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 נהלהמפרק  .1

 למכרז רקע 

( מזמינה בזאת קבלת הצעות "החברה"בע"מ )להלן: החברה הכלכלית לפיתוח שדרות עיריית שדרות באמצעות 

חברי  והמועצות בעוטף עזה שדרות ילויות, הנחות והטבות לתושבי" שיקדם פעמועדון צרכנותלהקמת והפעלת "

"י ההוראות ובהתאם לדרישות המכרז והנספחים ( הכול עפ"השירותים")להלן:  המועדון )כפי שיוגדרו להלן(

 המצורפים.

 מכרזתנאים בעיקרי הטבלת ריכוז 

 פרטים נושא

 כולל מע"מ₪  1,000  המכרזמסמכי עלות 

 15.8.2022 פרסום מכרזמועד 

 31.8.2022  חברהמועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה ל

 5.9.2022 לשאלות ההבהרה החברהמועד אחרון לפרסום מענה 

 15.9.2022 מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

  גובה ערבות ההצעה □

  ההצעהותוקף ערבות  התאריך תום  תוקף הצע □

 מדד □

25,000  ₪ 

31.12.2022 

 2022שנת  יולי בגין חודש

 1 -עד  מספר זוכים במכרז □

 30 %משקל מחיר אופן קביעת הזכיה במכרז □

 70 %משקל איכות

 

 

 ועדים אלה לבין מועדים אחרים המופיעים בגוף המכרז, קובעים המועדים בטבלה זו.במקרה של סתירה בין מ

 

רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת  החברה

 ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה.

 

או  או צמודה לכל חודש אחר מובהר מוסכם כי ערבות בסכום גבוה מהנדרש או ערבות שאינה צמודה למדד

 .מאוחרת מהתקופה שנדרשה, תחשב כערבות תקינה לכל דבר ועניין ערבות לתקופה
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 1.3 טופס פרטים מזהים של המציע
 

 

 )בשני עותקים( חובה למלא טופס זה

 

 

 

 

  שם המציע

  מס' עוסק מורשה

  מס' חברה

  כתובת

  טלפון

  טלפון סלולרי

  פקס

  דוא"ל

 

 

 

 חתימה מטעם המציע מורשהפרטי 

 _____________  דוגמת חתימה__________________________ת"ז __________________ שם

 _____________  דוגמת חתימה__________________________ת"ז __________________ שם

 _____________  דוגמת חתימה___________________________________________ת"ז _ שם
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 1.3נספח  טופס פרטים מזהים של המציע
 

 

 )בשני עותקים( חובה למלא טופס זה

 

 

 

 

  שם המציע

  מס' עוסק מורשה

  מס' חברה

  כתובת

  טלפון

  טלפון סלולרי

  פקס

  דוא"ל

 

 

 

 חתימה מטעם המציעפרטי מורשה 

 _____________  דוגמת חתימה__________________________ת"ז __________________ שם

 _____________  דוגמת חתימה__________________________ת"ז __________________ שם

 _____________  דוגמת חתימה__________________________ת"ז __________________ שם
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 כישת מסמכי המכרז ותשלום עבור השתתפות במכרז ר .1.1

בר לב בכתובת  החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי  .1.1.1

)אלף שקלים ₪  1,000, תמורת תשלום של 9:000 – 13:00ת ה' בין השעו -_ בימים א' שדרות, 6

 שלא יוחזרו.   כולל מע"מ חדשים(

רז לאחר שרכש את מסמכי המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות איחור אי השתתפות המציע במכ .1.1.2

במועד מסירת ההצעה, וכן ביטולו של המכרז על ידי המזמין, לא יהוו עילה להחזרת התשלום. 

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי המזמין, בשעות הנ"ל. תנאי 

 להגשה הינו רכישת מסמכי המכרז.

יק במסמכי המכרז, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות כל המחז .1.1.3

בהם כל שימוש, זולת למטרת הגשת הצעתו במכרז זה, בלא אישור מראש ובכתב ממחבר ועורך 

 המכרז.

