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 24/2019מכרז מס' 
 

 ייעוץ אסטרטגימתן שירותי 

 עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה
 

 טבלת ריכוז מועדים

 הפעילות מועד

19/09/2019 
 אתר המרשתת )אינטרנט( של הרשות בכתובתוב בעיתונות המודעה פרסום

https://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tenders  

 .מהמציעים הבהרה שאלות לקבלת אחרון מועד, בדיוק 12:00בשעה  23/10/2019

 .הבהרה לשאלות הרשות מענה לפרסום אחרון תאריך 27/10/2019

 .המכרזים תיבתב הצעות להגשת אחרון מועד, בדיוק 12:00בשעה  31/10/2019

 יגברו, המכרז בגוף המופיעים אחרים מועדים לבין לעיל בטבלה המועדים בין סתירה של במקרה
 .זו בטבלה המועדים

 

 

 

  

יפורסם, לא ישוכפל, ולא מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל. המידע הכלול בו לא 

 יעשה בו שימוש, מלא או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד לשם הכנת הצעה למכרז.

https://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tenders
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 כללי .1

למתן  הצעות לקבל מבקשת ("הרשות: ")להלן פניםה לביטחון שבמשרד, והצלה לכבאות הארצית הרשות .1.1

 משבריםתקשורתי של וניהול  יחסי ציבור ,, תקשורתטרטגיה תקשורתית, דוברותבתחומי אסץ ייעושירותי 

 אסטרטגיה תכנית בציבור, גיבוש הרשות במטרה לקדם, לשמר ולשפר את תדמית ("השירותים": להלן)

 .משבריםתקשורתי של  בניהול והטקטית האסטרטגית ברמה פתרונות גיבושותקשורתית 

 שמה הטוב שלמשמעו אירוע או מספר אירועים, שעלולים לפגוע ב ,"משבר בתקשורת" לעניין מכרז זה

, בין שהתפרסמו או במי מעובדיה ןאו בתיפקוד ן, בכשירותןבמהימנות ,או של אחת מיחידותיה הרשות

 ., ונדרש לטיפול בהם מענה מקצועי ושונה מהרגילותקשורת ובין אם לאאמצעי הב

 ללא, למכרז זה י"ג בנספחכאמור  מסמך תכולת העבודה דרישות בכל יעמדו לרשות השירותים שיסופקו .1.2

בנספח  למסמך תכולת העבודה היא הכוונה", תכולת העבודה" נאמר בו להלן מקום ובכל, הכלל מן יוצא

 י"ג.

 תנאיל בהתאם המפורטים בתכולת העבודה השירותים את לספק ביכולתםש מי במכרז להשתתף רשאים .1.3

 .והוראותיו המכרז

תשלום חודשי קבוע )"ריטיינר"(, בהתאם להצעת המחיר של הזוכה, למתן כלל  םישול ,הייעוץשירותי בגין  .1.4

 השעות שיבוצעו בפועל.  תלות בהיקף ללא ,השירותים שידרשו באותו חודש

ייתכנו חודשים , )של כל עובדי המציע( שעות חודשיות 100 -של כ מוערךהצעת המחיר תגלם בחובה היקף 

 החודשי התשלום ובהר כי סכום גבוה או נמוך מכמות שעות זו ומיהיה במהלכם  צעוהשירותים שיבושהיקף 

 מצד התחייבות משום בו לראות ואין, בלבד הערכהכ מובא האמור ההיקף אלו.לא ישתנה בחודשים  הקבוע

 .כלשהו בהיקף שירותים לביצוע הרשות

 את ישיר ומשלימים באופן והקשורים, זה מכרז נשוא השירותים אספקת להרחיב רשאית תהא הרשות .1.5

 מכרז זה באם לא יהא בהם צורך נוסף. מושאוכמו כן הרשות תהא רשאית לצמצם את השירותים  המכרז

הרחבת השירותים או צמצומם יכול שיהיה לכל תקופת ההתקשרות או לחלקה, בהתאם להחלטתה 

 הבלעדית של הרשות.

 בלבדלאחר התייעצות עם הזוכה ותעדכן ילו שיצומצמו או א הנוספים השירותיםהתשלום החודשי בגין 

 .השנתית ההתקשרות מערך 20% על תעלה לאאו ההפחתה  הנוספת התמורה כ"שסה

המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר יהיו רשאים להשתמש בתוצאות מכרז זה  .1.6

לצורך הזמנת שירותים, במסגרת תקופת התוקף של המכרז ולרכוש את השירותים בכפוף לתנאי מכרז זה, 

 מאת המציע הזוכה )להלן: "המציע הזוכה" או "הספק"(. 

רז יעשה באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, כמפורט בהוראת תהליך ההתקשרות עם המציע הזוכה במכ .1.7

 .7.7.1.1התכ"ם "פורטל ספקים" מספר 

 הפנייה הינה לנשים וגברים כאחד, כל האמור בלשון זכר, ישמש גם בלשון נקבה וההיפך. .1.8

 ההתקשרות תקופת .2

אחרון מורשי  על ידיההסכם מיום חתימת  (חודשים 24) תייםלשנ הינה השירותים למתן ההתקשרות תקופת .2.1

 ."(התקופת ההתקשרות הראשונהחתימה של הרשות )להלן: "

 לתקופה עד כ"ובסה ,נוספות תקופותב השירותים למתן ההתקשרות את להאריך הזכות שמורה רשותל .2.2

 .מיום תחילת תקופה ההתקשרות הראשונה ,שנים 5 של מצטברת

 הדעת לשיקול נתון, לעיל 2.1 בסעיף כהגדרתה, ההראשונ ההתקשרות תקופת מלוא קיום כי בזאת מובהר .2.3

 .רשותהשל  הבלעדי

 תזכה שהצעתו המציעלרשות שמורה הזכות לבחור נוסף על המציע הזוכה, גם כשיר שני.  -" שני כשיר" .2.4

 ("כשיר שני")להלן:  "שני כשיר" -כ יוגדר, הזוכה המציע לאחר, בטיבו השני המשוקלל לניקוד

 לרבות, למכרז בהצעתו המפורטים והתנאים המכרז ותנאי דרישות בכל הזוכה מציעה יעמוד ככל שלא .2.4.1

 לחלט רשאית תהא והרשות ההתקשרות הסכם של יסודית להפרה הדבר ייחשב, עמידה בלוחות זמנים

 וגדרהש ספקבבמקומו  ולבחור, ההתקשרות את לבטל או/ו הזוכה המציע שהפקיד הביצוע ערבות את

 ".שני כשיר"



 24/2019 מס': מכרז  
 מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי   

 

 __________________________                                                                                                                                                         39מתוך  3עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                                          

     

 הצעת הכשיר השני תעמוד בתוקפה למשך שנה מיום הכרזה על זוכה במכרז.  .2.4.2

 באם, הזוכה המציע עם ההתקשרות חוזה שנחתם לאחר - יותר נמוך בדירוג שזכה מציע עם התקשרות .2.5

 עם שהיא סיבה מכל הסכם נחתם שלא במידה או, הזוכה המציע עם כלשהי מסיבה ההתקשרות תבוטל

 למציע לפנות רשאית הרשות תהא, שהיא סיבה מכל תבוטלנה איתו ההתקשרות או/ו וזכייתו, הזוכה המציע

 השני הכשיר הסכים לא. במכרז והצעתו המכרז לתנאי בהתאם, במכרז הזוכה היה כאילו, שני כשיר שדורג

 הסכם שייחתם עד', וכו אחריו הבא במקום שדורג למציע לפנות רשאית הרשות תהא, הרשות עם להתקשר

 בהתאם והכל, אחריו ולבאים השני לכשיר לפנות, חייבת אינה אך, רשאית הרשות, ספק הסר למען. חדש

 .העניין נסיבות פי על, ברשות המכרזים ועדת של הבלעדי דעתה לשיקול

 

 רשותל הנדרשים השירותים .3

 להלן המצורף העבודה תכולת במסמך לאמור בהתאם – שירותי ייעוץ בתחומי אסטרטגיה תקשורתיתמתן  .3.1

 .ג"י כנספח

 במקומותבראשון לציון וכן  הרשותנציבות  במשרדיינתנו י העבודה תכולת במסמך הנדרשים השירותים .3.2

  כולל אזורים מרוחקים, רמת הגולן, יו"ש ואילת., בהתאם לצורך הארץ רחביכל ב נוספים

 כלליים סף תנאי .4

בסעיף  המפורטים להלן המקדמייםכל התנאים רשאים להגיש הצעות רק מציעים העונים באופן מצטבר על 

 .התנאים תביא לפסילת הצעת המציע בתנאי אחד מכלל. אי עמידה זה

 :הבאים המסמכים את להצעתו יצרף המציע

 מוסף ערך מס לחוק בהתאם כתאגיד הרשומהתאגיד עסקי  אישור או מורשה עוסק היותו על תקף אישור .4.1

  .1975-ו"התשל

 לרשם אגרה שנתית חובות אין לחברה כי המעיד התאגידים רשם של עדכני חברה נסח : הצגתעבור תאגיד .4.2

  שנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה. בגין החברות,

 הבחתימ אותה לזכות או אותה ולחייב החברה בשם לחתום שהמציע רשאי ד"עו/ח"רו אישור: עבור תאגיד .4.3

  .ועניין דבר לכל ,זו

 '.ב נספחב בנוסח המופיע כאמור סודיות ושמירת עניינים ניגוד היעדר בדבר הצהרה .4.4

 '.ג בנספח המופיע בנוסח בכיר ולמנהל שליטה לבעל קודמות הרשעות היעדר בדבר הצהרה .4.5

 לרבות, 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים והתצהירים האישורים כל של קיומם .4.6

 :הבאים האישורים

 1991-א"תשנ, זרים עובדים חוק לפי בעברות הרשעות העדר בדבר דין עורך ידי על המאומת תצהיר .4.6.1

 .'ד נספח במסגרת – 1987-ז"תשמ, מינימום שכר חוק ולפי

 פקודת פי על חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעיד, מס יועץ או חשבון רואה, מורשה פקיד אישור .4.6.2

 לדווח נוהג ושהוא מלנהלם פטור שהוא או 1975-ו"תשל, מוסף ערך מס וחוק[ חדש נוסח] הכנסה מס

 מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מוסף ערך מס למנהל מדווח וכן הכנסותיו על שומה לפקיד

  .מוסף ערך

 אישור על ניכוי מס במקור. .4.6.3

 גופים עסקאות לחוק בהתאם מוגבלות עם עובדים העסקת בדבר דין עורך ידי על המאומת תצהיר .4.6.4

, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון ולחוק 2016-ו"התשע( שעה והוראת 10' מס תיקון) ציבוריים

  .'הבמסגרת נספח  – 1998 -ח"התשנ

 לצורך .מקוריות בתוכנות ורק אך ההתקשרות לצורך שימוש לעשות המציע התחייבות על חתום תצהיר .4.7

 .'ה נספח את כנדרש ויצרף המציע ימלא זה סף-בתנאי עמידותו הוכחת

 להלן. 'זבנספח בנוסח המופיע כאמור ערבות הצעה  .4.8
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 עמידתם להוכחת בקשר ,נוספים ונתונים אסמכתאות ולצרף להוסיף מהמציעים לדרוש רשאית תהא הרשות .4.9

המציע עמד  כי שיוכח ובלבד, למכרז ההצעות הגשת לאחר הוכנו או שנוצרו אסמכתאות לרבות, הסף בתנאי

 .בתנאי הסף, בעת שהגיש את הצעתו למכרז

 מקצועיים סף תנאי .5

 הוכחת לשם הנדרשים האישורים כל את ולהציג, שלהלן הסף בתנאי לעמוד נדרש מציע כל כי בזאת ומובהר מודגש

ו/או אשר יידרש על ידי הרשות הארצית לכבאות  במכרז הנדרש אחר ומסמך אישור כל וכן, הסף בתנאי עמידתו

 .והצלה בהמשך למכרז זה

 יעוץ שירותי במתןבניהול משברים באמצעי התקשורת, , לפחות שנים 5 של מוכח סיוןני הינו בעל מציעה .5.1

לפחות במהלכן הוענקו שירותים כאמור לגוף ציבורי אחד ר ציבו יחסיו דוברות, ואסטרטגי תקשורתי

 . שנים 3לתקופה העולה על 

"גופים ציבוריים": משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות, רשויות מקומיות, תאגידים ממשלתיים או 

 עירוניים.

 .עובדים 3( לפחות מעסיק –המציע מעסיק באופן ישיר )יחסי עובד  .5.2

משברים ביחסי  שניבעל ניסיון מוכח בניהול תקשורתי של לפחות  ינוהמטעם המציע למתן השירותים היועץ  .5.3

  עבודה בגופים ציבוריים.

 והגורם המציע לבין הרשות בין הבלעדי הקשר אישנותן השירות בפועל ו - "יועץ"לעניין סעיף זה:  .5.3.1

   .השירותים למתן בכל הקשור הרשות תפעל מולו

 או שותף במציע. הוא בעליםמטעם המציע למתן השירותים היועץ  .5.4

 .נספח ח'ימלא המציע ויצרף כנדרש את  5ה בתנאי הסף בסעיף לצורך הוכחת עמיד .5.5

 הצעות הגשת אופן .6

 .בדיוק 12:00 בשעה 31/10/2019 -ה חמישי ביום הינו הצעות להגשת האחרון המועד .6.1

 .תיפסל מבלי שתובא לדיון הצעות להגשת האחרון המועד לאחר שתגיע הצעה .6.2

יש להגיש הצעות חתומות בחתימה מקורית על ידי מורשי החתימה של המציע. ללא תתקבלנה העתקי  .6.3

 הצעות.

 , בכתובת שד'סגורה אחת במעטפה והצלה כבאות נציבות של המכרזים בתיבת ורק אך להגיש יש הצעות .6.4

 בוויז: "בי"ס לכבאות"(.) 127 פרמס רחד 1( ראשון לציון, קומה מינסטרנת שד' י)פ 7 רחבעם זאבי

 – והצלה לכבאות הארצית הרשות עבור ייעוץ אסטרטגי שירותי מתןל הצעה" לרשום יש המעטפה על .6.4.1

 ".24/2019 מכרז

 .המכרזים בתיבת פיזית להניחה אאל ,בדואר ההצעה את לשלוח אין  .6.4.2

 : קלסר ומעטפת מחיר ליתכ המעטפה  .6.4.3

רשום על יש ל – ('ט נספחב בנוסח המופיע) המחיר הצעת ורק אך תופיע שבה ,מחיר מעטפת .6.4.3.1

 גבי המעטפה "מעטפת מחיר".

