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 תוכן עניינים כללי של מסמכי המכרז

         ( לו"ז הליכי המכרז1) 
        

      )הזמנה להציע הצעות(; תנאי המכרז      ( מסמך א      2) 

      :נספחים למסמך א

     הצהרה בדבר מעמד משפטי - '1אנספח 

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה  -' 2א נספח

 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים  -' 3א נספח

 הצעת המציע – '4אנספח 

 ת המציעהרהצ –' 5נספח א

 הצגת ניסיון המציע להוכחת עמידה בתנאי הסף –' 6נספח א

     

      ;מציעחוזה ההתקשרות עם ה             ( מסמך ב3)

 נספחים למסמך ב:

 התחייבות לשמירה על סודיות – '1בנספח         

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים - '2בנספח    

 אישורי הביטוח – '3בנספח                                                     
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 המכרזלו"ז הליכי 

ימי  3)תשובות יימסרו תוך  12:00שעה עד ה 15.4.21-ה עד ליוםמועד הגשת שאלות הבהרה:  .1

   .עבודה(

 .12:00שעה עד ה 5.5.21-עד ליום המועד אחרון להגשת הצעות:  .2

תוקף ההצעה: עד שישה חודשים ממועד הגשת ההצעות, עם אופציה להארכה לעוד שלושה חודשים  .3

 נוספים.

לרבות השלמת  י עסקים ממועד קבלת הודעת הזכייהימ (7) שבעהחתימת ההסכם ע"י הזוכה: בתוך  .4

 .ומסירת אישורי הביטוח כנדרש במסמכי המכרז, כל התנאים המתלים

 

החברה רשאית לשנות כל אחד מהתאריכים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון  הבהרה:

כל שינוי בהליך המכרזי, לרבות ולא רק, שינוי מועדים ו/או שינוי להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה.  

באחריות כל מציע להתעדכן  - www.mccp.co.il פורסם באתר האינטרנט של החברה יהיה, י, ככל שתנאי סף

 .וככל שיהי ההודעות והשינוייםכל אתר האינטרנט טרם הגשת הצעתו, בב

 

  

http://www.mccp.co.il/
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 המכרז מסמכי –מסמך א 

 תקשורתבתחום הייעוץ שירותיי ל 1/21מכרז פומבי 

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ

 ומידע כללימבוא  .1

ו/או  "המזמיןהחברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ )להלן: " 1.1

, במטרה להוות זרוע ביצוע של 5053מכוח החלטת ממשלה  2013( הוקמה בשלהי "החברה"

המדינה לטפל בבעיות התמוטטות מצוקי חוף הים התיכון, בעיה אקוטית המהווה בחלק 

י אדם, רכוש ונכסי תרבות כדוגמת אתרי מהמקומות סכנה ממשית ומיידית לפגיעה בבנ

עתיקות חשובים. הנזק הישיר והעקיף בערכים מהוונים שיגרם בגין קריסה אפשרית 

 עתידית, והסיכונים הנלווים ברצועת הסיכון נאמדים במאות מיליוני שקלים.

המכרז וההסכם למכרז מנוסחים בלשון יחיד זכר מטעמי נוחות בלבד, לשון יחיד מתייחסת  1.2

 לפי נסיבות העניין. לרבים וכל מקום בו המוזכר הוא בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה גם

 , והכל כמפורט במסמכי המכרז. בתחום התקשורתמכרז זה הינו למתן שירותיי ייעוץ  1.3

 

 מותנה מכרז .2

אישור התקשרות עם המציע הזוכה במכרז תלויה ומותנה בקבלת אישור תקציבי )להלן: " 2.1

 "(. התקציב

ולא יינתן האישור התקציבי כאמור, יהא רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל  היה 2.2

את המכרז, לדחות מעת לעת את מועד חתימת ההסכם עם הזוכה, הכל בהתאם לשיקול 

דעתו הבלעדי של המזמין ולמי מהמציעים, לרבות המציע הזוכה לא תהיה כל טענה בקשר 

  לכך. 

 וסוג מין מכל, תשלום או שיפוי, פיצוי לכל, מקרה בשום זכאים יהיו לא המציעים כי, יובהר 2.3

שהם בגין היעדר אישור תקציבי ו/או דחיית מועדים במכרז וכן לא יהיו זכאים בשום מקרה, 

 לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם בגין ביטול המכרז. 

 :השירותים    . 3

 הסברה, דוברות ויחסי  ,בייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתיתליווי שוטף של החברה   .3.1

 ת.דברור פעילות החברה כגורם מקשר בין החברה לאמצעי התקשור .ציבור

מתן ייעוץ תקשורתי, אסטרטגי, והעלאת המודעות והחשיפה התקשורתית לפעילותה   .3.2

 .השוטפת של החברה והפרויקטים אותם היא מובילה, מקדמת ומבצעת

 קשרותתקופת ההת .4

 12ההתקשרות נשוא המכרז הינה מיום החתימה על הסכם ההתקשרות ולתקופה של  .4.1

 "(. תקופת ההתקשרות)להלן: " חודשים

המזמין יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לאישור ועדת המכרזים להאריך את  .4.2

  נוספות. תקופות התקשרות  4עוד תקופת ההתקשרות ב
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 משא ומתן  .5

המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו  .5.1
 מתאימות, לרבות טרם ההכרזה על המציע הזוכה, בכפוף לכל דין. 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .6

    זכאי לעמוד בכל דרישות הסף המפורטות להלן באופן מצטבר על מנת שיהיהעל המציע         

 במכרז:להשתתף 

 :תנאי סף מנהליים      

 הינו שותפות רשומה בישראל כדין או תאגיד רשום בישראל כדין ו/או עוסק המציע  .6.1

 . 1995-מורשה לפי חוק ערך מוסף, התשל"ו  

 המציע הינו בעל כל האישורים והתצהירים הדרושים בהתאם לחוק עסקאות גופים   .6.2

 . 1976 –ציבוריים, התשל"ו 

 מינימום שכר ושילם כדין על המציע להצהיר כי העסיקם -זרים עובדים ככל שהמציע העסיק  .6.3

ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום, תשלום חובות מס, שכר  גופים עסקאות– חוק לפי

   .1976 -מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו

 ערך מוסף מס חוק י"חדש( ועפ המציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה )נוסח .6.4

מדווח למנהל  –הכנסותיו וכן  על שומה לפקיד לדווח מלנהלם, נוהג פטור שהוא או 1975 ו"תשל

  חוק מס ערך מוסף.מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי 

 

 :תנאי סף מקצועיים

בתחום ייעוץ  שירותייבמכרז,  שנים שקדמו למועד הגשת ההצעות 5-במהלך ה סיפקהמציע  .6.5

כאמור, כאשר לכל גוף  ,לגופים העוסקים בקידום פרויקטים בסביבה הימית והחופית תקשורתה

 .חודשים 18לתקופה העולה על סופקו השירותים 

 ולצרפו להצעתו.  '6אתנאי סף זה על המציע למלא את נספח עמידה בלצורך הוכחת 

 

בתחום שירותיי ייעוץ במכרז שנים שקדמו למועד הגשת ההצעות  5-במהלך הסיפק המציע  .6.6

שירותים לתקופה העולה ה כאמור, סופקו, כאשר לכל גוף 1ציבורייםגופים  2 ללפחותהתקשורת 

 חודשים. 18על 

 ולצרפו להצעתו. '6אלצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע למלא את נספח  

 

בעל ניסיון , אשר עליו להיות למזמין מתן השירותיםשירכז את בכיר  מנהלהמציע יציע מטעמו  .6.7

 .יחסי ציבוראו דוברות  ,בתחומי התקשורתשנים  10מקצועי מצטבר של לפחות 

המוצע  לצרף את קורות החיים של המנהל הבכיר המציע על זה סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך

 מטעמו.

                                                             
 ., משרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים או עירונייםוניציפאליותרשויות מ  1
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 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף .7

תעודת רישום תאגיד )חברה, על היות המשתתף עוסק מורשה כדין ו/או  תעודה המעידה  .7.1

 עמותה, אגודה שיתופית או שותפות רשומה(. 

' לפיו המציע העסיק עובדים זרים כדין ושילם להם שכר 3תצהיר בנוסח המצורף כנספח א  .7.2

מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר 

 . 1976 –התשל"ו  מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(,

כל הנספחים המצורפים למסמכי המכרז וכל מסמך נוסף לצורך הוכחה בדבר עמידתו של   .7.3

 או לצורך מתן הניקוד בשלב האיכות. ו/המציע בתנאי הסף 

 תוקף ההצעה   .8

 . מיום הגשת ההצעהבתוקף לשישה חודשים הצעת המציע תהיה  . 8.1

 ,שלושה חודשים נוספיםההצעה בעוד לדרוש את הארכת תוקף  היה רשאיהמזמין י .8.2

 אריך את תוקף ההצעה בהתאם לדרישתבהודעה בכתב למציע, והמציע יהיה חייב לה  

 . מזמיןה  

  ו למשתתפים במכרז בעל פה,לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנ מזמין אינו אחראיה. 8.3

 כי רק שינויים, תשובות ותיקונים מובהר בזאתלמען הסר ספק, בהם.  ואיננו מחויב        

 , כאשר בכל מקרההמזמיןיחייבו את  ,מזמין"( שנמסרו בכתב על ידי ההבהרות": ן)להל

ר סמכי המכרז המקוריים, יגבר האמובין האמור במסמכי ההבהרות ובין מ סתירה,ל ש

  ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור  במסמכי

 המאוחרת יותר.בהבהרה 

  תהליך בחירת הזוכה . 9

 :שלבים, כדלהלןה ארבעהליך הבחירה יעשה ב .9.1

 בדיקת עמידה בתנאי סף -שלב ראשון. 1.19.             
הסף, יעברו לבדיקה של  תנאיביחס לעמידתן בתנאי הסף. רק הצעות שעמדו בכל  

 .השלב השני

 (0%5) בדיקת איכות ההצעה -שלב שני. 1.29.            

