוגש על גבי חוברת ההצעה המצורפת  .8.1

שונים ודרישות למסמכים של המציע. חובה למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל 

המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה. הצעה חלקית למכרז ו/או במתכונת 

 טבלאות המצורפות לחוברת ההצעה עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל על הסף.שונה מה

הצעות למכרז תוגשנה בשפה העברית. כמו כן כל הנספחים, מכתבי המלצה, אישורים, תעודות וכל  .8.2

 פרט הנדרש במכרז יוצגו אך ורק בשפה העברית.

(, המכרז למסמכי 11נספח ב', הצעת המחיר למעט)את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה  .8.3

: שני עותקים מודפסים עותקים( 3שלושה ), יש להכניס למעטפה, בכמפורט לעילכשהם חתומים 

הסטנדרטיים  OFFICE -ערוך בכלי המדיה מגנטית, ועותק שלישי על גבי  וכרוכים )מקור והעתק(

(Word ,Excel) .התכנית ל לניהול והפעלה ש 26/2017מכרז מס' על המעטפה יש לציין: " ולסוגרה

בלבד, ללא שם המציע או  ""פרחי ספורט" )שלב ב'( –הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער 

 כל פרט מזהה אחר.

 שתיכלל ונפרדת סגורה, נוספת למעטפה תוכנס המכרז מסמכי של' ב בחלק המפורטת המחיר הצעת .8.4

 .ההצעה מעטפת בתוך

מפורט במסגרת הצעתו, יצרף עותק נוסף ה לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועימציע המבקש שלא  .8.5

  מושחר.

אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים אלה  .8.6

 בכל מסמך אחר המוגש על ידי המציע אלא אך ורק במעטפת הצעת המחיר.

ותק זה ירשם עותק המקור. על ע -כל מסמכי המקור )מסמכים, חתימות וכד'( ירוכזו בעותק אחד  .8.7

". יובהר כי העותק המודפס המופיע בעותק המקור, הוא מקור" -באופן ברור ובאותיות גדולות 

 .התאמה כלשהי בין המקור לעותקי ההצעהבמקרה של אי  והמחייב קובעה

לתיבת המכרזים הממוקמת במטה  ,כלשהם זיהוי סימני ללאסגורה,  את המעטפה כניסהמציע י .8.8

תרבות והספורט, הקריה המזרחית, ירושלים, בניין ג', קומה שלישית, המשותף למשרדי המדע ה

המועד האחרון "להלן: ) לעיל 3בסעיף  מפורטעד למועד האת ההצעות יש להגיש  .302ליד חדר 

 (."להגשת ההצעות

להאריך את קה, ומבלי שתהא עליו חובת הנמ , לפי שיקול דעתו הבלעדי המוחלטרשאי המזמין .8.9

למציעים לא  .מכרזב ששילמו את דמי ההשתתפותמציעים המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב ל

 תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עם הארכת המועד כאמור.

בתיבת המכרזים עד לתאריך שתימצאנה  כי בכל מקרה ישתתפו במכרז רק הצעות המובהר בז .8.10

בכניסה לבניין מתקיימים סידורי אבטחה ובדיקת תעודות לעיל.  8.83והשעה האמורים בסעיף 

אישיות, קיימת בעיית חניה בסביבה, הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה, אשר עלולים 

פיק מראש, כדי שלא לאחר בהגשתן עקב מסזמן מומלץ להגיש את ההצעות לגרום לעיכוב בכניסה. 

 עיכובים ותקלות שונות.

הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם לתנאים  המזמין יהיה רשאי לפסול על הסף .8.11

 או לקבל אותה למרות אי עמידתה בתנאים כאמור, הכול לפי שיקול  דעתו של המזמין.

 .המכרז מכרז ולכל האמור במסמכיבהגשת הצעתו מביע המציע את הסכמתו לכל תנאי ה .8.12

הבהרה  , וכן כל שינוי אובפתיח למסמכי המכרזכל המסמכים המצורפים לתנאי המכרז, כמפורט  .8.13

 יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ומתנאי המכרז. המזמין,שיינתנו על ידי שניתנו או 
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גרת ו/או בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במס יישאלא  המזמין .8.14

 ואו חלק הימנ וכול מכרזאת ה לבטלרשאי  המזמיןבקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו. 

 וומבלי שיהיה עלי וקול דעתי( בכל עת לפי שוב הנקובים)לרבות עדכוני מועדים  וולעדכנ ווכן לשנות

 או נזקיו. הוצאותיולפצות או לשפות את המציע בגין 

. למען הסר כל וצא בקשר להשתתפות במכרז לא תוחזר בכל מקרהא שתהוכל הוצאה מכל סוג ש .8.15

ספק מובהר כי למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי ו/או תשלום ו/או השתתפות 

מהמזמין, או מכל גורם מטעמו )לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או נציגיו( על כל נזק ו/או הוצאה שיישא 

כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם ההצעה, קיומו של המכרז, הפסקתו, המציע ו/או מי מטעמו בשל 

 שינוי תנאיו או ביטולו.

 

 תנאי תשלוםו תמורההצעת מחיר,  .9

 :הצעת מחיר .9.1

, לפי חלוקה לרכיבים שונים של הצעת המחיר. 11'בנספח בההצעה תוגש במבנה המפורט  .9.1.1

כום הסופי של המציע ימלא את ההצעה במלואה. השוואת ההצעות תיבחן לפי הס

  ., כולל מע"מהרכיבים המפורטים בהצעה

המציע יגיש הצעת מחיר מפורטת לניהול הפרויקט, אשר תכלול את כל ההוצאות  .9.1.2

הנדרשות לביצוע מלא ואיכותי של השירותים הנדרשים, לרבות שכר ותשלומים 

ל כן סוציאליים לצוות העובדים, הוצאות תפעוליות נוספות ועלויות הנהלה וכלליות וע

 .11.1נספח ב'יידרש למלא ולחתום על 

ולא יפחת מסך  ₪ 4,300,000ידי המציע לא יעלה על סך של -המבוקש על המחיר הכולל .9.1.3

 אחת. )כולל מע"מ( בגין שנת פעילות₪  2,000,000של 

לפסול הצעה שלא תעמוד בדרישה  המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט .9.1.4

 זו.

ועבר לספק בכל חודש בהתאם , אשר תתמורה חודשית קבועה היהת( )התקורה ספקל התמורה .9.2

 ובהתאם לתנאים שלהלן. הצעת המחיר הזוכהל

, גם במידה תהיה סופית ומוחלטת ולא תגדל מכל סיבה כלשהי )התקורה( התמורה שלעיל .9.3

 .והמשרד יגדיל את תקציב הפעילות

הגשת , כנגד חודשאחת ליועברו ( החודשית ורהקתל עברהתשלומים בגין יתר תקציב הפעילות )מ .9.4

  נספח א'.ב 11.2סעיף כמפורט ב ביצוע לתשלום חודשיים, שיועבר ע"י הספק, ותדו"ח

 ות"חדו בצירוף חשבוניות הגשת כנגד ישולם זה מכרז במסגרת המתבצעות פעולות בגין התשלום .9.5

 רת החוזית. פעילות ומסמכים בהתאם למחירים שייקבעו במסג

 .שאושרה להצעה בהתאם, במכרז הנדרשים השירותים"י עפ יבוצע התשלום .9.6

פי קבלת חשבונית -ועל 1.4.3לאמור בהוראת תכ"מ  בהתאם ספקהכספים במשרד ישלם ל אגף .9.7

אישור מטעם המזמין שהשירות המפורט אכן בוצע(. אם התשלום יתבצע לאחר תקופה זו, ישלם ו

ה ית החשב הכללי כתוקפן מעת לעת. תשלום הריבית מותנה בפניהמשרד ריבית בהתאם להוראו

 מטעם המציע אל חשב המשרד.

כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג הספק שהחשבונית המוגשת על ידו תהיה כתובה בכתב ברור  .9.8

 וקריא, ותכלול את כל הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם המזמין.



10 
 

 פרטים חוסר של מסיבות בתשלום עיכובים בגלל רדלמש טענות או דרישות כל תהיינה לא לספק .9.9

 .במסמכים חוסר או, נכונים לא פרטים או, בחשבונית

, לשלם שעליו אחר גורם לכל או לעובדיואו /ו לספקיו כלשהו תשלום להתנות רשאי אינו הספק .9.10

 .מהמשרד תשלומים בקבלת

 :והתאמה הצמדה .9.11

הוא מתפרסם מעת לעת ע"י התמורה במכרז זה תוצמד למדד המחירים לצרכן, כפי ש .9.11.1

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד הבסיס ההתחלתי הוא המדד הידוע במועד הגשת 

 ההצעות למכרז.

 הצמדה תתבצע לא ההצעות הגשת ממועד חודשים 18 במהלך"ל, חשכ הוראות פי על .9.11.2

 .בהמשך המפורט במקרה למעט, במכרז המחיר להצעת

הצעות ייקבע מדד הבסיס החדש אשר ישמש חודשים מהמועד האחרון להגשת ה 18בתום  .9.11.3

 כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות.

חודשים  30חודשים, כך שההצמדה הראשונה תיעשה בחלוף  12ההצמדה תתבצע מידי  .9.11.4

חודשים לאחר מכן. התמורה תעודכן  12הצעות במכרז ובכל המהמועד האחרון להגשת 

ית ע"י הספק לבין מדד הבסיס החדש בשיעור השינוי בין המדד הידוע בעת הגשת החשבונ

 שנקבע.

החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי  18למרות האמור לעיל, אם במהלך  .9.11.5

, תיעשה התאמה לשינויים הבסיס ממדד 4% עליעלה ש בשיעור לצרכן המחירים במדד

לבין המדד  4%שהיה ידוע במועד שבו עבר את  המדדכדלהלן: שיעור ההתאמה ייעשה בין 

חודשים מהמועד האחרון להגשת  8חודשים. לדוגמא: במידה ובחלוף  12הידוע בחלוף 

צמדה הראשונה בחודש ה, אזי תתבצע ה4%על  יםהצעות עלה שיעור השינוי בסל המדדה

 חודשים לאחר מכן. 12ומידי כל  20 -ה

 .לו חב שהספק חוב בגין פקסל תשלומים לגבי עיכבון זכות תהיה למשרד .9.12

 בגין חוב שהמשרד חב לו. עיכבון זכות תהיה לא קספל .9.13

 

 בחירת ההצעה הזוכה .10

 "(.ועדת המכרזים)להלן: " משרדההצעות יובאו בפני ועדת המכרזים של ה .10.1

 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, יהיו על פי אמות המידה והמשקולות המפורטים להלן: .10.2

 .40% -בגין איכות  .10.2.1

 .60% -בגין מחיר  .10.2.2

 בין רשאי אשר, בדיקה צוות למנות רשאי משרדה, היבטיהם כל על, האיכות ציוני בדיקת לצורך .10.3

 לבחון לבקש או/ו זה במכרז כאמור שירותים המציע מספק או סיפק להם במקומות לבקר, היתר

 לכל ציונים לתת רשאי משרדה של הבדיקה צוות. לנכון שימצא דרך בכל השירותים איכות את

, בדיקה לבצע הבדיקה לצוות להורות רשאי משרדה. להלן 10.6 בסעיף כמפורט המשקולות על מציע

 הבלעדי ודעת שיקול לפי הכול, חלקם או המציעים כל אצל, חלקי או מלא באופן, לעיל כאמור

 .ההנמקה חובת ועלי שתהא ומבלי והמוחלט

 שלבים: תהליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה בארבעה .10.4

 : בדיקת תנאי הסף. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל.שלב  א' .10.4.1
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 בדיקת איכות ההצעות וקביעת ציוני האיכות.: שלב ב' .10.4.2

 : חישוב ציוני המחיר.שלב ג' .10.4.3

 : חישוב הציון הכולל )מחיר ואיכות( ודירוג ההצעות.שלב ד' .10.4.4

 שלב א': עמידה בתנאי הסף .10.5

לוונטיים לסוג השירותים אליו מגיש בדיקה האם ההצעה עומדת בתנאי הסף הר .10.5.1

תנאי הסף  בכלהמציע את הצעתו, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא תעמוד 

 תיפסל. -

את הזכות לעשות  ושומר לעצמ משרדלעיל, ה 6בנוסף לתנאי הסף כפי שצוינו בסעיף  .10.5.2

עמידה בבדיקות -מצא לנכון. אייאו כלכליות, כפי שלמציע בדיקות ביטחוניות ו/

 , עלולה לפסול את המציע.משרדאלה, על פי שיקול דעת ה

 (%04שלב ב': בדיקת איכות ההצעות ) .10.6

 מציע שעמד בכל תנאי הסף, יעבור לשלב זה, בו תתבצע בדיקת האיכות.

 תעבורנה שבו לא . במקרה100מתוך  "(סף האיכות)להלן: " 75ציון האיכות המינימאלי הוא 

דעתה הבלעדי  שיקול סף האיכות הנ"ל, רשאית ועדת המכרזים לפי את הצעות לפחותשלוש 

 להפחית את סף האיכות הנ"ל.

 בדיקת האיכות תהיה מורכבת מהפרמטרים המפורטים להלן:

 משקל פרמטר איכות

 בתחום הספורטבניהול פרויקטים  ניסיון המציע

 10.6.1שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. ראה סעיף

 .הלןל

10% 

 פרויקטיםוהפעלה של בניהול  ניסיון המציע

 רחבהבפריסה 

 .הלןל 10.6.2 ראה סעיף

20% 

 השכלת מנהל הפרויקט

 להלן. 10.6.3 ראה סעיף
5% 

 מנהל הפרויקט ותק

 להלן. 10.6.4 ראה סעיף
5% 

והפעלה של בניהול ניסיון מנהל הפרויקט 

 בפריסה רחבה פרויקטים

 להלן.  10.6.510.6.6 ראה סעיף

20% 

 ותכנית עבודה ראיון

 להלן. 10.6.310.6.6 ראה סעיף
40% 

 100% ניקוד איכות "כסה

 

 (10%) בתחום הספורטבניהול פרויקטים  ניסיון המציע .10.6.1

ל פרויקטים בניהובחמש השנים האחרונות ייבחן ניסיונו של המציע 

 בתחום הספורט.

, ומעלה ₪ 3,000,000בהיקף של  הספורטבתחום  ממושך פרויקטעבור 
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 .נק' 5שניהל ותפעל המציע, יינתנו 

 (20%) רחבה גאוגרפית בפריסה פרויקטיםוהפעלה של בניהול  ניסיון המציע .10.6.2

ייבחן ניסיונו של המציע בניהול פרויקטים בחמש השנים האחרונות, אשר 

 .הופעלו ברשויות המקומיות

שניהל והפעיל המציע  ממושכים פרויקטים (2שני )עד יובאו בחשבון 

רציף רשויות מקומיות במקביל ואשר כללו עבודת תיאום וקשר מספר ב

 עם הרשויות.

 :נק'( 20)עד למקסימום של  הניקוד יינתן באופן הבא

, רשויות 5-10-ב אשר הופעל שניהל והפעיל המציעכאמור פרויקט כל עבור  .10.6.2.1

 נק'. 5יינתנו 

 10-15-עיל המציע אשר הופעל בשניהל והפכאמור עבור כל פרויקט  .10.6.2.2

 נק'. 10רשויות, יינתנו 

 15-20-עבור כל פרויקט כאמור שניהל והפעיל המציע אשר הופעל ב .10.6.2.3

 נק'. 20רשויות, יינתנו 

 (5%השכלת מנהל הפרויקט ) .10.6.3

העתקים מאישורי השכלה  נהל הפרויקט בהתבסס עלתיבחן השכלת מ

  :לוונטיים שיצורפו להצעהרה

 2יוענקו  הספורט הניהול ו/או באחד מתחומיאשון רר תואר אקדמי עבו .10.6.3.1

  .נק'

  .'נק 3 יוענקו הספורט או/ו הניהול מתחומי באחד שני אקדמי תואר עבור .10.6.3.2

 (5%) מנהל הפרויקט ותק .10.6.4

 מעבר לנדרש בתנאי הסף. מנהל הפרויקט ייבחן ותק

בהיקף כספי מינימלי שנתי  בתחום הספורטנת ניסיון בניהול כל שעבור 

 1.67 , יינתנולעיל 6.2.2 , מעבר לנדרש בתנאי הסףומעלה מש"ח 2של 

שנות  5נקודות( יינתן עבור סה"כ  5נקודות בסעיף זה. הניקוד המקסימלי )

 שנים מעבר לנדרש בתנאי הסף. 3 –כאמור  ,ניסיון

 רחבה גאוגרפיתבפריסה  פרויקטיםוהפעלה של בניהול  מנהל הפרויקטניסיון  .10.6.5

(20%) 

ייבחן ניסיונו של המציע בניהול פרויקטים בחמש השנים האחרונות, אשר 

 .הופעלו ברשויות המקומיות

שניהל והפעיל המציע  ממושכיםפרויקטים  (2שני )עד יובאו בחשבון 

במספר רשויות מקומיות במקביל ואשר כללו עבודת תיאום וקשר רציף 

 עם הרשויות.

 '(:נק 20 של למקסימום עד) הבא באופן יינתן הניקוד

, רשויות 5-10-ב הופעל אשר המציע והפעיל שניהל כאמור פרויקט כל עבור .10.6.5.1

 '.נק 5 יינתנו

 10-15-ב הופעל אשר המציע והפעיל שניהל כאמור פרויקט כל עבור .10.6.5.2

 '.נק 10 יינתנו, רשויות

 15-20-ב הופעל אשר המציע והפעיל שניהל כאמור פרויקט כל עבור .10.6.5.3
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 '.נק 20 ויינתנ, רשויות

 (40%) ותכנית עבודהראיון  .10.6.6

הל הפרויקט ומהצוות ממנראיון לצורך התרשמות  ערוך למציעהמשרד י

 המוצע מטעמו.

איון י. הרהמוצעים מטעמוואנשי הצוות מנהל הפרויקט  ישתתפובראיון 

 המשרד.ייערך על ידי נציגי 

 :הקריטריונים הבאים במהלך הראיון ייבחנו

, שתצורף להצעה ותוצג במסגרת הראיון רותיםמתודולוגיה לביצוע השי .10.6.6.1

 .(45%) לעיל 7.18כמפורט בסעיף 

המקצועית של מנהל הפרויקט והיכרותו עם עולם ו האישית רמתו .10.6.6.2

 .(25%) הספורט

התרשמות נציגי המשרד מהבנת הצוות המוצע את פרטי הפרויקט ואת  .10.6.6.3

 .(30%) רשמות ממחויבותו להפעלת הפרויקטמורכבותו, והת

 (%06) רהמחי ציון חישובשלב ג':  .10.7

שגיאה! כהגדרתו לעיל בסעיף  –בסף האיכות בתנאי הסף ועבור הצעות שעמדו  .10.7.1

 יחושב ציון מחיר כמפורט בזאת. ,10.6מקור ההפניה לא נמצא.