 על המציע לצרף להצעתו את אישור רכישת מסמכי המכרז. .1.1.4

 sderot.org.ilwww.ניתן לצפות במסמכי המכרז באתר החברה שכתותבתו  .1.1.5

 

 הגשת ההצעה .1.2

את ההצעה  "טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז".1בפרק  את ההצעה יש להגיש עד למועד הנקוב .1.2.1

 – 13:00בין השעות  החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מיש להניח בתיבת המכרזים הנמצאת 

 בלבד. הצעה שתוגש לאחר המועד תחשב כאילו לא הוגשה כלל.  09:00

 שאי, עפ"י שיקול דעתו, לדחות כל מועד הקבוע במכרז. המזמין ר .1.2.2

 

 פרטים מזהים  .1.3

 .הפרטים המזהים של המציעבו יצוינו  1.3כנספח המצ"ב בנוסח  טופס פרטים מזהיםיש לצרף להצעה 

 

 מבנה ההצעה .1.4

 . )למעט דף הצעת מחיר( יש להגיש בעותק אחדאת ההצעה  .1.4.1

במעטפה ראשית נפרדת ללא זיהוי המציע. על המעטפה יהיה רשום מספר המכרז  ההצעה תוגש .1.4.2

 (.1.4.2נספח נוסח מוצע ב במצ")לנוחיות המציעים  בלבדושם המכרז 

שולי כל הצעת המשתתף תוגש במעטפה אטומה, כשהמשתתף חתם על טופס הצעת המשתתף ועל  .1.4.3

 .עמוד ועמוד מהמסמכים הכלולים בה

 מעטפות על פי ההנחיות שלהלן: שתיכל מעטפה ראשית תכיל  .1.4.4

, הסכם לפרק המנהלהלפרק המקצועי, מענה בנקאית, ערבות תכיל  - ראשונה המעטפ .1.4.4.1

וכתב ערבות". כתב  מנהלהחתום וכל האישורים הדרושים לפרק זה ועליה יצוין "מענה לפרק 

 דף נפרד כשאינו מחובר לגוף ההצעה. הערבות יוגש ב

  .םעותקים זהי  2 -ב 6המסומן כנספח  "דף הצעת מחיר" אתתכיל  - שניה המעטפ .1.4.4.2

 

 איסור תיאום הצעות ומספר הצעות  .1.5
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 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .1.5.1

 מציע אינו רשאי להציע הצעה משותפת עם מציע אחר.  .1.5.2

ל עניין בו, נושא משרה באחד מהם, וכל מי מטעמו של בעל עניין במציע וכל גוף שהמציע הוא בע .1.5.3

אחד מהם, לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו, בשום אופן שהוא, 

 לרבות החלפת מידע, הערכות או הבנות.

 

 הסתייגות   .1.6

ות מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף להם או למחוק בהם, להסתייג מהם או להתנ

עליהם בדרך כלשהי. כל שינוי, הוספה, מחיקה או התניה כאמור שיש בהם משום הסתייגות ממסמכי 

המכרז או מתנאיו עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה לא יהיה להם תוקף. בהגשת הצעתו 

המכרז על נספחיו והסכם  תמהתניולמכרז ייחשב המציע כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר למי 

 תקשרות המצורף לו, והוא מאשר בכך כי הם ברורים ומובנים לו.הה

 

 שאלות ובירורים .1.7

מבקש להציג שאלה או בקשה להבהרה לגבי מכרז זה, יהיה רשאי לפנות בכתב, החל שמשתתף  .1.7.1

 .אחרון להגשת שאלות הבהרההמיום הפרסום ועד למועד 

או הוראות שונות על המציע לפנות בכל סתירה או אי התאמה במסמכי המכרז השונים  .1.7.2

מהוראותיהם. מציע אשר לא יפנה כאמור טרם הגשת הצעתו יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה 

 בדבר סתירות או אי התאמות כאמור ויחשב כמסכים לכל האמור במסמכי המכרז.