 לרבות ,במכרז זה אמורכ בהגשתם מחויב שהמציע המסמכים שאר כל יופיעוקלסר שבו  .6.4.3.2

  .הסף בתנאי עמידתולהוכיח  כדי בהם שיש המסמכים

ומחולקים  )לא כרוך( משרדי בעל שתי טבעות מתויקים בקלסריוגשו כאשר הם  םמסמכיה .6.4.3.3

 :המפורט להלןבחוצצים לפי הסדר 

 שם החוצץ 
 המסמכים הנדרשים

 )המסמכים יתויקו בקלסר לפי הסדר המפורט בטבלה(

 פרטים על המציע. – נספח א'  פרטי המציע. –ראשון  עמוד .1

  דיסק און קי.בעותק דיגיטאלי 

 (.12עד  1ם מסמכי המכרז )עמודי  מסמכי המכרז. –חוצץ ראשון  . 2
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 .מ"בע חברה היותו על אישור או מורשה עוסק היותו על תקף אישור  .תנאי סף –חוצץ שני  .3

 העדר חובות לרשם החברות( עדכני חברה נסח : הצגתעבור תאגיד(. 

 החברה בשם לחתום שהמציע רשאי ד"עו/ח"רו אישור: עבור תאגיד. 

 לכל ) עניינים ניגודהיעדר ו סודיות שמירת על הצהרה טופס – 'ב נספח

 מורשי החתימה בנפרד(.

 היעדר הרשעות קודמות לבעל שליטה ולמנהל בכיר – ג' נספח . 

 לכל מורשי החתימה  תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות – 'ד נספח(

 בנפרד(.

 .אישור ניהול ספרים 

 אישור על ניכוי מס במקור 

 מוגבלות עם עובדים העסקת בדבר תצהיר – ה' נספח. 

  הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור. – 'ונספח 

  זהאמור בנספח  בנוסח תצורף בתוך "שמרדף"() -ערבות הצעה'. 

תנאי סף  –חוצץ שלישי  4

 מקצועיים
  המציעניסיון   – 'חנספח. 

 העתק תעודת זכאות לתואר אקדמי 

  קורות חיים של המציע 

 .תצהיר בדבר אי תאום מכרז – 'י נספח  נספחים  - רביעיחוצץ  5

 חלקים חסויים בהצעה. – י"א נספח 

  תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה. – בי"נספח 

מסמך תכולת  – חמישי חוצץ 6

 עבודה
 מסמך תכולת עבודה – ג"י נספח 

 הסכם. – די"נספח   ההסכם  – שישיחוצץ  7

  ערבות ביצוע. –להסכם  1נספח 

 .לשאלות הבהרה )ככל שיפורסמו(מענה   שאלות הבהרה. – שביעיחוצץ  .8

 .כל הבהרה נוספת שתפורסם ע"י הרשות 

 

 מורשה  של מקורית חתימה יישא המכרז ממסמכי אחד כל של עמוד כל :ההצעה מסמכי על חתימה .6.5

 .המציע מטעם החתימה

 או מציעים שני ידי-על במשותף שתוגש אחת הצעה משמע - במשותף הצעות להגיש אין :הצעה משותפת .6.6

 .תיפסל, יותר

 לעיל כאמור הרלוונטיים המסמכים כל בצירוףאחד מקורי  בעותק להגיש יש ההצעות את :עותק דיגיטלי .6.7

 (.קי-און דיסק) נייד אחסון בהתקן מאוחסן( המחיר הצעת כולל לא) דיגיטלי ובעותק

 אחריות למידע: .6.8

 ועל הרשות של ידיעתה מיטב פי על ניתן, המכרז הליך במסגרת למציע יימסר או נמסר אשר מידע כל .6.8.1

 .המכרז פרסום במועד, בידה הקיימים הנתונים פי

 , מוטלת בכל מקרה, על המציע ועליו בלבד.מתן השירותיםהחובה לבחינת המידע האמור לצורך  .6.8.2

לגרוע או לפגוע לא יהיה במסירת המידע האמור כדי להטיל על הרשות אחריות כלשהי או על מנת  .6.8.3

 בהתחייבות המציע הזוכה, כאמור במסמכי המכרז ובנספחיו ובהצעתו.

 :המחיר הצעת הפרדת .6.9

 .המכרז מסמכי לשאר המחיר שבמעטפת הכספית ההצעה שבין להפרדה מופנית המציע לב תשומת .6.9.1
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מובהר כי אין לכלול במעטפת האיכות נתונים כספיים כלשהם, לרבות לא העתקים או צילומים של  .6.9.2

 טופס ההצעה הכספית, או חלק ממנו.

 הרשות תהא רשאית לפסול על הסף כל מציע, שלא מילא אחר הוראות סעיף קטן זה. .6.9.3

אין באמור בסעיף זה, כדי לפגוע או לגרוע מההוראות והדגשים האחרים או הנוספים, למילוי שאר  .6.9.4

 המסמכים הנדרשים והמפורטים במכרז.

ידי עו"ד "כהעתק נאמן למקור" בכל עמודי -מקורי, יאושרו על מסמכים שיצורפו כעותק שאינו :העתקים .6.10

 המסמך.

 :איסור הצעה חלקית .6.11

 על הצעתו של המציע להיות מלאה. .6.11.1

 הרשות תהא רשאית לפסול הצעתו של מציע אשר הגיש הצעה חלקית. .6.11.2

לחילופין, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, תוכל ועדת המכרזים לבקש השלמות בהתאם  .6.11.3

 להלן. 15בסעיף לאמור 

 :שפת ההצעה .6.12

 בעברית או באנגלית. –ההצעה תוגש בשפה העברית, והאישורים והמפרטים שיצורפו להצעות  .6.12.1

במידה שהאישורים או המפרטים הם במקורם, בשפה אשר אינה עברית או אנגלית, יצורף תרגום  .6.12.2

 לעברית המאושר בחתימת חתימת נוטריון.

 :הצעת המחיר .6.13

)הסכום כולל ₪  30,000תשלום חודשי קבוע בסך תבטא הנחה מסכום מקסימלי של הצעת המחיר  .6.13.1

 תיפסל. – מהסכום המקסימליהצעת מחיר גבוהה  .'טנספח פי -תוגש עלומע"מ( 

הצעת המחיר שתינתן על פי מכרז זה, תחשב כהצעה שהוגשה לאחר שהמציע עיין בכל מסמכי  .6.13.2

 להן ביקש הבהרה. המכרז, לרבות ההסכם, והובהרו לו כל הנקודות

 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המחירים שינקבו במסגרת הצעת המחיר יהיו מחירים סופיים .6.13.3

 הכרוכות במתן השירותים.עלויות ה כלכוללים מע"מ ואת 

 :תוקף ההצעה .6.13.4

 .הצעת המציע תעמוד בתוקפה עד לקבלת הודעה בנושא מוועדת המכרזים .6.13.4.1

לשנותה, בפרק הזמן מהמועד האחרון להגשת ההצעות מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו או  .6.13.4.2

 ועד למועד חתימת הסכם עם המציע הזוכה.

הכריזה הרשות על הזוכה במכרז, תוארך מאליה תוקף ההצעה של המציע הזוכה, עד לאחר  .6.13.4.3

 על פי ההסכם. והביטוחים חתימת הסכם והמצאת הערבויות הנדרשות 

 תיוערבו .7

 הצעה ערבות 7.1

 של סך על, צמודה לא, חילוט ברת, מותנת בלתי אוטונומית בנקאית ערבות להצעתו יצרף המציע 7.1.1

 (.חדשים שקלים אלף עשרים) ₪ 20,000

רבות תהא ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ע. ה'זכנספח נוסח המצורף ה על פיהערבות תהא  7.1.2

(, ביטוח) פיננסיים שירותים על הפיקוח על פי חוקשברשותה רישיון לעסוק בביטוח  ,ישראלית

, כמפורט ממשלתיים ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים 1981-א"תשמ

 .7.7.1.3.המספר  םבקישור בהודעת תכ"

 .המציע יאריך את תוקף הערבות לקיום תנאי המכרז, עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה 7.1.3

מציע שיחפוץ בכך יהיה רשאי להעביר לאישור מוקדם של הרשות את נוסח הערבות שבכוונתו לצרף  7.1.4

עד שבעה ימים לפני  danielao@102.gov.il להצעה. את הערבות יהיה ניתן להעביר למייל 

 המועד האחרון להגשת הצעות.

 .הודעת הרשות על הזוכה במכרזלאחר  ,ם שלא זכו במכרזערבות ההצעה תוחזר למציעי 7.1.5

mailto:danielao@102.gov.il
mailto:danielao@102.gov.il
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המציע יגיש כתב ערבות מקורי בלבד. הרשות לא תקבל צילום כתב ערבות הנושא חותמת "העתק  7.1.6

 נאמן למקור".

 ערבות ביצוע 7.2

, להבטחת כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה, יעביר המציע שיזכה במכרז במעמד חתימת ההסכם 7.2.1

לפקודת  .הראשוני היקף ההתקשרותאומדן מ 5%שיעור של בלתי מותנית באוטונומית בנקאית ערבות 

 . להסכם 2 כנספח המצורף הנוסח לפי, המשרד לביטחון פנים –הרשות הארצית לכבאות והצלה 

 ישראלית ביטוח חברת מטעם בנק ישראלי מוכר, או מטעמה של בנקאית ערבות תהיה הביצוע ערבות 7.2.2

 1981-א"תשמ(, ביטוח) פיננסיים שירותים על הפיקוח על פי חוק בביטוח לעסוק רישיון שברשותה

ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים, כמפורט בקישור בהודעת 

 .7.7.1.3.תכ"מ מספר ה

 

 אופן בחירת הזוכה .8

 שלבים בארבעה תיבחר הזוכה ההצעה 8.1

 .הסף בתנאי עמידה – א שלב 8.1.1

 .איכות ההצעותבדיקת  – בשלב  8.1.2

 .הצעות המחירבדיקת  – גשלב  8.1.3

 .בחירת הזוכים במכרז –שלב ד  8.1.4

 סף-תנאי בדיקת: ראשון שלב 8.6

 עד התקבלו אשר(, המחיר הצעות מעטפות למעט) ההצעות מעטפות כל ייפתחו, הראשון בשלב 8.2.1
 כהגדרתם, הנדרשים הסף תנאי בכל המציעים עמידת ותיבדק ההצעות למסירת האחרון למועד

 .לעיל 5בסעיף ו 4 סעיףב

 הסף יעברו לשלב השני.-הצעה שלא תעמוד באחד מתנאי הסף תיפסל. ההצעות שיעמדו בכל תנאי 8.2.2

 (%70) איכות ההצעותבדיקת : שנישלב  8.7

 אשר עמדו בתנאי הסף. ההצעותבשלב השני יבדקו  8.2.3

 הניקוד יבוצע בהתאם למפורט להלן: 8.2.4

 

 אמת המידה משקל התבחין
משקל 

 התבחין

 בדיקה עם ממליצים
 10% 

 ינושהאחד מתוכם לפחות )ממליצים שני ביצוע סקר שביעות רצון מול  

 להם המציע נתן שירות.ציבורי(  ףגו

, איכות עץומציע והיניסיון הבמסגרת הסקר יבחנו רמת שביעות הרצון מ

 וכו'. התוצריםרמת הזמינות, איכות שירות, ה

100% 

A 

של היועץ  ראיון אישי

חברי ועדת משנה עם 

לבחינת איכות 

 ההצעה

75% 
 

בהתייחס , שיוצגו ובוצעו על ידי היועץ פרויקטיםהתרשמות הרשות מ .1

 לתנאי הסף המקצועיים ותכולת העבודה הנדרשים במכרז זה

40% 

B 

להתפנות  םויכולת מציעהועובדי היועץ של זמינות התרשמות מרמת ה .2

 לרשות.למתן שירות 

10% 

C 

 –ללא תואר )אקדמי תארים מתקדמים: תינתן עדיפות לבעלי תואר  .3

 –תואר שלישי ומעלה  70% –שני , תואר 50% –ראשון תואר , 0%

100%). 