לצורך הוכחת ) שלהלן קריטריוניםהבשלב זה ייבחנו הצעות המציעים על פי 

 :על המציע לצרף מסמכי פרופיל החברה( הניסיון לשלב זה

 

 ניקוד מרבי אמת מידה

המקצועי והבלעדי  והמציע, לפי שיקול דעתהערכת איכות ניסיונו של 

, בשים לב למאפיינים דומים לסוג העבודה הנדרש והכל המזמיןשל 

בשים לב ליכולותיו המוכחות, לניסיונו הכללי במתן השירותים נשוא 

המכרז, לניסיונו בעבודה עם גופים בעלי פעילות הדומה לפעילות 

ס על המסמכים שיוגשו ניקוד האיכות בגין אמת מידה זו יתבס ,החברה

ו )פירוט הפרויקטים והלקוחות אשר ליווה לאורך על ידי המציע בהצעת

 .השנים(

 נק' 10
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 ניקוד מרבי אמת מידה

שירותי ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית,  במתןיסיון המציע נ

. הניקוד (כהגדרתם בתנאי הסף)דוברות ויחסי ציבור לגופים ציבוריים 

יינתן בהתאם לאופי הניסיון, כמות ומהות העבודות, תחומי העיסוק של 

מזמין. המקצועי והבלעדי של ה והגופים וכיו"ב, והכל לפי שיקול דעת

זו יתבסס על המסמכים שיוגשו על ידי ניקוד האיכות בגין אמת מידה 

 .המציע בהצעתו

 נק' 15

קריטריון זה ייבחן ביחס לשנות  מנהל בכיר מטעם המציע:ניקוד 

הניסיון של אותו מנהל בכיר, התאמת תחומי הפעילות בהם הוא עסק 

 לתחומי הפעילות של החברה.  

 נק' 15

 נק' 10 התרשמות כללית 

   (0%5ה )בדיקת מחיר ההצע -שלב שלישי. 1.39.

 כאשר הצעת המחיר ',4בנספח אבשלב זה ייבדקו הצעות המחיר שהוגשו בנוסח המצורף             

ההצעה הזולה ביותר תקבל את מלוא ניקוד המחיר,  ממשקל ההצעה הזוכה. 50%מהווה 

 לפי הנוסחה הבאה: -ושאר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה 

המחיר המוצע בהצעה הזולה ביותר

המחיר המוצע בהצעה הנבחנת
 𝐗 50 

 קביעת ניקוד כולל -שלב רביעי  .9.1.4

בשלב זה יסוכם )מתמטית( ניקוד האיכות וניקוד המחיר לקביעת ניקוד כולל עבור 

  כל אחת מההצעות.

תיקבע כהצעה  -הצעת המציע שנמצאה כשרה ובעלת הניקוד הכולל הגבוה ביותר  .9.2

 המיטבית ותיבחר כהצעה הזוכה בהליך, בכפוף להוראות שלהלן.

הליך בחירת הזוכה יעשה בכפוף לכל זכות של המזמין על פי מסמכי המכרז ו/או על פי  .9.3

 כל דין. 

המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא, לפי שיקול דעתו, בלתי סבירה בשל תנאיה  .9.4

או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

  מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

שינוי או תוספת שייעשו אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל   .9.5

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים 

ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה וההחלטה בעניין זה 

 נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. 

המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציע מסמכים נוספים ו/או פרטים נוספים ו/או הבהרות   .9.6

נוספות ו/או השלמות ו/או כל הוכחה אחרת שיראה לו לנכון, על פי שיקול דעתו, ולשביעות 

רצונו המלא, והמציע יהיה חייב לתת למזמין את מלוא המידע להנחת דעתו של המזמין, 

. ככל שמציע לא יעשה כן, שמורה למזמין זכות, על פי וכתנאי לבחינת ההצעה במכרז

 שיקול דעתו הבלעדי, לפסול את הצעתו. 

המזמין יהא רשאי לפסול לחלוטין על פי שיקול דעתו הבלעדי הצעתו של מציע אשר לא  .9.7
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מסר לעיונו אישור או מסמך שנדרש על ידו כאמור או שלא להתחשב בנתון שנמסר על ידי 

ו התבקש אותו מסמך או אישור שלא הומצא לשביעות רצון המציע ואשר ביחס אלי

 המזמין.

מזמין יהיה רשאי לבדוק, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את הפרטים הבאים לגבי המציע: ה .9.8

ניסיונו, אמינותו וכישוריו לספק את השירותים נשוא המכרז, ולהביא את ממצאי 

  ז. הבדיקות הללו במסגרת שיקול דעתו לגבי קביעת הזוכה במכר

המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לבחור זוכה, בין אם משיקולים תקציביים ו/או   .9.9

 תפעוליים ו/או מכל שיקול אחר, והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. 

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע   .9.10

    שאינו אמת ו/או מטעה.

יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שלא להכריז על מציע שיש לו ניסיון עבר רע המזמין  .9.11

 איתו בהתקשרויות דומות, כמציע זוכה במכרז זה.

המזמין יהיה רשאי שלא למסור את העבודות נשוא המכרז למשתתף שהצעתו היא הטובה   .9.12

ביותר, וזאת אם יתברר לו, על פי בדיקות שיערוך, ועל פי שיקול דעתו המקצועי, כי לגופים 

ציבוריים אחרים יש ניסיון רע עם המשתתף ובמקרה שהמשתתף הנו תאגיד, לרבות עם 

 והפועלים מטעמו. היחידים והגופים השולטים בו

בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם המזמין ו/או  המציעים מתחייבים  .9.13

עם מי מטעמו שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל. המזמין יהא רשאי שלא לבחור הצעה 

 אם לדעתו המציע אינו משתף פעולה באופן מלא עם המזמין ו/או עם מי מטעמו.

עמו, אינו מתחייב לברר פרטים אודות המשתתף והוא רשאי לעשות המזמין, ו/או מי מט .9.14

 כן, במידה שיראה לנחוץ, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של המזמין לביצוע ההתקשרות.   .9.15

המזמין רשאי לבטל את המכרז, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מן   .9.16

  או מי מטעמו בגין כך.המזמין ו/

כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז, יחולו על המציע ולא יוחזרו   .9.17

    לו בשום מקרה.

 כשיר שני .10

  "(. כשיר שניהמזמין רשאי להודיע על מציע נוסף ככשיר לזכייה )להלן: " .10.1

וכה איננו המזמין יהא רשאי להתקשר בהסכם עם המציע השני במקרה בו יתברר כי הז .10.2

, לרבות ולא רק דרישות מכוחו ההסכם, נספחיו ותנאי המכרזעומד בהתחייבויותיו על פי 

 הביטוח.

חודשים ממועד ההודעה על המציע הזוכה  12הצעת הכשיר השני תהיה בתוקף למשך  .10.3

  במכרז.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המזמין לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה, לרבות  .10.4

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לפרסם מכרז חדש, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .11
 הצעות המציעים תובאנה בפני ועדת המכרזים של המזמין. .11.1
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  במכרז תימסר לו על כך הודעה בדוא"ל.עם קביעת הזוכה  .11.2

     באחריות המציע לצרף להצעתו הודעה בדוא"ל.  מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך .11.3

 . כתובת דוא"ל של הגורם המטפל במכרז עצמו           

היה וזוכה כלשהו לא יעמוד בהתחייבויותיו, יהא המזמין רשאי לבטל את זכייתו במכרז  .11.4

ל בתאריך שייקבע על ידי המזמין בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למציע בהודעה בכתב, הח

הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמציע לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן 

 שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. 

קבלת החלטה ומסירתה אל  ימי עסקים מיום 7בתוך  ההסכם ייחתם בשינויים המחויבים .11.5

המציע הזוכה, אם יהיו כאלה, כתוצאה מהחלטות של הגופים המוסמכים של המזמין ו/או 

כתוצאה משינויים שיהיו במסגרת ניהול משא ומתן ככל שיתקיים כאמור לעיל בין הזמין 

 לזוכה. 

חלטה בכל מקרה, ידוע ומוסכם על המציעים כי הצעת המחיר אינה בגדר פרט חסוי וכי הה .11.6

מזמין אשר תשקול את עמדת שהו נתונה בידי ועדת המכרזים של הכל בדבר חיסיון פרט

 המציע אך אינה מחויבת לקבלה.

מובהר בזאת, למן הסר ספק, כי ככל שהחלטת המזמין תשתנה כתוצאה מבדיקה חוזרת של  .11.7

ועדת המכרזים כתוצאה מפגם ו/או חסר אחר שנסתר מעיניה ו/או מהליך משפטי, 

פים ו/או לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד המזמין והם יהיו מנועים למשתת

תוארך בהתאם כמו כן, ככל שהליכי המכרז יתעכבו כתוצאה מהאמור מלטעון בעניין זה. 

  תקופת תוקף ההצעה.

  ניגוד עניינים / סודיות / בעלות .12

לא ימצא מציע, ו/או מי ששולט במציע בניגוד עניינים, לרבות בשל עיסוקיהם  12.1

האחרים ו/או התחייבויותיהם האחרות בין אם עסקיים ו/או אישיים שיש או היו לו ו/או 

למי מטעמו ביחס למזמין. על כל מציע לפרט במסמך בכתב כל קשר כאמור המעלה חשד 

שרים, מועדם, וכל פרט נחוץ בקשר אליהם, לניגוד עניינים, אשר יכלול את מהות הק

ולהמציאו לא יאוחר מן המועד האחרון שנקבע להגשת בקשות ההבהרה, לבחינת המזמין. 

המזמין יקבע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, האם יש בקשר כאמור משום ניגוד עניינים 

 המונע את ההשתתפות במכרז. 

ג שהוא במסמכי זכויות האחרות מכל מין וסוזכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל ה . 12.2

. המציעים במכרז אינם רשאים לעשות במסמכי המכרז שימוש מזמיןהמכרז שייכות ל

. למען המזמיןכלשהו, למעט לצורך הגשת הצעותיהם או לצורך ביצוע ההתקשרות עם 

ע, ר שמולאו על ידי המציגם לאח מזמיןשל ה ו, כי מסמכים אלה הם רכושהסר ספק מובהר

הבלעדי, וזאת בין אם  ולעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתרשאי  מזמיןוכי ה

המשתתף נבחר לבצע את העבודות ובין אם לאו, מבלי שלמשתתף תהא כל טענה או תביעה 

 בקשר לכך.