בדואר אלקטרוני שכותרתו תהיה הבהרות  יועץ המכרז מטעם החברהאת השאלות יש להפנות אל  .1.7.3

כמו כן באחריות הפונה  .orem@eitanims.co.il כתובת הדוא"ל היא .38.2022מספר י פומבלמכרז 

 .073-2903344לוודא את קבלת הדוא"ל בטלפון 

 .Wordבפורמט השאלות  אתהמשתתפים מתבקשים לשלוח  .1.7.4

עמו, מספר המכרז, שם המסמך ומספר בפנייתו יציין המשתתף את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר  .1.7.5

הסעיף אליו מכוונת שאלתו. השאלות תוגשנה במבנה הבא, תוך הפרדה בין שאלות לעניין החוזה 

 ושאלות לעניין המכרז:

 שאלה סעיף הזמנה/ מפרט/חוזה #

1.     

2.     

תר יפורסמו באכמו גם הודעות שונות שהמזמין מבקש להביא לידיעת המציעים, תשובות  .1.7.6

באחריות המציע לעקוב באתר   www.sderot.org.il _שכתובתו: החברהרנט של האינט

, תחת הלשונית "מכרזים", אחר שינויים והבהרות הנוגעים למכרז זה, וזאת החברההאינטרנט של 

 עד המועד האחרון להגשת ההצעות.

מובהר כי התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לצרף את קובצי  .1.7.7

 התשובות לשאלות, חתומים ע"י המציע, למענה המציע כנספח לסעיף זה.  

mailto:orem@eitanims.co.il
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ה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, שינויים חברה .1.7.8

ו/או תיקונים במסמכי המכרז, כולל בהסכם המצורף בין אם ביוזמתה ובין אם בעקבות תשובה 

ו/או תיקונים כאמור, יהפכו אלה לחלק בלתי נפרד מתנאי מכרז להליך ההבהרות. הוכנסו שינויים 

 זה.

 

 כנס מציעים .1.8

 לא יתקיים כנס מציעים.

 

 התחייבויות ואישורים שעל המציע לצרף להצעתו .1.9

 הלן כשהם תקפים למועד הגשת ההצעהעל המציע לצרף להצעתו את כל האישורים המפורטים ל

 שהו/או עוסק מור תעודה המעידה על רישום תאגיד .1.9.1

אישור תקף מאת פקיד שומה או רואה חשבון או יועץ מס מייצג )כהגדרתו בחוק  - ניהול ספרים .1.9.2

(, בדבר ניהול ספרי חשבונות ורשומות על 2005 -הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה 

  1976 –פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 בדבר היעדר הרשעות בעבירות על פי חוק 1.9.3תצהיר בנוסח הרצ"ב כנספח  - היעדר הרשעות .1.9.3

 מינימום, שכר א וחוק"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין העסקה שלא זרים )איסור עובדים

, כשהוא חתום על ידי 1976 –ים, התשל"ו , בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבורי1987 –התשמ"ז 

 מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר על ידי עורך דין;

תנאי מוקדם להתקשרות בין ספק לבין "גוף  - העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום .1.9.4

 –)להלן  1976 -ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2ציבורי" הוא עמידה בהוראות סעיף 

כי במעמד הגשת הצעתו לא חל עליו איסור להתקשר ,  בחתימתו  מאשרף האיסור"( ולכן המציע "סעי

 עם "גוף ציבורי" בהתאם לסעיף האיסור.

העירייה או לחבר המועצה בנוסח המצורף להלן החברה או לעובד  הצהרה בדבר קרבה משפחתית .1.9.5

 1.9.5כנספח  

 .1.9.6מצורף להלן כנספח  –אישור רו"ח בדבר העדר הערת 'עסק חי', על פי הנוסח שבפרק ג'  .1.9.6

 .1.9.7מצורף להלן כנספח  ובדיםתצהירים מטעם המציע בדבר קיום זכויות ע .1.9.7

 למכרז. 1.9.8תצהיר בגין אי תיאום מכרז מצורף כנספח  .1.9.8

מכרז אינם ניתנים להעברה קבלה על רכישת מסמכי המכרז. יודגש, כי הקבלה ו/או מסמכי ה .1.9.9

 למציע אחר )למזמין זכות לקיים נוהל זיהוי של רוכש מסמכי המכרז והתאמתו לזהות המציע(.