10% 

D 

 התרשמות מקצועית ואישית מהיועץ. .4

 

40% 

E 

של היועץ ראיון אישי 

עם נציב כבאות 

 והצלה

 התרשמות מקצועית ואישית מהיועץ 15%
100% 

F 
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 כאשר:

 𝑨𝑬=  ממליצים בהצעה הנבדקתציון  (1

 𝑨𝑴𝑨𝑿מקסימלי שהתקבל מבין ההצעות שהוגשו = ממליצים ציון  (2

 𝑩𝑬=  התרשמות מפרויקטים בהצעה הנבדקתציון  (3

 𝑩𝑴𝑨𝑿מבין ההצעות שהוגשו =  המקסימליהתרשמות מפרויקטים ציון  (4

 𝑪𝑬= ציון הזמינות בהצעה הנבדקת  (5

 𝑪𝑴𝑨𝑿המקסימאלי מבין ההצעות שהוגשו = ציון הזמינות  (6

 𝑫𝑬=  בהצעה הנבדקת ציון התארים המתקדמים (7

 𝑫𝑴𝑨𝑿המקסימלי מבין ההצעות שהוגשו = ציון התארים המתקדמים  (8

 𝑬𝑬=  בהצעה הנבדקת מהיועץהתרשמות  ציון (9

 𝑬𝑴𝑨𝑿מבין ההצעות שהוגשו =  היועץהתרשמות מציון  (10

 𝒇𝑬=  בהצעה הנבדקתהנציב מהיועץ התרשמות  ציון (11

 𝒇𝑴𝑨𝑿מבין ההצעות שהוגשו =  המקסימליהנציב מהיועץ התרשמות ציון  (12

 

 (30%שלב שלישי: בדיקת הצעת המחיר ) 8.8

 בשלב השני כפי שהוגדר לעיל. נקודות 70מינימלי של לשלב זה יעברו הצעות אשר קיבלו ציון איכות   8.2.6

בשלב זה ייבדקו הצעות המחיר, עבור כל הצעה יינתן ציון למחיר. הציון שיוענק למחיר ההצעה   8.2.7

ויתר  100ביותר תקבל את הציון הזולה הצעת המחיר  .( נקודות100( למאה )0כאמור יהיה בן אפס )

 .יחסי להצעה זו ההצעות תקבלנה ניקוד

 .'ט ספחשבנהטבלה המציעים נדרשים להגיש את הצעת המחיר ע"ג   8.2.8

 :(Pהנוסחה לשקלול ציון המחיר )  8.2.9

 

𝐏 = 𝟏𝟎𝟎 ∗ [(
𝑨𝑴𝑰𝑵

𝑨𝑬
)] 

 
 כאשר:

 𝑨𝑬שהוגש ע"י המציע = למתן שירותים המחיר  הצעת (13

 𝑨𝑴𝑰𝑵מבין ההצעות שהוגשו =  השהוגשלמתן השירותים המחיר המינימלית  הצעת (14

 

 בחירת הזוכה במכרזשלב רביעי:  8.9

 הגבוה ביותר תהא ההצעה הזוכה. (TS)  ההצעה שקיבלת את ציון הסופי 8.2.10

 70%בציון הסופי הינו  (Q)משקל ציון האיכות  8.2.11

 30% בציון הסופי הינו (P)משקל ציון המחיר  8.2.12

לאחר חישוב ציון האיכות כמצוין לעיל יחושב ציון האיכות כציון יחסי  –ציון האיכות כציון יחסי קביעת 8.2.5

לצורך חישוב הציון הסופי, באופן שההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר תקבל את ציון האיכות 

יון האיכות נקודות( ושאר ההצעות יקבלו ציון איכות יחסי, ביחס לאותה ההצעה בעלת צ 100המקסימלי )

 הגבוה ביותר על פי הנוסחה הבאה:

 

𝑸 = 𝟏𝟎𝟎 × [ 𝟏𝟎% × (
𝑨𝑬

𝑨𝑴𝑨𝑿
) + 𝟕𝟓% [𝟒𝟎% ∗ (

𝑩𝑬

𝑩𝑴𝑨𝑿
) + 𝟏𝟎% × (

𝑪𝑬

𝑪𝑴𝑨𝑿
) + 𝟏𝟎% × (

𝑫𝑬

𝑫𝑴𝑨𝑿
) + 𝟒𝟎% × (

𝑬𝑬

𝑬𝑴𝑨𝑿
)] + 𝟏𝟓%𝑿 (

𝑭𝑬

𝑭𝑴𝑨𝑿
)] 
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 זכיה תשלח למציעים.-הודעה בדבר זכיה או אי 8.2.14

 הרשות תודיע בכתב לכל מציע אשר הצעתו לא התקבלה, על אי קבלת הצעתו. 8.2.15

 המציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי או שיפוי כלשהם מהרשות, בגין הצעתו.  8.2.16

 

 נוספות התניות .9

. עצמאי וקבלן שירותים מזמין של יחסים יהיו הספק לבין הרשות בין היחסים – מעסיק-עובד יחסי קיום אי .9.1

 לרשות במסגרת המוקנית זכות כל. עובדיו או עם מי הבא מטעמו ,הספק עם ומעסיק עובד יחסי ישררו לא

 אמצעי אלא אינה, מהמועסקים או מטעמו של הספק אחד לכל ולהורות להדריך, לפקח  זה, ובכללן מכרז

 של זכויות כל מי הבא מטעמולעובדיו או ל  ,לספק תהיינה לא. במלואן זה מכרז הוראות ביצוע להבטיח

 זכות, תשלום, לכל זכאים יהיו לא וכן, על ידי הרשות או הממשלה על ידי המועסק עובד או מדינה עובד

 .הטבה, במשך תקופת ההסכם ולא עם סיומו, מכל סיבה שהיא או פיצוי

 לצמצם או ההתקשרות את עת בכל להפסיק הזכות שמורה לרשות  – היקפה וצמצום ההתקשרות הפסקת .9.2

 עובדיו או מי הבא מטעמו  ,הספק . מראש ובכתב רייםמים קלנדי 30 כך לספק על שתודיע ובלבד היקפה, את

לא יהיה זכאי לאף זכות, תשלום, פיצוי, הטבה, או שיפוי וכן לא תהיה להם כל טענה, דרישה או תביעה 

 סיבה שהיא. מכל ההתקשרות סיום או ביטול עם צמצום, בקשר אחרת

 הסר למען .שבהצעתו היחידה למחירי בהתאם לספק תשולם זה מכרז מושא השירותיםמתן  תמורה עבור .9.3

 .שהוא סוג מכל תוספת לתמורה, לכל זכאי יהיה הספק לא כי בזאת מובהר ספק

 יחל –הזוכה למציע הרשות מטעם חתימה מורשי שני ידי על חתומה רכש הזמנת שליחת לאחר רק כי יובהר .9.4

 .השירותים למתן הימים מניין

 .1.4.0.3 ל"חשכ בהתאם לאמור בהוראת יבוצע לספק העברת התשלום – התשלום מועדי .9.5

 

 בלעדיות העדר .10

 השירותים, למתן כלשהי בלעדיות למציע הזוכה תקנה לא, עמו ההסכם וחתימת במכרז הזוכה המציע הצעת קבלת

 .השירותים קבלתל אחרים,או /ו אחר עם להתקשר, המוחלט דעתה שיקול פי ועל, עת בכל רשאית תהא והרשות

 

 החוזה על חתימה חובת .11

 הרשות שהודיעה לומהמועד ריים קלנד ימים 7 תוךב ,הרשות עם לחתום במכרז זכתה שהצעתו המציע על .11.1

 הרשות תבצע אותו תיקון כל לרבות, המכרז מסמכיל די" כנספח פיםמצורה, ונספחיו ההסכם על על זכייתו,

 חתימת הספק על ההסכם כי, בזאת מובהר ספק הסר למען. המכרז הליך במסגרת(, שתבצע)ככל  בהסכם

 .זה מכרזמ נפרד בלתי תנאי יםמהוו , במועד האמור,נספחיו כלו

 המכרז למסמכי בהתאם ,אחר אופן בכל או ההבהרות במסגרת, במכרז ובהוראותיו שינויים שייעשו במקרה .11.2

 .אלה לשינויים הזוכה המציע עם ייחתם אשר יותאם ההסכם, דין כל פי עלאו 

, בתוך שבעה ימים מהודעת הרשות אליו חתום כשהוא לרשות ההסכם את הזוכה מציעה חתם והעביר לא .11.3

 עם, זה מכרז פי על ולהתקשר ,זכייתו את לבטל( תחייב לא אך) תרשאי על זכייתו במכרז, תהיה הרשות

הכשיר השני או המציעים  עם ומתן משא לנהל רשותה מזכות הכשיר השני. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע

 שדורגו אחריו.

ייבויות הספק, , בצירוף מילוי כל התחרשי החתימה מטעם ובשם הצדדיםכל מורק הסכם חתום על ידי  .11.4

, ולאחר קבלת הזמנת רכש חתומה צירוף כל האישורים הנדרשים במכרז ובהסכםלרבות הגשת ערבות, 

 יחייבו את הצדדים בהתקשרות לפי מכרז זה.

 

יהיה סכום מכפלות הציונים החלקיים )ציון איכות וציון מחיר( במשקולות  (TS)הציון הסופי  8.2.13

 כמפורט בזאת: 

𝐓𝐒 = 𝟑𝟎% ∗ 𝐏 + 𝟕𝟎% ∗ 𝐐 
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 המכרז ביטול .12

או  ,לתקנואו  ,המכרז את לבטל הזכות את לעצמה שומרת הרשות, במסמכי המכרז ונספחיו האמור אף על .12.1

 של שלב בכל וזאת ,מלא או חלקי באופן, במכרז הזוכה עם החוזה על לחתום לאאו  ,חדש במכרז לצאת

 .הבלעדי. החלטתה תהיה סופית ומוחלטת דעתה לשיקול ובהתאם שהיא סיבה ומכל המכרזי ההליך

 לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית היא תהיה הזוכה עם להתקשר שלא תבחר הרשותאם  כי, יובהר .12.2

 ,דיןפי -על שהיא אחרת דרך בכל לנקוטאו  חדש במכרז לצאתאו  לכשיר השני או למציעים שדורגו אחריו

 שיקול לפי והכל(, ביטולו לאחר או המכרז הליך את לבטל)מבלי  המכרז נשוא ההתקשרות לביצוע בקשר

 החלטתה תהיה סופית ומוחלטת. .הבלעדי דעתה

 

 חלקים חסויים בהצעה .13

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו בצורה  .13.1

, מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון י"אמפורשת ובולטת, במקום המיועד לכך בנספח 

כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות,  מסחריבהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד 

 או סוד מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור. 1999-התשנ"ט

מובהר בזאת, כי ועדת המכרזים של הרשות תחליט בבקשת המציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  .13.2

של המציעים האחרים,  ומבלי שתידרש לנמק החלטתה זו, מהם הנתונים או המסמכים אשר יחשפו לעיונם

 וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך.

 אינה חסויה בשום מקרה. –יובהר כי ההצעה הכספית של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית  .13.3

נתונים או מסמכים, אשר כמותם ציין מציע בהצעתו כחסויים, יהיו בכל מקרה חסויים בפניו אם יבקש  .13.4

 בהצעה הזוכה או בהצעות מציעים אחרים במכרז.לעיין 

 

 הזוכה ובהצעה המכרזים ועדת בהחלטות עיון .14

לאחר בחירת זוכה  רק כפוף לכל דין,ב ,מציע יהיה רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה

ועדת  רכזמלבכתב  ועברת בקשת מציע לעיון במסמכים כאמור בסעיף זה, והודעת הרשות לזוכה על זכייתו. במכרז

 .חלקים חסויים( לעיל יף)סע 13סעיף בזכות העיון תהיה בכפוף לאמור . של הרשות המכרזים

 

 והפנייה להשלמות  שינויים .15

 ידי על בין, לגביהם הסתייגויות יביע או, המכרז במסמכי או המכרז בתנאי תוספת או שינוי מציע שיעשה .15.1

 בהתאם זאתו, הצעתו לפסילת להביא עלול ,אחרת דרך בכל או לוואי במכתב ובין המכרז בתנאי תוספת

 בזכות מציע לפנות בשאלות ובירורים לרשות.  לפגוע כדי באמור אין. הרשות של הבלעדי דעתה לשיקול

ל עת, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת כתה לפנות למי מהמציעים בוזכ  על שומרת הרשות .15.2

השלמות מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, הקשורים בהצעה  לביצועאו /ו הרותהב

בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת יכולה הפניה להיות בכלל האמור,  .שהגישו

 ,וריםמהמענים האמ באיזהשנתגלו  ,ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא

אין בפניה האמורה  .לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחלופין, בידיעתו המכוונת של המציע

במסמכי המכרז  המפורטותבהתאם להוראות  ,לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות  בסעיף קטן זה, כדי

 השונים ובהתאם לשאר הוראות הדין.

 

 כלשהי הצעה לקבלת חובה העדר .16

לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כדי לחייב את הרשות  ,במכרז זה, על כל  נספחיו וחלקיואין באמור 

 .זה מההצעות שיוגשו במכרזאחרת, 
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 והבהרות שאלות .17

בכתב  ,יש להפנות ה, אלידניאלה אור גב'ועדת המכרזים,  תמרכז איה זה למכרז תהאחראי הרשות תנציג .17.1

 לכתובת הדוא"ל: ,באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד המבוקשים,רורים יבהאת כל השאלות ו ,בלבד

danielao@102.gov.il 

 :בטבלה במבנה הבא ,בלבד WORDבקובץ יש להגיש  את הפניות .17.2

 

 פירוט השאלה מספר העמוד והסעיף במכרז מס"ד

   

   

 

 PDFלא יתקבלו מסמכים סרוקים או מסמכים בפורמט 

 

 מועד לאחר שתישלח פניה .12:00בשעה  23/10/2019 -ה רביעי ליום עד תעשנהבשאלות והבהרות  פניות .17.3

 .תיענה ותיחשב כאילו לא נשלחה לא, זה

עדכון או תוספת אשר ייערכו על ידי הרשות בקשר עם המכרז, מיוזמתה או  ,תיקון  ,שינוי  ,הבהרה כל .17.4

ויצורפו למעטפת ההצעה  ועניין דבר לכל, המכרז ממסמכי חלק יהיוכמענה לשאלות משתתפים במכרז, 

 .חתומים בכל עמוד

 בכתובת הרשות של המרשתת )אינטרנט( באתר רק ויפורסם למציעים יישלח לא ההבהרה לשאלות מענה .17.5

https://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tenders . 