  החישוב הבאה: תבהתאם לנוסחיתבצע  חישוב ציון המחיר .10.7.2

   * 100 = המחיר ציון
 

( 
 הנמוכה ביותר ההצעה מחיר

) 
 הנבחנת ההצעה מחיר 

 

 ההצעות ודירוג (ואיכות)מחיר  הכולל הציון חישובד':  שלב .10.8

 בחישוב שהתקבל כפי) המשוקלל האיכות ציון שקלול ידי על יחושב במכרז הכולל הציון

עבור כל אחד (, לעיל 10.7 שבסעיף בחישוב שהתקבל כפי) המחיר וציון( 10.6 שבסעיף

 הבאה: החישוב לנוסחת בנפרד, בהתאם מההצעות

 (משוקלל מחיר ציון * 60%) + (משוקלל איכות ציון * 40%) = כולל ציון

 

 ידורג ראשון. ,הגבוה ביותרהמציע שיקבל את הציון הכולל 

, ולקבוע כי במקרה הזוכהעדת המכרזים רשאית לדרג מציע או מציעים נוספים, מלבד בחירת ו .10.9

, יבוא במקומו משרדלא יעמוד בתנאי כלשהו או לא יתקשר מאיזו סיבה שהיא עם ה הזוכהש

 הודעת הזכייה, יום מיום 90למשך יהיו תקפות לא יפקעו והמציע שידורג אחריו. הצעות המציעים 

לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז או הציג מצג מוטעה שהיווה שיקול  הזוכהוזאת למקרה ש

 ., מכל סיבה שהיא וההסכם יבוטלמשרדלזכייתו או לא ימלא אחר ההסכם שיחתם עם ה

ועדת המכרזים רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, וכן שלא לבחור על אף האמור לעיל,  .10.10

ומבלי חובת הנמקה,  ל לפי שיקול דעתה הבלעדיוביותר, הכ כיםהנמו המחירים ובה הוצעבהצעה 

בפרט, אך לא רק, בשל חשש ממשי כי ההצעה אינה כדאית כלכלית למציע כך שהמציע עלול שלא 

יה יכן רשאית היא להתנות את הזכ. משרדל לפי שיקול דעת הוהכ, משרדלעמוד בהתחייבויותיו ל

ידי קבלתה -מתחייב לקבל הצעה כלשהי אם על משרדבמיוחד אין ה. הנמקה בתנאים ללא חובת

ה )ככל שיעשה אומדן או מהאומדן שעש משרדא עלול לחרוג מהסכום המאושר בתקציב הוה
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 שכזה(.

 

 וקיום משא ומתן   תיקון הצעות ,דיון עם המשתתפים .11

עות יקבלו את המשקל ההצעות תבחנה על פי המידע אשר יועבר על ידי המציעים. על מנת שההצ .11.1

הראוי להן, המציעים נדרשים לתת פירוט נרחב של הצעתם. עם זאת ועדת המכרזים, או מי שהיא 

תקבע מטעמה, רשאים לדרוש השלמות ו/או לקבל הבהרות מהמציעים, על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי.

 יםלבקש מהמציעועדת המכרזים, או מי שהיא תקבע מטעמה, רשאים, לפי שיקול דעתם,  .11.2

שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בין אם מדובר במציע בודד ובין אם מדובר במספר מציעים )לרבות 

בין בשלב אם נמצא כי נפלו בהן פגמים טכניים, עם חלק מהמציעים בלבד(, לתקן את הצעותיהם, 

  שלבים. אחד ובין במספר

צעה מתוקנת, אם וככל ועדת המכרזים תודיע למציעים, לפי העניין, על המועד האחרון להגשת ה .11.3

 שהיא תראה לנכון לקבוע הליך כאמור.

למען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לבוא בדברים  .11.4

עם מציעים כאמור, כדי לאפשר למציע להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז, או כדי 

 לאפשר למציע לחזור בו מפרט מפרטי הצעתו.

 במטרה לשפר או לתקן את הצעתו. עמולנהל משא ומתן  משרדלאחר קביעת הזוכה, רשאי ה .11.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הזוכה במכרז, לאחר זכייתו ואף לאחר החתימה על ההסכם  .11.6

ההסכם, אשר להערכתו יוזילו את השירותים הצעתו או , להציע שינויים או שיפורים ביחס לעמו

אינם חייבים לבחון או  משרדועדת המכרזים או החברי חיר הנדרש על ידו. ויובילו להפחתת המ

לדון בהצעה כאמור, וכן רשאים הם לדחות הצעה כאמור ללא מתן כל הנמקה, או להתנות את 

 הסכמתם בכל תנאי שיראה להם.

 

 הבהרות שינויים ותיקון פגמים .12

המדע משרד מ המענה אופן קבלתו למכרז ותנוגעה הבהרהשאלות ב פניית הספקיםהליך 

 הם כדלהלן: והטכנולוגיה

באמצעות הדוא"ל:  דודו מלכאלמר  שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בכתב, .12.1

@most.gov.ilduduma (יש  וענו ולא יחייבילות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יאש .)את המשרד

 .050-6283768בטלפון מס'  מייללוודא הגעת ה

הפניה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פרוט השאלה, פרטי  .12.2

 השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

 ,על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות .12.3

בין המציע פרט כלשהו מהכתוב במכרז, עליו לפנות אי התאמות בין מסמכי המכרז, או לא י

 ולפרט על כך בכתב. משרדל

. מציע אשר לא לעיל 3המועד שצוין בסעיף לא יאוחר מ משרדה ובה פירוט כאמור תימסר ליפני .12.4

בהירות, יפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור, יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל טענה בדבר אי 

  סתירה אי התאמה או אי הבנה כאמור.

לשבעה ימי עסקים לפני האינטרנט של המשרד. עד אתר יתבצע על גבי ספקים המענה לפניות ה .12.5

mailto:
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שהתקבלו עד שאלות הבהרה מענה לפרוטוקול יעדכן המשרד  המועד האחרון להגשת ההצעות

המסמך ירכז את כלל השאלות שהופנו למשרד לצד  ,ען הסר ספק. למלעיל 3 בסעיף למועד הנקוב

וייחשב כחלק ממסמכי המכרז. יש לצרפו להצעה כשהוא  את הספקים חייביפרוטוקול ההמענה. 

 חתום בתחתית כל עמוד.  

 להצעתם. ולצרפומענה לשאלות מסמך הבאחריות המציעים להתעדכן ב .12.6

 משרדשיעשו בקשר עם המכרז לא יחייבו את ה יובהר כי הבהרות, תיקונים או שינויים כלשהם .12.7

לצורך כך. מסמכי הבהרה או תיקון  ואו מי שהוסמך על יד משרדהאלא אם נערכו בכתב על ידי 

תועבר  משרדהכאמור יהיו מחייבים וייחשבו כחלק ממסמכי המכרז. כל הבהרה שניתנה על ידי 

 לכל המציעים בכתב. 

רך כך, שלא תינתן בכתב, לא תיצור בסיס לטענת השתק או מי שהוסמך לצו משרדהכל תשובה של  .12.8

 או מניעות. 

מצהיר המציע כי ראה ובדק את כל מסמכי המכרז ואת כל הנתונים  ,עם הגשת הצעתו במכרז .12.9

כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת  הרלבנטיים מכל סוג ומין שהוא,

. מציע לא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיוו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זההצעתו 

 שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

למען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי המכרז או בהם,  .12.10

מציע לא תהא כל טענה או תביעה הנובעת הפרשנות המחייבת. ל תהא משרדה קבעיהפרשנות ש

ככלל, כל סתירה, אי  .משרדה מאי בהירות או סתירה במסמכי המכרז או בגין הפרשנות שבחר

 .משרדהתאמה או אי בהירות תפורש באופן המרחיב את חובות המציע ואת זכויות ה

תגלה פגם בהצעת המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה מתנאי מסמכי המכרז. במידה ועל אף האמור, ה .12.11

ובין  נלוויםבין בגוף המסמכים בין במסמכים  הסתייגות או שינוי חוסר, תוספת,המציע לרבות 

, בין היתר, תא רשאייהמוחלט, וה הבהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזיםנהג תבדרך אחרת, 

 .ונעשאת ההצעה או להתעלם מכל שינוי, תוספת או הסתייגות כאמור ולראותם כאילו לא  לפסול

היה רשאי, אך לא חייב, לאפשר למציע שהצעתו י משרדשההצעתו מסכים המציע לכך  בהגשת .12.12

את הצעתו, או אף לאפשר למציע להותירה כפי שהיא.  להשליםמסויגת, חסרה או פגומה, לתקן או 

 קבע.י, בדרך ובתנאים שמשרדה שלהמוחלט  ול לפי שיקול דעתוהכ

 

 גילוי מידע .13

תורה רשאים לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר  היאעדת המכרזים או מי שו .13.1

זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו או של בעלי עניין בו, וכן כל מידע אחר 

עדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר ומציע אשר נמנע מלמסור לו שלדעתם יש עניין בגילויו.

זכה המציע, ולאחר מכן  לה.ושלא לדון בהצעתו או לפסמידע לא נכון, רשאית ועדת המכרזים 

בלבד, או מידע מטעה, רשאי  כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי משרדהתברר ל

 לבטל את זכייתו מעיקרא מבלי שהמציע יהא זכאי לפיצוי או החזר הוצאות כלשהו. משרדה

לגבי כל בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע מידע כאמור גם  .13.2

 שיש לו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אמצעי שליטה במציע. 

את הזכות לוודא ממקורותיהם אמיתות מידע שימסור  םשומרים לעצמ משרדועדת המכרזים וה .13.3

ועדת המכרזים וימים לכך שהמציע. בהגשת הבקשה יראו את המציע ואת כל בעלי העניין בו כמסכ

 יקבלו לגביהם מידע הקשור למכרז, מרשויות המדינה. משרדוה
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מציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים ללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר ה .13.4

 .משרדועדת המכרזים או לול

ים מסוימים, אם ועדת המכרזים רשאית לקבוע הסדרי סודיות מיוחדים, בין ככלל ובין לגבי נושא .13.5

 תבוא בקשה כזאת מצד מציע, אולם היא לא חייבת לעשות כן.

 

 זכויות המזמין .14

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, המזמין רשאי  .14.1

מלהעריך את  תמונע המזמיןחוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת  או תנאיה

. בהסכםאו /ו במפרט מהאמור כלשהם שינוייםאו /ו הסתייגויות בה שתהיינהאו /ו ההצעה כדבעי

 במפרט לאמור מעבר תוספותאו /ו הסתייגויותאו /ו שינויים יהיו בה בהצעה יבחר והמזמין היה

 .המזמין את יחייבו ולא כבטלים אלו יראו, בהסכםאו /ו

המציע, בכדי לקבל הבהרות  נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף למזמין .14.2

להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את 

כמו כן, יהיה המזמין רשאי לברר  כפוף לכללי חוק חובת המכרזים והתכ"ם.הכל בהתאמתם, 

 פרטים במקומות אחרים להם סיפקו המציעים שירות דומה.

 או להרחיב רשאי המזמין. הצעה כל או ביותר הזולהההצעה  אינו מתחייב לקבל את המזמין .14.3

 וזאת, אחרות או תקציביות, ארגוניות מסיבות לבטלו או העבודהאו /ו המכרז היקף את לצמצם

 כל וללא מוקדמת הודעה ללא, החלטתו בנימוק צורך ללא, במכרז הזוכה על שיוכרז לאחר גם

 .םלמציעי מתאימה הודעה תימסר זה במקרה. פיצוי

 המשרד לא מתחייב לסיים הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת. הצעות המציעים .14.4

 בתנאי יעמוד לא שהזוכה הזכייה, וזאת למקרה הודעת מיום יום 90למשך  תקפות תהיינה

 ההסכם אחר ימלא לא או לזכייתו שיקול מוטעה שהיווה מצג יציג או המכרז מתנאי כלשהו

 .יבוטל וההסכם –שהיא  סיבה המשרד, מכל עם שייחתם

 המחיריםהזכות לקיים מו"מ עם כל אחד מן המציעים, לרבות לגבי  אתשומר לעצמו  המזמין .14.5

 יתר התנאים. לגביו המוצעים

 המזמין רשאי, ההצעה מחיר מבחינת המזמין רצון את תשביע לא מההצעות אחת שאף ככל .14.6

 המכרז של המקדימים התנאים לכ את שעברו החברות לכל חדשות מחיר הצעות הגשת לאפשר

 להצעה ביחס המכרז עורך עם המיטיבה בהצעה שמדובר ובלבד המכרזים ועדת שתקבע זמן בפרק

 הגשת במועד שהוגשה למתכונת בהתאם הצעתו תיבחן זו זכות מציע יממש שלא ככל. המקורית

 .במכרז ההצעות

לקח י, יאו מידע לגביואו שלמשרד היכרות אחרת עמו  מציע שזכה בעבר במכרז של המשרד .14.7

בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח 

 זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות.

המזמין רשאי לבחור כשיר שני לביצוע השירותים. ככל שהמזמין לא יהיה מרוצה מעבודתו של  .14.8

 וע השירותים.הזוכה במכרז יוכל לפנות לכשיר זה לצורך ביצ

 ביניהם את העבודה. ולחלקבמכרז זוכים  פרלקבוע מסהמזמין רשאי  .14.9

 .המכרזאת  לבטלהמזמין רשאי  .14.10

 לצמצם או להרחיב את היקף הפעילות.המזמין רשאי  .14.11
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מקרה של הרחבה יש לקבל מסמך חתום מראש ע"י מורשי החתימה במשרד, הכל לפי שיקול  בכל .14.12

 דעתו המוחלט של המשרד.

מסמכויותיה על פי דין, ועדת המכרזים תפסול הצעה תכסיסנית, הצעה שאינה מבלי לגרוע  .14.13

ניקיון כפיים, וכן -לב או באי-מבוססת על בסיס כלכלי מוצק וברור, הצעה הלוקה בחוסר תום

 הצעה הכוללת מידע שאינו נכון.

 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. .14.14

 חפיקו .15

אשר צריכים  או הנחיה וכל הודעה או מסמךמשרד התרבות והספורט  ידיהעבודה תוזמן על  .15.1

 .המשרדלהינתן לפי תנאי מכרז זה, תינתנה על ידי 

המזמין רשאי בכל עת לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הספק, בסעיפים  .15.2

מו את כל החומר הנוגעים למכרז זה. על הספק להעמיד לרשותו ולעיונו של המזמין ו/או נציג מטע

 פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ו/או נציגו.-והמידע שיידרשו על ידי המזמין ו/או נציגו, על

בלי לגרוע מכל האמור, רשאים נציגיו המוסמכים של המזמין לבקר באתרי מתן השירותים  .15.3

לדרוש ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הספק, ואף 

 הפסקת עבודתו של כל עובד בפרויקט הקשור למכרז. 

המשרד רשאי למנות חשב מלווה מטעמו לטובת ליווי הפרויקט ופיקוח על אופן ניהול התקציב  .15.4

ע"י הספק. על הספק להיענות לכל דרישה של החשב ולמסור לו כל מידע תקציבי / אחר בנוגע 

 לפרויקט.

 .המכרז במסגרת שתוקם מקצועית ועדה כלב נוכחות להיו/או נציג מטעמו רשאי  המשרד .15.5

פיקוח מטעם המזמין לא פוטר את הספק מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המזמין למילוי כל תנאי  .15.6

 מכרז זה. 

בביצוע השירותים מתחייב הספק לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מעת לעת מאת המזמין,  .15.7

להורות או  ספקל יתנת על פי מכרז זה למדינה אואך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הנ

 לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי ביצוע הוראות מכרז זה במלואו.

 ניגודי עניינים .16

הספק יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו המוצעת  .16.1

בעקיפין למשרד. בכל מקרה של קיום ניגוד  לבין עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או

 עניינים כאמור, מתחייב הספק להודיע מראש למשרד על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו.

הספק יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח  .16.2

 זאת.

ש לניגוד עניינים, יפעל המשרד כמתחייב כמו כן, במקרים בהם הגיע המשרד למסקנה כי קיים חש .16.3

 מן העניין.

 מהזוכה במכרז ופעילויות הנדרשות התחייבויות .17

עם הזוכה ייחתם הסכם בנוסח ההסכם הרצ"ב, בתוספת דרישות ותנאים שיתואמו בין הצדדים  .17.1

חיובים נוספים  המזמיןובלבד שאין בהם כדי לחרוג מהותית מהוראות מכרז זה, או להטיל על 

, לחתימה ההסכםיום מיום שנמסר לו  14להצעת הזוכה. לא חתם הזוכה על ההסכם תוך מעבר 

 רשאי לבטל את זכייתו. זמיןיהיה המ

, 2המציע הזוכה ימציא ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח לפקודת המשרד בנוסח נספח ג' .17.2
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מיתר  5%המוצעת בהצעת המחיר הזוכה, בתוספת  מהתמורה השנתית 5%שתהיה בשיעור של 

תהיה בתוקף למשך תקופת ההתקשרות ועוד ו, )ללא התמורה לספק( לרבעון תקציב הפעילות

 שלושה חודשים.

ערבות הביצוע לאבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי מכרז שימציא הספק, כמפורט לעיל  .17.3

 תוחזק בידי המשרד אשר יהיה רשאי לממשה בכל מקרה שהספק לא יעמוד בהתחייבויותיו.

מקרה בו הספק לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה ומכרז זה, רשאי המשרד לבטל  בכל .17.4

, החל בתאריך שייקבע על ידי ספקאת זכייתו של הספק במכרז ו/או בחוזה בהודעה בכתב ל

ק הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והספק לא תיקן ספהמשרד בהודעה, זאת לאחר שניתנה ל

עה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים את המעוות בהתאם להוד

 על פי כל דין.

המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, אם סבר המשרד כי הספק לא מילא את  .17.5

 התחייבויותיו לפי הסכם זה.

וע הספק יגיש למשרד את הערבות הנ"ל, בצירוף הסכם חתום ע"י המורשים מטעמו, תוך שב .17.6

 מקבלת ההסכם החתום בראשי תיבות ע"י המורשים מטעם המשרד.