. כל מסמך שיכין המציע במסגרת מתן השירותים יהיה קניינו הבלעדי של המזמין ולא תהיה 12.3

י מטעמו כל טענה או תביעה בנוגע לכך. בנוסף, הזוכה או מי מטעמו לא יעשו למציע או למ

 שימוש במידע שיגיע לידיעתם במסגרת השירותים. 
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. הזוכה לא יעשה שימוש במידע שיגיע לידיעתו במהלך תקופת ההתקשרות, למעט לצורך 12.4

 מילוי תפקידו. 

 יםהבהרות ושינוי. 13

בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא רשאי,  מזמיןה  .13.1

וראות נוספות או ה מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישותמשתתפים לו/או לשלוח 

פי -, בין עלביוזמתו הבלעדי, בין ובמסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתלאלו הכלולים 

 דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים. 

המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק אם ימצא  .13.2

 מזמין כלשהו, עליו להודיע על כך לט כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פר

לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות  ,Tamar@mccp.co.ilבאמצעות הדוא"ל 

 הבהרה. 

תשובות תשלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל המשתתפים במכרז. מסמכי התשובות יהוו  .13.3

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום 

 עליהן. 

. למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמין, אלא אם ניתנה 13.4

ולא יהיה בקבלת הסברים שאינם בכתב, כדי להוות עילה אין בהודעה בכתב כאמור. 

מצד המשתתף או המציע, בכל הנוגע להבנה או לאי הבנה של  מזמיןלטענה כלשהי כנגד ה

 כל מסמך ממסמכי המכרז. 

 את הזכות לנהל מו"מ עם המציע הזוכה.  המזמין שומר לעצמו .13.5

 וע ההתקשרות.לביצ משום התחייבות כלשהי של המזמין אין לראות בהזמנה זו .13.6

לבטל את המכרז וכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה  המזמין רשאי .13.7

 . יחולו על המציע ולא יוחזרו לו בשום מקרהלמכרז, 

 עיון במסמכי המכרז. 14

 www.mccp.co.ilשכתובתו:  מזמיןבאתר האינטרנט של ה המכרז. ניתן לעיין במסמכי 114.

  להוריד את מסמכי המכרז מאתר זה. ו

 אופן הגשת הצעות. 15

. יש להגיש את ההצעה בשלושה עותקים, ובשתי מעטפות נפרדות סגורות עליהן יהיה רשום 15.1

  (, כדלקמן:ללא שם ו/או סמל המציעשם המכרז ומספרו ) רק

'(, 4המציע )נספח אמכילה את ההצעה הכספית המוצעת על ידי  – 1מעטפה מספר  ✓

 הכוללת עותק מקורי אחד.

' )הצעת 4נספח אלמעט מכילה את כל מסמכי ההצעה הנדרשים  – 2מעטפה מספר  ✓

 המחיר(, אשר תוגש בעותק מקורי אחד. 

סמכי המכרז וקיבל המציע מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז. לאחר שעיין בכל מ. 15.2

את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז זה ומילוי התחייבויות על 

mailto:Tamar@mccp.co.il
http://www.mccp.co.il/
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פיו, מתבקש המציע להשלים את הצעתו ולהגיש את הצעתו הסופית אשר תכלול את כל 

 המידע הנדרש במסמכי המכרז. 

צורן החוב בת המכרזים המצויה במשרדי החברה, בכתובת בראת ההצעות יש להגיש לתי .15.3

 (. 1, קומה 7א' נתניה )מעלית מספר 4

 . 12:00 שעהעד ה 5.5.21 -ה הינו ביום המועד האחרון להגשת הצעות .15.4

שת ההצעות באמצעות הטלפון עם עו"ד תמר יש לתאם את מועד ההגעה למשרד לצורך הג .15.5

להגשת הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון . 7, שלוחה 09-7794333, בטל' לג'לם -אלמיו

 .  ההצעות לא תובא לדיון ותפסל על הסף

 -דוא"לל בכתב בלבדמציע המבקש הבהרות בקשר למכרז זה, רשאי לפנות  .15.6

Tamar@mccp.co.il 12:00שעה ה עד 214.15. -עד ליום התתקבלנה כאמור , פניות, 

מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של החברה תחת הרובריקה של המכרז, 

, בעדכונים החברה של האינטרנט באתר להתעדכן המציעים באחריותימי עבודה.  3תוך 

 תחייבנה בכתב תשובות רק ,יובהר. טרם הגשת הצעותיהם, למכרז והבהרות שינויים

   . החברה את

 

 בברכה,

 מהממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"חברה ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Tamar@mccp.co.il


 

12 
 

 הצהרה בדבר מעמד משפטי -'1נספח א
 על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי, ולמלא את הפרטים בטבלאות שלהלן:

  )יש לסמן את הסטאטוס( מעמד משפטי .1
אגודה  חברה בע"מ

 שיתופית
שותפות 

 רשומה
 עוסק מורשה

 ג'-טבלה ב' ו טבלה ב',ג', ד טבלה ב' וג' ב' וג'  -טבלה

  פרטים כללים .2

 ש לצרף תדפיס מרשםישם משתתף במכרז:____________  *
 התאגידים.

 

     כתובת

טלפון+ נייד+ 
 פקס

  

 (עוסק מורשה/שמות בעלי זכות החתימה )חברה בע"מ /אגודה שיתופית/שותפות רשומה .3

שם 
 פרטי

דוגמת  ת"ז  שם משפחה
 חתימה

    

    

    

 שמות השותפים )שותפות רשומה( .4

שם 
 פרטי

דוגמת  ת"ז  שם משפחה
 חתימה

    

    

    

    

  

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה 

 מדויקים ועדכניים.

___________  _______________  _____________  _____________ 

 חתימה                          שם משפחה                   תאריך            שם פרטי   
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 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה -' 2נספח א
 

’ ית חתימה מטעם _____ מס\ת ת"ז מס______ מורשה\____ נושאאני הח"מ
"(.לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר המציע"-זיהוי/ח.פ._________)להלן

ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, \את האמת וכי אהיה צפוי
 -ת בזאת ובכתב כדלקמן\ומתחייב ה\מצהיר

המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת 
לפי דיני העבודה כהגדרתם להלן, ההסכמים זכויותיהם של עובדי החברה 

הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה, ככל שחלים הסכמים או צווים 
 כאמור.

המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי 
 לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה. 1החברה המופרטות בסעיף 

השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת  המציע בעלי
ההצעה במכרז זה, בשל הפרת דיני העבודה כהגדרתם להלן, ולא נקנסו בשנה 

לחוק העבירות  5שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף 
, ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה. וכן לא 1985-המנהליות , התשמ"ו

ולחילופין חלפה שנה  1987-ורשעו בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמ"זה
שנים לפחות ממועד  3כי חלפו  -ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר

 ההרשעה האחרון.

המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים 
 .בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה

מציע, בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ה
ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין בעניין עובדים זרים. ידוע לי כי מספר קנסות 

 .נחשבים לקנסות שונים–אך במועדים שונים  -בגין אותה עבירה

  -לעניין תצהיר זה

לחוק בית הדין  החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה-"דיני העבודה"
, אשר שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על 1969-לעבודה, התשכ"ט

 ביצועם.

 כי החתימה המופיעה בשולי  _________ה כי שמי הוא_____\הנני מצהיר 
 גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת.

_________________  _________________________ 

 שם המצהיר +חתימה                                 תאריך

 אימות חתימה

אני הח"מ  עו"ד______________ מאשר בזאת  כי 
החברה___________________ רשומה  בישראל עפ"י דין וכי ה"ה 
________________________ מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם החברה 

 הנ"ל.

חודש______ בשנת_______ הופיע ה כי ביום_____ ב\כמו כן אני מאשר
המוכר  \זהות______________’ בפניי במשרדי ב_____________ ה"ה מס

לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את 

  תוכנו ואמיתתו.

 תאריך: _________________ _חתימה:_________________
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 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, -'3נספח א

 1976-תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו
 

המציע במכרז זה )להלן: ת"ז _____________ ______אני מר_______
ב 2המציע ו/או בעל זיקה למציע )כמשמעו בסעיף "( מצהיר בזאת כי המציע"

( לא הורשעו בפסק דין חלוט 1976לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  
ו/או לפי חוק  1987 -ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 1991עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  
עבירות הרי כי במועד ההצעה חלפו שנתיים ממועד  2-ותר מ ואם הורשעו בי

 ההרשעה האחרונה.
        

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.       

 __________________  __________________________ 

 + חתימה שם המצהיר    תאריך                                   

  

 אימות
עו"ד  ________________,  מ"ר __________ מאשר בזאת כי אני הח"מ , 

ביום _______ פגשתי את מר ______________  נושא ת"ז  
____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את 

 תוכנו ואמיתתו.
 
 

_________________  ___________________________ 
 חתימת עו"ד + חותמת     תאריך                                   

 

 לתאגיד -אישור עורך דין 
אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה 

חברת ______________, ת"ז ___________, המורשה בחתימתו לחייב את 
_______________ המציע ב___________ )להלן: "המציע"( בהתאם 

 ות תקנון המציעה ובהתאם לכל דין.להורא
 
 

____________________   _________________________ 
 חתימה + חותמת   תאריך                                      
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 הצעת המציע -'4נספח א
 לכבוד

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ

לכל  מיםמסכיו אנ וונספחי מכרזהיטב את האמור בכל מסמכי הו והבנ נוקראלאחר ש .1

 1/21מכרז פומבי ל הכספית נוהצעתלהגיש לכם בזאת את ים , ומתכבדהאמור בהם

 בתחום התקשורת.לשירותיי ייעוץ 

כל התנאים כנדרש בתנאי המכרז ונספחיו, אנו מצהירים על כי אנו מקיימים אחר  .2

 והחוזה המצורף כמסמך ב'.