 .לעת מעת שיפורסמו כפי ,ההבהרה לשאלותמאת הרשות  מענה לוודא המציעים באחריות .17.6

 הובא כאילו, ועניין דבר לכל יחשב של הרשות המרשתת )אינטרנט( אתר באמצעות ההבהרות פרסום .17.7

 .עיםימהמצ אחד כל של לידיעתו

 לא הרשות את יחייבו הרשותשל  המרשתת )אינטרנט( באתר שיפורסמו הבהרות רק כי, בזאת מובהר .17.8

 .הרשות של האינטרנט באתר ,בכתבמופיעה  שלאכלשהי  התחייבות על אמירהאו /ו טענה כל תתקבל

 מועדה טרם ,סביר זמן תוך שתפורסם מוקדמת בהודעה ,עת בכלו הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית הרשות .17.9

 ותנאים מועדים לשנות וכן הצעות להגשת האחרון המועד את לשנות, במכרז ההצעות הגשתהאחרון ל

 .זו לפנייה הנוגעים אחרים

 

 מפגש מציעים  .18

 .מציעיםיתקיים במסגרת מכרז זה מפגש  לא

  

 הסבה איסור .19

 בשום, לאחר להמחות או/ו להסב או/ו להעביר שלא יםמתחייב, הזוכההמציע  לרבות, מהמציעים אחד כל .19.1

 ככל ,שייחתם ההסכם או המכרז מסמכי לפי הםמזכויותי זכות כל, בעקיפין או במישרין, אופן או צורה

 חובה או זכות כל קבלת לשם ,אחר תאגיד ליצור או שותף אף לצרף או להוסיף לאכן מתחייבים ו .שייחתם

 ובכתב מראש הסכמה כך לשם ושקיבל לאחר אלא, שייחתם ככל ,שייחתם ההסכם או המכרז מסמכי פי על

 .הרשות מאת

 כאמור המחאה או הסבה  ,העברה לאשר שלא, והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על, רשאית תהיה הרשות .19.2

, הרשות של בכתבו מראש אישורה את תקבל שלא ,כאמור המחאה או הסבה  ,העברה כל. לעיל 19.1 בסעיף

 תיחשב, הפעולה בבטלות לפגוע מבלי .הרשות כלפי תוקף שום לה יהיה ולא מעיקרה ומבוטלת בטלה תהיה

 (. שייחתם ככל) ההסכם הוראות של יסודית כהפרה הפעולה

 

mailto:danielao@102.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tenders
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 המציע הצעת ובמסמכי המכרז מסמכי על בעלות .20

 וכן, ובנספחיו המכרז במסמכי, שהן וסוג מין מכל, האחרות הרוחני הקניין זכויות וכל היוצרים וזכויות הבעלות

, הרשות בלבד. הרשות של תהיינה, במכרז המציעים בפני הרשות תציג אותם ובמסמכים המציעים במסמכי הצעת

 על חוזר ובלתי מלא, סופי באופן בזאת מוותרים המציעים שימוש. כל בהם לבצע רשאית תהיה, היתר בין

 מכל, תביעה או טענה  ,דרישה כל מלהעלות ומושתקים מנועים יהיה וכן זכויותיהם במסמכי הצעתם למכרז זה

 לצורך הגשת למעט במסמכי המכרז כלשהו שימוש לעשות רשאים אינם במכרז המציעים. לכך בקשר שהן וסוג מין

 .ההצעות להגשת האחרון מהמועד יאוחר לא הרשות למשרדי יוחזרו המכרז כל מסמכי. ההצעה

 

 עידוד נשים בעסקים .21

ומעוניין כי תינתן לו העדפה  ,1992-חוק חובת המכרזים תשנ"בכהגדרתו ב ,מציע שהוא "עסק בשליטת אישה"

שהיא התוצאה הגבוהה  ,כדלהלן: לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה

ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה 

בעת הגשתה, אישור ותצהיר. בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות 

  .בבנספח י"כאמור  1992-חובת המכרזים, התשנ"בב' לחוק 2"אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 

 

 

 בכבוד רב,   

 מעון בן נרשטפסר             
 סגן הנציב ויו"ר ועדת המכרזים                                                                                                                     
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 המציע על פרטים -' א נספח
 

 המציע על פרטים

  ___________________________________________________________________ : המציע םש .1

  _____________________________________________________ : עמותה/  שותפות/  חברה מספר .2

  ______________________________________________ (:עמותה/  שותפות/  חברה) התארגנות סוג .3

  ______________________________________________________________ : התארגנות תאריך .4

 (:שותפות או חברה של במקרה) הבעלים שמות .5

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 :המציע של בשמו ולהתחייב לחתום המוסמכים של. ז.ת ומספרי שמות .6

  ____________________ .: ז.ת,  ______________________________________________ : שם

  ____________________ .: ז.ת,  ______________________________________________ : שם

  ___________________________________________________________ : הכללי המנהל של שמו .7

  ____________________________________________________ (: מיקוד כולל) המציע של כתובתו .8

  __________________________________________________________________ : טלפון מספרי .9

  ______________________________________________ :זו הצעה לצורך המציע מטעם הקשר איש .10

  _____________________ : פקסטלפון נייד: _________________ .מס: ____________, טלפון. מס .11

  ________________________________________________________ :אלקטרוני דואר של כתובת

 

 

 

 

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך
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 עדר ניגוד ענייניםיהלשמירה על סודיות ו התחייבות -נספח ב' 
 
 תאריך: ___________

 לכבוד

 הרשות הארצית לכבאות והצלה –המשרד לביטחון הפנים 

 

 שלום רב,

 התחייבות להימנע מניגוד עניינים ושמירה על סודיותהנדון : 

 

____ בהסכם ____________אנו הח"מ, חברת ___________________ )להלן: "החברה"(, התקשרנו ביום __

הרשות הארצית לכבאות והצלה )להלן: "הרשות"( למתן  –משרד לביטחון הפנים ה"( עם  ההסכם המקורי)להלן: "

, לתקופה ייעוץ בתחומי אסטרטגיה תקשורתית, דוברות, תקשורת, יחסי ציבור וניהול תקשורתי של משבריםשירותי 

 של _______________.

 

ינו בהסכם המקורי ולהתחייבותנו להימנע מכל מצב של ניגוד עניינים, אנו מבקשים להוסיף, בהמשך להתחייבויות

 להצהיר ולהתחייב כדלקמן:

 

החברה מספקת שירותי ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור בהווה וסיפקה שירותים אלו בתקופה שקדמה לחתימת  .1

 הצדדים על ההסכם המקורי ללקוחות המפורטים בנספח להתחייבות זו.

_________. כל התחייבות שבהסדר זה _______________ ת"ז _____החברה היא בבעלותו המלאה של ____ .2

 ______, אשר יחתום אף הוא על התחייבות זו.________________ גב'/תחול גם על מר

לחברה יש לקוחות השוכרים את שירותי הייעוץ והתקשורת, כמפורט בנספח לחוזה זה. החברה מתחייבת לעדכן  .3

על כל לקוח נוסף שהיא מקבלת, וככל שלדעת היועץ המשפטי יש לכך השלכה על עיסוקה כמפורט  הרשותאת 

 ברישה להסדר זה, יתוקן ההסדר בהתאם. 

בנושאים  רשותמתחייבים שלא לעסוק במסגרת מתן השירותים ל מבלי לגרוע מיתר הוראות הסדר זה, אנו .4

העלולים להעמיד את החברה ו/או את בעליה ו/או את מנהליה ו/או את עובדיה ו/או מי מטעמה במצב של חשש 

לניגוד עניינים, ובפרט בעניינים המנויים להלן, וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות שבמסגרתה אנו ניתן את 

 השירותים:

 ינים האישיים של החברה ו/או את בעליה ו/או את מנהליה ו/או את עובדיה ו/או מי מטעמה;בעני .4.1

 בענייני קרובי ובני משפחה של בעליה ו/או את מנהליה ו/או את עובדיה ו/או מי מטעמה; .4.2

 בעניינים הנוגעים במישרין או בעקיפין לחברה;  .4.3

ויים בנספח להסדר זה ו/או על לקוחות עתידים בכל עניין הנוגע או משפיע במישרין על לקוחות החברה המנ .4.4

 של החברה שיתווספו במהלך תקופת ההסכם.

לרבות, תאגיד שבשליטת החברה או בשליטת מי בעל המניות בה או  –בהתחייבות זו, "החברה ו/או מי מטעמה" 

יפורשו בסעיף זה מנהליה; ובני משפחה של בעל המניות בה, מנהליה או עובדיה. "בן משפחה" ו"בעל עניין" 

 .1968 –כהגדרתם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 

 הרשותיובהר כי אין באמור בסעיף זה בכדי למנוע את עיסוקי החברה במסגרת מתן השירותים שבהסכם עם 

בנושאים אשר יהיו בתחום אחריותה ואשר משפיעים ו/או הם בעלי פוטנציאל השפעה ו/או השלכה על כלל הציבור 

רחבים ממנו, אף אם יש בהם כדי להשפיע בעקיפין על הגורמים המנויים בסעיף זה, למעט אם  או על סקטורים

נעסוק רק לאחר קבלת אישור  –מדובר בהשפעה מהותית עליהם. ככל שמדובר בהשפעה כאמור שהיא מהותית 

 ובתנאים שיקבעו. הרשותהיועץ המשפטי של 

לפי ההסכם בעניינים שיש להם נגיעה ישירה או עקיפה  החברה מתחייבת להימנע מלטפל במסגרת מילוי תפקידה .5

 לתחומים המפורטים להלן: 

______________________________________________________________________________

.__________________________________________________________________ 

ומתחייבים  הרשותכלכלי עם גורם כלשהו הקשור ו/או הנמצא בקשר עם אנו מצהירים כי אין לנו קשר עסקי ו/או  .6

 ו/או במהלך השנה שלאחר סיומה. הרשותשלא ייווצר כל קשר כאמור במהלך כל תקופת ההתקשרות עם 
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החברה מתחייבת כי במהלך תקופת מתן השירותים על ידה, החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או  .7

לביטחון  משרדהלרבות השר, לשכת השר עובדי  רשות,ההמשרד לביטחון הפנים ויצור קשר עם מי מטעמה לא ת

 , עבור מי מלקוחותיה או כל גורם אחר הקשור אליה.ועובדי הרשות הפנים,

, החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה יהיו נתונים, בכל שלב רשותידוע לנו כי אם לדעת ה .8

ביצוע השירותים, במצב שבו הם עלולים להימצא בניגוד עניינים בין תפקידם במתן השירותים לבין עניין  שהוא של

 להורות על הפסקת מתן השירותים על ידי החברה ומטעם זה בלבד. תהיה רשאירשות תאחר, ה

מקרה שבו יתעורר  אנו מצהירים כי ידוע לנו שהאחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת עלינו. לכן, בכל .9

ספק בדבר יישום הוראות הסדר זה, או סוגיות שלא נצפו מראש, העשויות להעמיד את החברה ו/או בעליה ו/או 

מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה במצב של חשש לניגוד עניינים, אנו מתחייבים להביא את הדבר לידיעת היועץ 

 יו.לאלתר, ולפעול על פי הנחיות הרשותהמשפטי של 

 רשותכהגדרתו בהסכם המקורי עם ה הרשותאנו מתחייבים כי אם יחול שינוי בהצהרותינו, נודיע על כך לנציג  .10

 , נמסור לו בכתב את מלוא המידע הרלוונטי, ונפעל על פי הנחיותיו.הרשותונפנה אל היועץ המשפטי של 

אנו מתחייבים שלא לעשות שימוש בכל מידע או מסמך שיגיע לידנו במהלך מתן השירותים שלא לשם מתן  .11

 .הרשותהשירותים עבור 

אנו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אלינו עקב  .12

של החברה ו/או לקוחותיה ו/או בעליה ו/או מנהליה מתן השירותים, או לעשות בהם שימוש לצרכיה האישיים 

, לפני רשותו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, או לטובת גופים שהם קשורים אליהם, תוך תקופת מתן השירותים ל

תחילתה או לאחר מכן, פרט למידע שהפך נחלת הכלל; ידוע לנו שאי מילוי התחייבויותינו על פי סעיף זה מהווה 

 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז 117עבירה לפי סעיף 

אנו מתחייבים כי בתקופת מתן השירותים על ידינו, החברה ו/או בעליה  ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה  .13

יימנעו מלקבל כל טובת הנאה או מתנה מכל צד שלישי אשר יבקש להעניקה להם בקשר עם מתן השירותים. אנו 

על כל מקרה שבו הוצעה טובת הנאה או מתנה כאמור  הרשותפטית של מתחייבים לדווח לאלתר ללשכה המש

 ולנהוג על פי הוראותיה.

אנו מתחייבים כי בתקופת מתן השירותים תמנע החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה  .14

כל דרך פומבית אחרת( מלבקר בפומבי )במסיבת עיתונאים, בראיון עיתונאי, בנאום במקום פומבי, בשידור, או ב

 את הממשלה, משרדי הממשלה ומדיניותם.

, המחייב מתן פומבי להסדר ומסירתו לכל אדם 1998-ידוע לנו כי על הסדר זה חל חוק חופש המידע, התשנ"ח .15

 שיבקש מידע לגביו ואנו מסכימים כי הסדר זה יימסר לציבור.

 

 __________________פירוט לקוחות של חברת 

 

 שנים אחורה:  3ות, מעסיקים ועיסוקים נוכחיים וקודמים של הספק לתקופה של פירוט לקוח

 שם הלקוח וכתובתו
תחומי הפעילות של 

 הלקוח

השירותים שניתנו על ידי 

 הספק
 תאריכי ההתקשרות

    

    

 

החברה על אני הח"מ מאשר כי כל ההצהרות בהסדר זה נכונות וכן על דעתי, ומתחייב למלא את כל התחייבויות 

 פי הסדר זה.

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

 
  

 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך
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 היעדר הרשעות קודמות לבעל שליטה ולמנהל בכיר -נספח ג' 
 
 

 ידי כל מורשה חתימה מטעם המציע: -ההצהרה להלן תמולא על
 
 

שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ____________________, ת.ז. _______________, לאחר 

 צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

, בעבירות שעניינן בטחון המדינה, דיני הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ולא הוגש נגדי כתב אישום שטרם הוכרע

העברת -והמשפט, פגיעות בגוף וברכוש ועבירות פיסקליות )כגון: אי תכנון ובניה, דיני מכרזים, פגיעות בסדרי השלטון

מתן קבלות רשמיות וכד'(, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם -דיווח לרשויות המס, אי-ניכויים, אי

 .1981-הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א

 

 

פרויקטים מושא המכרז, שהנם בעלי אופי ידוע לי כי לצורך ההתקשרות עם המזמין וביצוע השירותים בחלק מה

 ביטחוני, יתכן ויידרש ממני לעבור בדיקות ביטחוניות )רישום פלילי ו/או כל בדיקה אחרת שתידרש ע"י המזמין(. 

 

הואיל וכך אני נותן/נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים או שיהיה קיים אודותיי במרשם הפלילי ביחס 

 .1981-עיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"אלעבירות שפורטו ל

 

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

 

 הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות עם המזמין.

 

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 
  

 

 המציע  וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 
 
 
 

 אישור עורך הדין

 

מר/גב'  מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני ,אני הח"מ ________________________, עו"ד

______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 
  

 

 וחותמת עו"ד חתימה מספר רישיון תאריך

 

 



 24/2019 מס': מכרז  
 מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי   

 

 __________________________                                                                                                                                                         39מתוך  17עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                                          

     

 קודמות הרשעות היעדר בדבר תצהיר - 'ד נספח
 

 : מציעבחתימה  ימורשאחד ידי כל נא למלא ולחתום על ההצהרה 

 

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

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

"( המבקש להתקשר עם הרשות המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן: "

ה כי הנני מוסמך/ת /אני מצהיר מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי 24/2019הארצית לכבאות והצלה במסגרת מכרז מספר 

 לתת תצהיר זה בשם המציע. 