 מסמכים נוספים .1.9.10

 פרופיל המציע. .1.9.10.1

 מסמכים נדרשים לצורך הוכחת עמידה במבחני האיכות כפי שיפורט להלן. .1.9.10.2

 הצעה למפרט אינטרנט. .1.9.10.3

 הצעה לתוכנית שיווק ופרסום. .1.9.10.4

 תוכנית עסקית .1.9.10.5
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יובהר בזה כי המזמין רשאי לדרוש מהמציעים להוסיף ולצרף מסמכים, אסמכתאות  .1.9.10.6

 ונתונים נוספים בקשר להוכחת עמידתם בתנאי הסף.

 . לחוברת המכרז.1.9.10.7על המציע למלא את הפרטים בהתאם לנדרש בנספח  .1.9.10.7

 

 המציעהליך בחירת  .1.10

 :בדיקת עמידה בתנאי הסף -שלב א'  .1.10.1

. למכרז 2בסעיף ל הצעה תיבדק למול הדרישות המפורטות כ -נאי סף( בדיקת התנאים המוקדמים )ת

במידה וימצא כי חסרים פרטים או מסמכים ביחס לתנאי הסף וועדת המכרזים תשקול את האפשרות 

לבקש השלמת הפרטים, בכפוף להוראות הדין ביחס לפגמים טכניים ו/או מהותיים ולהוראות מסמכי 

ימצא, כי אינה עומדת באיזה מתנאי הסף, תיפסל ולא תידון כלל המכרז. הצעה שבסופו של דבר י

 בשלבים הבאים.

  

 (:מהציון הסופי %70בדיקת איכות ) -שלב ב'  .1.10.2

איכות ההצעות תיבדק על פי הקריטריונים המפורטים להלן. מציע יוכל לעבור לשלב  .1.10.2.1

"סף )להלן: ( בבדיקת האיכות 100ומעלה )מתוך  70בדיקת המחיר רק במידה וקיבל ציון של 

 (. האיכות"

למרות האמור לעיל, במקרה שאף הצעה לא עברה את סף האיכות או לחלופין הצעה  .1.10.2.2

אחת בלבד עברה את סף האיכות, שתי הצעות הגבוהות ביותר בניקוד האיכות יעברו לשלב ג' 

 בדיקת המחיר. –

ות למען הספר ספק על המציעים לשים לב כי ההיקפים המינימאליים שהוגדרו בדריש .1.10.2.3

בתנאי הסף", אך אין די בהם לבדיקת שלב ב',  עמידת ההצעה -הסף די בהם לבדיקת "שלב א' 

"איכות ההצעה". לכן, על המציע, במקרים הרלוונטיים, לפרט היקפים ופעילות מעבר 

למינימום הנדרש בתנאי הסף, על פי הנדרש במכרז. זאת, מאחר שבסעיפים הרלוונטיים יינתן 

 ו/או לגודל. ציון בהתאם להיקף 

פי הקריטריונים הבאים כאשר הניקוד הבסיסי בכל אחד -ציון האיכות יחושב על .1.10.2.4

 מהקריטריונים הנו :

 :נקודות 10 - ניסיון המציע בהקמה וניהול של מועדוני צרכנות .1.10.2.4.1

יינתנו בגין כל מועדון לקוחות או צרכנות נוסף שהפעיל  נקודות  2 .1.10.2.4.1.1

ועד למועד  1.1.2018החל מיום  במהלך התקופה המציע במשך שנה אחת לפחות

ים הדרושים לצורך עמידה מועדונ 2-האחרון להגשת הצעות למכרז זה )מעבר ל

 בגין רכיב זה. נקודות 10להלן( ועד למקסימום של  2.2בתנאי סף

יינתנו בגין מספר חברי המועדון בכלל מועדוני הלקוחות ו/או  נקודות 5 .1.10.2.4.1.2

ועד למועד  1.1.2018מיום  לך התקופה החלהצרכנות שהפעיל המציע במה

 האחרון להגשת הצעות במכרז זה.

רכיב זה יחושב בהתאם למספר חברי המועדון הגבוה ביותר בתוך כלל ההצעות שיוגשו למכרז, 

 אשר היא תקבל את הניקוד המקסימאלי, וכל ייתר ההצעות ינוקדו באפון יחסי אליה.