הצעת המחיר המוצעת על ידינו ניתנת בזאת לאחר שקראנו את כל מסמכי המכרז  .3

ונספחיו, והיא מתייחסת לכל סוגי השירותים הנדרשים במכרז ובהתאם להוראות 

 החוזה המצורף כמסמך ב'.

הנדרשים במסמכי המכרז, נספחיו וההסכם הצעת המחיר עבור מתן שירותיי הייעוץ  .4

 תהא כדלקמן:

 תעריף )בש"ח(  קריטריון לתמחור
 

 תעריף לשעת ייעוץ
 

 
 ₪ ____________________ 

 לתמורה יתווסף מע"מ כחוק.  .5

לעיל כוללת בתוכה את כל ההוצאות  4אנו מצהירים כי התמורה המצוינת בסעיף  .6

הישירות והעקיפות הנלוות למתן השירותים נשוא המכרז, נספחיו וההסכם )פרט 

לתשלום עבור נסיעות(, והיא מהווה תמורה סופית ולא תהיה לנו כל דרישה לתמורה 

 נוספת. 

התעריף לתשלום עבור נסיעות שיבוצעו במסגרת פגישות עבודה לצורך מתן השירותים  .7

 ברוטו לקילומטר בתוספת מע"מ. ₪  1.4נשוא המכרז יהיה בסך 

הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת  .8

 כאמור לעיל. נובתוקפה ומחייבת אות

 המציע חתימת  

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור

 ביום כי בזאת מאשר__________  רישיון מספר, ד"עו____________, מ"הח אני
 שמספרו. ז.ת באמצעות עצמו זיהה אשר'_____________ גב/מר בפני הופיע_____________ 

 לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את לומר שהזהרתיו ולאחר, אישית לי המוכר_______________/ 
 עליה. וחתם הצהרתו נכונות את בפני אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים

___________                          _________________________             _______________ 

 מהחתי                            דין עורך רישיון ומספר חותמת                תאריך      
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 הצהרת המציע -'5אנספח 
 

 __________  תאריך

 לכבוד

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ

 א.ג.נ.,

 נוסח הצהרת המציע

   פרטי המכרז:

 .בתחום התקשורת ייעוץשירותיי רז פומבי למכ שם המכרז:

 1/21מספר המכרז: 

ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז רב אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון 

רותים יויודעים את כל הפרטים הנוגעים למתן השירותים, מציעים בזה לספק את הש

לפי המחיר שננקב על ידינו כשכר ההסכם וכן, ובהתאם לאמור במכרז זה נשוא המכרז 

 כדלקמן:מצהירים ומתחייבים בזה 

, מסמך ב'ו, ונספחיו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרזאנו  .1

  .והגשנו את הצעתנו בהתאם

אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות, לרבות  .2

   כאלו המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.

ולא תהיה  ידועה לנו כל האינפורמציה המצורפת למסמכי המכרז,הננו מצהירים כי  .3

בגין מידע זה גם אם אין הוא תואם את המצב הקיים  מזמיןלנו כל טענה כלפי ה

  בשטח.

מתן השירותים נשוא המכרז הינו כפוף להוראות שהננו מצהירים כי ידוע לנו  .4

 המכרז ונספחיו, והוראות כל דין. 

דים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי אנו מצהירים, כי אנו עומ .5

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע 

 את ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובהסכם ונספחיהם.

אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים  .6

 אחרים.

, הן מבחינת מימונן הדרושים למתן השירותים והכישוריםדע, הניסיון הננו בעל הי .7

 .והן מבחינת הדרישות המקצועיות, בהתאם לכל מסמכי המכרז, לרבות כוח האדם

הננו מסוגלים מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי  .8

 הוראות המכרז.

ו/או תקן רשים עפ"י כל דין ביכולתנו לעמוד בכל התנאים הנדאנו מצהירים כי  .9

 לצורך מתן השירותים.

התקשרות על פי מכרז זה כפופה לקיומם של תקציבים שהננו מצהירים כי ידוע לנו  .10

 והרשאה תקציבית מטעם המדינה. 
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שכר ההסכם המבוקש על ידינו עבור מתן השירותים, הינו כמפורט בהצעתנו והוא  .11

וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל  מוחלט, מהווה מחיר סופי

מין וסוג הכרוכות ו/או הקשורות ו/או הנובעות ממתן השירותים, על פי מסמכי 

 המכרז.  

', ניתנת בזאת 4הצעת המחיר המוצעת על ידינו, בנספח אאנו מצהירים בזה, כי  .12

לכל סוגי לאחר שקראנו היטב את כל מסמכי המכרז ונספחיו, והיא מתייחסת 

הסכם המצורף כמסמך מכרז וההשירותים הנדרשים במכרז זה בהתאם להוראות ה

  .ב'

 הננו מצהירים כי ידוע לנו שלשכר זה לא תתוסף כל הצמדה למדד. .13

אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז  .14

 ללא כל הסתייגות שהיא.

ה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה כאמור הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינ .15

 במסמכי המכרז.

( ימי עבודה מיום קבלת 7) שבעהאם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך  .16

את ההסכם על כל שינוייו ככול שיהיו ועל  מזמין, נמציא לההודעה על הזכייה

נספחיו כשהם חתומים על ידינו, לרבות כל המסמכים אותם אנו נדרשים להמציא 

 על פי מסמכי המכרז, כגון אישור על עריכת ביטוחים.

ככל שהצעה זו מוגשת על ידי תאגיד, אנו מצהירים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות  .17

גיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום והסמכויות הקבועות במסמכי התא

בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם לחתימתנו על 

   הצעה זו.  

 

 תאריך:______________ _______________ :חתימה וחותמת המציע
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 לתנאי הסף ניסיון המציע -'6אנספח 
 

 , לפיו:לתנאי הסף 6.5בהתאם לסעיף פירוט הניסיון המקצועי 
שנים שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז, שירותיי ייעוץ בתחום  5-"המציע סיפק במהלך ה

כאמור, התקשורת לגופים העוסקים בקידום פרויקטים בסביבה הימית והחופית,  כאשר לכל גוף 

 ."חודשים 18לתקופה העולה על סופקו השירותים 

 

הגופים להם , שניתנושירותיי הייעוץ  תיאור ופירוט
והפרויקטים בסביבה הימית  ניתנו השירותים
  והחופית שקודמו

ניתנו  השנים בהן
)יש  השירותים

לציין את משך הזמן 
שניתנו השירותים 

 לכל גוף(

עבורו ניתנו  פרטי הלקוח
השירותים + פרטי טלפון 
של איש הקשר מטעם 

  הלקוח
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 לתנאי הסף, לפיו: 6.6פירוט הניסיון המקצועי בהתאם לסעיף 
שנים שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז שירותיי ייעוץ בתחום  5-המציע סיפק במהלך ה"

שירותים לתקופה העולה על ה כאמור, סופקו, כאשר לכל גוף 2גופים ציבוריים 2התקשורת ללפחות 

 ."חודשים 18

 

                                                             
 ., משרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים או עירונייםוניציפאליותרשויות מ  2

גופים להם וה שירותיי הייעוץ שניתנותיאור ופירוט 
 ניתנו השירותים

השנים בהן ניתנו 
)יש  השירותים

לציין את משך הזמן 
שניתנו השירותים 

 לכל גוף(

עבורו ניתנו לקוח פרטי ה
השירותים + פרטי טלפון 
של איש הקשר מטעם 

 הלקוח
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 מסמך ב

 בתחום התקשורת ייעוץלשירותיי הסכם התקשרות 
 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ

 

 ______שנערך ונחתום ב________ ביום _____ חודש ______ שנת 

   ב י ן 

 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ         

 514971126ח.פ.    

 4206001, נתניה קריית השרון 16074ת.ד.   4צורן המרח'    

 09-7794343פקס:   09-7794333טל:    

 ("החברהו/או " "מזמין"ה)שתקרא להלן:    

 מצד אחד           

 _____________________________________  ל ב י ן 

 ________________ת.ז. / ח.פ./מס עוסק מורשה _                               

 _____________מרחוב: __________________                   

 __________   פקס:______________טל:_____                               

 חתימה:ע"י מורשי ה   

 ______________________________ ת.ז. ___                                

 _______________________________ ת.ז. __                                

 "(נותן השירותים)שייקרא להלן: "

 בתחום התקשורתייעוץ שירותיי ל 1/21 פומביונותן השירותים השתתף במכרז             והואיל

  ;והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז "(המכרז)להלן: "

בתחום והמזמין מעוניין להתקשר עם נותן השירותים לצורך קבלת שירותיי ייעוץ           והואיל

 , והכל כמפורט במסמכי ההסכם והמכרז; התקשורת

, היכולת, , המיומנותהמקצועי הידע, הניסיוןונותן השירותים מצהיר, כי הוא בעל             והואיל 

המכרז, והאמצעים הדרושים לביצוע כל התחייבויותיו על פי הוראות כ"א 

 ;ועל פי לוח הזמנים ההסכם, נספחיו וצורפותיו

מצהיר כי אינו מנוע, בין מכוח דין ובין מכל סיבה אחרת,  נותן השירותיםו והואיל         

 מלחתום על הסכם זה ומלקיים את התחייבויותיו על פיו;

ז בישיבת ועדת מכרזים אישרה את הזוכה במכר וועדת המכרזים של המזמין והואיל 

 ;מיום ______________

 לכן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1
 מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם.המבוא להסכם זה   .1.1

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.2
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 כותרות הסעיפים בהסכם נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.   .1.3

שהן  הוראות המכרז שלא הובאו או שלא יושמו בהסכם זה תחולנה על הסכם זה, ככל   .1.4

זה כדי לגרוע מהוראות המכרז ומכל ישימות ובשינויים המחויבים. אין בהוראות הסכם 

סעד לו זכאי המזמין על פי המכרז והאמור בהסכם זה לא ייחשב בבחינת הקלה או 

 ויתור על הוראה כלשהי מהוראות המכרז.

  במקרה של סתירה בין האמור במכרז לבין האמור בהסכם זה, תחולנה הוראות   .1.5

 ההסכם אלא אם נאמר במפורש אחרת.  