במקרה שהמשרד יעשה שימוש בזכותו להאריך את תוקף החוזה, מתחייב המציע למסור למשרד  .17.7

יום לפני תחילת התקופה המוארכת, ערבות בנקאית כמפורט במכרז וכאמור לעיל,  30 -לא פחות מ

יום והוראות חוזה זה יחולו  60וספת בתוספת שתהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות הנ

 עליה, בשינויים המחויבים לפי העניין. 

 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. .17.8

 בהצעת הזוכה עיון .18

, עומדת למציעים הזכות לעיין 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם לתקנה  .18.1

 בהצעה הזוכה.

המפורט במסגרת הצעתו, נדרש לציין אלו  לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי מציע המבקש שלא .18.2

, וכן נימוק למניעת החשיפהומנוע מלחשוף בפני מציעים שלא זכו במכרז סעיפים הוא מבקש ל

כל זאת, למעט עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף  לצרף עותק נוסף מושחר.

  .הודעהלמציע חשפו אף מבלי שתשלח ייאשר  –ז או דרישות מהותיות של המכר

בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה של ועדת  .18.3

 המכרזים של המשרד אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצוינו לעיל כחסויים.

עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, ולאחר תיאום מראש עם  .18.4

 .מזכירת הוועדה

 בכבוד רב

 רן בר

 יו"ר ועדת המכרזים

  תרבות והספורטמשרד ה

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע  תאריך



 26/2017' מס פומבי מכרז

 "פרחי ספורט" )שלב ב'( –לקידום ספורט ילדים ובני נוער הלאומית התכנית לניהול והפעלה של 

 שירותיםמסמך הגדרת ה -נספח א' 

 כללי .1

ספורט ילדים ובני ידום ולק מדיניות ביישום סיוע לצורך חיצוני גוף עם להתקשר מעוניין והספורט תהתרבו משרד

 נוער.

ומדי שנה, ובהתאם  על ידי המשרד בטרם ביצוע העבודותהעבודות יבוצעו על פי מתודולוגיית העבודה שתאושר 

 להנחיות המשרד כפי שיועברו לספק מעת לעת.

 

 מטרות .2

 :הגדיל את מספר הילדים ובני הנוער העוסקים בספורט תחרותי, באמצעותמטרת התכנית היא ל

 .הרחבת החשיפה של ילדים לספורט, והקניית ערך האהבה לספורט .2.1

 .עידוד ילדים לעסוק בספורט, בענפי הספורט המועדפים בכל רשות מקומית .2.2

 .ספורט למועדוןהורדת עלות הפעלת קבוצת כן הורדת עלות ההשתתפות של ילדים בקבוצות ספורט, ו .2.3

 והידוק הקשר בין האיגודים למועדונים 10רישום הילדים העוסקים בספורט באיגודי הספורט החל מגיל  .2.4

 )בקבוצות בית ספריות, עירוניות או אגודתית(.

 

 הגדרת פריפריה .3

 יישוב העונה על אחד מאלה: -" פריפריה"

או מכוח כל החלטת ממשלה אשר  04.08.2013מיום  667החלטת ממשלה  ומית מכוחנמצא באזור עדיפות לא .3.1

 "(; אזורי עדיפות לאומית)להלן: " אזורי עדיפות לאומית לעניין ספורטתקבע 

-אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתיתב 1-4נמצא בתחומי רשות מקומית הנמצאת באשכולות  .3.2

 כני של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.העד האוכלוסייהת של כלכלי

 

 בהם תבוצע הפעילותש י הספורטתחומ .4

 : נאולימפיים, פראלימפיים ושאינם אולימפיים.י ספורטענפכלל בהפעילות תתמקד 

 נוספים לפי שיקול דעתו. המשרד רשאי להוסיף תחומי ספורט -הערה

 

 סוגי הפעילויות שיבוצעו .5

 :הבאות עיקריותהפעילויות ביתמקד במסגרת אספקת השירותים, הספק 

לנציג המשרד  לניהול תפעול התכנית, הרשמת ספורטאים, דיווח ובקרה. של תוכנה ממוחשבת ותחזוקה תפעול .5.1

 .CRM -או מי מטעמו תהיה גישה למערכת ה

 , וכן מיתוג, פרסום ושיווק הפרויקט.ומיות לפתיחת קבוצות ספורט חדשותגיוס רשויות מק .5.2

להפעלת קבוצה בפרויקט כמפורט במבחן  ביצוע מעקב, בקרה והערכה אחר פעילות הקבוצות ועמידה בתנאי הסף .5.3

התמיכה "אמות המידה לתמיכה במחבנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בגופים 

 סל הספורט ברשויות מקומיות". -אחרים

 : מדי שנה לכל קבוצהאירועים  4 -לקבוצות חווייתייםתפעול מערך אירועי שיא  .5.4
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 לארוע מקסימלי מחיר -בפרויקט שנההת המשתתפות באותה לכל הקבוצואירוע שיא ארצי גדול  1 .5.4.1

 ₪ 700,000 עד -אחד

 השכרת מתחם ליום שלם .5.4.1.1

 תשלום עבור שימוש במתקני ספורט .5.4.1.2

 מתנפחים מתקנים .5.4.1.3

 למתקנים הגברה+פתיחה לטקס הגברה .5.4.1.4

  לטקס מנחה .5.4.1.5

 מים בקבוקי 15,000 .5.4.1.6

  דגלים .5.4.1.7

  -נותושולח מחסומים, כסאות .5.4.1.8

 קשר מכשירי 50 .5.4.1.9

 פלייר+ הזמנה+ צמיד, מוזמן גת, הפקה משתתף תג .5.4.1.10

 שירותים כימיים לבעלי מוגבלויות 2כימיים +  שירותים 30 .5.4.1.11

 איש 90-ל VIP חדרל כיבוד+ כריך לכל משתתף  .5.4.1.12

 גנרטור .5.4.1.13

 ואירגון תפעול צוות .5.4.1.14

 אזיקונים .5.4.1.15

  ברזים 6 עם ברזייהשל  יחידות 2 .5.4.1.16

 אירוע צילום .5.4.1.17

 מגרשים לסימון סיכות .5.4.1.18

 ושלטים מדבקות באנרים .5.4.1.19

  הובלות .5.4.1.20

  יחותבט יעוץ .5.4.1.21

 וסדרנות אבטחה .5.4.1.22

 בשכר שוטרים .5.4.1.23

 אש כיבוי .5.4.1.24

  חשמל בודק .5.4.1.25

 רופאים 2, לרבות א"מד .5.4.1.26

 הצללה .5.4.1.27

 לאירוע יעודי ציוד רכישת .5.4.1.28

 טכני יועץ .5.4.1.29

 הופעת אמן אורח .5.4.1.30

 התחנות עלתפהל מקצועי אדם כוח .5.4.1.31

 טרמפולינות מתחם .5.4.1.32
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 טרקטורון .5.4.1.33

 שייט .5.4.1.34

 שחייה .5.4.1.35

 התעמלות .5.4.1.36

 אופניים .5.4.1.37

 ודו'ג .5.4.1.38

 מים סקי .5.4.1.39

 המתחם נקיון .5.4.1.40

 שמשיות 100 .5.4.1.41

 וטהניו איגוד .5.4.1.42

 לאירוע פרסום שלט .5.4.1.43

 חולצות .5.4.1.44

 מגנטים .5.4.1.45

 אוטובוסים .5.4.1.46

 שונות .5.4.1.47

  ש"ח 30,000עד  –מחיר מקסימלי לארוע אחד  -לכל קבוצה שיא גדול אירוע 1 .5.4.2

 א"כהוצאות  .5.4.2.1

 מתקנים .5.4.2.2

 אירועים מתחמי והקמות דגלול, שילוט, תפעול .5.4.2.3

 הגברה .5.4.2.4

 ר"וע רפואה, אבטחה .5.4.2.5

 א"כ כיבוד .5.4.2.6

 ומדליות תעודות, פרסים .5.4.2.7

 ותחבורה הובלות, שונות .5.4.2.8

 ₪ 20,000עד  -אחד לארוע מקסימלי מחיר -לכל קבוצה בינוני שיא אירוע 1 .5.4.3

  א"כהוצאות  .5.4.3.1

 מתקנים .5.4.3.2

 אירועים מתחמי והקמות דגלול, שילוט, תפעול .5.4.3.3

 הגברה .5.4.3.4

 ר"וע רפואה, אבטחה .5.4.3.5

 א"כ כיבוד .5.4.3.6

 ומדליות תעודות, פרסים, שונות .5.4.3.7

 חש" 10,000 עד -אחד לארוע מקסימלי מחיר -לכל קבוצה קטןענפי שיא  אירוע 1 .5.4.4

 כ"א .5.4.4.1
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 מתקנים .5.4.4.2

 ול והקמות מתחמי אירועיםתפעול, שילוט, דגל .5.4.4.3

 הגברה .5.4.4.4

 אבטחה, רפואה וע"ר .5.4.4.5

 כיבוד כ"א .5.4.4.6

 פרסים, תעודות ומדליות .5.4.4.7

 ש"ח 5,000 עד -אחד לארוע מקסימלי מחיר -לכל קבוצה מקומי אזוריאירוע שיא  1 .5.4.5

  מתקנים .5.4.5.1

 ע"ר .5.4.5.2

 כ"א ותפעולהוצאות  .5.4.5.3

 פרסים, תעודות ומדליות ושונות .5.4.5.4

 הסעת המשתתפים לכל הארועים הינה על חשבון ובאחריות הרשות המקומית.*יובהר כי עלות 

מהם יועבר לכל קבוצה  1לעיל,  5.4.4-5.4.5בסעיפים  סוגי האירועים המפורטים 2**יובהר כי מתוך 

 בשנה אחת. 

  למאמנים: השתלמויות והפעלת ארגון  .5.5

 1, בתדירות של פעמיים בשנה ולמנהלים למאמנים, למדריכים והשתלמויות מקצועיות הדרכות .5.5.1

 השתלמות מכל סוג:

 :, לרבותגדולה מאמנים השתלמות .5.5.2

 השכרת מתחם לכנס, לרבות חנייה למשתתפים .5.5.2.1

 צהריים לכל משתתף ארוחת .5.5.2.2

 קייטרינג .5.5.2.3

 דיגלול .5.5.2.4

 (טראסקלים+ רולאפים+ באנרים) שילוטים .5.5.2.5

 לבמה מדבקה .5.5.2.6

 הברכות בסיום אקט .5.5.2.7

 חניה סדרני .5.5.2.8

 + תאורה הגברה .5.5.2.9

 וידאו+ צילום .5.5.2.10

 רפואה+ אבטחה .5.5.2.11

 הזמנות .5.5.2.12

 פרסומת לכנס סרטון .5.5.2.13

 (כרטיס, פלסטיק כיס, שרוך) תגים .5.5.2.14

 למשתתפים תשורות .5.5.2.15

 הנחייה וקריינות .5.5.2.16
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 כריכים, אזיקונים -לכנס הקמות .5.5.2.17

 ונזקים אובדנים כולל לא המחיר -קשר מכשירי  20 .5.5.2.18

 אשפה לפינוי מכולה .5.5.2.19

 תפאורה .5.5.2.20

 ם להקמה ופירוק הכנסאד כח .5.5.2.21

5.5.2.22. save the date- הזמנה דיגיטלית 

 תוכניה+ ספורט  מחלקות למנהלי חוברות .5.5.2.23

 אורחים מרצים 18-כ .5.5.2.24

 הרמה במת .5.5.2.25

        לרבות:, ₪( 10,000)עד  הנקט מאמנים השתלמות .5.5.3

 (מסך, מקרן, הגברה כולל) מתקן .5.5.3.1

 שכר למרצים .5.5.3.2

 למשתתפים כיבוד .5.5.3.3

 (הדגמה קבוצות ,הזמנות, תשורות) שונות  .5.5.3.4

 :סדנאות לקבוצות החדשותו " הכולל הרצאותהעשרהתפעול "מארז יהול ונ .5.6

 הספק יבנה ויציג "מארז העשרה" לאישור המשרד עבור קבוצות "פרחי הספורט". .5.6.1

 הרצאות, ציוד :העשרה מארז לרכוש יכולה היא בהן' נק 100 ניתנות בתחילת שנת פעילות קבוצה לכל .5.6.2

  .(ספורטאי ,מאמן, פסיכולוג, תזונאילדוגמא: ) אורח

 להיכלל ב"מארז ההעשרה": להלן מספר דוגמאות לפעילויות שעשויות .5.6.3

 .אולימפי ספורטאי עם והרצאה אימון כולל האולימפית בחוויה סיור .5.6.3.1

 .אימון וביצוע באימון צפייה, במתקנים סיור הכולל וינגייט במכון סיור .5.6.3.2

 .וילדים להורים העשרה הרצאות .5.6.3.3

 ".רטיביתספו משפחה: "וילדים הורים סדנאות .5.6.3.4

 .ובהווה בעבר ספורט ות/ומאמני ות/כוכבי הרצאות .5.6.3.5

 .ולהורים לילדים גבולות פורצי ספורט סיפורי .5.6.3.6

 .וספורט תרבות ערב .5.6.3.7

 .שונים בנושאים מאמנים השתלמויות .5.6.3.8

 .וילדים להורים ניידת ספורט תערוכת .5.6.3.9

 .ותזונאים פסיכולוגים הרצאת .5.6.3.10

 סדנאות בתחום ערכים בספורט ומניעת גזענות. .5.6.3.11

  יתחזק הספק. אותה CRM -הינוהל ע"י הספק באמצעות מערכת  "עשרה"מארז הה .5.6.4

 .באיגודים התשתית רכזי לבין המקומיות הספורט ברשויות מחלקות מנהלי בין ותיאום הפעילות ריכוז .5.7

 .התכנית ביצוע על בקרהו נתונים איסוף .5.8
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 :תקציב הפרויקט וניהולו .6

; המשרד יקבע מדי שנה את הסכום מיליון ש"ח 3-כהוא  וז תכניתלהמוקצב בתקציב המשרד השנתי הסכום  .6.1

 בהתאם לקבוע בתקציב המדינה. תכניתהמוקצב ל

 4.85 -מש"ח, כלומר כ 39 -מתוך כ 12.5% -תקורה מהרשויות המקומיות כ תמגביי הכנסות שנתיות מקס' .6.2

 ש"ח לשנה.ליון מ

 .ייעודי בחשבון סגור ע"י הספק כמשק ינוהל תקציב הפרויקט .6.3

 

 כוח אדם .7

מנהל פרויקט במאה אחוז גרת אספקת השירותים הספק נדרש להעסיק מטעמו כוח אדם שימנה לפחות במס .7.1

 משרה.

 כמו כן יוכל הספק לכלול בעלי תפקיד נוספים, והכל בהתאם לתכנית הפעלת הפרויקט שיגיש למשרד.  .7.2

יצוע מיטבי על הספק להעסיק עובדים או להתקשר עם קבלני משנה נוספים לשם ביצוע כלל השירותים לב .7.3

של העבודה הנדרשת במכרז זה. רשימת התפקידים המופיעה כאן הינה רשימת התפקידים המינימאלית 

המחייבת אך אינה מהווה בשום אופן התחייבות של המשרד כי תפקידים אילו מספיקים על מנת לאפשר את 

 ביצוע מכלול השירותים הנדרשים.

 אחריותו הבלעדית.ל עשל הספק ו העסקת כוח האדם תהיה על חשבונו .7.4

למען הסר ספק, העבודות הנדרשות מתוקף הסכם זה יסופקו על ידי כוח האדם שהוצג על ידי הספק בהצעתו.  .7.5

במקרה ונדרשת החלפה של מי מהעובדים שהוצגו בהצעה, הדבר מותנה בקבלת אישור מראש ובכתב של 

 המשרד ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

 :מנהל פרויקט .7.6

בכל הקשור לביצוע  שרדאיש הקשר בין הספק לבין המכ מנהל פרויקט שישמש יעמיד מטעמו ספקה .7.6.1

 ."(מנהל הפרויקט)להלן: " העבודות על פי המכרז

 הספק.ת וייצג את הספק בכל הקשור לפעול מנהל הפרויקט .7.6.2

 לפעולות הספק.יהיה בעל סמכות להחליט בשם הספק בכל הנוגע מנהל הפרויקט  .7.6.3

שרד במידת הצורך. כמו כן, הספק מתחייב כי מנהל עם המשוטף בקשר  היהימנהל הפרויקט  .7.6.4

 הפרויקט מטעמו יהיה זמין לפניות המשרד בכל שעות העבודה. 

מנהל הפרויקט ישתתף בעת הצורך בפגישות עם המשרד הקשורות למתן השירותים, לפי דרישת  .7.6.5

 המשרד.

נימוק ופיצוי. הספק מתחייב  נציג המשרד רשאי לדרוש את החלפתו של מנהל הפרויקט ללא כל .7.6.6

 להחליף את מנהל הפרויקט ולאשרו מול נציג המשרד מראש.

בכל מקרה בו יבקש הספק להחליף את מנהל הפרויקט מטעמו או במקרה ואין באפשרות מנהל  .7.6.7

הפרויקט לתת את השירותים הנדרשים במסמכי מכרז זה למשרד, יהא על הספק לפנות למשרד בכתב 

יום מראש, המשרד יהא רשאי ליתן  30מנהל פרויקט חדש ע"י המשרד לפחות בבקשה לאישורו של 

  בכתבמותנית באישור  מנהל הפרויקטהחלפת את אישורו או להימנע מכך, לפי שיקול דעתו המוחלט. 

 . משרדשל הומראש 

 מפקחים: .7.7
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 בהוראה וניסיון, בחינוך גופני שני תואר של הכשרה בעלימפקחים  3הספק יעמיד לטובת הפרויקט  .7.7.1

 .לפחות שנים 5 של אימוןב אוו/

המפקחים מטעם הספק יעבדו בשיתוף פעולה עם רכזי התשתיות ובתיאום עם המפקחים מטעם מנהל  .7.7.2

 .הספורט

 המפקחים יערכו סיורי בקרה ברשויות המשתתפות בפרויקט. .7.7.3

 .המפקחים יוודאו שהמאמנים בשטח יאמנו על פי תכנית עבודה ידועה מראש .7.7.4

 :רכזי תשתיות .7.8

, השוניםהספורט  איגודים י"ע שיועסק תשתיות רכזי צוות עם פעולה בשיתוף לעבוד יידרש ספקה .7.8.1

 :הבאים הספורט ימענפ אחד בכל, לפרויקט הרלוונטיים והגופים האיגוד בין קשר כאנשי ישמשו אשר

 רכזים. 3 -כדורגל 

 רכזים. 2 -כדורסל 

 אתלטיקה. 