חוק )להלן:  " 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהשל המונח "בתצהירי זה, משמעותו 

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. עסקאות גופים ציבוריים

ם הוגנים(, עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאי – "עבירה"משמעותו של המונח 

לחוק  2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו 2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 

 :במשבצת המתאימה סמן נא 

 

"( מועד להגשהביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: " לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו 

 .מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי 24/2019מטעם המציע במכרז מספר 

  לפחות ממועד ההרשעה  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות ממועד ההרשעה  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

  
 

 חתימה וחותמת  המציע שם המציע תאריך

 

 הדין אישור עורך

 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב 

____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

יר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצה

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

  
 

 חתימה וחותמת עו"ד מספר רישיון תאריך

 

 

 



 24/2019 מס': מכרז  
 מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי   

 

 __________________________                                                                                                                                                         39מתוך  18עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                                          

     

 מוגבלות עם עובדים העסקת תצהיר בדבר – 'ה נספח
 

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

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

"( המבקש להתקשר עם המציעהנני נותן תצהיר זה בשם _________________________ שהוא המציע )להלן:  "

 .מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי 24/2019הרשות הארצית לכבאות והצלה במסגרת מכרז מספר 

 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  אני

 

 במשבצת המתאימה: סמן ל נא 

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

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

 

 חלות על המציע  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9במקרה שהוראות סעיף 

 

 :במשבצת המתאימה נדרש לסמן נא 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 

 :במשבצת המתאימה  עובדים או יותר נדרש לסמן 100במקרה שהמציע מעסיק 

  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם 

 –הצורך ובמקרה  ,1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם

  יישום  הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינתהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל 

, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו

ה נתן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגבי פעל ליישומןליישום חובותיו 

 התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

 זה שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

  
 

 חתימה וחותמת המציע שם המציע תאריך

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב 

____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

  
 

 חתימה וחותמת עו"ד מספר רישיון תאריך

 

 



 24/2019 מס': מכרז  
 מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי   

 

 __________________________                                                                                                                                                         39מתוך  19עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                                          

     

 מקור בתוכנות שימוש בדבר הצהרה - 'ו נספח

 

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

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

רשות הארצית __________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם ה___הנני נותן תצהיר זה בשם _______ .1

"(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת המציעבמסגרת מכרז זה )להלן: "לכבאות והצלה 

 תצהיר זה בשם המציע. 

ומתן  24/2019 מכרז מס'הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך  .2

 נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.  והכלים השירותים

 י דלעיל אמת. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהיר .3

 

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 

 

 

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

היה צפוי/ה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

  
 

 עו"ד וחותמת חתימה מספר רישיון תאריך

 

 

  



 24/2019 מס': מכרז  
 מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי   

 

 __________________________                                                                                                                                                         39מתוך  20עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                                          

     

 ערבות הצעה –' זנספח 
 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 הרשות הארצית לכבאות והצלה. -לביטחון הפנים משרד הבאמצעות 

 

 ____________הנדון: ערבות מס'

אשר תדרשו מאת:  (עשרים אלף שקלים חדשים: )במילים₪  20,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 מתן 24/2019מכרז מס' עם  ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשר

 .והצלה לכבאות הארצית הרשות עבור ייעוץ אסטרטגי שירותי

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

שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד , מבלי במסירה ידנית

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

 .31/01/2020ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך 

 שכתובתו__________________________דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח 

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                             

 

__________________________________      ___________________________________ 

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

 

_____                       ________________               ___________________________                  ___________ 

 מורשה החתימה וחותמתת חתימ                                    שם מלא                             תאריך                           

 



 24/2019 מס': מכרז  
 מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי   

 
 

 __________________________                                                                                                                                                         39מתוך  21עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                                          

 מציע ונותן השירותה ניסיון - 'חנספח 
 

 להצהיר עליי כי שהוזהרתי לאחר' ________________מס ז.ת נושא___________________ ,  מ"הח אני

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

 

 _________________. פ.ח_________________________  בחברת חתימה מורשה הנני

 

 

  שם המציע:

  שם היועץ: –נותן השירות 

 מס' ת.ז: –נותן השירות 

 

 

  :סלולריטלפון מספר  –נותן השירות 

  כתובת דוא"ל: –נותן השירות 

 

 ':חאופן מילוי נספח 

 .בדרישה עומד לא או עומדהמציע או היועץ  אםמדרישות תנאי הסף ה דרישה כל מול לציין יש עומד" אל/"עומד בעמודת

 

 הערות פירוט הדרישות המקצועיות עומד/ לא עומד

 
 

 

_________ 

בניהול משברים , שנים לפחות 5 של מוכח המציע הינו בעל ניסיון

דוברות , ואסטרטגי תקשורתי יעוץ שירותי באמצעי התקשורת, במתן

במהלכן הוענקו שירותים כאמור לגוף ציבורי אחד לפחות ר ציבו ויחסי

 חודשים.  36לתקופה העולה על 

בגוף ציבורי אחד להוכחת הניסיון 

יש למלא את טבלת הפירוט 

 העבודות שביצע בתחום שלהלן.

 
 
 

________ 

 עובדים 3מעביד( לכל הפחות  –המציע מעסיק באופן ישיר )יחסי עובד 

 במשרדו.

יש לצרף מסמך פירוט עובדי 

 המשרד, התמחויות ותארים.

 

 
 
 

________ 

היועץ מטעם המציע למתן השירותים הינו בעל ניסיון מוכח בניהול 

 תקשורתי של לפחות שני משברים ביחסי עבודה בגופים ציבוריים. 

 בין הבלעדי הקשר נותן השירות בפועל ואיש -לעניין סעיף זה: "יועץ" 

 למתן בכל הקשור הרשות תפעל מולו המציע והגורם לבין הרשות

 השירותים.  

להוכחת הניסיון יש למלא את 

טבלת הפירוט העבודות שביצע 

 בתחום שלהלן.

 
 

________ 

 היועץ מטעם המציע למתן השירותים הוא בעלים או שותף במציע.

 

 

 

  



 24/2019 מס': מכרז  
 מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי   

 
 

 __________________________                                                                                                                                                         39מתוך  22עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                                          

ולצורך ניקוד איכות  5.3, 5.1לקוחות שונים להוכחת עמידתם בתנאי סף ם בארבעה לפרט ניסיונוהיועץ מטעמו על המציע 

 :8.3בהתאם לאמור בסעיף 

 1לקוח מס' 

 טלפון + נייד שם איש הקשר/ממליץ שם הגוף המזמין

 

 

  

e-mail סיום ההתקשרות התחלת ההתקשרות 

   

 

 תיאור השירות

 

 

 

 

 

 2לקוח מס' 

 טלפון + נייד הקשר/ממליץשם איש  שם הגוף המזמין

 

 

  

e-mail סיום ההתקשרות התחלת ההתקשרות 

   

 

 תיאור השירות

 

 

 

 

 

 



 24/2019 מס': מכרז  
 מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי   

 
 

 __________________________                                                                                                                                                         39מתוך  23עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                                          

 3לקוח מס' 

 טלפון + נייד שם איש הקשר/ממליץ שם הגוף המזמין

 

 

  

e-mail סיום ההתקשרות התחלת ההתקשרות 

   

 

 תיאור השירות

 

 

 

 

 

 4לקוח מס' 

 טלפון + נייד איש הקשר/ממליץ שם שם הגוף המזמין

 

 

  

e-mail סיום ההתקשרות התחלת ההתקשרות 

   

 

 תיאור השירות

 

 

 

 

 

 .ניתן לצרף טבלאות נוספות בהתאם לצורך  



 24/2019 מס': מכרז  
 מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי   

 
 

 __________________________                                                                                                                                                         39מתוך  24עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                                          

 .5.2על המציע למלא טבלת עובדי המשרד ולצרף את ההתמחויות והתארים כאמור בתנאי סף 

 

 התמחות תואר שם העובד

   

   

   

   

 
 .תאריםהזכאות לאישורי צילום לצרף והתארים של היועץ נותן השירות למלא את על המציע 

 התמחות מקצוע שם המוסד האקדמי

   
   
   
   
   
   

 

 ני מצהיר כי החתימה בנספח ח' היא חתימתי וכי תוכן תצהירי אמת.א

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם המציע תאריך

 

 אישור עורך הדין

הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב אני 

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

צפוי/ה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

   

 חתימה וחותמת עו"ד מספר רישיון תאריך
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 מחירה הצעת –' ט נספח
 

 שם המציע:

 

 מס' תאגיד:

 דוא"ל:

 

 מס' טלפון:

 כתובת:

 

 הרשות הארצית לכבאות והצלה –ועדת המכרזים אל: 

"( ואני מצהיר בזה שהבנתי את "מסמכי המכרזקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, לרבות הנספחים )להלן:  .1

הדרישות ושאני מסכים לכל התנאים הנדרשים והמהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובהתאם לכך ערכתי את 

 הצעתי.

, ושאם הצעתי תבחר, על נספחיו י המכרזאני מצהיר בזאת כי ביכולתי לעמוד בכל הדרישות המפורטות בכל מסמכ .2

 אתקשר עם הרשות בהסכם שנוסחו צורף למסמכי המכרז.

 .גבנספח י"כמפורט  כלל השירותיםידוע לי כי המחיר המפורט בהצעתי כולל את  .3

, מושא מכרז זה, תעשה בהתאם לכללים האמורים במסמכי המכרז וכי מתן השירותיםידוע לי כי התשלום בגין  .4

 בגינם תהא בהתאם להצעת המחיר שלי להלן.התמורה 

ידעו לי כי חובת הרשות לאפשר לכל משתתף לעיין בהצעה הזוכה, למעט בחלקים של ההצעה אשר העיון בהם עלול,  .5

לדעת ועדת המכרזים של הרשות, לחשוף סוד מסחרי או מקצועי. ההחלטה בשאלה מהו סוד מסחרי או מקצועי 

 ולא תהיה לי כל טענה בגין כך.תהיה בידי ועדת המכרזים בלבד 

 השירותים כלל למתן, שלהלן המחיר להצעת בהתאם"(, ריטיינר)" קבוע חודשי בתשלום ישולמו םשירותיידוע לי כי ה .6

 . בפועל שיבוצעו השעות בהיקף תלות ללא חודש באותו שידרשו

יודגש כי , )של כל עובדי המציע( חודשיות שעות 100 -כ של מוערך היקף בחובההנקובה להלן מגלמת  המחיר הצעת .7

 התשלום סכום כי ומובהר זו שעות מכמות נמוך או גבוה יהיהבמהלכם  שיבוצעו השירותים שהיקף חודשים ייתכנו

 מצד התחייבות משום בו לראות ואין, בלבד הערכהכ מובא האמור ההיקף. אלו בחודשים ישתנה לא הקבוע החודשי

 .כלשהו בהיקף שירותים לביצוע הרשות

 וכמו המכרז את ומשלימים ישיר באופן והקשורים, זה מכרז נשוא השירותים אספקת להרחיב רשאית תהא הרשות .8

 או השירותים הרחבת. נוסף צורך בהם יהא לא באם זה מכרז מושא השירותים את לצמצם רשאית תהא הרשות כן

 .הרשות של הבלעדית להחלטתה בהתאם, לחלקה או ההתקשרות תקופת לכל שיהיה יכול צמצומם

 כ"שסה ובלבד הזוכה עם התייעצות לאחר יתעדכן שיצומצמו אלו או הנוספים השירותים בגין החודשי התשלום

 .השנתית ההתקשרות מערך 20% על תעלה לא ההפחתה או הנוספת התמורה

 למסמכי המכרז. 8בסעיף השוואת הצעות המחיר תעשה בהתאם לאמור שידוע לי  .9

 המקסימלי תיפסל.החודשי סכום הידוע לי כי הצעת מחיר העולה על  .10

 כולל מע"מ.כל המחירים יוצעו בשקלים חדשים ויכללו את התמורה המלאה לספק לרבות כל עלויות הספק ו .11

 

 

  
 

 חתימה וחותמת המציע שם המציע תאריך

 שם הפריט
סכום חודשי 

 מקסימלי

יח' 

 מידה

 הצעת מחיר

 (כולל מע"מ)₪  

 מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי חודשי

 תכולת העבודה( –)בהתאם למפורט בנספח י"ג 

)כולל ₪  30,000

 מע"מ(
 חודש

 

 )כולל מע"מ(_________________₪ 
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 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז – 'י נספח
 

___ )שם התאגיד( ___________ העובד בתאגיד __ת"ז ___________ ___________________ מסאני הח"מ__

  כדלקמן:מצהיר 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .2

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר  .3

  . מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחראו קשר עם 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה  .4

 או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה. 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .5

 מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  לא הייתי .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה  .8

 זה. פוטנציאלי אחר במכרז 
 

 :במקום המתאים  יש לסמן 

  כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרזלמיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא. 

 אם כן, אנא פרט:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

וק ההגבלים העסקיים, א לח47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 .1988-תשמ"ח

 
 

    

 חתימת המצהיר שם המצהיר חותמת התאגיד שם התאגיד תאריך
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 בהצעה חסויים חלקים - י"א נספח
 

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו בצורה מפורשת  .1

, מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים בנספח זהובולטת, במקום המיועד לכך 

או סוד מקצועי  1999-ות מסחריות, התשנ"טכהגדרתו בחוק עוול האחרים עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי

 ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור.

 

נתונים או מסמכים, אשר כמותם ציין מציע בהצעתו כחסויים, יהיו בכל מקרה חסויים בפניו אם יבקש  .2

 לעיין בהצעה הזוכה או בהצעות מציעים אחרים במכרז.

 

 :מקצועי או מסחרי סוד היותם בשל, בהצעתי הבאים בסעיפים עיון זכות תינתן שלא מבקש אני .3

 במסמכי המכרז והסעיפים תיאור העמוד מספר עמוד
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

מובהר בזאת, כי ועדת המכרזים של הרשות תחליט בבקשת המציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ומבלי  .4

מהם הנתונים או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שתידרש לנמק החלטתה זו, 

 שלמציע תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך.