בין תוכן הנספחים ותוכן הסכם זה, תגברנה הוראות הסכם זה  במקרה של סתירה  .1.6

 והנספחים יפורשו בהתאם.

במקרה של סתירה בין האמור בהצעת נותן השירותים לבין האמור במסמכי המכרז,   .1.7

 יהיה נותן השירותים מחויב להוראה המחמירה מבניהן, אלא אם יקבע המזמין אחרת.

לשון רבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף ב  .1.8

 בהסכם במין זכר אף במין נקבה במשמע וכן להיפך. 

לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה או לחלק ממנו, אלא אם נעשה השינוי   .1.9

 או התיקון בכתב ונחתם על ידי כל אחד ממורשי החתימה של הצדדים להסכם. 

 יין לוח השנה הגרגוריאני. למנ –"חודש"  -בהסכם זה, "שנה" ו .1.10

  נספחים .2
 להסכם זה הינם כמפורט להלן:הנספחים 

 סודיות;שמירה על נוסח התחייבות ל  - '1נספח ב      

 נוסח התחייבות להיעדר ניגוד עניינים; –' 2נספח ב       

 .אישור ביטוחים ינספח –' 3נספח ב       

 

מסוים מהווה נספח להסכם, אף אם לא צורף אליו בכל מקום בו צוין בהסכם זה כי מסמך 

אף אם לא צורף להסכם בפועל ולא נכלל ברשימת  בפועל, יהווה המסמך הנ"ל נספח להסכם,

 הנספחים לעיל. 

 תנאים מתלים .3
התקשרות עם נותן השירותים בין שבאופן חלקי ובין שבאופן מלא תלויה ומותנה    .3.1

 "(. תקציבהאישור בקבלת אישור תקציבי )להלן: "

היה ולא יינתן אישור התקציב כאמור יהא רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי,   .3.2

ול לבטל את ההסכם או לבצע חלק מהשירותים המוגדרים בהסכם, הכל בהתאם לשיק

 דעתו הבלעדי של המזמין ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

יובהר, כי נותן השירותים לא יהיה זכאי בשום מקרה, לכל פיצוי, שיפוי או תשלום,   .3.3

מכל מין וסוג שהם בגין דחיית מועדים או ביטול ההסכם וכן לא יהיה זכאי בשום 

 ל מין וסוג שהם בגין ביטול המכרז. מקרה, לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום, מכ

 . סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה             
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  סכםמהות הה .4
בתחום התקשורת, במסגרתו נדרשים השירותים ייעוץ  שירותייהסכם זה הינו לאספקת 

 הבאים:

 הסברה, דוברות ויחסי  ,ליווי שוטף של החברה בייעוץ תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית .4.1

 ת.דברור פעילות החברה כגורם מקשר בין החברה לאמצעי התקשור .ציבור

מתן ייעוץ תקשורתי, אסטרטגי, והעלאת המודעות והחשיפה התקשורתית לפעילותה   .4.2

 .השוטפת של החברה והפרויקטים אותם היא מובילה, מקדמת ומבצעת

 היקף ההסכם .5
   12ולתקופה של מועד החתימה על ההסכם מו הינ בין הצדדיםהתקשרות סכם הה  .5.1

 "(. תקופת ההתקשרות)להלן: "חודשים 

 המזמין הבלעדי ובכפוף לאישור ועדת המכרזים של  דעתו על פי שיקול יהא רשאי מזמיןה  .5.2

 ת. ונוספ תקופות התקשרות 4-להאריך את תקופת ההתקשרות ב

, האם הסכם המזמין יודיע לנותן השירותים כחודש ימים לפני תום תקופת ההתקשרות  .5.3

ההתקשרות בין הצדדים יוארך בתקופת התקשרות נוספת. ללא הודעה כאמור, יראו את 

  הסכם ההתקשרות בין הצדדים כבטל.

כל על אף האמור לעיל, יהא רשאי המזמין, באופן חד צדדי ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ומ  .5.4

סיבה שהיא, להביא הסכם זה לסיומו באופן מיידי ו/או להקפיא את ההתקשרות לתקופה 

מסוימת, וזאת מבלי שתהיה לנותן השירותים כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין, והכל 

  בכפוף להוראות הסכם זה.

הודעה על הפסקת ההתקשרות תיעשה בכתב. תוקף ההודעה יהיה מיידי, או במועד אחר  .5.5

 בע מפורשות בהודעה.אם נק

עם תום תוקפו של הסכם זה או עם סיומו ו/או הקפאתו מסיבה כלשהי, לא יהא זכאי   .5.6

נותן השירותים לפיצוי, שיפוי או תשלום אחר כלשהו בקשר עם כל עניין הקשור ו/או 

 הנובע מהסכם זה ו/או מהפסקתו. 

עם הפסקת ההתקשרות ו/או מתן השירותים ו/או הקפאת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא,   .5.7

את כל החומר הרלוונטי המצוי בידיו ו/או כל מסמך לידי המזמין נותן השירותים  מסורי

 הקשור בשירותים נשוא ההסכם. 

היקף השירותים נשוא הסכם זה הינו בהתאם לצרכי המזמין, והמזמין לא מתחייב   .5.8

הינה השירותים  /הזמנות עבודה ו/או בכלל, והזמנת העבודהשירותים ו/או למינימום 

 קול דעתו הבלעדי של המזמין ובהתאם לצרכיו ואישור תקציבי מתאים. בהתאם לשי

הוראות ההסכם חלות על מתן השירותים, על כל הכרוך בכך והנובע מכך לרבות המצאת   .5.9

כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות ועל כל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי 

 הנחוץ לשם ביצועם. 

מזמין מסר ו/או ימסור ו/או רשאי למסור לנותני שירותים ידוע לנותן השירותים כי ה .5.10

בכל צורה ואופן שיראו לו  אחרים ו/או לגורמים שונים חלק מהשירותים נשוא הסכם זה

 על פי הוראות כל הסכם שיחתם בין המזמין לאותם גורמים. 
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המזמין לא יכיר בכל תביעה ו/או דרישה מצד נותן השירותים כלפי המזמין בקשר עם,  .5.11

עבורו על ידי נותני שירותים או עבור, עבודות אחרות כנ"ל המבוצעות על ידי המזמין ו/או 

  אחרים ו/או ספקים אלא אם נקבע אחרת במפורש בהסכם.

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום דבר מהאמור לעיל לא יתפרש כאילו הוא  .5.12

ור לאחר ו/או לאחרים בא לגרוע מכל הוראה בהסכם זה אשר לפיה רשאי המזמין למס

את ביצועו של כל חלק מהעבודות המהוות את נשוא הסכם זה ומזכותו של המזמין 

 להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודות נשוא הסכם זה. 

 נותן השירותים והתחייבויות הצהרות .6
ומאשר כי הוא בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לבצע את נותן השירותים מצהיר  .6.1

פי מסמכי המכרז, ההצעה והוראות הסכם זה, וכי יש בידיו את האמצעים העבודה על 

והידע למלא באופן מדויק ומלא את דרישות המזמין במסמכי המכרז ובהסכם זה על כל 

 נספחיו. 

נותן השירותים מצהיר כי הבין את מלוא צרכי המזמין ודרישותיו, לרבות אלו שנמסרו   .6.2

השירותים   לו במסגרת מסמכי המכרז, בחן באופן עצמאי ובעיני בעל מקצוע את כל היבטי 

ושאר הוראות להסכם ההתקשרות והתחייבויותיו על פי ההסכם, מסמכי המכרז, מסמך ג' 

ותים וכן ההשלכות הנובעות מיישומן בקשר עם הדין המתייחסות להענקת השיר

ותים, היקפם הצפוי ורמת השירותים, ומצהיר השירותים, הפעילות הכרוכה במתן השיר

   . כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את מסמכי המכרז על כל נספחיהם

ת ההיתרים והרישיונוהתקנים, השירותים מצהיר כי הינו בעל כל האישורים, נותן  .6.3

הנדרשים לשם ביצוע השירותים, בין אם נדרשו בהתאם לתנאי המכרז ובין אם לאו, וכי 

האמורים ימשיכו להיות בתוקף בכל זמן נתון במהלך  הוא מתחייב כי כל האישורים

 תקופת ההסכם ו/או מתן השירותים. 

בכל הקשור למילוי ומתחייב כי ישתף פעולה עם המזמין  נותן השירותים מצהיר  .6.4

על פי הוראות הסכם זה ויעמוד לרשות המזמין באופן שוטף וברמת זמינות  יבויותיוהתחי

 גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי המזמין. 

נותן השירותים מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו, אם ע"י מי   .6.5

נותן השירותים מתחייב כי הכלים, . ובמקצועיות הגבוהות ביותר מעובדיו במומחיות

ידע, כ"א והאמצעים ימשיכו להיות ברשותו עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו על פי ה

 המכרז והסכם זה.

נותן השירותים מתחייב בזאת לספק את השירותים נשוא הסכם זה בתום לב, בנאמנות,   .6.6

בהקפדה ולשביעות רצונו המלא של המזמין, תוך התחייבות לעשות את כל הדרוש למתן 

 השירותים.

ן השירותים מתחייב לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי המזמין, עובדי המזמין והקשורים נות  .6.7

 עמו, ולא לעשות כל מעשה או פעולה העלולים להזיק למזמין, לשמו הטוב, ולתפקודו. 

נותן השירותים מתחייב לבצע התאמות, שינויים ושיפורים במתן השירותים לפי דרישות   .6.8

המזמין וכמפורט בהסכם זה, בכפוף לאמור בנוגע למהות השירותים ולתנאים לעריכת 

 שינויים במסמכי המכרז, בהצעת נותן השירותים ובהסכם זה. 
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שוטף בכתב ובע"פ למזמין נותן השירותים מתחייב למסור בכל עת שיידרש לכך, דיווח   .6.9

ולנציגיו בכל הקשור לביצוע העבודה ולמסור למזמין כל נתון, מידע או מסמך המצוי בידו 

 והקשור לביצוע הסכם זה. 