 שחייה. 

 התעמלות. 

 שייט. 

 ודו'ג. 

 כדוריד. 

 כדורעף. 

 טניס. 

 אופניים. 

 ים.אולימפי שאינם ענפי ספורט 

 .ענפי ספורט שאינם מועדפים 

 :רכזי התשתיותתפקידי  .7.8.2

 .שעליו הוא אחראי ענף הספורטריכוז כל הפעילות ב .7.8.2.1

 .בתחומים עליו אחראי הספורטאים והמאמניםפעילות מול  .7.8.2.2

 .פעילות מול הרשויות בתחום עליו אחראי .7.8.2.3

 .ארגון אירועים בתחום עליו אחראי .7.8.2.4

יסייעו בכל הקשור לאספקת השירותים לפי דרישות המשרד ולפי התחומים  רכזי התשתיות .7.8.2.5

 השונים עליהם הם מופקדים.

ישתתפו בעת הצורך בפגישות הקשורות למתן השירותים, לפי דרישות  רכזי התשתיות .7.8.2.6

 המשרד.

 

 עבודהתיאור תהליך ה .8

וונטיים. יובהר כי מדובר בתיאור כללי וייתכנו תהליך שיבצע הספק מול כל הגורמים הרלהלהלן תיאור כללי של 

 במקרים מסוימים שינויים בחלק מהשלבים:
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  מצד הרשויות ברחבי הארץ. הביקושים לרשויות לשם הגדרת קול קורא מוציא המשרד שנה מדי בחודש יולי .8.1

 ,מרחק, ס"למ) שונים לפי נהלי המשרד מקדמים לפי, ח"אש 12-30 ביןבסכום  תמתוקצב קבוצה כל .8.2

 (. פריפריאליות

, ללא עלות נוספת מצד הילדים ומתפעלות את מתקני הספורט בהם יבוצעו האימונים מספקות הרשויות .8.3

 .המשתתפים בפרויקט

ממשתתף  בחודש ₪ 50 לכל היותר לגבות יכולות (1-4) כלכלי הנמוך ביותר-הנמצאות במדד החברתי הרשויות .8.4

 .פעיל בקבוצה

 .בקבוצה פעיל ממשתתףלחודש  ₪ 50-200 מי השתתפות שונים הנעים ביןסכו לגבות יכולות אחרות רשויות .8.5

ע"י  ום הקבוצה לפרויקט,ריש לאחר קבלת האישור ממנהל הספורט לפתיחת קבוצת "פרחי ספורט", מתבצע .8.6

 ., על פי המתחייב מחוק הספורטרלוונטיספורט ה באיגוד םמינרשו CRM -ה מערכתל נציג הרשות

 . 30.6 -. ועד ה1.9 -ן הפעילות הקבוצות הינה בי .8.7

 תקצוב הקבוצה כפוף לאישור ועדת התמיכות המשרדית ועמידה בכלל תנאי הסף הנדרשים לקבלת התמיכה. .8.8

. הפעילים הספורטאים למספר בהתאם המקומית רשותל תגמולבסיום כל שנת פעילות יועבר מהמשרד  – תגמול .8.9

 ונרשמו" ספורט" פרחי" תכנית את סיימו והדרכת תחת שספורטאים, המאמן עבור כבונוס מועבר התגמול

 האיגוד תחת הפועל הספורט מועדון במסגרת הספורטיבית בפעילות המשיכו, דהיינו ,פעילים כספורטאים

 (.הספורט מינהל להגדרות ובהתאם ומעלה 13 מגיל) הרלוונטי

 

 מיתוג, פרסום ושיווק הפרויקט .9

 מיתוג , בהם יידרש להשתמש בערכותהעשרה ומארז ועיותמקצ השתלמויות, ספורט אירועי תפעלוי ארגןהספק י .9.1

 :כגון אמצעים של מגוון הכוללות

 . ולהשתלמויות לאירועים באנרים .9.1.1

 .ספורט פרחי בנושא לרשות אפים ורול באנרים הכוללת לרשויות ספורט פרחי מיתוג ערכת .9.1.2

 .ברשויות הספורט פרחי אירועי עבור ממותגים מחסומים .9.1.3

 (.המתנפחים מיתוג) ויההחו לימי מיתוג ערכות .9.1.4

 .הארצי באירוע הספורט פרחי ילדי  עבור ממותגות תעודות .9.1.5

 .הספורט פרחי והשתלמויות אירועים ביצוע עבור ודגלים ממותגים שלטים .9.1.6

 .מקצועית חוברת כריכות והדפסת הפקת .9.1.7

 . ההעשרה ממארז כחלק התוכנית של והמאמנים המרצים עבור ממותגים פולדרים .9.1.8

 שםאת במקום בולט רוע המתקיימים במסגרת השירותים נשואי מכרז זה, יציג הספק בכל פעילות או אי .9.2

 , על כל שילוט ומסמך הקשורים בפעילות / אירוע.המשרד בלבד ולוגו

 

 תיעוד ושימור הידע .10

, הספק יתעד את כלל הפעילות על כל היבטיה ויהיה אחראי לשימור הידע הנצבר במהלך ההתקשרות כולה .10.1

 .ע"י מנהל הספורטככל שיידרש לכך 

 ממוחשבת.את כלל הפעילות באמצעות מערכת בצורה מסודרת ויתעד הספק ינהל  .10.2
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 נוספים דו"חות .11

הספק יעביר לידי המשרד, בתחילת כל שנת פעילות, תכנית עבודה מפורטת בה יתוארו כל  -תכנית עבודה  .11.1

יהיה רשאי לבצע את  הפעילויות והאירועים אותם מתכוון הספק לבצע במהלך שנת ההתקשרות. הספק

 הפעילויות ולספק את השירותים באותה שנה רק לאחר אישור תכנית העבודה אצל המשרד.

ם בגין כל השירותים ביצוע לתשלו, דו"ח בסיום כל חודש קלנדריביר הספק יע - חודשי ביצוע לתשלוםדו"ח  .11.2

הפקת הדו"ח  חודש שחלף.ים לכלול את כל הנתונים הרלוונטיי ביצוע. דו"ח החודשאותם סיפק במהלך אותו 

 .חודשתהיה תנאי לתשלום התמורה בגין אותו 

יום מסיום השנה, דו"ח מסכם,  60 -כל שנת התקשרות ולא יותר מאוחר מהספק יעביר בסיום  -דו"ח שנתי  .11.3

בנוסף לדו"ח הרבעוני, בו יפורטו השירותים שסופקו במסגרת השנה שחלפה. הדו"ח יהיה בצורת חוברת 

רוכה וירכז את כל הנתונים הרלוונטיים לפרויקטים שבוצעו בשנה שחלפה )נתונים סטטיסטיים, צבעונית כ

גרפים וכד'( ויועבר לאישור המשרד. הפקת הדו"ח תהיה תנאי לתשלום התמורה בגין הרבעון האחרון לשנת 

 ההתקשרות.

 

 וחפיפה סיום העבודות .12

פקו לו על ידי המשרד וכל חומר שיקבל בנוגע על הספק לתייק ולשמור במקום בטוח את כל הנתונים שיסו .12.1

 לביצוע העבודות נשוא מכרז זה במאגר מידע ממוחשב.

שרות, יעביר הספק לרשות המשרד את כל המידע הנצבר במהלך בסיום ביצוע העבודות, או בתום ההתק .12.2

 על ידי המשרד. או בכל דרך אחרת שתיקבעמדיה אלקטרונית ההתקשרות, על גבי 

פה מלאה ומסודרת עם המשרד ועם הספק הבא שיספק את השירותים נשואי מכרז זה. הספק יבצע חפי .12.3

החפיפה תכלול העברת תיק חפיפה מסודר וכן קיום פגישות לפי הצורך עם נציגי הספק הבא, הן ברמת 

ברמת הדרגים המקצועיים והכספיים. והן ההנהלה



 פירוט המסמכים להגשה

 המפורטים להלן צורפו להצעתו, כנדרש במסמכי המכרז.המציע נדרש לוודא ולסמן כי המסמכים 

מס' 

 סידורי
 סמן תיאור

  :נספחים 

1.   'טופס הגשת ההצעה1נספח ב :   

2.    ניסיון המציע: 2'בנספח   

3.   'פרטי מנהל הפרויקט וניסיונו3נספח ב :   

4.    ערבות הצעה5ב'נספח :   

5.    אישור רו"ח מבקר אודות פרטי המציע :6ב'נספח   

6.   'תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום :7נספח ב   

7.    התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים8ב'נספח :   

8.    הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקור9ב'נספח :   

9.    מוצעתהתכנית העבודה  - 10'בנספח   

10.    על גבי )במעטפה נפרדת( + נספח הצעת המחיר  – 11'בנספחCD   

11.   'מבנה התקציב - 11.1נספח ב   

  :אישורים 

   מאושרים ע"י עו"דהתאגדות תעודת עוסק מורשה ו/או תעודת   .12

   אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות, תקף לשנה שוטפת  -במידה והמציע הינו עמותה   .13

14.  
סי ( בדבר ניהול פנק1976 -אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשל"ו 

 חשבונות ורשומות
  

   .והמפקחיםקורות חיים ותעודות המעידות על השכלה של: מנהל הפרויקט   .15

16.  
אם המציע הוא עסק בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם 

 1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2לסעיף 
  

  :אישורים ומסמכים נוספים 

   )לא חובה(  CDהצעת המציע עם פרטים מושחרים על גבי   .17

   מסמך המתאר את פרופיל המציע  .18

   מסמכים נוספים, ככל הנחוץ להוכחת התקיימותם של תנאי הסף, ולהוכחת איכות המציע וההצעה  .19

  :מסמכים לאחר הודעת זכייה 

20.   'נוסח אישור עריכת הביטוח1נספח ג :   

21.   'וע: נוסח ערבות ביצ2נספח ג   

22.   'טופס התחייבות הספק ועובדיו לשמירה על סודיות ולמניעת ניגוד עניינים3נספח ג :   
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 26/2017' מס פומבי מכרז

 "פרחי ספורט" )שלב ב'( –התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער לניהול והפעלה של 

 חוברת ההצעה -חלק ב' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,המציע של מלא שם

 רשמי ברשם ופיעמ שהוא כפי

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 המציע חתימת

  

 

 

 

 

 

  

 חוברת הצעה
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 טופס הגשת ההצעה – 1'נספח ב

 

 לכבוד

 משרד התרבות והספורט -מדינת ישראל 

 הקריה המזרחית, בניין ג', ירושלים

 

י "פרח –התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער לניהול והפעלה של  - 26/2017הצעה למכרז פומבי מס' הנדון : 

 ספורט" )שלב ב'(

 

  שם המציע:

  

  מספר ת"ז / ח.פ:

 

  תאריך התארגנות:  סוג התארגנות )חברה, עמותה, ע.מ(:

 

 :כתובת המציע

 מיקוד:  עיר:  רחוב:
 

 

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי הת.ז שלהם:

 ת"ז שם ת"ז שם

    

    

    

 

 מנכ"ל

  טל' נייד  שם

    

  פקס  טלפון

    

  כתובת דוא"ל

 

 

 איש הקשר לצורך המכרז

  טל' נייד  שם

    

  פקס  טלפון

    

  כתובת דוא"ל
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אני החתום מטה, ______________ ת.ז. _________, שהנני ממלא תפקיד _____________ אצל המציע ומוסמך בשם 

ל פיהם, לאחר שקראתי בעיון את מסמכי המכרז והצעת המציע, המציע לחתום על מסמכי המכרז ולהתחייב בשם החברה ע

 על כל חלקיהם ונספחיהם, מצהיר בזה בשם המציע:

 .מסמכי המכרז של קראנו את תכנם יעני והמצא .1

אני/המציע מקבל את כל התנאים שקבע המשרד ואין לי/למציע כל הסתייגות לגביהם ואם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים  .2

 פי הצעת המציע המפורטת להלן והמצורפת בזה.-ועללפעול על פיהם 

הנני מצהיר ומאשר שנושא מכרז זה והתנאים לביצועו ובכללם כל הגורמים המשפיעים ו/או העשויים להשפיע על העבודות  .3

 מוכרים לי ולמציע ולא יהיו לי או למציע כל תביעות או דרישות או טענות הנובעות מאי הבנה ו/או אי ידיעה כלשהן של

 איזשהו פרט או תנאי הכלול במסמכי ההצעה או בהבהרות שניתנו לנו.

מצ"ב כל מסמכי ההצעה, על נספחיהם, כשהם חתומים על ידי בעל הסמכות לחייב את המציע ומולאו בהם כל הפרטים  .4

 הנדרשים לרבות הצעת המחיר.

ד כלפיי או כלפי המציע. הגשת הצעה אין באמור בהצעה זו, כדי להוות כל הצהרה ו/או מצג ו/או התחייבות של המשר .5

ו/או השתתפות בתהליכים הנובעים ממנה אינם מקנים לי/למציע זכות כלשהי מעבר לזכויות המפורטות במפורש בגוף 

 המכרז.

 אין בביצוע האמור בהצעה על ידי או על ידי המציע כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין .6

בין עסקי שלי או של המציע, לבין המשרד וכי בכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד אינטרסים כזה יהיה עלינו מקצועי ו

 להודיע על כך למשרד, ללא כל שיהוי ונדאג מיידית להסרת ניגוד האינטרסים האמור.

לפי שיקול דעתו המציע מאשר כי ידוע לו שהמשרד שומר לעצמו את האפשרות שלא לבצע את הזמנת העבודות כלל,  .7

הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עליו חובת הנמקה ו/או שימוע. בנוסף, שומר המשרד את הזכות להגדיל או להקטין את 

היקף ההתקשרות נשוא מכרז זה, להפסיקה )באופן מלא או חלקי, לתקופה או בכלל(, לחדשה או לעכבה בהתאם לצרכיו 

 ומבלי שתהיה עליו חובת הנמקה ו/או שימוע.והכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט  -

עדר ניגוד עניינים: המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור יה .8

 .קשרים של בני משפחה או תאגידים( ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למשרד בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש לפרט גם

 בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המשרד ו/אורט המציע כל קשר בין כמו כן יפ

 מתן השירותים.

 על המציע לפרט את כל הקשרים האמורים לעיל:

  א.

  ב.

  ג.

  ד.

  ה.

 

ם עניינים עם גורמים אחרים העלולי אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד .9

ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למשרד בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על 

 כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המשרד.

 יפה:להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  וכן הנימוק למניעת החש .10
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סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור בחלק א' למסמכי המכרז, 

בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של המשרד . 18 סעיף

 בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. אשר תפעל

הצעת המציע הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ובמידה ותתקבל אני/המציע מתחייב לפעול על פיה.  .11

ידוע לי/למציע, כי ההצעה זו תהיה תקפה והמציע יהיה זכאי למחירים הנקובים בה, אף אם יוחלט לרכוש רק חלק 

 במכרז.מהאמור 

     

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך

 

 אישור עו"ד

 

, במשרדי יעו"ד )מ.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני אני הח"מ,______________

____________ ידי ת.ז. מס'_____-ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על

המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא  /

 יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

 

_________________ ____________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך



 ניסיון המציע – 2'נספח ב

 

 הצהרת המציע על ניסיונו: .1

 ניסיון המציע: .1.1

  ,מס' פרויקטים ממושכים שניהל המציע בחמש השנים האחרונות

 :(לפחות ₪מיליון  2)בהיקף  6.2.1.1העומדים בתנאי הסף 

  

   

   

  ,מס' פרויקטים ממושכים שניהל המציע בחמש השנים האחרונות

 :(לפחות ₪מיליון  1)בהיקף  6.2.1.2העומדים בתנאי הסף 

  

   

  'ניהל המציע בחמש השנים האחרונות, ש ממושכים פרויקטיםמס

 במקביל: מקומיות רשויות 5-10-אשר הופעלו ב

  

   

   

  'ניהל המציע בחמש השנים האחרונות, ש ממושכים פרויקטיםמס

 במקביל:מקומיות רשויות  10-15-אשר הופעלו ב

  

  'ניהל המציע בחמש השנים האחרונות, ש ממושכים פרויקטיםמס

 במקביל:מקומיות רשויות  15-20-אשר הופעלו ב

  

   

 לחלק א'. 2.12כהגדרתם בסעיף  –ממושכים"  פרויקטים"

 :ציעהצהרת המ .1.2

תפקיד החברה , ומצהיר כי הובא לידיעתי מהות יהנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל ובכל מסמך הנוגע אלי

 בפרויקט.