 אינה חסויה בשום מקרה. –של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית  יובהר כי ההצעה הכספית .5

 

 שיוגשו, ההצעות ביתר בפני חסויים יהיו סעיפים תםאו אזי, ל"הנ בקשתי את תקבל המכרזים ועדת אם כי, עלי מוסכם

 .זה למכרז

  
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך
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 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה בי"נספח 
 

רו"ח ______________________ מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו אני  .1

  1992 –ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב  2בסעיף 

 / עסק ______________________ הינה:  דהמחזיקה בשליטה בתאגי .2

 

  
  

 רו"חוחותמת  חתימה מספר רישיון שם רו"ח תאריך

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

   אני _____________________________ מס' ת.ז.   _____________________

 

ב'  2מצהירה בזאת כי התאגיד /העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 . 1992 –לחוק חובת  המכרזים  התשנ"ב 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 המציע וחותמת חתימה שם המציע תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 מס' ת.ז  גב'
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 תכולת עבודהמסמך  – ג"י נספח
 

 תיאור השירות הנדרש .1

 .משברים של תקשורתי וניהול ציבור יחסי, תקשורת, דוברות, תקשורתית אסטרטגיה בתחומי ייעוץ שירותי 1.1

 ניהול משברים באמצעי התקשורת.ושירותי מיצוב תדמית  1.2

 ליווי הרשות בתהליכי התפתחות וקידום המערך. 1.3

שיפור תדמית הרשות בציבור ובקרב מקבלי  או שימור, מתן ייעוץ תקשורתי, אסטרטגי ושיווקי לצורך קידום 1.4

והעלאת המודעות והחשיפה התקשורתית לפעילות ייחודית ושוטפת, לרבות פרויקטים אותם היא  ההחלטות,

 מובילה, מקדמת ומבצעת.

 איתור הזדמנויות תקשורתיות עבור הרשות ומימושן לשם העברת המסרים ומיצוב פעולות. 1.5

 קטים מיוחדים.גיבוש תכנית אסטרטגיה תקשורתית עבור הרשות, סיוע בעיצוב תדמיתה, פעילותה ופרוי 1.6

 קידום מודעות הציבור לשינויים ורפורמות המקודמים על ידי הרשות.ייעוץ ל 1.7

 יעוץ וליווי בגיבוש תפיסה, מסרים, שפה פרסומית, מיתוג הרשות ועוד.  1.8

 רוצי 'ניו מדיה', רשתות חברתיות,התנהלות מול גורמי התקשורת השונים, ובכללם עיתונות, אתרי אינטרנט וע 1.9

 אינטרנטיים, 'תקשורת מובייל' וכל אמצעי אחר.פורומים 

 ליווי שוטף של הרשות בייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, הסברה, דוברות ויחסי ציבור. 1.10

גיבוש פתרונות ברמה האסטרטגית והטקטית, בניהול משברים תקשורתיים, שיש בהם כדי להשפיע על תפקוד  1.11

 .ועובדיה יחידותיה ,הרשות

 .הנוגעים לתחומי אחריותו מקצועיות עם נציגי ובעלי תפקידים ברשותהשתתפות בישיבות  1.12

 .בתחומי אחריותו סיוע בהכנת תגובות רשמיות 1.13

 ליווי והובלת מסעות פרסום ותדמית. 1.14

 ייזום וקידום כתבות ופרסומים באמצעי המדיה השונים. 1.15

, רדיו, עיתונות, רשתות כנסים והופעות באמצעי המדיה השונים )טלוויזיה ,הכנה לקראת הופעות ציבוריות 1.16

 חברתיות, מדיות אינטרנטיות וכיוצ"ב(.

 

 גבולות גזרה בין השירות לענף הסברה ודוברות .2

 ידע ,תקשורתי ייעוץנדרש מתן מענה של שירותי  למתן השירותים בהתאם לפירוט תכולת העבודה שלעיל 2.1

 .וההסברה של הרשות הדוברות יחידת אנשי בקרב בנמצא אינם אשר, ייחודיים ומומחיות

יחידת הדוברות  עבודתאינם מחליפים את מטעמו השירותים האמורים לעיל היועץ עצמו ולמען הסר ספק,  2.2

 וההסברה של הרשות.

 

  מיקום מתן השירותים .3

 הארץ רחביכל ב נוספים במקומותבראשון לציון וכן  הרשותנציבות  במשרדיינתנו י לעיל  הנדרשים השירותים

 כולל אזורים מרוחקים, רמת הגולן, יו"ש ואילת., בהתאם לצורך

 

 מניםזזמינות ולוח  .4

 בכל עת.יהיה זמין למתן השירות היועץ  .4.1

. הספק מתחייב להיות זמין למתן השירות גם לא שגרתייםבמועדים מתן שירותים  דרשייויתכן יובהר כי  .4.2

 .אלובמועדים 
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 הסכם – די" נספח
 

 2019 שנת_______ לחודש______ ביום לציון בראשון ונחתם שנעשה

, ביחד עם סגן שמחי דדינציב כבאות והצלה, רב טפסר ע"י  המיוצג"( הרשותלהלן: ") הרשות הארצית לכבאות והצלה: בין

                      .ראשון לציון 7שכתובתה: שד' רחבעם זאבי   עידן רייכמןחשב המשרד לביטחון הפנים, מר 

   

 גב'/מר המיוצגת ע"י הספק"()להלן: " ______________ מספר תאגיד ______________________: לבין
תובתה: שכ להתחייב ולחתום בשמה על הסכם זה רשאי _____________ המצהיר כי הינו

________________________________. 

 לכבאות הארצית הרשות עבור ייעוץ אסטרטגי שירותי מתןל, ("המכרז: "להלן) 24/2019 'מס מכרז פרסמה והרשות : הואיל

 ("השירותים: "להלן)                                 ובנספחיו זה סכםהב להלן כמפורט והכול, הרשות י"ע שיידרש כפי והצלה

 .ממנו נפרד בלתי חלק ומהווים זה להסכם ב"מצ ,להסכם 2 כנספח המסומנים, ונספחיו המכרז מסמכי עותק

 נספחיה כל על ספקה הצעת. מתן השירות לשם ספקב לבחור____________ ביום החליטה הרשות של המכרזים ועדת :והואיל

 .ממנו נפרד בלתי כחלק להסכם ורפתמצ המכרזים ועדת החלטת וכן

 והאמצעים הכישורים בעלי וכן מיומנים, מנוסים, במכרז כהגדרתם, כדלהלן מטעמו והעובדים הוא כי מצהיר והספק :והואיל

 אלו שירותים לבצע מוכן הוא וכי נספחיו על זה בהסכם לאמור בהתאם השירותים את הרשות עבור לספק המתאימים

 .לכך הסכימה הרשותו

 :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם, רההוצ לפיכך

 וכותרת מבוא .1

, זה הסכם בין התאמה אי או סתירה של מקרה בכל. ממנו נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה להסכם המבוא .1.1

 רשובמפ נאמר אם אלא, עדיפים ההסכם תנאי יהיו – המכרז מסמכי לבין או לו המצורפים מהנספחים נספח לבין

 .אחרת

 .לפרשנותו משושי ולא בלבד הנוחות לשם נועדו הסעיפים כותרות .1.2

 .נקבה בלשון גם ישמש זכר בלשון האמור .1.3

 :זה להסכם שיצורפו הנספחים פירוט .2

 (.סכםהל 1 בנספחבהתאם לנוסח ) בנקאית ביצוע ערבות :1נספח  .2.1

 .מכרז מסמכי :2נספח  .2.2

 (.זלמסמכי המכר 'ט נספח) הספק שהגיש מחיר הצעת :3נספח  .2.3

 .הזוכה הספק לבחירת_____ _________מיום המכרזים ועדת החלטת :4נספח  .2.4

 .(למסמכי המכרז 'ב נספח) עניינים ניגוד והיעדר סודיות על הצהרה :5נספח  .2.5

 

 נאמר אם אלא, עדיפים ההסכם תנאי יהיו זה הסכם מתנאי ותנאי הנספחים מתנאי תנאי בין סתירה נתגלתה
 .אחרת רשובמפ
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 ואישורים רישיונות היתרים .3

 לרבות ,דין כל להוראות בהתאם התקפים ובאישורים במסמכים מחזיק הוא כי בזאת ומתחייב מצהיר הספק .3.1

 י"ע שיידרש עת בכל לרשות להציגם מתחייב הספק  .המוסמכות הרשויות מאת התקפים והאישורים המסמכים

 .הרשות

. זה בהסכם מהותי תנאי ןה ,חלקיהם כל על שהגיש במסמכים המפורטות הספק הצהרות של נכונותן כי מובהר .3.2

 יסודית כהפרה ייחשב ,מכן שלאחר מועד בכל ובין זה הסכם חתימת בעת בין, חלקן או אלה הצהרות נכונות אי

 .הספק מצד זה הסכם של

 והאוסר כנגדו שניתן צו כל על לרבות, הצהרותיו קףובת שיחול שינוי כלעל  מיד לרשות  להודיע המתחייב הספק .3.3

 .נספחיו כל על זה להסכם בהתאם השירותים את לספק יכולתו את מגביל או

 השירות למתן הספק מטעם אחראי .4

 השירותים למתן בכל הקשור הרשות תפעל מולו והגורם הספק לבין הרשות בין הבלעדי הקשר אישנותן השירות בפועל ו
      ___________._________ז"ת________________ __________________יהיה ,זה הסכם פי-על

 .("מטעמו  אחראי: "להלן)                       

 הרשות נציג .5

 היד על שיוסמך מי או ברשות דהאן-רונית ולינעמת טספר/מ –עוזרת נציב הכבאות  איה זה הסכם לעניין הרשות נציג

 .לספק בכתב הודעה מסירת ידי על עת בכל הנציג את להחליף רשאית הרשות. ("הרשות נציג" או" הנציג: "להלן) בכתב

 ההתקשרות תקופת .6

מיום חתימת החוזה על ידי אחרון מורשי  (חודשים 24) לשנתיים הינה השירותים למתן ההתקשרות תקופת .6.1

 ."(התקופת ההתקשרות הראשונהחתימה של הרשות )להלן: "

 לתקופה עד כ"ובסה נוספות תקופותב השירותים למתן ההתקשרות את להאריך הזכות שמורה רשותל .6.2

 .מיום תחילת ההתקשרות הראשונה שנים 5 עד של מצטברת

 דעתו לשיקול נתון, לעיל 6.1 בסעיף כהגדרתה, ההראשונ ההתקשרות תקופת מלוא קיום כי בזאת מובהר .6.3

 .רשותהשל  הבלעדי

 ההתקשרות היקף .7

   למכרז. גי" בנספח כהגדרתם השירותים לקבלת תהא הספק עם ההתקשרות .7.1

 הסכםה את ישיר ומשלימים באופן והקשורים, זה מכרז נשוא השירותים אספקת להרחיב רשאית תהא הרשות .7.2

הסכם זה באם לא יהא בהם צורך נוסף. הרחבת  תהא רשאית לצמצם את השירותים מושא וכמו כן הרשות

השירותים או צמצומם יכול שיהיה לכל תקופת ההתקשרות או לחלקה, בהתאם להחלטתה הבלעדית של 

 הרשות.

 כ"שסה בלבדו הספקתעדכן לאחר התייעצות עם יאו אלו שיצומצמו  הנוספים השירותיםהתשלום החודשי בגין  .7.3

 .השנתית ההתקשרות מערך 20% על תעלה לאאו ההפחתה  הנוספת התמורה

 השירותים .8

 גכנספח י"התאם לאמור במסמך תכולת העבודה המצורף ב – ייעוץ אסטרטגישירותי הם  הנדרשים השירותים .8.1

 למסמכי המכרז.

 .הרשות נה המלא שלרצו לשביעות יינתנולפי הסכם זה  השירותים .8.2

כל שטחי מדינת ישראל לרבות שטחי יהודה, בו גבנספח י" כנדרש זה יבוצעו נשוא הסכםמתן השירותים  .8.3

 השומרון ורמת הגולן.

 אחת כל ומראש בכתב בהודעה לשנות, הבלעדית דעתה שיקול לפי, רשאית הרשות תהא, לעיל האמור אף על .8.4

 זאת כל, ההסכם את לחלוטין לבטל וכן, ההסכם תקופת את לקצר או להאריך ,הספק על שיוטלו מהמטלות

 .הספקהתייעצות עם ב ייעשה שהדבר בלבד



 24/2019 מס': מכרז  
 מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי   

 
 

 __________________________                                                                                                                                                         39מתוך  32עמוד 
 חתימת נציג המציע בחותמת ובר"ת                                                                                                                                          

 .מקצתן או כולן, זה הסכם פי על זכויותיו או חובותיו את לאחר להעביר רשאי יהיה לא הספק .8.5

 לעניין והקשור בידו המצוי מסמך או/ו מידע, נתון כל ,לכך שיידרש עת בכל ,לרשות להגיש בזאת מתחייב הספק .8.6

 .זה הסכם ביצוע

 וכל ומידע נתונים לו ולמסור הספק עם פעולה לשתף הרשות מתחייבת זה בהסכם כאמור השירותים מתן לשם .8.7

 .השירותים לביצוע הקשור שברשותה אחר חומר

 המכרז את ומשלימים ישיר באופן והקשורים, זה מכרז מושא השירותים אספקת להרחיב רשאית תהא הרשות .8.8

 .נוסף צורך בהם יהא לא באם זה מכרז מושא השירותים את לצמצם רשאית תהא הרשות כן וכמו

 כ"שסה ובלבד הצדדים בין מ"במו יתעדכן שיצומצמו אלו או הנוספים השירותים בגין החודשי התשלום

 .השנתית ההתקשרות מערך 20% על תעלה לא ההפחתה או הנוספת התמורה

 משנה  קבלני .9

 לא יאושר הפעלת קבלני משנה במסגרת מכרז זה. .9.1

 כלליות והתחייבויות הצהרות .10

 :בזה יםמתחייבוהאחראי מטעמו  הספק

 הםשירותי נשכרו בהן עמידה לשם אשר, השירותים למתן בקשר הרשות דרישות לגבי מפורט הסבר וקיבלכי  .10.1

 .לקיימן ניםומתכוו יםמסוגלם וה

 את לספק כדי הנדרשים והעסקיים המקצועיים הקשרים, היכולת, הניסיון, המקצועי הידע םביד כי .10.2

 השירותים.