נותן השירותים מתחייב בזאת, כי השירותים וכל מסמך ו/או פעולה שיבוצעו על ידו  .6.10

ובהתאם אל, ולתקנות הרלוונטיים החלים בישרבמסגרתם יהיו בהתאם לחוקים 

 לדרישות ולקריטריונים של הרשויות הרלוונטיות. 

נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי אין מניעה חוקית, חוזית או אחרת, לרבות בהתאם   .6.11

למסמכי ההתאגדות של נותן השירותים, להתקשרותו בהסכם זה ולמתן השירותים על 

 ידו. 

ו/או הפרת תנאי מתנאיו פרתו הינו מעיקרי ההסכם והסעיף זה על סעיפי המשנה שבו 

   .תהווה הפרה יסודית של ההסכם

 כספיתהתמורה ה .7
ולמילוי כל התחייבויותיו על פי  בתמורה לשירותים שיעניק נותן השירותים למזמין .7.1

 בהצעת המחיר שצרףריף המוגדר תעליקבל נותן השירותים תמורה בהתאם  ההסכם,

    .'4להצעתו במכרז כנספח אנותן השירותים 

, ובמסגרת הגשת החשבונית, על נותן השירותים נותן השירותים יגיש למזמין חשבונית .7.2

לאחר אישור החשבונית על ידי נציג להגיש דו"ח פירוט השעות בגינן ניתנו השירותים. 

 יום. 60+ הכספית בתנאי שוטף  השירותים התמורה ןהמזמין, תשולם לנות

למכרז כוללת כיסוי מלא של כל ' 4יובהר בזאת, כי התמורה המפורטת בנספח א .7.3

ההוצאות הישירות והעקיפות הנלוות למתן השירותים נשוא המכרז, נספחיו וההסכם, 

 פרט לנסיעות. 

התעריף לתשלום עבור נסיעות שיבוצעו במסגרת פגישות עבודה לצורך מתן השירותים  .7.4

 ברוטו לקילומטר בתוספת מע"מ. ₪  1.4נשוא המכרז יהיה בסך 

בהצעת המחיר דים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לתשלום המצוין מוסכם בין הצד .7.5

לא ישולם על ידי המזמין לנותן השירותים, לא במהלך מתן השירותים ' 4שבנספח א

ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם 

אחר מטעמו, אלא  ו/או כל הנובע מהם, לא לנותן השירותים ולא לכל אדם או גוף

   בהתאם להסכם בכתב שיחתם מראש.

 

 אחריות נותן השירותים .8

לטיב השירותים שסופקו ו/או היו צריכים  נותן השירותים יהיה אחראי כלפי המזמין .8.1

 להיות מסופקים על ידו.

אין באישור המזמין למסמכים ו/או לתוצרים שהוכנו על ידי נותן השירותים או של  .8.2

ו/או במתן הנחיות לנותן השירותים, כדי לשחרר את נותן השירותים הפעולות שביצע 

 מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

ו/או ו/או פגיעה יישא באחריות בלעדית ומלאה לכל נזק ו/או אובדן  נותן השירותים .8.3

צד כל לו/או  ו/או לרכוש רמו למזמין ו/או למי מטעמושייג מכל מין וסוג שהם,תקלה 
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ו/או מי מטעמו על פי עם הפרת איזה מהתחייבויות נותן השירותים  שלישי אחר, בקשר

ההסכם, לרבות בקשר עם כל נזק ו/או אובדן ו/או ליקוי ו/או תקלה מכל מין וסוג שהם 

שנגרמו בשל מתן שירותים באופן רשלני ו/או שאינו מקצועי, שלא בהתאם להוראות כל 

מוסמכת בקשר עם ו/או הבהרה ו/או גילוי דעת של רשות דין ו/או בניגוד לכל דרישה 

 היה מודע להם ובין שלא.  האמור, בין שנותן השירותים

הראשונה בגין כל נזק  נותן השירותים יפצה ו/או ישפה את המזמין, מיד עם דרישתו .8.4

מי  ו/או לכל מכל מין וסוג שהם, שייגרמו למזמין ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה

לשאת, לפי העניין, בקשר עם כל  , לרבות צד שלישי ו/או שאותו יידרש המזמיןמטעמו

ר עם האמור בסעיף ו/או של כל מי מטעמו, בקש מעשה ו/או מחדל של נותן השירותים

מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק  , ונותן השירותיםלעיל 8.3

  וסוג בקשר לכך.   מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין

סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו 

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

  סודיות ובעלות במידע .9

לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ושלא להעביר מתחייב בזאת,  נותן השירותים .9.1

 ו/אונתונים ו/או  ו/או קבציםחומרים כל מידע ו/או בין במישרין ובין בעקיפין,  לאחרים,

מאחרים  שהגיעו לידיו או שקיבלם מהמזמין ו/אוו/או כל מידע אחר, מסמכים 

  "(.המידע)להלן: "הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם הסכם זה 

דיו ו/או לעובדיו ו/או למי נותן השירותים מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמידע אשר יגיע לי  .9.2

מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או בקשר עמו הינם רכוש המזמין 

ו/או למי מטעמו בקשר עם  וכי הוא מתחייב להחזיר כל מסמך ו/או כל מידע שנמסר לו

 הסכם זה מיד בתום הטיפול בו לצורך הסכם זה. 

מטעמו לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש בכל מובהר בזאת כי נותן השירותים ו/או מי  .9.3

מידע ו/או חומר כאמור אלא אם קיבלו את הסכמת המזמין בכתב ומראש ובהתאם 

 לתנאי ההסכמה. 

התוצרים שיתקבלו במסגרת ההתקשרות בין בצדדים הינם קניינו מודגש בזאת כי כל  .9.4

הבלעדי של המזמין, והוא יהא רשאי לעשות כל שימוש על פי שיקול דעתו הבלעדי במידע 

ובתוצרים שיתקבלו לידיו, וזאת מבלי שיצטרך לקבל כל רשות או הסכמה מצד נותן 

 השירותים. 

מידע שהגיע לידיו תוך כדי כל ומר ו/או שלא להעביר כל ח תים מתחייב בזאתנותן השירו .9.5

עבודתו עבור המזמין ו/או כתוצר עבודתו על פי הסכם זה, לכל גורם, לרבות גורמים 

הקשורים למזמין, ואף לא להפיצם לנותני שירותים אחרים של המזמין, אלא באמצעות 

 המזמין או על פי הנחיותיו בכתב.

ת תוצרי השירותים במקום מתאים נותן השירותים מתחייב להחזיק את המידע וא .9.6

 ושמור, ולעשות את כל הנדרש כדי שהמידע והחומר לא יגיעו לידי מי שלא הוסמך לכך. 

עם הפסקת ההתקשרות ו/או מתן השירותים ו/או הקפאת ההתקשרות, מכל סיבה   .9.7

ו/או  הנתוניםו/או  החומריםו/או  התוצריםשהיא, יעביר נותן השירותים למזמין את כל 
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ו/או שהוכנו עבור המזמין שיגיעו לנותן השירותים  ,ים ו/או כל מידע אחרהמסמכ

ככל שיידרש יעמיד נותן השירותים לרשות , ובמסגרת מתן השירותים נשוא ההסכם

כדי שיוכל המזמין להשתמש במידע או בתוצרי השירותים באופן  המזמין כל סיוע

 עצמאי. 

מוסכם כי מחלוקת כספית ככל שתהיה בין נותן השירותים לבין הזמין לא כמו כן,   .9.8

מידע למזמין ו/או למי כל מסמכים ו/או תוצרים ו/או תהווה עילה לעיכוב בהעברת 

 .מטעמו

סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו 

   תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 איסור לניגוד עניינים .10
נותן השירותים מתחייב בזאת כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד  .10.1

עניינים ומצהיר כי לא מתקיים, במעמד חתימת ההסכם, כל ניגוד עניינים בין כל פעילות 

אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של מי מעובדיו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על 

 סכם זה.פי ה

 נותן השירותים מתחייב למלא נספח "ניגוד עניינים" להסכם ההתקשרות.  .10.2

בזאת להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי נותן השירותים מתחייב  .10.3

 נותן השירותיםתפקידיו על פי הסכם זה לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת של 

 ן.יו/או של עובדיו, במישרין ו/או בעקיפ

ככל שבמהלך תקופת ההסכם יתברר כי יש חשש לניגוד עניינים כאמור מתחייב נותן  .10.4

השירותים לעדכן ללא דיחוי את המזמין. במקרה כאמור המזמין יחליט כיצד לנהוג. ככל 

הפסקת ההתקשרות עקב חשש לניגוד עניינים, תופסק ההתקשרות ולנותן ל שיוחלט ע

שה ו/או תביעה עקב כך. בוטל ההסכם כאמור, השירותים לא תהיה כל טענה ו/או דרי

ישלם המזמין לנותן השירותים את התמורה היחסית של התשלומים המגיעים לנותן 

 אותה ביצע נותן השירותים בפועל.  השירותים בהתאם לעבודה

זה, כי כל עוד הסכם , בטרם נחתם הסכם כי הובהר לו וכי ידוע לומצהיר נותן השירותים  .10.5

יפין בעצמו ו/או כשותף ו/או כנותן יהא רשאי להשתתף במישרין ו/או בעק, לא זה בתוקף

בקשר עם מכרזים  בכל דרך אחרת, עם כל גוף אשר ישתתף ו/או יתמודדשירותים או 

, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא בתנאי שתוגש בקשה עתידיים של המזמין

 נתן על פי שיקול דעתובגינה, אישור מראש וכתוב של המזמין שיי מתאימה ויתקבל

  הבלעדי.

בות נותני שירותים אחרים מתחייב בזאת לא לספק לכל צד שלישי, לר נותן השירותים .10.6

לשירותים הניתנים במסגרת או למישהו מטעמם, כל שירות או מידע בקשר  של המזמין

ו/או בקשר לכל שירות אחר בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת במישרין ו/או  הסכם זה,

א בתמורה, פרט בעקיפין לשירותים נשוא ההסכם, בין שהשירות הוא בתמורה ובין של

, אלא אם כן החלים עליו מפורשות מתוקף הסכם זה ועל פיו לשירותים מטעם המזמין

 מראש ובכתב.  ניתנה הסכמה של המזמין

 קרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאיעל סעיפי המשנה שבו הינו מעיסעיף זה 
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   תהווה הפרה יסודית של ההסכם. מתנאיו

 

 יקיזוז וניכו .11
המזמין יהיה רשאי לנכות ולקזז מכל סכום או פיצוי שיגיע לנותן השירותים לפי הסכם  .11.1

תן השירותים, זה ו/או לפי כל דין. כמו כן, יהיה רשאי המזמין לנכות מכל סכום שיגיע לנו

 כל סכום שיהיה חייב בניכויו על פי כל דין ו/או על פי הוראות ההסכם. 