 

 תאריך ____________     שם ______________________   חתימה ________________

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם המציעשם מלא של החותם ב תאריך
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 :המציעיסיון נפירוט  .2

'( סוג הלקוחות )ממשלה, רשויות מקומיות, פרטי וכו, לרבות שמות הלקוחות, שניהלעל המציע לפרט עבודות רלוונטיות 

 מע"מ(: כוללהכספי ) היקףהו)חודש ושנה(,  תיאור העבודה, מועדי הביצוע

1 

 תאריכי הלקוח
 הפעלהה
-ש ושנה)חוד

 מ:_  עד:_(

 היקף כספי
 מע"מ( כולל)

מס' רשויות 
שבהם הפרויקט 
הופעל במקביל 

 )אם רלוונטי(

ממשלה / 
רשות מקומית 

  גוף פרטי /

 טלפון סלולרי טלפון יש הקשרא

       

 תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח:של הפעילות ומפורט של תיאור 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 

2 

 תאריכי הלקוח
 הפעלהה

-)חודש ושנה
 מ:_  עד:_(

 היקף כספי
 מע"מ( כולל)

מס' רשויות 
שבהם הפרויקט 
הופעל במקביל 

 )אם רלוונטי(

ממשלה / 
רשות מקומית 

  גוף פרטי /

 טלפון סלולרי טלפון יש הקשרא

       

 ליך העבודה מול הלקוח:תיאור מפורט של הפעילות ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תה
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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3 

 תאריכי הלקוח
 פעלההה

-)חודש ושנה
 מ:_  עד:_(

 היקף כספי
 מע"מ( כולל)

מס' רשויות 
שבהם הפרויקט 
הופעל במקביל 

 )אם רלוונטי(

ממשלה / 
רשות מקומית 

  גוף פרטי /

 טלפון סלולרי טלפון יש הקשרא

       

 הלקוח:תיאור מפורט של הפעילות ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

4 

 תאריכי הלקוח

 הפעלהה
-)חודש ושנה
 מ:_  עד:_(

 היקף כספי
 מע"מ( כולל)

מס' רשויות 
שבהם הפרויקט 
הופעל במקביל 

 )אם רלוונטי(

ממשלה / 
רשות מקומית 

  גוף פרטי /

 טלפון סלולרי טלפון יש הקשרא

       

 ליך העבודה מול הלקוח:תיאור מפורט של הפעילות ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תה
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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5 

 תאריכי הלקוח
 הפעלהה

-)חודש ושנה
 מ:_  עד:_(

 היקף כספי
 מע"מ( כולל)

מס' רשויות 
שבהם הפרויקט 
הופעל במקביל 

 )אם רלוונטי(

ממשלה / 
רשות מקומית 

  גוף פרטי /

 טלפון סלולרי טלפון יש הקשרא

       

 ליך העבודה מול הלקוח:תיאור מפורט של הפעילות ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תה
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

6 

 תאריכי הלקוח

 הפעלהה
-)חודש ושנה
 מ:_  עד:_(

 היקף כספי
 מע"מ( כולל)

מס' רשויות 
שבהם הפרויקט 
הופעל במקביל 

 )אם רלוונטי(

ממשלה / 
רשות מקומית 

  גוף פרטי /

 טלפון סלולרי טלפון יש הקשרא

       

 ליך העבודה מול הלקוח:תיאור מפורט של הפעילות ושל תחומי האחריות של המציע בפרויקט, לרבות תה
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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 )בהתאם לטבלאות לעיל(. ציעניתן להוסיף טבלאות נוספות המפרטות את ניסיון המ

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 

 אישור עו"ד

 

עו"ד )מ.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי  אני הח"מ,______________

ידי ת.ז. מס'_________________ -____ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו עלברחוב________________

המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא  /

 ך לחייב בחתימתו את המציע.יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם מוסמ

 

_________________ ____________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך

 



 וניסיונו מנהל הפרויקטפרטי  - 3נספח ב'

 

 

 

 

 

 

 :אצל המציע תפקיד המנהל

)אם לא מועסק אצל המציע עד למכרז 

 (סכם מותנהולצרף ה זה יש לציין זאת

 

 

 

 

 הכשרה מקצועית / אקדמאית:פירוט  .1

 מועד מתן התואר פרטי ההכשרה

  

  

 

 

 :הצהרת המנהל על ניסיונו .2

 :המנהל ניסיון .2.1

  בתחום הספורטמס' שנות ניסיון בניהול פרויקטים:   

   

   

 ם בתחובחמש השנים האחרונות,  שניהל מס' פרויקטים ממושכים

 :₪ 000,0002,בהיקף כספי מינימאלי של  ,הספורט

  

   

   

  'אשר הופעלו בחמש השנים האחרונות,  ניהלש ממושכים פרויקטיםמס

 במקביל:מקומיות רשויות  5-10-ב

  

   

   

  'אשר הופעלו בחמש השנים האחרונות,  ניהלש ממושכים פרויקטיםמס

 במקביל: מקומיות רשויות 10-15-ב

  

   

  'אשר הופעלו ניהל בחמש השנים האחרונות, ש ממושכים םפרויקטימס

 במקביל: מקומיות רשויות 15-20-ב

  

   

 

 לחלק א'. 2.12כהגדרתם בסעיף  –ממושכים"  פרויקטים"

 

שם 

 :נהלהמ

מספר  

 זהות:

תאריך  

 לידה:
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 לצרף לנספח פירוט קורות חיים ותעודות הכשרה והסמכה. נהלעל המ 

 

 

 נהלהצהרת המ .2.1

נות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי, ומצהיר כי הובא הנני מאשר את נכו

 לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי בפרויקט.

 

 תאריך ____________     שם ______________________   חתימה ________________

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 

 המנהל:יון יסנפירוט  .3

סוג הלקוחות )ממשלה, רשויות , לרבות שמות הלקוחות, מנהל הפרויקט שניהלעל המציע לפרט עבודות רלוונטיות 

 כולל מע"מ(:הכספי ) היקףהו)חודש ושנה(,  תיאור העבודה, מועדי הביצועמקומיות, פרטי וכו'( 

1 

 תאריכי הלקוח
 הפעלהה

-)חודש ושנה
 מ:_  עד:_(

 היקף כספי

 ע"מ(מ כולל)

מס' רשויות 
שבהם הפרויקט 
הופעל במקביל 

 )אם רלוונטי(

ממשלה / 

רשות מקומית 
  גוף פרטי /

 טלפון סלולרי טלפון יש הקשרא

       

 בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח:נהל תיאור מפורט של הפעילות ושל תחומי האחריות של המ
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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2 

 תאריכי הלקוח

 הפעלהה
-)חודש ושנה
 מ:_  עד:_(

 היקף כספי
 מע"מ( כולל)

מס' רשויות 
שבהם הפרויקט 
הופעל במקביל 

 )אם רלוונטי(

ממשלה / 
רשות מקומית 

  גוף פרטי /

 טלפון סלולרי טלפון יש הקשרא

       

 בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח:נהל יות של המתיאור מפורט של הפעילות ושל תחומי האחר
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

3 

 תאריכי הלקוח
 הפעלהה

-)חודש ושנה

 מ:_  עד:_(

 היקף כספי
 מע"מ( כולל)

מס' רשויות 
שבהם הפרויקט 
הופעל במקביל 

 )אם רלוונטי(

ממשלה / 
רשות מקומית 

  גוף פרטי /

 טלפון סלולרי טלפון יש הקשרא

       

 בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח:נהל תיאור מפורט של הפעילות ושל תחומי האחריות של המ
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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4 

 תאריכי הלקוח

 הפעלהה
-)חודש ושנה
 מ:_  עד:_(

 היקף כספי
 מע"מ( לכול)

מס' רשויות 
שבהם הפרויקט 
הופעל במקביל 

 )אם רלוונטי(

ממשלה / 
רשות מקומית 

  גוף פרטי /

 טלפון סלולרי טלפון יש הקשרא

       

 בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח:נהל תיאור מפורט של הפעילות ושל תחומי האחריות של המ
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

5 

 תאריכי הלקוח
 הפעלהה

-)חודש ושנה

 מ:_  עד:_(

 היקף כספי
 מע"מ( כולל)

מס' רשויות 
שבהם הפרויקט 
הופעל במקביל 

 )אם רלוונטי(

ממשלה / 
רשות מקומית 

  גוף פרטי /

 טלפון סלולרי טלפון יש הקשרא

       

 בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח:נהל תיאור מפורט של הפעילות ושל תחומי האחריות של המ
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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6 

 תאריכי הלקוח

 הפעלהה
-)חודש ושנה
 מ:_  עד:_(

 היקף כספי
 מע"מ( כולל)

מס' רשויות 
שבהם הפרויקט 
הופעל במקביל 

 )אם רלוונטי(

ממשלה / 
רשות מקומית 

  פרטי גוף /

 טלפון סלולרי טלפון יש הקשרא

       

 בפרויקט, לרבות תהליך העבודה מול הלקוח:נהל תיאור מפורט של הפעילות ושל תחומי האחריות של המ
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 ניתן להוסיף טבלאות נוספות המפרטות את ניסיון המפיק )בהתאם לטבלאות לעיל(.

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 

 אישור עו"ד

 

עו"ד )מ.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי  י הח"מ,______________אנ

ידי ת.ז. מס'_________________ -ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על

צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה  /

 יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

 

_________________ ____________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך

 



 נוסח ערבות הצעה - 5ב'נספח 

 

 _______________שם הבנק/חברת הביטוח _

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 באמצעות משרד התרבות והספורט

 

 הנדון: ערבות מס'____________

 

, מתאריך שקלים חדשים( ףאל חמישים)₪  50,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

_________.  

 

 26/2017מכרז "( בקשר עם החייבאשר תדרשו מאת: ____________________________________)להלן: "

 ."פרחי ספורט" )שלב ב'( –התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער לניהול והפעלה של 

שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום,  יום מתאריך דרישתכם הראשונה 15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר 

 לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

 ._________עד _________ ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 

 

 ות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו_________________דרישה על פי ערב

 ם הבנק/חב' הביטוחש                                                                                                                  

 

_______                              _______________________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח     

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

              _____________                       ________________                       _____________     

 וחותמת  תאריך                                      שם מלא                                      חתימה          
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 אישור רו"ח אודות נתונים מהדו"חות הכספיים - 6נספח ב'

 )נספח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון(

 תאריך : ___/___/____

 המציע(לכבוד _____________ )יש למלא את שם 

  

  .620131.12אישור על נתונים מהדו"חות הכספיים לכל אחת משלוש השנים שנסתיימו ביום הנדון : 

 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:  

 הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת_________.  .1

)או לחילופין ליום_______ וליום  הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום __________ .2

 _________(* בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.

 לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים* _______________  בוקרו על ידי רואי 

 חשבון אחרים. 

ה( ליום/ימים* חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמ .3

 _____________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד**.

 לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים*  

זו השלכה על המידע המפורט בסעיפים _____________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד** אולם אין לחריגה 

 להלן. 0 -ו 0

 לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים*  

אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט _____________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד** 

 להלן. 0 -ו 0בסעיפים 

בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים לתקופה שהסתיימה ביום/ימים*  .4

 :הינוהחברה __________________, המחזור הכספי השנתי של 

 : ________________ ₪  2014בשנת  .4.1

 : ________________ ₪ 2015בשנת  .4.2

 : ________________ ₪ 2016בשנת  .4.3
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 אזהרת עסק חי: .5

הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן,  .5.1

*(, **עסק חי" )"כי המשך קיומו של המציע משיים לגבשנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות מ

 עסק חי"."כבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים או כל הערה דומה המעלה ספק בד

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים  .5.2

 *(.**ם הנהלת המציע )*האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי ע

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות  .5.3

לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד  5.2התבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ב

 עסק חי"."כהמשך קיומו של המציע משיים לגבי לכדי העלאת ספקות מ

 

 

 

 בכבוד רב,

__________________ 

 רואי חשבון

 

 

 * יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז או בהתאם לשינויים הרלוונטיים בכל סעיף וסעיף.  

אותן כחוות , יראו 99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  **

 דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

 של לשכת רו"ח בישראל. 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  ***

חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים  3-אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ** **

5.2 ,5.3. 
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 עדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימוםיה תצהיר בדבר - 7'בנספח 

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 משרד התרבות והספורט

 הקריה המזרחית, בניין ג', ירושלים

 

 א.ג.נ.,

 

 עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום -תצהיר 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר  אני הח"מ ________________________ ת.ז._________________

 את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

 "( ומוסמך להצהיר מטעם המציע.המציעאני נציג  ____________________ )להלן: " .1

יות בו ובתמיכה וההגדרות המצו 1976 -תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

"פרחי  –התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער לניהול והפעלה של  26/2017למכרז מס' 

 עבור משרד התרבות והספורט.ספורט" )שלב ב'( 

עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר  .3

מועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת לפחות ממועד הרי שעד ל - משתי עבירות

 ההרשעה האחרונה.

במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אעביר  .4

 את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד התרבות והספורט.

 

   

 חתימה  תאריך

 אישור

 

תום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________. המוכר אני הח

לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה 

רתו דלעיל ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצה

 וחתם עליה.

 

   

 חתימה  תאריך
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 התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים - 8ב'נספח 

 

 תאריך : ___/___/____

 

 לכבוד

 משרד התרבות והספורט

 הקריה המזרחית, בניין ג', ירושלים

 

 ג.נ.,.א

 

 לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדיםאישור המציע 

 

_____________________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אני הח"מ ___

 את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

 "( ומוסמך להצהיר מטעם המציע.המציעאני נציג  ____________________ )להלן: " .1

עבודה המפורטים בהמשך, כי הם חלים על כל עובדי המועסקים על מצהיר בזה, בדבר קיומם של תנאי ה .2

 _______________. ידי, בתקופה מיום _______________ ועד

מתחייב בזה, כי במידה אזכה במכרז אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי, לגבי העובדים  .3

 להלן.שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים המפורטים 

 פירוט החוקים: 

 )1945 פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה 

 1946 פקודת הבטיחות בעבודה 

 )1949 חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה 

  1951 תשי"א -חוק שעות עבודה ומנוחה 

  1951 תשי"א -חוק חופשה שנתית 

  1953 תשי"ג -חוק החניכות 

  1953 תשי"ג -חוק עבודת הנוער 

  1954 תשי"ד -חוק עבודת נשים 

 1954 חוק ארגון הפיקוח על העבודה 

  1958 תשי"ח -חוק הגנת השכר 

  1959 תש"יט -חוק שירות התעסוקה 

 1967 חוק שירות עבודה בשעת חירום 
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 )1995 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב 

 1957 חוק הסכמים קיבוציים 

  1987 תשמ"ז -חוק שכר מינימום 

 1988 תשמ"ח -ון הזדמנויות בעבודהחוק שווי 

 )1991 תשנ"א -חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין 

 1996 תשנ"ו -חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם 

 1998 תשנ"ח -פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות 

  1998 תשנ"ח -לחוק למניעת הטרדה מינית 8סעיף 

  1957 "זתשי -חוק הסכמים קיבוציים 

  2001 תשס"א -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 

  2000 תשס"א -לחוק מידע גנטי 29סעיף 

 )2002 תשס"ב -חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה 

 2006 תשס"ו -חוק הגנה על עובדים בשעת חירום 

  א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה 5סעיף

 תשנ"ז -ןבטוהר המידות או במינהל התקי

1997 

     

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך

 

 אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל

     

 חתימה וחותמת העו"ד  שם מלא של עו"ד  תאריך
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 הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקור - 9ב'נספח 

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 משרד התרבות והספורט

 מזרחית, בניין ג'הקריה ה

 ירושלים

 

 

אני הח"מ __________ ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

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

כרז הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המשרד במסגרת מ .1

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. המציעזה )להלן: "

 26/2017הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס'  .2

ולצורך  ב'(, "פרחי ספורט" )שלב –התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער לניהול והפעלה של 

 ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי משרד התרבות והספורט. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 

     

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך

 

 

 

 

     

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של עו"ד / רו"ח תאריך

 

 אישור עו"ד / רו"ח המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל

  



50 
 

 מוצעתהתכנית העבודה  - 10'בנספח 

 

 7.18לצורך אספקת השירותים במכרז זה, כמפורט בסעיף  המציע נדרש להגיש כחלק מהצעתו תכנית עבודה מוצעת

 לחלק א'.
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 הצעת המחיר - 11נספח ב'

 )נספח זה יוכנס למעטפה סגורה נפרדת(

 

 הוראות למילוי ההצעה: .1

את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור או באופן מודפס. מחיקות יעשו בצורה ברורה ובהירה.  .1.1

 ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות שהמחירים בהן אינם ברורים ולפיכך לא ניתן להעריכן.

 לא מע"מ וכולל מע"מ.המחירים יצוינו בש"ח, ל .1.2

המחירים יכללו את כל ההוצאות הנחוצות לצורך אספקת השירותים ובהתאם לשביעות רצונו  .1.3

וכן תשלומים  מציע בתקופת מתן אספקת השירותים,המלאה של המשרד, ועמידה בכל חובות ה

ון נלווים מכל סוג ומין שהוא, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, את כל המסים למיניהם כג

היטלים, אגרות, תשלומי חובה ואחרים, ביטוח, אש"ל והוצאות נסיעה. מודגש ומובהר בזאת, 

שהמשרד לא ישלם למציע כל תשלום שהוא נוסף על המחירים שיהיו נקובים בהצעת המציע. 

פרק מתן השירותים, כמשמעות מונח זה במחיר זה מהווה את התמורה אשר תשולם לספק לשם 

 א' למכרז. 

 .פסלנה על פי שיקול ועדת המכרזיםית -חלקיות ו/או במתכונת השונה מהנדרש הצעות  .1.4

לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים, ושאלותיי, אם היו, נענו על ידי המשרד,  .1.5

 אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.

 יתר המסמכיםעל עת המחיר וכי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על האמור בהצ ידוע לי .1.6

 שצורפו להצעה זו, ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.

 כי אם הצעת המחיר שלי תהיה בלתי סבירה, יהא המשרד רשאי לדחות את הצעתי. ידוע לי .1.7

 ₪ 4,300,000 של סך על יעלה לא המציע ידי-על המבוקש הכולל המחיר ,ידוע לי כי לפי תנאי המכרז .1.8

 .אחת( מ"מע כולל) פעילות שנת בגין ₪ 2,000,000 של מסך יפחת ולא
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 הצעת המחיר .2

 :המבוקשת בגין ביצוע העבודות עומדת על סך של השנתיתהתמורה 

 
 במילים סכום

 ללא מע"מ
₪ ____________________ 

 

 כולל מע"מ
₪ ____________________ 

 

 

 

 

_________________ ____________________________ 

 חתימה וחותמת המציע תאריך

 

 

 אישור עו"ד 

אני הח"מ,______________עו"ד )מ.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי 

ידי ת.ז. -ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על

ת ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי מס'_________________ / המוכר לי אישי

לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם 

 מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

 

_________________ 

 

____________________________ 

 תמתחתימה וחו תאריך
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 מבנה התקציב - 111.'בנספח 

 (11יחד עם נספח ב' )נספח זה יוכנס למעטפה סגורה נפרדת

 

יש למלא את מבנה התקציב על פיו תבנה תכנית העבודה לפי הטבלה המצורפת. ניתן להוסיף סעיפים לפי הבנת 

 המציע תוך שמירה על עקרונות הטבלה.