 מקצועית וברמה במיומנות, בנאמנות במלואם ונספחיו פרטיו כל על זה להסכם בהתאם השירות את לתת .10.3

 .נאותה

 .מטעמו האחראי ידי על אך ורק השירותים את לבצע .10.4

 של רצונה ולשביעות יעיל באופן השירותים למתן נחוצים שיהיו והסידורים הדרושות ההכנות כל את לעשות .10.5

 .הרשות

 לצורךולבצע כל פעולה נדרשת להבטחת רמת השירות הניתן  מקובלתהו הנדרשת ברמה השירותים את לספק .10.6

 .זה להסכם בהתאם השירותים מתן

 גם, יישומם או השירותים ממתן הנובעות מסקנות בהפעלת כרוכה או קשורה שתהיה עזרה כל לרשות להגיש .10.7

 .זה הסכם תקופת תום לאחר

 .הרשות נציגי או כשליחיאו מי מטעמם  עצמם יציגו לא כי .10.8

 האישורים את לרשות ימציא וכי 1976-ו"השתל, ציבוריים גופי עסקאות לחוק בהתאם פנקסים מנהל הספק כי .10.9

 .האמור החוק לפי הנדרשים

 או/ו מהימנות מטעמי זאת תדרוש הרשות אם אלו שירותים במתן מעובדיו עובד של עבודתו את מיד להפסיק .10.10

 .לה שתראה אחרת סיבה כל או/ו בטחון

 וההסכמים ההרחבה צווי, העבודה דיני לפי, העובדים זכויות שמירת לעניין הדין הוראות בכל לעמוד .10.11

 .השירות מתן לצורך כמעסיק הספק על החלים הקיבוציים
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 התמורה .11

 3 כנספח המסומנת המחיר הצעת פי על לספק הרשות תשלם, זה בהסכם כאמור השירותים מתן תמורת .11.1

, למתן כלל השירותים שידרשו ספקתשלום חודשי קבוע )"ריטיינר"(, בהתאם להצעת המחיר של ה זה להסכם

 השעות שיבוצעו בפועל.  תלות בהיקף ללא ,באותו חודש

הרשות  נציגואישור הדו"ח על ידי הגשת חשבון  רק לאחריהיה הספק זכאי לתשלום  מתן השירותיםעבור  .11.2

 .להסכם זה

 השירותים מתן לצורך להוציא הספק שיצטרך הנלוות ההוצאות כל את ותכלול סופית תהיה שתוצג התמורה .11.3

 .המכרז במסגרת והאמור ההסכם דרישות פי-על

 מתן במהלך לא לספק הרשות ידי-על ישולם לא, לעיל לנקוב פרט ,נוסף או אחר תשלום שום ספק הסר למען .11.4

 .זה הסכם פי על הקשר פקיעת לאחר ולא השירותים

נסיעה, ביטול  ,רכב הוצאות לרבות, השירותים בביצוע הקשורות ההוצאות בכל יישא הספק כי בזאת מובהר .11.5

, מתן השירותים לצורך נחוצים שיהיו אחר ציוד בכל שימוש או ,עבודה-שכר  ,משלוח זמן, הוצאות סוציאליות,

 .לעיל המפורטת לתמורה מעבר ,השירותים ביצוע בגין לואו יהיו  שיגרמו הוצאות החזר לכל זכאי יהיה ולא

 במפורש נקבע לא ואשר השירותים ביצוע בעקבות לו שייגרמו נזק או הוצאה, תשלום לכל זכאי יהיה לא הספק .11.6

 .בו לשאת תחייב שהרשות זה בהסכם

להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, הספק נדרש : פורטל הספקים הממשלתי .11.7

במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום 

פורטל ספקים, הספק יישא בכלל העלויות  – 7.7.1.1על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בהוראת תכ"ם 

 פורטל הספקים הממשלתי.בהתחברות להכרוכות 

כפי שהיא מתעדכנת  1.4.0.3 ל"חשכ בהתאם לאמור בהוראת יבוצע לספק העברת התשלום – התשלום מועדי .11.8

 מעת לעת.

 

  הצמדה .12

ההצמדה שובהר י "(.המדד)להלן: " מדד המחירים לצרכןל יהיה צמוד המחיר שהציע הספק בהצעתהמחיר  .12.1

 לחיוב וגם לשלילה.גם  -בהתאם לשינוי המדד תחול 

 תחשיב שיעור ההתאמה עבור מדד המחירים לצרכן .12.2

התחשיב לקביעת שיעור ההתאמה באשר לסעיף זה יתבסס על ההפרש בין מדד הבסיס לבין המדד הקובע, 

 כדלקמן:

 המועד האחרון לקבלת הצעות על פי המכרז. – יום הבסיס .12.2.1

 חודשים מיום הבסיס. 18ד הידוע בתום דהמ – מועד הבסיס .12.2.2

 חודשים מיום הבסיס )המועד שממנו והלאה מחושבת ההצמדה(. 18 – תאריך התחלת הצמדה .12.2.3

 המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה. – מדד התחלתי .12.2.4

 המדד האחרון הידוע ביום הגשת החשבונית. –המדד הקובע  .12.2.5

הצמדה המבוצעת כאשר המדד או הרכב המדדים הקובע ירד אל מתחת לשיעור  – הצמדה שלילית .12.2.6

 ההתחלתי.המדד 

כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי  – מדד המחירים לצרכן .12.2.7

 ממשלת ישראל להחליפה.

 עקרונות ביצוע ההצמדה .12.3

המחירים יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית  .12.3.1

 לסטטיסטיקה.

פחת, אם חלה ירידה במדד המחירים לצרכן( לתעריפים שזכו שיעור ההצמדה שיחושב יתווסף )או יו .12.3.2

 במכרז.
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 ביצוע ההצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית. .12.3.3

 ביצוע ההצמדה יהיה במועד קבלת החשבונית ברשות. .12.3.4

 מנגנון ביצוע ההצמדה .12.4

חודשים מתאריך הבסיס, למעט במקרה המפורט מטה. המדד  18ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום  .12.4.1

 הידוע ביום זה ייקבע כמדד ההתחלתי.

 תדירות ההצמדה תהיה אחת לחודש. .12.4.2

כל שיהיה  –החודשים הראשונים מתאריך הבסיס, יחול שינוי במדד  18אם במועד מסוים במהלך  .12.4.3

ויותר מהמדד הידוע בתאריך הבסיס יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך  4%גבוה בשיעור של 

 באופן הבא:

 שינוי ייקבע כמדד התחלתי.המדד הידוע ביום ה .12.4.3.1

 ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע הצמדות, כאמור לעיל. .12.4.3.2

מועד התחלת עדכון המחיר ידחה  –במידה והמועד האחרון להגשת הצעות יידחה  .12.4.3.3

 בהתאם.

עם אספקת המוצרים על פי תנאי ההסכם, יגיש הספק חשבונית שתפרט בנפרד את המחיר  .12.4.3.4

 הפרשי ההצמדה עפ"י החישוב דלעיל.הבסיסי ואת 

זכאי  הספקהחשבונית הנ"ל תהיה סופית, מעבר להפרשי ההצמדה שפורטו לעיל לא יהיה  .12.4.3.5

לא יהיה זכאי להפרשי  ספקאו אחרת. למען הסר ספק, מובהר בזאת ה נוספת לתוספת 

מותנה וע"י הספק  החשבוניתהצמדה רטרואקטיביים. החישוב יתבצע מרגע הגשת 

 שב הרשות.באישור ח

וכל צו  1985כפוף לחוק יציבות המחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( התשמ"ה  .12.4.3.6

שהוצא על פיו או כל דבר חקיקה אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו וכל חיקוק נוסף 

 המסדיר התקשרויות במשק.

 ביצוע ערבות .13

 ובלתי אוטונומית ערבות ההסכם חתימת במעמד הספק יעביר, זה הסכם פי על הספק תיוהתחייבו כל להבטחת .13.1

 . זה להסכם 1 בנספח מפורטה לנוסח בהתאם, והצלה לכבאות הארצית הרשות לפקודת, מותנית

 .ערבויות למתן המורשית ביטוח חברת של או בנקאי מוסד של תהא הערבות .13.2

קבלת ימים לאחר תום כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת האופציה. יודגש כי  90הערבות תהיה בתוקף  .13.3

ערבות ביצוע הכוללת את תקופת האופציה הינה לנוחות הרשות בלבד, ואין במתן ערבות לכל תקופת 

ההתקשרות, לרבות תקופת האופציה, כדי להוות התחייבות כלשהי מצד הרשות למימוש זכות האופציה כולה 

 או חלקה.

, חולטזה. הערבות ת בהסכם האמורותוהצהרותיו  התחייבויותיוכל ב הספק לעמידת כבטוחה תשמש הערבות .13.4

 הרשות של מזכותה לגרוע מבלי זאתו ,אלווהצהרותיו  בהתחייבויותיו יעמוד לא אם, מראש מוסכם כפיצוי

 אחר או נוסף. פיצוי או סעד כל לתבוע

 עסיקמ עובד יחסי תחולת אי .14

, מטעמם מי בין או, מטעמו האחראי בין, הספק בין ליצור כדי מתנאיו בתנאי או זה בהסכם אין כי מצהיר הספק .14.1

 .זה להסכם בהתאם לרשות השירותים למתן הנוגע בכל ,דימעב עובד יחסי ,הרשות לבין

 שבאה, המפורשת הצדדים כוונת למרות כי, זה הסכם של תחילתו אחרי כלשהו במועד, כלשהי מסיבה יקבע אם .14.2

 הדינים עליה חלים וכי, עובד כהעסקת זה הסכם מושא התקשורת את לראות יש, זה בהסכם ביטוי לידי

 הסכם בעקבות העסקה בשל, כעובד השכר כי הצדדים בין בזה ומותנה מוסכם הרי, עובד על החלים והתנאים

 על שייקבע כפי הכל, האפשר ככל דומים ודרגה בתפקיד מדינה עובדי לגבי זה לעניין לקבוע בהתאם יחושב, זה

 לדעת, לעניין הקרוב הקיבוצי העבודה הסכם לפי כאמור דומה או זהה תפקיד ובאין, המדינה שירות נציב ידי
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 פי על והזיכויים החיובים וכל זה הסכם של תחילתו מיום למפרע ייעשה השכר חישוב. המדינה שירות נציב

 .הדדית יקוזזו, גיסא מאידך כאמור החדש והחישוב, גיסא מחד זה הסכם

 אחראית תהיה לא הרשות ולכן, קבלני בסיס על לרשות השירותים את נותן שהוא לו ידוע כי בזה מצהיר הספק .14.3

, כאמור נזקים בפני עצמו להבטיח כדי. זה הסכם פי על השירותים מתן בשל לו שיגרמו לנזקים כלשהי בצורה

עבור עצמו, מנהליו והעובדים מטעמו לביטוח לאומי  חב שהוא התשלומים בכל ולשאתשלם ל הספק מתחייב

 .דין כל לפי בהם

 תידרש, זה בהסכם ביטוי לידי שבאה כפי המפורשת הצדדים כוונת אף שעל ככול, לעיל האמור לגרוע מבלי .14.4

 או/ו הספק לבין הרשות בין מעסיק עובד יחסי שררו כי בטענה שמקורו תשלום לשלם כלשהו במועד הרשות

 מהרשות שיידרש תשלום כל בגין דרישה עם מיד הרשות את הספק ישפה מטעמם מי או/ו, מטעמו האחראי

 .ד"ועו ט"שכ והוצאות הוצאות לרבות כאמור

 סודיות .15

 לאחראי ,מעובדיו ימל  ,לידו יגיעו אשר או/ו בידו או/ו אשר ומסמכים שמידע לו ידוע כי בזאת מצהיר הספק .15.1

 והספק סודיים הינם ,עמו בקשר או זה הסכם לפי התחייבויותיו ביצוע כדי תוך ,מטעמם למי או מטעמו

 מי ולידיעת עובדיו לידיעת, מטעמו האחראי לידיעת זה סעיף ולהביא בסוד כאמור מידע כל על לשמור מתחייב

 .זה הסכם בביצוע הקשורות בעבודות ידו על מהמועסקים

 הקשור דבר כל לפרסם, אחר אדם כל או, מטעמו לאחראי, לעובדיו להרשות לא וכן לפרסם שלא מתחייב הספק .15.2

 בכתב הרשות הסכמת לכם קיבל כן אם אלא, מהם הנובע או תוצאותיהם לרבות, אלו בשירותים הכרוך או

 .מראש

 להעסקת בקשר הן הביטחון הוראות לכל לציית מטעמו מי ובשם מטעמו האחראי בשם, בשמו מתחייב הספק .15.3

 .הרשות י"ע לו יינתנו אשר, בשירותים הקשור החומר לשמירת בקשר והן השירותים בביצוע עובדים

 בקשר לו שנמסר מסמך כל לרשות להחזיר מטעמו מי ובשם מטעמו האחראי בשם, בשמו הספק מתחייב כן כמו .15.4

 .זה הסכם לצורך בו הטיפול בתום מיד זה הסכם עם

 סודיות הצהרת על שחתם לאחר לרשות כניסה באישור הצורך במידת יצוידו מטעמו האחראי או הספק .15.5

 .מתאים ביטחוני אישור וקיבל מתאימה

 אחר עובד כלמטפל מטעמו או  או מטעמו האחראי של העסקתו אי את מהספק לדרוש עת לבכ רשאית הרשות .15.6

 מתחייב הספק. המוחלט דעתה שיקול ולפי נימוקים מתן ללא זה הסכם ביצוע עם בקשר הספק י"ע המועסק

 .ערעור ללא הרשות מאת הדרישה קבלת עם כזה אדם לסלק

 לחוק 118 סעיף לפי עבירה מהווה זה סעיף פי על ההתחייבות מילוי-שאי לו ידוע כי בזאת מצהיר הספק .15.7

 סודיות על שמירה על הצהרה טופס על זה סעיף הוראות החוק הוראות יביא וכי, 1977 – ז"התשל, העונשין

 .להסכם 5 לנספח זהה בנוסח

 עניינים ניגוד .16

 הסכם חתימת במועד אין וכי עניינים ניגוד איסור בדבר והמגבלות הכללים את מכיר הוא כי בזה מצהיר הספק .16.1

 הסכם מושא השירותים ביצוע עם ביחס מטעמם מי ושל מטעמו אחראי של, שלו עניינים לניגוד חשש כל זה

 .זה

 בהם מצבים וייווצרו ובמידה אם. עניינים ניגוד איסור בדבר והגבולות הכללים על לשמור מתחייב הספק .16.2

 האחראי  ,לספק ביחס, מהם כתוצאה או זה הסכם פי על השירותים ביצוע במהלך, עניינים לניגוד חשש יתעורר

 לרשות. מיידית כך על להודיע מתחייב הספק, םממטע מי או מטעמו

 בני, מטעמם/מטעמו ומועסקים עובדים לרבות –" מטעמם מי או מטעמו האחראי  ,הספק, "זה סעיף לעניין .16.3

 משפחה בני או ומועסקים עובדים, מטעמו האחראי/שהספק ותאגיד מטעמו האחראי/הספק של משפחה

-ח"תשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתם זה בסעיף יפורשו" עניין בעל"ו" משפחה בן" בהם עניין בעלי הינם כאמור

1968. 