 הסבת ההסכם או המחאתו .12

   לפי ההסכם או מכוחו, כולן או חלקן, אסורות בשעבוד  זכויותיו של נותן השירותים .12.1

 כלשהו.    

זכויותיו על פי לאחר את  ו/או להעביררשאי להסב ו/או להמחות אינו  נותן השירותים .12.2

כמו  ובכתב. ם ממנו, אלא באישור מראש של המזמיןאת החובות הנובעיאו ו/ההסכם 

כן, אין נותן השירותים רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים נשוא ההסכם, כולם 

הא רשאי לסרב ליתן את י מזמיןהאו מקצתם, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. 

, או להסכים בתנאים שימצא ויבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתכאמור מכל ס והסכמת

  .מזמיןלנכון. כל הסבה ו/או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את ה

חלק כלשהו מתן השירותים או ב אחר נותן שירותיםלהעסקת  נתן המזמין את הסכמתו .12.3

מאחריותו נותן השירותים האמורה פוטרת את  ה, אין ההסכמשירותיםשל ה

שא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או יי נותן השירותיםומהתחייבויותיו על פי ההסכם ו

 אחר.נותן שירותים אותו מחדל של 

כל מסירה או העברה שיתיימר נותן השירותים לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא  .12.4

 בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

של נותן השירותים לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד זכויותיו  .12.5

 כלשהו.

 סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי 

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.מתנאיו 

      אי תחולת יחסי עובד מעביד .13
       

 מתן השירותיםח האדם הדרוש ללספק על חשבונו הוא את כומתחייב  נותן השירותים .13.1

לצורך מתן השירותים מתחייב להעסיק  נותן השירותים. מכרז וההסכם מכוחונשוא ה

ו/או עובדים מקצועיים, מנוסים ובעלי כל ההכשרות ו/או ההשכלה ו/או הרישיונות 

ברמה מקצועית  מתן שירותיםו/או האישורים הנדרשים, ככל שנדרש, לההיתרים 

  הגבוהה ביותר.באיכות ו

נותן השירותים מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין נותן  .13.2

השירותים ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין יחסי עובד מעביד בכל הנוגע למתן 

 השירותים למזמין בהתאם להסכם זה.

נותן השירותים המבצע את השירותים נשוא ההסכם מצהיר כי הוא מבצע אותם כקבלן  .13.3

עצמאי לצורך ביצוע השירותים, והוא בלבד יהיה אחראי לכל אובדן, פיצוי, תשלום או 
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נזק מכל סיבה שהיא שיגרמו לו, לעובדיו, סוכניו ו/או כל צד שלישי בעקבות ביצוע 

 ם בגין הנ"ל. השירותים והמזמין לא יישא בכל תשלו

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם  .13.4

יוצרים יחסי עובד ומעביד, אלא יחסים בין מזמין לקבלן עצמאי המספק למזמין 

 שירותים על בסיס קבלני ומקבל תמורת השירותים כמתחייב ממעמד זה. 

ם ולמי מטעמו במתן השירותים נשוא מובהר בזאת, כי לא תהיינה לנותן השירותי .13.5

ההסכם זכויות של עובדים אצל המזמין והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או הטבות 

 כלשהן בקשר לביצוע הסכם זה ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או הפסקתו מכל סיבה שהיא. 

עוד מובהר, כי נותן השירותים יהיה אחראי לבדו לכל תביעה של מי מטעמו הנוגעת  .13.6

 יחסי העבודה שבינו ובינם או להעסקתם במתן השירותים. ל

מוסכם בין הצדדים, כי במידה והמזמין יתבע על ידי עובד נותן השירותים או מי מטעמו  .13.7

בכל עילה שהיא הקשורה להסכם זה, ישלם נותן השירותים כל תשלום, פיצוי, הוצאה, 

ך להתגונן בפניה, שכר טרחה או תשלום אחר הנדרשים או הכרוכים בתביעה ובצור

 וישפה את המזמין בגין כל סכום או תשלום שיישא בו.

מוסכם בין הצדדים, שאם ייקבע, כי למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי  .13.8

ביטוי בהסכם זה התקיימו יחסי עובד ומעביד בין המזמין ובין מי מטעם נותן 

נותן השירותים את המזמין  השירותים, ובשל כך יחויב המזמין בתשלום כלשהו, ישפה

 על כל חבות שיישא בה כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, ככל שיהיו.

סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו 

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 ביטוח .14

ל פי כל מבלי לגרוע מאחריותו של נותן השירותים בהתאם להוראות הסכם זה וע .14.1

דין, יערוך נותן השירותים, על חשבונו, למשך כל תקופת ביצוע התחייבויותיו על 

פי הסכם זה, ביטוחים לכיסוי אחריותו בהתאם לאישור קיום הביטוחים )להלן: 

חבות מעבידים וביטוח אחריות  "אישור ביטוח אחריות כלפי צד שלישי,

 .3מקצועית"(, הנלווה להסכם זה כנספח ב'

נותן השירותים ימציא למזמין, במועד שלא יאוחר ממועד החתימה על הסכם  .14.2

זה, את אישורי הביטוח האמורים כשהם חתומים על ידי חברת ביטוח המורשית 

 לפעול בישראל.

-ואי -המצאת אישורים חתומים כאמור, תהווה תנאי מוקדם להתחלת העבודה  .14.3

   המצאתם במועד תיחשב להפרה יסודית של החוזה.

ותן השירותים פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לאובדן ו/או נזק נ .14.4

ו/או חבות המבוטחים ו/או אמורים להיות מבוטחים לפי האמור בסעיף זה, 

  ובכלל זה הפטור ניתן גם לגבי סכומי ההשתתפות העצמית.

נותן השירותים מתחייב להחזיק בתוקף את הביטוחים המפורטים לעיל במשך  .14.5

  פת ההתקשרות עם ההחברה.כל תקו
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בכל האמור לביטוח אחריות מקצועית, מתחייב נותן השירותים להחזיק פוליסת  .14.6

ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי מעשיו ו/או מחדליו למשך תקופה רציפה כל עוד 

  אחריותו מתקיימת. 

נותן השירותים מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח,  .14.7

י הביטוח במועדם, ולעשות כל פעולה, אם יידרש לעשותה על ידי לשלם את דמ

  החברה, כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך. 

ביטוחי נותן השירותים יהיו ראשוניים וקודמים לביטוחי החברה ויכללו סעיף  .14.8

בדבר ויתור מבטחי נותן השירותים על זכות לשיבוב/תחלוף כלפי החברה, 

 הבא מטעמה.עובדיה, מנהליה וכל 

על דרישת תשלום פרמיות  -מראש ובכתב  -נותן השירותים ומבטחיו מוותרים  .14.9

 ו/או דמי השתתפות עצמית מהחברה בגין ביטוחי נותן השירותים. 

היקף הכיסוי הביטוחי, תנאיו וגבולות האחריות הנזכרים באישורי הביטוח הם  .14.10

לעדכן את ביטוחיו מזעריים בלבד, ועל נותן השירותים להעריך את סיכוניו ו

   בהתאם.

נותן השירותים פוטר בזאת את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לפוליסות  .14.11

 מספקות אשר ערך.-ביטוח בלתי

והפרתו ו/או הפרת תנאי  -סעיף זה, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם  .14.12

 מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 סיום ההסכם .15

בכל מקרה בו הפר בלבד, יהא רשאי להביא הסכם זה לסיומו, באופן חד צדדי, המזמין  .15.1

נותן השירותים את ההסכם, הפרה שאיננה יסודית, ובלבד שניתנה לנותן השירותים 

ימי עבודה, ונותן השירותים לא תיקן את ההפרה, תוך התקופה  10הודעה מוקדמת של 

 האמורה. 

בכל מקרה בו הפר זה לסיומו, באופן חד צדדי, , יהא רשאי להביא הסכם המזמין בלבד .15.2

נותן השירותים את ההסכם הפרה יסודית, ובלבד שניתנה לנותן השירותים הודעה 

 ימי עבודה, ונותן השירותים לא תיקן את ההפרה תוך התקופה האמורה.  3מוקדמת של 

, כאמור בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( -לצרכי הסכם זה "הפרה יסודית" .15.3

והוראותיו של חוק זה יחולו על הפרת הסכם זה בנוסף לכל סעד אחר  1971 –התשל"א 

הקבוע בהסכם דנן. בנוסף לכך, מוסכם כי לכל אחד מן המעשים הבאים הינו הפרה יסודית 

 של ההסכם:

נותן השירותים הפר הוראה מהוראות הסעיפים בהסכם שמצוין בהם כי הם  א.             

 עיקריים ויסודיים בהסכם.

הוחל בהליכים משפטיים כנגד נותן השירותים שיש בהם נגיעה לכינוס    ב.           

נכסים, הסדר עם או לטובת נושים, פירוק מסוג כלשהו ו/או חיסול עסקים 

 באופן אחר.

אם  איחור או אי קיום הוראה מהוראות הסכם זה לא יחשב כהפרתו רק   ג.            

לא הייתה השליטה עליו, וללא רם על ידי כוח עליון שלנותן השירותים נג
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ינקוט בכל צעד סביר כדי  אשמת נותן השירותים ובתנאי שנותן השירותים

מיד על קרות האירוע של  יום הוראות ההסכם וכן יודיע למזמיןלמנוע אי ק

  כוח עליון. 