 .ללא מע"מיש למלא סכומים 

 .CDעל גבי  EXCEL פורמטבעותק מודפס ובעותק ב יש להגיש את הטבלה

 

 (1הוצאות תפעול )טבלה 

 תפקיד

שם העובד/ נותן 

השירותים במידה 

 ורלוונטי

אחוז משרה / 

 שירותים חיצוניים
 שנתית  הוצאה חודשית הוצאה 

     מנהל פרויקט *

     מפקח *

     מפקח *

     מפקח *

     :תפקידים נוספים

     

     

     

     

     

     

   לכל קבוצה אירועי שיא 4וביצוע בפועל של  ארגון

   לקבוצות "מארז העשרה"הפעלת ארגון ו

   ארגון והפעלת השתלמויות למאמנים

   הוצאות תפעול נוספות:

   

   

   

   סה"כ

 

 תפקידי חובה לאיוש.* 
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 (2הוצאות הנהלה וכלליות )טבלה 

 

 הוצאה

עובד/ שם ה

נותן השירותים 

במידה 

 ורלוונטי

אחוז משרה / 

שירותים 

 חיצוניים

 שנתית הוצאה  ודשית הוצאה ח

   

   שירותי מזכירות

   הנהלת חשבונות

   ייעוץ משפטי

   ביקורת פנים

   ושיווק פרסום, מיתוג

   ביטוח

   אחזקת רכבים

   דלק לרכבים

   (CRM) ובקרה רישום תכנת ותחזוקת הפעלת

   אחזקת מחשוב

   הספק רווח

   סה"כ

 

 

 סיכום:

 ₪ ____________________ (1סה"כ הוצאות תפעוליות )טבלה 

 ₪ ____________________ (2סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות )טבלה 

סה"כ הצעת מחיר שנתית )התמורה המבוקשת בהצעת המחיר של 

 ₪__ __________________ המציע(

)התמורה המבוקשת בהצעת המחיר של שנתית מחיר  סה"כ הצעת

 ₪ ____________________ (כולל מע"מהמציע, 

 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 26/2017מכרז פומבי מס' 

 "פרחי ספורט" )שלב ב'( –התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער לניהול והפעלה של 

 חלק ג' - הסכם אספקת השירותים

 

 2017שנערך ונחתם בירושלים ביום ____________ לחודש ______  

 

 בין

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת למטרה זו ע"י

המורשים לחתום בשם  "המשרד"( משרד התרבות והספורט )להלן: משרד התרבות והספורט ביחד עם חשב

 המדינה. 

 "המדינה"( להלן:)ה המזרחית, בניין ג' ירושלים  שכתובתם: קריית הממשל

                                         

 מצד אחד

 לבין

 _______________________________ 

 )ח.פ. ____________(, שכתובתו: _________________________________________ 

 ___ )ת.ז. _____________( באמצעות מורשה החתימה המוסמך לחתום בשמו ___________

 "הספק"( להלן:)

 צד שנימ                                                                                                                                      

 

   

ת לקידום ספורט ילדים ובני ניהול והפעלה של התכנית הלאומיוהמשרד מעוניין להעסיק את הספק לשם  הואיל

 "(;העבודות" או  "השירותים", ביצוע הפרויקט על כל הכלול בו ייקרא להלן: "הפרויקט)להלן: " נוער

 

(, המצורף כנספח א' 26/2017ולשם התקשרות לקבלת השירותים יצא המשרד במכרז פומבי )שמספרו  והואיל

 להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו; 

 

  ספק הגיש הצעתו במכרז, המצורפת כנספח ב' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו;וה והואיל

 

וועדת המכרזים של המשרד החליטה ביום __________ )פנייה מס' _____( לבחור את הספק כזוכה  והואיל

 במכרז, אשר ייתן את השירותים למשרד;

 

הוא מצהיר כי הוא עוסק בשירותים מן הסוג הנדרש, והספק מעוניין לספק עבור המשרד את השירותים, ו והואיל

כי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות בביצוע שירותים אלו, כי הוא מחזיק בכל האמצעים הדרושים 

לביצוע השירותים, כי הוא בעל היכולת הפיננסית לאספקת השירותים וכי ברשותו כוח אדם מקצועי, 

 רך ביצועם והשלמתם במועד;מתאים ומוסמך ובהיקף ככל שיידרש, לצו

 

והספק מצהיר כי הוא רשאי על פי כל דין לספק את השירותים עבור המשרד וכי אין כל מניעה, לפי כל  והואיל

דין ו/או הסכם שהספק צד לו, לאספקת השירותים על פי הסכם זה, וכי אין לו ו/או למי מטעמו ניגוד 
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קשר עם אספקת השירותים לפי הוראות הסכם זה, וכי עניינים, מכל מין וסוג שהוא, עם המשרד ו/או ב

 הוא ועובדיו עומדים בדרישת כל דין;

 

 והמשרד מעוניין כי הספק ייתן את השירותים למשרד בהתאם להצעתו נספח ב' ובכפוף לתנאי הסכם זה; והואיל

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 כללי .1

  .דין המבוא להסכם זה כדין ההסכם גופו .1.1

 הסכם זה יכנס לתוקף רק לאחר חתימת הצדדים על הסכם זה. .1.2

כל נספח להסכם זה שיצוין כנספח בגוף ההסכם וייחתם בראשי תיבות או חתימה מלאה של  .1.3

 הצדדים יהיה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו: .1.4

 א' למכרזחלק  -נספח א' להסכם 

 הצעת הספק - ב' להסכםנספח 

 וחנוסח אישור עריכת הביט - 1נספח ג'

 ערבות ביצוע - 2נספח ג'

 סודיות ולמניעת ניגוד ענייניםנוסח התחייבות לשמירת  - 3נספח ג'

 

 הגדרות .2

 למונחים בהסכם זה תהיה המשמעות אשר ניתנה להם במכרז נספח א'. .2.1

 כללי הפרשנות אשר נקבעו במכרז נספח א' יחולו גם על פרשנות הסכם זה. .2.2

 

 תקופת ההתקשרות .3

תקופת מיום חתימת הצדדים על החוזה )להלן: " לשנה אחתהינה תקופת ההתקשרות  .3.1

 "(.ההתקשרות

 3-בכתב ומראש להאריך את ההתקשרות ב למשרד נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה .3.2

"( וכן להרחיב את היקף ביצוע תקופת הארכהתקופות נוספות, בנות שנה כל אחת )להלן: "

העבודות הנדרשות לפי הסכם זה, הכול על בסיס מחירי ותנאי ההסכם, המכרז וההצעה. 

, הוראות התכ"מ ובהתאם 1992-וק חובת מכרזים, התשנ"בוהכול בהתאם להוראות ח

 למכרז זה.  

מובהר בזאת כי המשרד רשאי ואינו חייב להאריך את ההתקשרות לתקופות האופציה ורשאי  .3.3

 הוא להאריך רק לחלק מתקופות האופציה, לפי שיקול דעתו.

ניתנה כל החליט המשרד לא להאריך את תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת ההארכה או לא  .3.4

הודעה ע"י המשרד לפני תום תקופת ההתקשרות, יסתיים ההסכם בתום התקופה האמורה, 

ללא צורך במתן הודעה נוספת. הסתיים ההסכם כאמור לא יהיו לספק כל טענות ו/או 

 תביעות מן המשרד בגין סיום ההסכם כאמור.
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 ביטול ההסכם .4

ים לעיל, כל צד יהיה  רשאי לבטל על אף כל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפ .4.1

יום מראש לצד  30הסכם זה בכל עת במשך תקופת ההתקשרות תוך מתן הודעה בכתב של 

שכנגד, מבלי שיידרש לתת נימוק לביטול ובתנאי שכל צד מילא את התחייבויותיו כלפי הצד 

 השני  וכלפי קבלני המשנה לפרויקט או הגופים המפעילים עד מועד הביטול.

 ההסכם לידי גמר, יהא המשרד רשאי לבצע את העבודות בעצמו ו/או באמצעות אחרים.הובא  .4.2

הובא ההסכם לידי גמר, יהיה הספק זכאי לתשלום על אותו חלק מהעבודות שכבר ביצע, בניכוי  .4.3

התשלומים ששולמו לו על ידי המשרד עד לאותו המועד. לא ישולם לספק כל שכר ו/או פיצוי 

 ו/או תשלום נוסף.

מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי המשרד )ותהא הסיבה לכך אשר תהא( בכל  .4.4

או על ידי הספק, יהא המשרד רשאי )הוא או מי מטעמו( להשתמש בעבודות ובכל יתר 

המסמכים הקשורים בעבודות, שהוכנו על ידי הספק עד לאותו מועד, והמשרד יהא פטור 

 מכל מין וסוג שהוא בעד השימוש כאמור. מלשלם לספק כל שכר, תמורה או פיצוי

בכל מקרה שההסכם יובא לידי גמר ו/או יבוטל על ידי המשרד )ותהא הסיבה לכך אשר תהא(  .4.5

או על ידי הספק, יגיש הספק למשרד דוח, המפרט את פעולותיו עד ליום האחרון של 

 ההתקשרות בפועל.

ההסכם על ידי הספק, יהיה הביא המשרד את ההסכם לידי גמר או ביטל אותו עקב הפרת  .4.6

 המשרד זכאי לתבוע מהספק את כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לו עקב ההפרה.

 

 התחייבויות הספק .5

או כל עובד אחר של  ם קשר מתמיד עם מנהל מינהל ספורטהספק ו/או עובדיו מתחייבים לקיי .5.1

ולהשתתף "(, לעבוד עם ההנהלה בתיאום מלא ההנהלההמשרד אשר הוסמך על ידו )להלן: "

 בישיבות ובהתייעצויות ככל שיידרש על ידי המשרד.

הספק מתחייב לבצע את כל העבודות האמורות במסמך הגדרת העבודה ולייעץ ולעזור למשרד  .5.2

 בכל עניין הקשור לביצוע העבודות על פי הסכם זה.

ספק במידה ויידרש תאום בין הספק ו/או עובדיו ובין גורמים אחרים שעובדים עבור המשרד, ה .5.3

ו/או עובדיו מתחייבים לפעול באופן שיאפשר שיתוף פעולה בינם ובין הגורמים האחרים 

 כאמור.

המשרד יבקר ויפקח, ככל שימצא לנכון, באמצעות נציגיו, על טיב ואיכות ביצוע העבודות על ידי  .5.4

 הספק.

דות הספק מתחייב להעביר להנהלה לפי דרישתה או לפי הצורך, דוח על התקדמות ביצוע העבו .5.5

 ואת הדוחות הנדרשים לשם קבלת התמורה כאמור בסעיף התמורה להלן.

הספק מתחייב להעביר לידי המשרד באופן מיידי, ובהתאם להוראות ההנהלה כל מידע או חומר  .5.6

כלשהו אחר, או העתק מהם, אשר קשורים או כרוכים בביצוע העבודות, כך שכל אלה יהיו 

 מצויים גם בידי המשרד.

לבצע את העבודות בזהירות, בנאמנות, במיומנות, וברמה מקצועית גבוהה הספק מתחייב  .5.7

לשביעות רצונה המוחלט של ההנהלה, ולשם כך למלא אחר הוראותיה של ההנהלה, בין שהן 

 מפורטות בהסכם זה ובין שהן אינן מפורטות בו.
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 הספק מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לדרישות כל דין. .5.8

ו מי מטעמו לא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולותיו הספק מתחייב כי הוא ו/א .5.9

לפי הסכם זה ולא ימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים עם פעולותיו לפי 

הסכם זה. במקרה בו יש לספק ו/או לעובדיו ספק או חשש כאמור, הוא יפנה למשרד לשם 

 קבלת אישור.

 

 ניהול הפרויקט וביצועו: .6

ב' ובהתאם למתכונת ההפעלה -ויקט יבוצע בהתאם לקווי המתאר המפורטים בנספחים א' והפר .6.1

 המפורטת בהם. 

 "(. נציג המשרד)להלן: " ספורטנציג המשרד לצורך ביצוע הסכם זה הינו ראש מינהל  .6.2

 "(. נציג הספקנציג הספק הוא __________________________ )להלן: "

 הם בכל עת בהודעה על כך לצד השני.הצדדים רשאים להחליף את נציגי

 למען הסר כל ספק, העבודות הנדרשות מתוקף הסכם זה יסופקו על ידי: .6.3

  מנהל הפרויקט:

 
 

 
 

 

במקרה ונדרשת העסקת עובדים אחרים לצורך ביצוע העבודות, לרבות החלפה או מילוי 

ב של המשרד חודשים, הדבר מותנה בקבלת אישור, מראש ובכת 3מקום לתקופה העולה על 

 ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

 

 התחייבות המשרד .7

 על מנת לאפשר לספק לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה מתחייב המשרד כדלקמן:

הספק מתחייב לשתף פעולה עם נציג המשרד באופן מידי, מלא ומוחלט. מבלי לגרוע מכלליות  .7.1

ו/או המשרד כל דבר ו/או מסמך הדרוש  האמור, המשרד מתחייב להציג בפני נציג המשרד

לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציג המשרד, לצורך פיקוח ו/או ביקורת לביצוע 

 השירותים והעבודות לפי ההסכם.

זכות הפיקוח וסמכויות הפיקוח המוקנות לנציג המשרד בהסכם זה הנן אמצעי ביקורת שמטרתו  .7.2

כל סעיפיו, במלואו, ואין בהן כדי לשחרר את הספק להבטיח, שהספק מקיים הסכם זה, על 

פי כל דין, בכל הקשור למילוי -פי הסכם זה ו/או על-מאחריות מלאה כלפי המשרד על

 פי הסכם זה ומסמכי המכרז.-התחייבויותיו על

פי הוראות הסכם -נציג המשרד יהיה רשאי לבדוק בכל עת, את אופן ביצוע התחייבויות הספק על .7.3

 כרז.זה ומסמכי המ

נציג המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק תיקון או שינוי של איזה חלק מן המכרז אשר לא בוצע  .7.4

בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו, וזאת בכל שלב של שלבי העבודה, 

-המפורטים להלן. הספק מתחייב לבצע את הוראות נציג המשרד תוך התקופה שתיקבע על
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וען יהיו על חשבונו של הספק. לספק לא תהא כל תלונה ו/או טענה ידו וכל ההוצאות בגין ביצ

 בקשר לדרישות של נציג המשרד.

נציג המשרד יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או כל חלק ממנה, אם לפי שיקול דעתו,  .7.5

 אין העבודה נעשית בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז או להוראותיו.

האחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב ביצוע השירותים נציג המשרד יהיה הקובע היחיד ו .7.6

 והעבודות ולאופן ביצועם.

הספק מתחייב לבצע את השירותים והעבודות בהתאם להוראות הסכם זה והוראות נציג המשרד  .7.7

 וזאת במיומנות, יעילות וברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצון נציג המשרד.

 

 העבודות   .8

 ללות, בין היתר, את העבודות המפורטות במסמך הגדרת העבודההעבודות אותן יבצע הספק כו .8.1

ואת ההוראות שיעביר המשרד לספק מעת לעת. כל תוספת או שינוי בעבודות  – נספח א' –

 יעשו באמצעות מסמך בכתב בלבד, ולא יחייבו אם לא יעשו בדרך זו.

יצע את התחייבויותיו מבלי לגרוע מזכויות המשרד לפי הסכם זה ולפי כל דין, היה והספק לא ב .8.2

לפי הסכם זה, כולן או חלקן, יהא המשרד רשאי לבצע כל עבודה מהעבודות בעצמו או 

 באמצעות אחר, והספק יישא בכל הוצאה עודפת שתיגרם למשרד עקב כך.

 

 התמורה .9

לצורך למתן השירותים על ידי הספק כמוגדר במכרז ומילוי כל התחייבויות הספק לשביעות  .9.1

ובהתאם לתנאי הסכם זה, ישלם המשרד לספק את הסכום המוקצה  רצונו של המשרד

 בתקציב המשרד לצורך ביצוע העבודות. 

 ב'ומצורפת כנספח  11מסכום זה תשולם תמורה עבור ביצוע העבודות, כפי שהוגשה בנספח ב' .9.2

, בהתאם לתכנית העבודה להפעלת הפרויקטידי הספק -להסכם. יתרת הסכום תועבר על

 ידי המשרד.  -המאושרת על השנתית של הספק

 12-ל)להלן "התמורה"( יחולק ₪ , בסך של ____________ 9.1הסכום המפורט בסעיף  .9.3

, לאחר קבלת בקשת תשלום שתועבר לאישור המשרד חודשתשלומים, וישולם בסוף כל 

 .חודשיוהגשת דו"ח 

, מכל סיבה התמורה לעיל הינה סופית מלאה ומוחלטת, וכוללת כל מס והיטל שהוא ולא תגדל .9.4

 גם במידה והמשרד יגדיל את תקציב הפעילות.

הצעת לועבר לספק בכל חודש בהתאם , אשר תקבועה תמורה חודשית תכלול ספקל התמורה .9.5

 ובהתאם לתנאים שלהלן. המחיר הזוכה

, כנגד דו"חות פעילות אחת לרבעוןהתשלומים בגין יתר תקציב הפעילות )מלבד התמורה( יועברו  .9.6

 ט בנספח א'.רבעוניים כמפור

לעיל, רשאי המשרד להשתמש  9.1במקרה שהספק לא ינצל את מלוא התקציב האמור בסעיף  .9.7

בעודפי התקציב הנותרים לצרכי התקציב של שנה הבאה אן לבקש את מהספר להחזיר את 

 עודפי התקציב למשרד.

 מותנה באישור מטעם המזמין, 1.4.3אגף הכספים במשרד ישלם לספק עפ"י הוראת התכ"ם  .9.8

שהשירות המפורט אכן בוצע. אם התשלום יתבצע לאחר תקופה זו מסיבות התלויות במשרד 
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בלבד, ישלם המשרד ריבית בהתאם להוראות החשב הכללי כתוקפן מעת לעת. תשלום 

כדי למנוע עיכובים בתשלום, ידאג  הריבית מותנה בפניה מטעם הספק אל חשב המשרד.

תובה בכתב ברור וקריא, ותכלול את כל הפריטים הספק שהחשבונית המוגשת על ידו תהיה כ

 הנדרשים כפי שיסוכם עם המזמין.

לספק לא תהיינה כל דרישות או טענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום הנובעים ממחדליו כגון  .9.9

חוסר פרטים בחשבונית, פרטים לא נכונים, חוסר במסמכים, איחור בהגשת חשבונית, 

 וכיו"ב.

תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו  הספק אינו רשאי להתנות .9.10

 לשלם, בקבלת תשלומים מהמשרד.

 :והתאמה הצמדה .9.11

התמורה במכרז זה תוצמד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם מעת לעת  .9.11.1

ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד הבסיס ההתחלתי הוא המדד הידוע במועד 

 הגשת ההצעות למכרז.

 הצמדה תתבצע לא ההצעות הגשת ממועד חודשים 18 במהלך"ל, חשכ הוראות פי על .9.11.2

 .בהמשך המפורט במקרה למעט, במכרז המחיר להצעת

חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ייקבע מדד הבסיס החדש אשר  18בתום  .9.11.3

 ישמש כבסיס להשוואה לצורך ביצוע הצמדות.