 .המדינהאו , גוף מגופי המדינה רשותה באור שלילי אתהספק יפעל להבטיח כי מתן שירותיו לא יציג  .16.4
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 וכל מטעמו האחראי את ולהחתים לחתום הספק מתחייב, זה הסכם פי על הספק התחייבות מילוי להבטחת  .16.5

 המצורף בנוסח עניינים ניגוד היעדר על הצהרה טופס על זה הסכם פי על השירותים בביצוע שיעסוק מטעמו מי

 .להסכם 5 כנספח

 הסכם ביטול .17

 ולאחר ,זה והסכם דין כל פי על זכויותיה על נוסף ,הרשות רשאית – זה הסכם מהוראות הוראה הספק הפר .17.1

 את לבטל, בהודעה שנקבע הזמן ותוך להודעה בהתאם המעוות את לתקן נדרש בה הודעה לספק שניתנה

 או בעצמה לעשות הרשות רשאית כן. הופר שביצועם השירותים עבור התשלומים כל על החזר ולקבל, ההסכם

 כל בהחזר הספק את ולחייב זה ההסכם י"עפ לעשות היה חייב שהספק השירותים את אחרים באמצעות

 . מכך כתוצאה לו שנגרמו נזק כל בגין ופיצוי הוצאה

 תקופת תום לפני עת בכל ההסכם את לבטל הבלעדי דעתה שיקול לפי, הרשות רשאית, מהאמור לגרוע מבלי .17.2

 או ההסכם בוטל. לפחות מראש קלנדריים ימים 30 של, לספק בכתב מוקדמת הודעה מתן ידי על ההסכם

 .בפועל סיפק אותם השירותים לפי בתשלומים היחסי חלקו את לספק הרשות תשלם, כאמור חלקו

 ונזיקין אחריות .18

שיגרמו  או נזק פגיעה לכל, שיגרמו לרשות ולכל מי מטעמה או נזק פגיעה לכל אחראי על פי דין יהיה הספק .18.1

מתן השירותים וכל  עקב או כתוצאה, שלישי כלשהו שיגרמו לצד או נזק פגיעה וכן לכל, לספק ולכל מי מטעמו

 זה. הסכם הכרוך באספקתם, לפי

 מיד, הרשות את לשפות חייב יהיה וכן לכך בהתאם שיגיעו הפיצוי או/ו הנזק דמי את לשלם חייב יהיה הספק .18.2

 שנגרם נזק מחמת תשלום דרישת או מתביעה כתוצאה לשלמו תידרש הרשות אשר סכום כל בגין, דרישה עם

 .ד"עו טרחת ושכר הוצאות לרבות, לעיל כמתואר

 התביעה שעילת נזקים לגבי הספק מאחריות לגרוע כדי בו יהיה לא שהיא סיבה מכל, זה הסכם של סיומו .18.3

 .אליהם קשורה או זה מחוזה נובעת בגינם

 ביטוח .19

מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לפי העניין: ביטוח חבות  הספק .19.1

מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח 

חריות סבירים בהתאם עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי כלי רכב(, בגבולות א

 על ידו. לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים 

קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול  ככל שיועסקו על ידי הספק .19.2

 בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

וודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )למעט ביטוח מסוג עבודות י הספק .19.3

לביטחון הפנים הרשות הארצית לכבות משרד  –קבלניות/הקמה( תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל 

 בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק.  והצלה

נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות  מוצריםוה יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותיםק הספ .19.4

עובדיה המשרד לביטחון הפנים הרשות הארצית לכבאות והצלה  –התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל

 והפועלים מטעמה )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(. 

 יסות, לפי דרישה.המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פול .19.5

 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה. .19.6

 

 הסכם הסבת איסור .20

 .שהוא שלישי צד לכל מקצתם או כולם, זה הסכם פי על מחובותיו או מזכויותיו איזו להעביר רשאי אינו הספק .20.1

 .תוקף כל וחסרת ומבוטלת בטלה תהא זה סעיף להוראות בניגוד לעשות הספק שיתיימר העברה או מסירה כל .20.2
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 .כלשהו בשעבוד אסורות, מקצתן או כולן, ומכוחו ההסכם לפי הספק של זכויותיו .20.3

 

 S.L.A)) שירות אמנת .21

 הספק: בפעילות ליקויים בגין מוסכמים פיצויים

 הפיצויים ואת ההתקשרות תקופת כל במהלך מהספק הנדרשת השירות רמת את מגדירה השירות אמנת .21.1

 .המוסכמת השירות ברמת עמידה אי בגין הספק ישלם שאותם המוסכמים

 המוגדרת מהרמה החריגה מידת פי על, מסוכם פיצוי ישלם המוגדרת השירות ברמת יעמודלא  הספקבמידה ו .21.2

 כולל, דרך בכל לגבות רשאית הרשות תהא הפיצויים את 21.6 שבסעיף יםמהמוסכ הפיצויים לטבלת והתאם

 .מחשבונית קיזוז באמצאות

 להפסיק – זה מכרז פי ועל דין כל פי על הל המוקנות בדרכים לפעול המזכויותי לגרוע מבלי – תרשאיהרשות  .21.3

 .בהתחייבויות עמד לא אשר הספק של עבודתו את

 תועבר התלונה.  השירות ברמת פגיעה בגין תלונותיו ואת השגותיו את לספק להעביר עת בכל ראשי רשותנציג ה .21.4

: הרשות של רשמי במסמך תתועד התלונה. הספק לנציג – בכתב או/ו בטלפון או/ו פה בעל – ישירה בפנייה

 ממסך העתק. תיקנו לאי או לתיקונו עד שחלף והזמן הפנייה נעשתה שאליהם הגורמים, הליקוי תאריך, הליקוי

 .לאחראי מטעם הספק יועבר התלונה

 מסכום יקוזזו ח"בדו המתוארים הליקויים בגין הנזקים על הפיצוי כי הספק לנציג בכתב יודיע הרשות נציג .21.5

 .21.6 שבסעיף הטבלה פי על החיוב

  מקרה בנפרד.לכל מע"מ + ₪  100הפיצוי המוסכם יעמוד על  עבור כל מקרה של הפרה מדרישות המכרז .21.6

 אלו פיצויים בקביעת יהיה לא וכי ,נזק הוכחת את הפיצוי המוסכם ללא לקבל זכאית הרשות כי בזאת מובהר .21.7

 ויתוריהוו  לא וכן, דין לכל ובהתאם הסכםל בהתאם הרשות של אחרת זכות בכל פגיעה משום בתשלומם או/ו

 .הסכםה להפרת ביחס לרשות שיש טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל על

 :הרשות ידי על לביצוע פעולות – ופיצויים מוסכמים קיזוז .21.8

 .הביצוע ערבות של יחסי חילוט ידי על לחלופין או ספקל תחייב שהרשות תשלומים מולל יבוצע קיזוז .21.8.1

 ית זיכוי בגובה סך הפיצוי המוסכםחשבונ רשותלהגיש ל במקרה של קיזוז מול תשלומים על הספק .21.8.2

 .שנדרש לשלמו

 סכום כל לקזז זכאית הרשות תהיה, דין כל ולהוראות זה להסכם בהתאם הרשות מזכויות לגרוע מבלי .21.8.3

 .ספקל לשלם חייב יהיה שהרשות סכום מכל, אחר מקור כל או/ו זה הסכם פי על לספק שיגיע

 זכויות יוצרים ובעלות על החומר .22

האחראי מטעמו או  ,הספקמוסכם בזאת כי כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, בכל חומר אשר יוכן על ידי  .22.1

לעשות  תרשאי תהא הרשותבלבד.  לרשותמי מטעמם במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה, יהיו שייכות 

, פרסומו, או העברתו לאחר, , תוך כדי תקופת השירות ולאחריהלנכון שתמצאבכל חומר כאמור כל שימוש 

 בתמורה או ללא תמורה.

 .הספקבחומר שיוכן על ידי  הרשות שתעשהשימוש הסכם זה מהווה אישור לכל העל  הספקחתימת  .22.2

מי מטעמם במסגרת  ל ידיהאחראי מטעמו או ע , על ידיאת כל החומר שיוכן על ידו הרשותימסור לידי  הספק .22.3

 הסכם זה.

האחראי מטעמו או מי מטעמם לא יהא רשאי לעשות כל שימוש בכל חומר כאמור אלא אם קיבל את  ,הספק .22.4

 , ובהתאם לתנאי ההסכמה.בכתב ומראש הרשותהסכמת 

 םרשאי ולא יהי  האחראי מטעמו או מי מטעמם ,והספק הרשותשל  רכושהמודגש בזה כי החומר האמור הינו  .22.5

 . הרשות, תשלומים מאת ם, לטענתמי מהםגם במידה ויגיעו ל םתחת יד םלעכב

מובהר בזאת, כי כל  החומרים אשר יוכנו ו/או יפותחו עבור הרשות ימסרו ישירות לנציג הרשות או במי  .22.6

 מטעמו. בכתב לקבל שהוסמך על ידו 
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 כללי .23

, ברשות עבודה מקום או חדר או למי מטעמם מטעמו אחראילספק, ל יוקצה לא כי זאתב מובהר ספק הסר למען .23.1

 .או כל שירות אחר והדפסות טלפונים לרבות, הרשות מן מזכירות שירות כל לקבל זכאים יהיו לא והם

 הכלפי יצור ולא, זו זכות על לוויתורה הדבר ייחשב לא, זה הסכם לפי המזכויותי זכות תממש לא שהרשות ככל .23.2

 .מניעות או השתק

 של הפרה כל, ההסכם של יסודית הפרה בגדר היא שהפרתם, זה בהסכם אחרים מהסעיפים לגרוע מבלי .23.3

, הספק נדרש להם ובאופן ברמה השירותים למתן, וסודיות עניינים ניגוד לאיסור הנוגעים בהסכם הסעיפים

 .ועניין דבר לכל, זה הסכם של יסודית הפרה יהיו

 לא התנהגות של בדרך ויתור. ובכתב מראש הרשות בהסכמת יעשה נספחיו או/ו ההסכם של בתנאי שינוי כל .23.4

 .זה מהסכם הנובעת זכות על כוויתור ייחשב

 .לאמור הסכמה מהווה, זה הסכם על הספק חתימת .23.5

 

 ההסכםסמכות השיפוט והדין החל על  .24

 זה מהסכם לבתי המשפט המוסמכים בירושלים, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור או הנובע .1.1

 .או בכל עניין הקשור או הנובע ממסמכי המכרז

יהיה כפוף לדיני מדינת ובע ממסמכי המכרז, זה, או כל עניין הקשור או הנ מהסכםכל עניין הקשור או הנובע  .1.2

ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת, והוא יתפרש על פי חוקים אלה, אשר יגברו על כל כללי ברירת דין, המפנים 

 לתחולת דין זר.

 

 דרכי התקשרות .25

 :הבאים המענים לפי תשלח השני לצד לשלוח להסכם הצדדים אחד אשר הודעה כל .25.1

 .ראשון לציון,  7זאבי  רחבעם' שד  – והצלה לכבאות הארצית הרשות .25.1.1

 _________.________________:__דוא"ל_, ____'______________ח: רהספק .25.1.2

 מתאריך שעות 72 תוך הנמען ידי על נתקבלו כאילו יחשבו ל"הנ המענים לפי נשלחו אשר הודעה או מכתב כל .25.2

 .דבר של היפוכו הוכח לא עוד כל, המשלוח

 

 - החתום על הצדדים באו ולראיה -                                            

 

      _______________________                                                                         _______________________                                                                                     
 הספק                                                                                                 שמחי דדי טפסררב           

   נציב כבאות והצלה         
 

 

 

   _______________________                                                                            _______________________                                                                                        
 תאריך                                                                                                  עידן רייכמן מר          

  הפנים לביטחון המשרד חשב. ס
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 ביצועערבות  –להסכם  1נספח 
 

 : _________תאריך

 ,לכבוד

 ישראל מדינת

 והצלה לכבאות הארצית הרשות - הפנים לביטחון המשרד באמצעות

 לציון ראשון

 __________' __מס ערבות כתב: הנדון

 שקלים חדשים(._________________במילים: ) ₪  ______ של לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו
 
 

 
 24/2019 'מס מכרזהתקשרות נשוא  עם בקשר"( החייב: "להלן: ________________________)מאת תדרשו אשר

 .ייעוץ אסטרטגילמתן שירותי 
 

 את לנמק חייבים שתהיו מבלי, רשום בדואר הראשונה דרישתכם מתאריך יום 15 תוך ל"הנ הסכום את לכם נשלם אנו
 את תחילה לדרוש או, כלפיכם לחיוב בקשר לחייב לעמוד שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם

  .החייב מאת האמור הסכום סילוק
 

 90 יהא שיירשם התאריך______ ) התאריך ועד( תחילת ההתקשרות תאריך_______ ) מתאריך בתוקף תהא זו רבותע
 .(סיום מועד ההתקשרות לאחר יום

 
 :להלן המופיעים הפרטים פי על הביטוח חברת/  הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

___________________ 
 הביטוח חברת/הבנק שם

 
 

___________________________                                                       ___________________ 
 ביטוח חברת/  הבנק סניף כתובת                                                           הסניף' ומס הבנק' מס    

 

 