יהא רשאי, באופן חד צדדי, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ומכל המזמין בלבד, ורק הוא, . 15.4

ימי עבודה ו/או  15סיבה שהיא, להביא הסכם זה לסיומו, בהתראה מראש ובכתב של 

להקפיא את ההתקשרות לתקופה מסוימת, וזאת מבלי שתהיה לנותן השירותים כל 

 טענה ו/או דרישה כלפי המזמין, והכל בכפוף להוראות הסכם זה.

. נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ביטול ההסכם ו/או 15.5

הפסקת ההתקשרות ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופת התקשרות נוספת, 

 הוא מוותר בזאתהנה זכות המוקנית למזמין, וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים 

 ענה בשל כך.באופן בלתי חוזר כי יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל ט

. עם תום  תוקפו של הסכם זה או עם סיומו ו/או הקפאתו מסיבה כלשהי, לא יהיה נותן 15.6

השירותים זכאי לפיצוי, שיפוי או תשלום אחר כלשהו בקשר עם כל עניין הקשור ו/או 

הנובע מהסכם זה ו/או מהפסקתו, וזאת למעט יתרת התמורה המגיעה לו בגין 

 בפועל עד למועד תום ההתקשרות. שירותים שניתנו על ידו 

. יובהר, כי ביטול הסכם עם נותן השירותים בגין הפרת התחייבויותיו על פי ההסכם 15.7

לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת למזמין בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם 

   להוראות כל דין. 

  שונות. 16

ייחודית לדון בכל המכות השיפוט מוסכם בזה במפורש, כי לביהמ"ש המוסמך בת"א ס. 16.1

המחלוקות ו/או הסכסוכים שנתגלו בין הצדדים, בקשר עם הסכם זה, פרשנותו, ביצועו, 

 הפרתו וסיומו. 

הסכמה של צד לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  . 16.2

על פי  לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לוממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

במקרה אחר ואין ללמוד  ההסכם במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות

 י הסכם זה. מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפ

של צד  רכוויתואו הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו יתור, ו. שום ו16.3

כולן או מקצתן בכל עת  על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו,

     שימצא לנכון. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

  ______________________________________________ 

 המזמין                                                    נותן השירותים
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 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות - 1נספח ב 
 

 לכבוד

 "(המזמיןהחברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ )להלן: "

 א4רחוב הצורן 

 נתניה

 של המזמיןהתחייבות לשמירת סודיות ואי הוצאת מידע  הנדון:

 "(        המזמיןהואיל     והחברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ )להלן: "

 בתחום ייעוץ  שירותייל 1/21מעוניינת להתקשר עמכם במסגרת מכרז פומבי                

 "(;המכרז)להלן: " התקשורת               

         לספק שירותיי זכה במסגרת המכרז ___________________ הואיל    ונותן השירותיםו

  ייעוץ תקשורתי, אזי מתחייב נותן השירותים כדלקמן:              

                      

 :הנני מתחייב כדלקמן               

כל מידע שהגיע אליי מהמזמין ו/או בקשר אליו שאינו מצוי לא להעביר לאחר  .1

ישיר ובין עקיף, השייך למזמין ו/או  בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין

הנוגע אליו ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות 

ת, דו"חות, תוכניות, שרטוטים, האמור, נתונים, מסמכים, תשריטים, תוכנו

קבצים, קבצי מיפוי דיגיטלים בפורמטים שונים, דיאגרמות, טבלאות, נתון עיוני, 

ו/או  וגיבויים של נתונים ו/או מידע ו/או מסמכים מדעי, מעשי, נתונים כספיים

 "(. המידע)להלן: "קבצים 

בודתי, הנם סודיים לידיי במסגרת ע אשר יגיעמידע ההנני מצהיר כי ידוע לי, כי כל  .2

כל מסמך ואין לפרסמם. מבלי לגרוע מן האמור, הנני מתחייב בזאת, שלא להוציא 

אלא אם  ניתן אישור מראש ובכתב  המזמין, מאתרו/או כל נתון ו/או כל מידע אחר 

של נציג המזמין, וכן הנני מתחייב לדווח על כל הוצאה של חומר שכזה אשר הובאה 

 רי ו/או העובדים עמי ו/או הממונים עליי. לידיעתי על ידי מי מחב

נשוא המכרז או לאחר מכן ללא מתן השירותים תקופת הנני מתחייב כי במשך  .3

הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם ו/או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את 

ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד  המידע

 כלשהוא.

ו/או לא להרשות לאחרים העתיק הודיע, למסור, ללא ללשמור בסוד והנני מתחייב  .4

ו/או לא לאפשר לאחרים לקבל ו/או לראות מידע או חלק ממנו, שכפול, העתקה, 

וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך מתן השירותים נשוא המכרז  צילום, תדפיס

 בלבד. 

מידע שקשור בתכולת העבודה הנדרשת לגורם חיצוני הנני מתחייב כי כל העברת  .5

 בכתב של הגורם המוסמך מטעם המזמין.  תיעשה רק לאחר אישור
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הנני מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת  .6

 אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

ך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים להגביל את הגישה למידע אהנני מתחייב  .7

 נשוא המכרז. במתן השירותיםבפועל 

 להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו.הנני מתחייב  .8

נשוא מתן השירותים לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע להנני מתחייב ש .9

  בלבד.המזמין המכרז ו/או למידע עפ"י הוראות 

מטעמו  למירשאי לגלות את המידע לעובדיו ו/או  םנותן השירותייובהר בזאת, כי  .10

בכפוף ו מזמיןכרז בלבד וכן בהתאם להנחיות הנשוא המ מתן השירותיםלצורך 

 .תחייבויות הסודיותהעל ה מי מטעמולחתימת העובדים/

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או  .11

לא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על שהפך להיות נחלת הכלל ל

פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות 

מצד ג' כדין ללא הפרת נותן השירותים במידע הסודי ו/או מידע שהתקבל בידי 

  חובת סודיות.

ו/או מי מטעמי חובה להביא לידיעת עובדי ו/או קבלני המשנה מטעמי הנני מתחייב  .12

 זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה  מזמיןלהיות אחראי כלפי ההנני מתחייב  .13

או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת 

בגין כל האמור ובין  ואי לבדיהיה אחר נותן השירותיםהתחייבותי זו, וזאת בין אם 

 אם יהיה אחראי ביחד עם אחרים.

כל מידע מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או מזמין להחזיר לידי ההנני מתחייב  .14

מתן שהגיע לחזקתי או לידי עקב  מזמין,או השייך ל המזמיןשקיבלתי מאחר 

נתי ן השירותים או חומר שהכאו שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מת השירותים

הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר . כמו כן, המזמין עבור

 כאמור או של מידע.

 ו/או הנמצא ברשות מזמיןמקרה שאגלה מידע כאמור השייך ל בכלהנני מתחייב כי  .15

אית זכות תביעה נפרדת ועצמ מזמין, תהיה לוו/או הקשור לפעילויותי המזמין

 שלעיל.  תבגין הפרת חובת הסודיו יכלפי

 הנני מתחייב לשמור על היבטי "צנעת הפרט" הקשורים למזמין ולעובדיו.  .16

ומסירתו  מתן השירותיםהנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך  .17

וחוק הגנת הפרטיות  1997 –לאחר מהווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז 

 .1981 -התשמ"א

 חתימה:________________________  :_____________נותן השירותיםשם 

 חותמת:_____________________  _______תאריך:____________
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 התחייבות להיעדר ניגוד עניינים –2נספח ב 
 

 שנערכה ונחתמה ב__________ ביום__________ בחודש__________ בשנת_________

 על ידי:

 : _______________________הזוכה

 מרח': ________________________

 טל: ___________________ פקס: ________________

 "(;נותן השירותים)להלן: "

 

 "(      המזמיןחוף הים התיכון בע"מ )להלן: "הממשלתית להגנות מצוקי הואיל         והחברה 

 ייעוץ   שירותיי ל 1/21לאחר שזכה במכרז פומבי  התקשרה עם נותן השירותים                   

 "(;המכרז)להלן: " בתחום התקשורת                   

 

 השירותים ולאחריהם;והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן      והואיל 

 כדלקמן: לפיכך הנני מתחייב כלפי המזמין

נשוא לי, במהלך תקופת מתן השירותים הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה  .1

ו/או קשרים עסקיים או קשרים אחרים  מכרז,  ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא,ה

 עם גורמים בקשר עם מתן השירותים נשוא המכרז. 

העשוי להימצא שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא הנני מצהיר ומתחייב  .2

במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים, אלא אם  ,מזמיןה בניגוד עניינים עם

  .בל לכך אישור מראש ובכתב של המזמיןכן התק

באופן מיידי, על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול  למזמין הנני מתחייב להודיע .3

 להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

י, להתקשר עם כל גורם על כל כוונה של מזמיןלדווח מראש ל הנני מצהיר ומתחייב .4

 , ולפעול בהתאםף זהיותיי בסעי, בניגוד להתחייבולעיל 2-3בסעיפים כאמור 

רשאי שלא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת  מזמיןבעניין. ה המזמין להוראות

הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם 

 להוראות אלו, בהקשר זה.

 ולראיה באתי על החתום:

 _____:____________חתימה:___________________ נותן השירותים
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 חנספחי ביטו –3נספח ב 
 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYYהאישור)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל 
תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר את כל 

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

החברה הממשלתית להגנות שם: 
 מצוקי חוף הים התיכון בע"מ

  שם: 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

אספקת ☐
 מוצרים

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 514971126ח.פ.  

 מען:  1604השרון נתניה ת.ד.  מען: קרית

 

 כיסויים            

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
הפוליס

 ה

נוסח 
ומהדור

ת 
הפוליס

 ה

תאריך 
 תחילה

גבול האחריות/ סכום  תאריך סיום
 ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים 
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות 
 מקצועית

, 326, 325, 303 ש"ח 3,000,000    
304 ,309 ,328 ,
329 (6 

 חודשים(
, 315, 307, 321 ש"ח 3,000,000     צד ג'

328 ,302 ,304 
307 ,309 ,322 

,329 
אחריות 
 מעבידים

    18,000,00
למקרה  0

 ולתקופה

  302, 328, 319 ש"ח

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
038 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
לאחר משלוח הודעה  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור

 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי          

 