 30אשונה תיעשה בחלוף חודשים, כך שההצמדה הר 12ההצמדה תתבצע מידי  .9.11.4

חודשים לאחר מכן.  12הצעות במכרז ובכל החודשים מהמועד האחרון להגשת 

התמורה תעודכן בשיעור השינוי בין המדד הידוע בעת הגשת החשבונית ע"י הספק 

 לבין מדד הבסיס החדש שנקבע.

החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי  18למרות האמור לעיל, אם במהלך  .9.11.5

, תיעשה התאמה לשינויים הבסיס ממדד 4% עליעלה ש בשיעור לצרכן המחירים דבמד

לבין  4%שהיה ידוע במועד שבו עבר את  המדדכדלהלן: שיעור ההתאמה ייעשה בין 

חודשים מהמועד האחרון  8חודשים. לדוגמא: במידה ובחלוף  12המדד הידוע בחלוף 

, אזי תתבצע הצמדה 4%על  יםהצעות עלה שיעור השינוי בסל המדדהלהגשת 

 חודשים לאחר מכן. 12ומידי כל  20 -הראשונה בחודש ה

 למשרד תהיה זכות קיזוז לגבי תשלומים לספק בגין חוב שהספק חב לו. .9.12

 לספק לא תהיה זכות קיזוז בגין חוב שהמשרד חב לו. .9.13

אין להתחיל לבצע את השירות האמור במכרז זה לפני שייחתם הסכם בין המשרד לבין הספק  .9.14

 זוכה כדין.ה

 

 ערבות ביצוע .10

המוצעת  מהתמורה השנתית 5%בשיעור של עם החתימה על הסכם זה, יפקיד הספק ערבות  .10.1

 )ללא התמורה לספק(, לרבעוןמיתר תקציב הפעילות  5%בהצעת המחיר הזוכה, בתוספת 

טחון למילוי התחייבויות המוסד לפי הסכם זה. הערבות תהיה אוטונומית וצמודה, יכב

להסכם זה. הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת  3סח המופיע בנספח ג'בהתאם לנו

 -ביטוח ישראלית בעלת רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 
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 המאושרת על ידי החשב הכללי. 1981

( חודשים לאחר תום 3הערבות תישאר בתוקף משך כל תקופת ההתקשרות ולמשך שלושה ) .10.2

התקשרות. המשרד רשאי לדרוש מהספק את הארכת ערבות הביצוע עד למועד תקופת ה

 שיקבע על ידו, והספק ימלא אחר דרישה זו.

תוארך תקופת ההתקשרות בשנה נוספת, יחדש הספק את הערבות הבנקאית, בתנאי הערבות  .10.3

 ימים מתחילת שנת ההתקשרות הנוספת. 7-המקורית, וזאת לא יאוחר מ

ט את הערבות, כולה או חלקה, אם סבר המשרד כי הספק לא מילא המשרד יהיה רשאי לחל .10.4

 את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

ידי המשרד, יפקיד הספק ערבות -חולטה הערבות או חלקה, ולא בוטלה ההתקשרות על .10.5

ת עד תום תקופת ההתקשרות, לעיל, כך שבכל ע 10.1נוספת, בגובה הערבות המפורט בסעיף 

 לרבות הארכותיה, תהיה בידי המשרד ערבות בגובה הסכום האמור.

 המצאת הערבות הינה תנאי מוקדם לכניסה לתוקף של הסכם זה. .10.6

-אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל התחייבויותיו על .10.7

 י.פי הסכם זה ואין בו להטיל על המשרד חובה כלשה

 

 סופיות התמורה .11

התמורה הינה קבועה, מוחלטת וסופית והספק לא יהיה רשאי לדרוש מהמשרד העלאות או שינויים 

 בתמורה בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה מכל סיבה שהיא.

 

 תשלומי יתר .12

בתום תקופת חוזה זה יבדקו הצדדים את התשלומים שביצעה המדינה לאור דו"חות וחשבונות 

ו. אם יתברר שהמדינה שילמה סכומי יתר יחזירם הספק למדינה תוך חודש ימים הספק שאושר

 כשהם צמודים כאמור בהוראות חוזה זה.

 

 יחסי עובד מעביד, אחריות וביטוח:  .13

בין הצדדים ו/או הפועלים בשמם ו/או מטעמם ו/או למענם בביצוע הסכם זה )להלן ביחד:  .13.1

ו/או יחסים משפטיים אחרים מכל סוג שהוא  "( אין ולא יהיו יחסי עובד ומעבידהעובדים"

 מלבד היחסים כאמור בהסכם זה.

הספק מצהיר בזה כי הוא ספק עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי חוזה זה כספק עצמאי  .13.2

 מעביד בינו ובין מי המועסק מטעמו בביצוע חוזה זה ובין המשרד.-וכי לא קיימים יחסי עובד

יבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, כי בינם הספק מצהיר בזאת כי יודיע ו .13.3

 מעביד.-ובין המשרד לא יתקיימו כל יחסי עובד

אין לראות בכל זכות הניתנת לפי הסכם זה למשרד להדריך את הספק או להורות לו או  .13.4

לעובדיו או הפועלים בשמו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה, ואין בה כדי 

המשרד לבין הספק או עובדיו או הפועלים בשמו יחסי עובד ומעביד. לא יהיו לספק  ליצור בין

או לעובדיו או הפועלים בשמו כל זכות של עובד מדינה, והם לא יהיו זכאים לקבל תשלומים, 

פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו או בקשר עם 

 או מכל סיבה שהם.סיום הסכם זה בכל דרך 
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 תשלומים בגין המועסקים .14

הספק אחראי לתשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות וכל התשלומים שחובת תשלומם  .14.1

מוטלת על המעביד לפי כל דין או הסכם וכן תנכה את כל הניכויים שיש לבצעם על פי דין או 

ם שמעביד הסכם משכרם של עובדיו ועליו בלבד תחול האחריות לביצוע כל התשלומי

 מתחייב בהם כלפי עובדיו.

חויב המשרד לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי  .14.2

הספק בביצוע חוזה זה, ישפה הספק את המשרד  עם דרישה ראשונה בגין כל סכום שחויב 

 לשלם כאמור ולרבות כל תביעה או הוצאה שנגרמה למשרד, כולל שכר טרחת עורך דין

 והודעת המשרד ביחס להוצאות כאמור תהיה נאמנה על הספק.

 

 ביטוח .15

הספק מתחייב  לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, באמצעותו ו/או באמצעות 

המשרד התרבות  –קבלני משנה/בעלי מקצוע מטעמו לטובתו ולטובת מדינת ישראל 

הכוללים הכיסויים והתנאים והספורט ולהציג למשרד התרבות והספורט, את הביטוחים 

 -הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 ביטוח חבות מעבידים .15.1

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי  .15.1.1

 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

רה ולתקופת דולר ארה"ב לעובד, למק 5,000,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך .15.1.2

 הביטוח )שנה(.

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  .15.1.3

 היה ויחשב כמעבידם.

היה ונטען  -המשרד התרבות והספורט  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .15.1.4

לעניין תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהם כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי 

 מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .15.2

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי  .15.2.1

צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל והשטחים 

 המוחזקים.

דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח  2,500,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .15.2.2

 )שנה(.

 .Cross Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .15.2.3

 חריג אחריות מקצועית מבוטל ביחס לנזקי גוף ורכוש. .15.2.4

 במאכל אחר מזיק או/ו זר חומר, שהוא סוג מכל להרעלה המתייחס חריג/סייג כל .15.2.5

 .יבוטל במשקה או

 .שלישי צד ייחשבו, רכושם המשתתפים בפרויקט כולל .15.2.6

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  .15.2.7
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 קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם.

 שאינם, מדריכים, פקחים, מנהלי פרויקטים ובעלי תפקידים נוספים, מאמנים .15.2.8

 .שלישי צד ייחשבו, הספק של המעבידים חבות ביטוח במסגרת מכוסים

המשרד התרבות והספורט, ככל שייחשבו  –יורחב לשפות את מדינת ישראל הביטוח  .15.2.9

 אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

 הספק ביטוחים ע"י ספקים וקבלנים המופעלים ע"י  .15.3

עצמאיים, מתחייב לוודא בפועל כי ספקים, להלן "קבלנים, קבלני משנה, בעלי מקצוע הספק 

אשר עמהם הוא מתקשר לצורך לביצוע עבודות לרבות, המפיק וף(" נותני שירותים )אדם או ג

ושירותים הנדרשים על פי החוזה, יציגו ביטוחים הולמים לתחומי פעילותם בהתאם 

לכל רכוש שלהם במסגרת  -לעבודה/שרות הניתן על ידם, הביטוחים יכללו כיסוי לפעילויות,

ותקן וימצא באתר לצורך קיום ציוד, מתקנים וכל רכוש אחר אשר יובא, י -הפעילות,

גוף ורכוש, לרבות לגבי הפעלת  האירוע, לאחריות כלפי עובדיהם וכלפי צדדים שלישיים,

קבלני משנה מטעמם, ביטוחי אחריות מקצועית כאשר הביטוחים  כוללים הרחבי שיפוי 

הם נכללים כמבוטח נוסף כולל סעיף  בהם משרד התרבות והספורט, –לטובת מדינת ישראל 

  .ועובדיהם התרבות והספורטמשרד  –ויתור על זכות התחלוף כלפי מדינת ישראל 

 כללי .15.4

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק יכללו התנאים הבאים:

המשרד התרבות   –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :   .15.4.1

 , בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.והספורט

או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף בכל מקרה של צמצום  .15.4.2

יום לפחות במכתב רשום לחשב המשרד  60אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 התרבות והספורט. 

 מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .15.4.3

 יחול לטובת לא רשהוויתו ובלבד, המשרד התרבות והספורט ועובדיהם     - ישראל

        זדון. כוונת מתוך לנזק שגרם אדם

 הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הספק .15.4.4

 הפוליסות. תנאי פי על המבוטח על החובות המוטלות כל ולמילוי

    הספק. על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .15.4.5

, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף לכ .15.4.6

  כאשר

ראשוני  ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים

 המזכה

 הביטוח. פי על הזכויות במלוא

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי  "פוליסות נוסח  .15.4.7

 ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.  .15.4.8

 

 ידי על יומצאו, הביטוחים כאמור  קיום על בחתימתו אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי

 החוזה.  חתימת למועד עדלמשרד התרבות והספורט  הספק
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 בתוקף להחזיק, המשרד התרבות והספורט – ישראל מדינת עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב ספקה

 .הביטוח פוליסות את

 

המשרד  – ישראל מדינת עם החוזה עוד כל ,בשנה שנה מדי ידו על תחודשנה הביטוח פוליסות כי מתחייב הספק

 י"ע וחתומות מאושרות המחודשות הביטוח יסותפול העתקי את להציג מתחייב הספק .בתוקףהתרבות והספורט 

 תקופת תום לפני שבועיים המאוחר לכל, משרד התרבות והספורטל חידושן על מבטחו בחתימת אישור או המבטח

 .        הביטוח

 

 לפרש ואין החוזה פי ועל דין פי על עליו החלה חובה מכל הספק את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין

 דין פי על םלה סעד המוקנים או זכות כל עלהמשרד התרבות והספורט  – ישראל מדינת של כוויתור ורהאמ את

 .   זה חוזה פי ועל

 

 אחריות .16

 אחראי כלפי המשרד לטיב העבודות, רמתן ואיכותן. הספק יהא .16.1

מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, הספק יהיה אחראי בגין כל נזק או אובדן מכל מין וסוג,  .16.2

ייגרמו עקב ביצוע העבודות וכל התחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, או בקשר ש

עימן, למשרד ו/או לכל אדם ו/או לרכושו, ואשר הנפגע זכאי לפיצוי בגינם על פי כל דין. 

 הספק ו/או עובדיו ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים כאמור.

ומחדל של מי מיועציו, עובדיו, נציגיו, שלוחיו או אחריות הספק תחול גם על כל מעשה  .16.3

 הבאים מכוחו או הקשורים עימו בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה.

הספק יפצה וישפה את המשרד ואת הבאים מכוחו, בשל כל חבות מכל סוג ומין שהוא, בה  .16.4

פסד או הוצאה, יחויבו כלפי צד שלישי, לרבות לעובדי המשרד, על פי כל דין, בשל כל נזק, ה

לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות על ידי הספק או בקשר 

 עימם, או עקב הפרת הסכם זה.

למען הסר ספק, מובהר בזה כי הספק יהיה אחראי לכל נזק לגוף, או רכוש מכל מין וסוג,  .16.5

 שייגרם לעובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ההסכם.

שרד ו/או ההנהלה לאופן ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה, ו/או במתן אין באישור המ .16.6

 הנחיות לספק, כדי לשחרר את הספק מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 

 בעלות במסמכים .17

הספק מצהיר בזה, שכל המסמכים, הנתונים וכל יתר המידע שיוכנו ו/או שימסרו למשרד  .17.1

ובמהלך ביצוע העבודות, יהיו שייכים למשרד לבדו, וקניינו על ידו ו/או מטעמו לצורך 

הבלעדי לכל דבר ועניין, ולמשרד יוקנה בהם מכלול הזכויות, לרבות זכויות יוצרים. המשרד 

 יהיה רשאי לעשות בהם, או בחלקים בהם, כל שימוש.

ר הספק מתחייב למסור למשרד, לפי דרישתו, בכל עת, העתקים ברורים מכל המסמכים וית .17.2

לעיל, בין בנייר ובין באמצעים אלקטרוניים, וזאת בכל מהלך  17.1המידע כאמור בסעיף 

 תקופת ההתקשרות ובכל עת לאחריה.

פי הסכם זה, או עם סיום ו/או ביטול ההסכם מכל -עם גמר ביצוע התחייבויות הספק על .17.3

של המשרד בכל זמן שהוא, מתחייב הספק להחזיר למשרד את  סיבה שהיא, או לפי דרישה
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 כל המסמכים, הנתונים, וכל דבר אחר, המתייחס לעבודות.

 

 שמירת סודיות .18

הספק ו/או עובדיו מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת  .18.1

לך ביצוע אדם אחר או חבר בני אדם כל ידיעה אשר תגיע אליו בקשר עם ו/או במה

לחוק העונשין,  118 -ו 91התחייבויותיו על פי הסכם זה. תשומת לב הספק מופנית לסעיפים 

, שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות על ידי בעל חוזה, עם גוף 1977 -תשל"ז 

 .1958 -מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח 

ו של שמירת הסודיות, והעונש על אי מילויה. הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה ז .18.2

הספק מתחייב לחתום ולהחתים כל עובד מטעמו על כתב התחייבות לשמירת סודיות, מצורף 

 להסכם זה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 4כנספח ג'

 

 בדיקות ביטחוניות .19

קבל הספק ו/או עובדיו יעברו את הבדיקות הביטחוניות הנהוגות במשרד. הספק מתחייב ל .19.1

מראש את הסכמת המשרד לגבי כל עובד מהעובדים, והמשרד יהא רשאי לסרב לתת את 

הסכמתו להעסקת עובד פלוני של הספק מכל טעם שימצא לנכון, ומבלי שיהא עליו לפרשו. 

המשרד לא יהא חייב לפצות את הספק בגין הפסדים ו/או הוצאות שייגרמו לו, אם ייגרמו, 

ר. אין באישור המשרד להעסקת עובד כלשהו מהעובדים כדי כתוצאה מאי מתן אישור כאמו

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-לפטור את הספק מאחריותו על

המשרד יהא רשאי לדרוש מהספק בכל עת, וללא כל נימוק, את הפסקת העסקתו של עובד  .19.2

כלשהו, והספק יהא חייב להפסיק העסקתו של עובד זה בביצוע העבודות. הספק לא יהא 

זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהפסקת העסקתו של עובד 

 כאמור.

 

 זכויות יוצרים .20

על הספק למסור למשרד פרטים מלאים של כל מידע המהווה תוצאה של ביצוע העבודות  .20.1

)כולל כל המצאה או התפתחות שנעשו או שנוצרו על ידי הספק ו/או עובדיו( במשך תקופת 

 חודשים מיום סיומה. 6שרות או תוך ההתק

בעת סיום ביצוע העבודות על פי הסכם זה, הספק מתחייב להמחות את כל הזכויות לרבות  .20.2

 זכויות היוצרים למשרד, ללא תמורה נוספת כלשהי.

 

 סעיפים יסודיים ופיצוי מוסכם .21

להסכם זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם  20עד  9 -ו 5עד  3מוסכם, כי סעיפים  .21.1

וקבועים והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המשרד בפיצויים מוסכמים, מוערכים 

ש"ח )במילים: עשרים אלף שקלים חדשים(, כשהם  20,000מראש ללא הוכחת נזק בסך 

צמודים למדד המחירים לצרכן, מהמדד הידוע בעת חתימת הסכם זה ועד למדד שיהא ידוע 

במועד תשלומם בפועל למשרד, וזאת מבלי לגרוע מזכות המשרד לכל סעד ותרופה אחרים 

המוסכם, כאמור לעיל, מוערך מראש על ידי הצדדים כסכום  על פי כל דין. סכום הפיצוי
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המשקף את הנזק המינימאלי שייגרם למשרד כתוצאה מהפרת התנאים היסודיים של הסכם 

זה ואינו תלוי בהוכחת נזק. סכום זה ניתן לקיזוז מכל סכום שיגיע לספק מהמשרד וכן יוכל 

 הפיצוי. המשרד לחלט את הערבות הבנקאית ולגבות ממנו את סכום

בלי לגרוע מהאמור במכרז, בכל מקרה בו לא יבצע הספק את הפעילות כנדרש ובאיכות מ .21.2

הנדרשת או יפר הספק את הוראות מסמכי המכרז, עפ"י המפורט להלן המשרד רשאי לדרוש 

 את הפיצוי המוסכם והספק יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם.

 האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם: .21.3

 

ום תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מקי .21.4

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

מבלי לגרוע מהאמור, אם הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית יהיה המשרד זכאי, נוסף  .21.5

לפיצוי המוסכם, לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, 

מוסכם שנגבה , ועל פי כל דין, לרבות פיצוי בגין נזקיו כפי שיוכחו )ופיצוי 1970 -התשל"א 

 על ידי המשרד בהתאם לסעיף זה יחשב כמקדמה על חשבון הפיצוי בגין הנזק שיוכח(.

 הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו. .21.6

המשרד רשאי להפסיק את ההתקשרות אם הספק הפר את ההסכם הפרה לא יסודית ולא  .21.7

 כתב מטעם המשרד.תיקן את הטעון תיקון תוך זמן סביר, על אף התראה ב

ידי המשרד בהתאם לאמור לעיל, יחזיר הספק את התמורה שקיבל, באם -בוטל ההסכם על .21.8

קיבל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, וכן רשאי המשרד לדרוש מהספק השבת כל 

נזק או הוצאה שנגרמו לו כתוצאה מההפרה וזאת בנוסף לכל זכות או סעד שיעמדו למשרד 

 לפי כל דין.

בוטל ההסכם על ידי המשרד על פי הוראות כל דין, יהיה רשאי המשרד, מבלי לגרוע  .21.9

 מהזכויות העומדות לרשותו לפי דין, לבצע את הפרויקט בעצמו או באמצעות מי מטעמו.

 

 הפרות .22

 פיצוי מוסכם רועאי

תקצוב הפעילות שלא לפי הכללים המפורטים בנספח   .1
 א', ללא קבלת אישור מהמשרד )שנתי(

 .20%-הפחתת התמורה השנתית ב

במיקום בולט באירוע  היעדר לוגו ו/או שם המשרד  .2
על גבי שילוט או  –המתקיים במסגרת הפרויקט 

 במסמכים רשמיים הקשורים לאירוע.

 אשונהלהפרה ר₪  10,000

 להפרה שנייה₪  30,000

 לכל הפרה נוספת₪  50,000

באירוע המתקיים במסגרת  הופעת לוגו הספק  .3
על גבי שילוט או במסמכים רשמיים  –הפרויקט 

 הקשורים לאירוע

 6מהפיצויים המפורטים בסעיף  50%

 לעיל

  -הופעת לוגו חיצוני )שאינו של המשרד או של הספק(   .4
 ם רשמיים הקשורים לאירועעל גבי שילוט או במסמכי

מהפיצויים המפורטים בסעיף  200%

 לעיל 6

אי תיעוד הפעילות ע"פ כללי שימור הידע המצוינים   .5
 במכרז

 5%-הפחתת התמורה השנתית ב

 ₪ 25,000 החלפת מנהל הפרויקט ללא אישור המשרד  .6
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כהפרה של הסכם זה ויזכו את  לעיל, האירועים הבאים ייחשבו 21מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

( ימים מראש לספק, בכל הזכויות המוקנות לו על פי 7המשרד, לאחר מתן התראה בכתב של שבעה )

 הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק, כולם  .22.1

יום ממועד  30הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך או חלקם, והעיקול או 

 ביצועם;

אם ימונה מפרק, נאמן או כונס נכסים על נכסי הספק ו/או עסקו או כל חלק מהם, או אם  .22.2

 יום; 30תוגש בקשה למינוי כאמור, והמינוי או הבקשה לא בוטלו תוך 

סים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכ .22.3

או שהספק קיבל החלטה על פירוק, או אם הספק יגיע להסדר פשרה עם נושיו, והפעולה 

 יום; 30האמורה או ההחלטה לא הוסרו או נדחו לחלוטין תוך 

המשרד התרה בספק שאין הוא מספק את השירותים בצורה משביעת רצון והספק לא נקט  .22.4

 רד, את תיקון המצב, תוך התקופה שקבע המשרד;צעדים המבטיחים, לדעת המש

הוכח להנחת דעתו של המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי הספק הסתלק מביצוע  .22.5

 ההסכם;

אם יתברר, כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם הסכם זה אינה נכונה  .22.6

על החלטת המשרד להתקשר או שהספק לא גילה עובדה מהותית, אשר היה בה כדי להשפיע 

 עמו בהסכם;

 

 קיזוז .23

מובהר בזאת במפורש, למען הסר כל ספק, כי לספק אין ולא תהיה כל זכות ו/או עילה, מכל  .23.1

 מין וסוג שהוא, לעכב בידו איזה מן השירותים כלפי המשרד. 

המשרד רשאי לקזז את הסכומים המגיעים או שיגיעו לו מהספק לפי הסכם זה או כתוצאה  .23.2

מכל סכום המגיע לספק מהמשרד, והספק מוותר מראש על כל טענה המתייחסת  ממנו,

 לקיזוז כאמור. 

איחור או הימנעות מעשיית מעשה שהמשרד רשאי לעשותו לפי הסכם זה, ו/או בשימוש  .23.3

בזכות כלשהי הנתונה למשרד לפי הסכם זה, לא יראו כויתור על הזכות, אלא אם ויתר 

 המשרד על כך במפורש.

 

 חפיפה .24

 על הספק החדש להתארגן ולארגן את כוח האדם המקצועי כנדרש.

על הספק שיבחר להתארגן כך, שבמועד חתימת החוזה הוא יפעיל בלעדית את התוכנית כולה על פי 

 לוח זמנים המוגדר במכרז זה.

בתום ההתקשרות, במסגרת מכרז זה, במידה שייקבע ספק אחר לביצוע הפעילות יפעל הספק 

 כדלקמן:

המוסר יקבל תמורה רק עבור תפוקות שבוצעו במהלך החפיפה, עפ"י כללי החוזה על הספק  .24.1

 פיו הוא קשור עם המשרד.

 הספק המוסר לא יקבל תמורה מיוחדת עבור ביצוע החפיפה. .24.2
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 הספק החדש )המקבל( לא יקבל תמורה כלשהי בגין החפיפה. .24.3

 החפיפה כוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:  .24.4

סודרת של כל מאגרי המידע שנמסרו למוסר ביום תחילת פעילותו מסירה מאורגנת ומ .א

 וכל השינויים והתוספות שחלו בהם )מידע ממוחשב, תיקים, חוזרים וכו'(.

 מסירה מאורגנת של כל מידע הדרוש למקבל לצורך תפעול מיידי ושלם של הפרויקט.  .ב

ת המוסר, המוסר והמקבל יעבדו במשותף במשך שבוע שלם לצורך סגירת כל מחויבו .ג

הדרכה צמודה של המקבל וסיוע למקבל בהפקת הדו"חות החודשיים הנובעים מחודש 

 החפיפה. 

 תקופת ההתקשרות בין המשרד לספק החדש )המקבל( תחל במועד תחילת החפיפה. .ד

תנאי מחייב לביצוע התשלום האחרון למוסר הינו קיומה של החפיפה לשביעות רצון  .ה

 מבוקר ומאושר ע"י רו"ח של המוסר.  האגף  והגשת דו"ח פעילות סופי,

 

 אחריות משפטית .25

הספק יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת על פי כל דין לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה  .25.1

 כספית, אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת מתן השירותים על ידו. 

ת נגדה עקב העסקת הספק פוטר את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגש .25.2

עובדיו בפרויקט. הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב בו 

 ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור. 

הספק מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם  .25.3

 העובד עקב העסקתו בפרויקט.  הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם

אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת הגוף או מי מעובדיו דינה כהעסקת עובד  .25.4

 ע"י המדינה: 

התמורה האמורה לעיל יראו ככוללת את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע לגוף  .א

הפרשות/הפרשים,  ו/או לעובדיו לרבות כל תגמול כלשהו, תשלום בגין זכויות סוציאליות,

 אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא. 

הגוף יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם בכל עילה שהיא בגין  .ב

 העסקתו עפ"י חוזה זה.

, יראו ככלולים בתשלומים 1963 -לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג  28בהסתמך על סעיף  .ג

וף לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת הגוף על חוזה זה מהווה הניתנים לג

 28בהתאם לאמור בסעיף  הכלכלההסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו של שר 

 האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידו.

ן זה לגבי עובדי מדינה יחושב שכרו של גוף או מי מעובדיו כעובד עפ"י הקבוע לעניי .ד

בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר. הכל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין 

תפקיד דומה או זהה כאמור ייחשב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה 

הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה 

עת נציב שרות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו קיבוצי הקרוב לעניין, לד

של הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י הסכם זה, מחד, והחישוב החדש האמור, 

 מאידך, יקוזזו הדדית.
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 ידוע לספק כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו. .25.5

לפי כל עובדיו וכל צד ג' אחר, אשר יכסה כל אירוע הספק יבטח את אחריותו במסגרת צד ג' כ .25.6

 וכל נזק הנגרם במהלך שהותו ופעילותו בפעילויות השונות שבמסגרת מכרז זה.

הספק מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל  .25.7

מעשה או מחדל  אדם אחר, לרבות לעובדי הספק והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, עקב

של הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה. חויבה 

המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שהספק אחראי להם על פי כל דין או על 

 פי חוזה זה ישפה הספק את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה לשלם.

 

 מלוא ההסכם .26

כם זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לצדדים הכלולים בו והוא גובר על כל הסכם, הס

הבנה או הסדר קודמים ביניהם, בין בכתב ובין בעל פה. לא יהיה לכל שינוי מאוחר של הסכם זה כל 

 תוקף, אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

 

 סמכות מקומית .27

ל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט בירושלים. סמכות זו סמכות השיפוט הייחודית לגבי כ

 הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא על פי הסמכות הקבועה בסעיף זה.

 

 המחאת ההסכם .28

פי הסכם  -הספק מתחייב שלא להמחות לאחר או לאחרים את זכויותיו ו/או את חובותיו על  .28.1

לכך את הסכמת הנהלת משרד התרבות והספורט מראש  זה, כולן או מקצתן, אלא אם קיבל

ובכתב. המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לסרב להסב ו/או להמחאות 

 ההסכם מכל סיבה שהיא ואין הוא חייב לנמק את החלטתו בעניין.

אישר המשרד את המחאת ההסכם או חלק ממנו או מסירת ביצוע חלק מהעבודות לאחר,  .28.2

 ק אחראי כלפי המשרד למילוי כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה.יישאר הספ

המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את הסכמתו להמחאת /  .28.3

 הסבת ההסכם במסירת הודעה בכתב, ואין הוא חייב לנמק את החלטתו בעניין.

 

 שונות .29

ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר שנערכו הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים,  .29.1

 עובר לחתימתו של חוזה זה.

שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים  .29.2

 לחוזה.

הודעה על פי כתובות הצדדים במבוא להסכם זה שתינתן בכתב תחשב כאילו הגיעה  .29.3

 בעת מסירתה. -נמסרה ביד  ימים מהמועד בו נשלחה ואם 3לתעודתה תוך 

 כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות החוזה. .29.4

 

 שינוי .30
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אין שינוי בתנאי הסכם זה אלא בכתב ומראש ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה ונספחיו 

 תגברנה הוראות הסכם זה.

 

 ויתור על זכויות .31

פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לא ייחשב בשום פנים -כל זכות מזכויותיו עלידי כל צד ב-אי שימוש על

ואופן כויתור מצד הספק אלא אם כן נעשה בכתב ואין שינוי בהסכם זה ובכל הוראה מהוראותיו 

 אלא בכתב.

 

 הודעות .32

ימים ממועד משלוחה ובאם נמסרה  5כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תראה כמתקבלת 

 ו/או נשלחה בפקס במועד המסירה או מועד קבלת הודעת פקס שאושר קבלתו.ידנית 

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:

 .91490, ירושלים 49100: משרד התרבות והספורט, בנין ג', הקריה המזרחית, ת"ד המשרד

 :  _____________________________________________________הספק

 

 חתום:לראייה באו הצדדים על ה

 

________________ _________________ ______________ 

 הספק גדעון אליאס יוסי שרעבי

מנכ"ל משרד התרבות 

 והספורט

חשב משרד התרבות 

 והספורט

על ידי: 

__________ 
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 נוסח אישור עריכת הביטוח - 1נספח ג'

 
  לכבוד

 
 המשרד התרבות והספורט     – ישראל מדינת

 ;ירושלים, 'ג בניין, המזרחית הקריה בכתובת:
 
 .,נ.ג.א
  

 ביטוחים קיום אישור  :הנדון
 
 

"( הספק" להלן:)______________________________________  למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו

בקשר למתן שירותי הפעלת ____________ _____ יום עד_____ ____________ מיום  הביטוח לתקופת

גיוס רשויות מקומיות, תפעול מארז הדרכה הכולל הרצאות, סדנאות לקבוצות החדשות,  –ורט פרויקט פרחי ספ

לרבות פעילות עם "מתקנים מתנפחים", תפעול השתלמות ארצית למאמנים ולמדריכים בתוכנית, תפעול מערך 

 עלול התכנית, אירועי שיא חווייתיים לקבוצות, ביצוע בקרה והערכה לתכנית, הקמת תכנית מחשב לניהול ותפע

                                                      :להלן המפורטים הביטוחים את , המשרד התרבות והספורט – ישראל עם מדינת חוזה פי

 

 ביטוח חבות מעבידים, פוליסה מס'_______________________________

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

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

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

 לעניין ונטען היה, והספורטהמשרד התרבות  – ישראל מדינת את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .4
 ,הספק מעובדי מי כלפי כלשהם מעביד הם נושאים בחבות כי כלשהי מקצוע מחלת/עבודה תאונת קרות

 .  ועובדיהם שבשירותו משנה קבלני קבלנים,
 
 

 שלישי, פוליסה מס'___________________________ צד כלפי אחריות ביטוח

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

  .(שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 2,500,000 -מסך יפחת לא האחריות גבול .2
 .Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף נכלל בפוליסה .3
 וף ורכוש.חריג אחריות מקצועית מבוטל ביחס לנזקי ג .4
 .מבוטל במשקה או במאכל אחר מזיק או/ו זר חומר, שהוא סוג מכל להרעלה המתייחס חריג/סייג כל .5
 .שלישי צד ייחשבו, רכושם המשתתפים בפרויקט כולל .6
 משנה  קבלני, קבלנים  של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .7

 ועובדיהם. 
 ביטוח במסגרת מכוסים שאינם, , פקחים, מנהלי פרויקטים ובעלי תפקידים נוספיםמדריכים, מאמנים .8

 .שלישי צד ייחשבו, הספק של המעבידים חבות
המשרד התרבות והספורט, ככל שייחשבו אחראים למעשי  –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .9

 ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
 
 

 כללי
 

 :הבאים התנאים נכללו הביטוח בפוליסות
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 להרחבי בכפוף המשרד התרבות והספורט, -מדינת ישראל : נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .1
   השיפוי לעיל.

 על ניתנה אלא אם תוקף, כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .2
 המשרד התרבות והספורט. –ישראל למדינת  רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת ידינו הודעה

המשרד  - ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותרים אנו .3
      זדון.  כוונת לנזק מתוך יחול לטובת אדם שגרם לא רשהוויתו ובלבד, התרבות והספורט  ועובדיהם

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

 .הספק על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .5

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

 .הביטוח פי המזכה במלוא הזכויות על
להרחבת  לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף, תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל .7

 .הכיסויים כמפורט לעיל

 ת המבוטחות.חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסו .8
       

 .זה באישור האמור פי על במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגי לתנאי בכפוף
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 ערבות ביצוע - 2נספח ג'

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 שלת ישראל באמצעות ממ

 משרד התרבות והספורט

 ____________הנדון: ערבות מס'

 

צמודים למדד המחירים לצרכן של ___________________,  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

סכום מהמדד הידוע ביום ________ ועד המדד שיהא ידוע במועד התשלום בפועל )להלן: " (,המדד)להלן: "

 )תאריך תחילת תוקף הערבות(.   "(, מתאריך ___________ערבותה

 

שנחתם "( בקשר עם חוזה החייבאשר תדרשו מאת: ____________________________________)להלן "

"פרחי  –לניהול והפעלה של התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער  26/2017מכרז עמו במסגרת : 

 ספורט" )שלב ב'(.

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום,  15נו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך א

מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר 

 לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________ערבות זו 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו_________________

 ' הביטוחם הבנק/חבש                                                                                                             

 

________________________                              ______________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח     

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

___________                       _____________              _____________                       _____     

 וחותמת  תאריך                                      שם מלא                                      חתימה          
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 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים - 3נספח ג'

 ספקמסמך זה ייחתם על ידי ה

 לכבוד

 מדינת ישראל 

 משרד התרבות והספורט

 הקריה המזרחית, בניין ג'

 ירושלים

 א.ג.נ.,

 

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד ענייניםהנדון: 

התכנית ניהול והפעלה של "( מעוניין בקבלת שירותי המשרדומשרד התרבות והספורט )להלן: " הואיל:

 "(;העבודות" או "השירותים)להלן: "נוער ית לקידום ספורט ילדים ובני הלאומ

 

(, והספק "המכרז"( )להלן: 26/2017)מכרז מס'  שירותיםוהמשרד פרסם מכרז לביצוע ה והואיל:

"הצעת "( הגיש הצעה במכרז והצעתו התקבלה )להלן: הספק_____________________ )להלן: "

ים ובתנאים כמפורט במסמכי ונקבע, כי הספק יבצע עבור המשרד את העבודות במועד( הספק"

 המכרז, לרבות ההסכם ומסמך הגדרת העבודה;

 

והמשרד התנה השתתפות הספק במכרז בתנאי שהספק והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע  והואיל:

 כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות הספק לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;

 

במהלך עיסוקיו במתן השירותים למשרד ו/או בקשר אליהם יתכן כי יעסוק ו/או והוסבר לספק כי  והואיל:

יקבל לחזקתו ו/או יבוא לידיעתו מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה 

 ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למשרד ו/או הנודע למשרד ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן,

 "(;המידעת אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: "לרבו

 

והוסבר לספק וידוע לו כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבד המשרד, עלול לגרום  והואיל:

 למשרד ו/או לצדדים אחרים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית;

 

 ב כלפיכם כדלקמן:אי לזאת, אני החתום מטה מתחיי

 

 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם. .1

לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר  1מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל  מכן ללא הגבלת זמן

 חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת  .3

 י התחייבות זו.כדי לקיים את התחייבויותיי על פ

 להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. .4
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להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או  .5

אחראי לבדי בגין כל האמור ובין לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה 

 אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

 להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו. .6

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך  .7

רותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השי

 חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם  .8

  ית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.זכות תביעה נפרדת ועצמא

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה  .9

 .1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א  1997 -על פי חוק עונשין, התשל"ז 

ניינים ישיר או עקיף, בין ענייני ו/או שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד ע .10

 בעלי השליטה ביו/או נושאי המשרה שלי ו/או הפועלים מטעמי, לבין ענייני המשרד ו/או מתן השירותים.

 להחלים את העובדים על התחייבות להמנעות מניגוד עניינים. .11

 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם. .12

 

 באתי על החתוםולראיה 

         

 חתימה  תאריך  מספר זהות  שם פרטי  שם משפחה

 

 :נחתם בפני

         

 חתימה  תאריך  מספר זהות  שם פרטי  שם משפחה

 

 