י לקוחות ו/או בגין מחזור מכירות שנתי ממוצע במועדונ – נקודות 5 .1.10.2.4.1.3

ועד למועד האחרון  1.1.2018צרכנות שהפעיל המציע במהלך התקופה החל מיום 

 להגשת הצעות במכרז זה. 
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ביותר שיימצא בתוך כלל ההצעות  למחזור המכירות הממוצע הגבוהרכיב זה יחושב בהתאם 

ון שיוגשו למכרז, אשר היא תקבל את הניקוד המקסימאלי, וכל ייתר ההצעות ינוקדו באפ

 יחסי אליה.

הסכמים עם ספקים ו/או התחייבויות של ספקים להתקשרות עם המציע  .1.10.2.4.2

 :נקודות 12 -למתן הטבות לחברי המועדון 

יינתנו למציע בגין כל הסכם מול ספק בתחום שונה  נקודות 3 .1.10.2.4.2.1

מהתחומים המפורטים מטה. ובלבד שמספר היחידות הנמכרות על ידי הספק 

-חידות שנכללו בכל אחד מההסכמים, לא פחת מ(, מהי2021או  2020במשך שנה )

 יחידות. 100

 תרבות, מסעדה ומזון, השכלה, נופש, בריאות, לבית. לצורך סעיף זה יימנו התחומים הבאים: 

על מנת להציג עמידה בתנאי זה יש לצרף העתקי הסכמים חתומים מול ספקים וכן הפניה 

 ספציפית בכל הסכם לנתונים הנדרשים מעלה 

 :בהתאם לאמות המידה להלן נקודות 6 - שיווק .1.10.3

היקף פריסה של ההטבות, אופן מימוש ההטבות )יינתן יתרון להטבות אשר ימומשו ישירות 

בקופות החנויות האתרים והמתקנים בהם נמכר השירות או המוצר(, אמצעי שיווק 

 אחרים.

 יובהר כי אמות מידה אלה ייבחנו יחדיו ללא משקלת ספציפי לכל אחת מהן.

על מנת להציג עמידה בתנאי זה יש לצרף רשימת עסקים אשר לכל אחד מהם יפורטו הנתונים 

 הבאים : כתובת העסק, ענף, שם העסק.

 :בהתאם לאמות המידה להלן נקודות 4 - פרסום .1.10.4

גיוון מדיות הפרסום, היקף הפרסום ולשון הפרסום )ייתנן יתרון לפרסום רב לשוני בנוסף 

 לרוסית ואמהרית(.לפרסום בעברית, עדיפות 

 יובהר כי אמות מידה אלה ייבחנו יחדיו ללא משקלת ספציפי לכל אחת מהן.

הניקוד יתחלק לפיה שימוש שנעשה במדיות השונות, כמות הפרסומות לאורך השנה וכן לשון 

 הפרסום.

 .1.1.2020על מנת להציג עמידה בתנאי זה יש לצרף דוגמאות של פרסומים שנעשו החל מיום 

 :נקודות 15 – המלצות .1.10.5

השירותים הנדרשים במכרז להן סיפק המציע את  גופים ההמזמין יצור קשר עם שלוש .1.10.5.1

  זה.

כל אחד נקודות, ב 5 -ל 1הגופים הנ"ל יתבקשו לנקד את שירותי המציע בניקוד של בין  .1.10.5.2

יכות השירות, מקצועיות, זמני תגובה ושביעות רצון א –הפרמטרים הבאים  4 –מ 

 .מהשירותים בכללותם

 הניקוד הסופי של סעיף ההמלצות יהיה ממוצע הניקוד של שלוש ההמלצות.  .1.10.5.3

 :בהתאם לאמות המידה להלן נקודות 3 – מפרט אתר אינטרנט .1.10.6

 ואבטחת מידע. תגרפיקה, עיצוב, ממשק, אינטראקטיביו

 יובהר כי אמות מידה אלה ייבחנו יחדיו ללא משקלת ספציפי לכל אחת מהן.

 :בהתאם לאמות המידה להלן נקודות 02 – תוכנית עסקית וראיון .1.10.7

המתייחסת לשנתיים הראשונות של עמודים{  3המציע יציג תוכנית עסקית קצרה }עד 

כמו כן הספק יציג מקורות ההכנסה והרווח הצפוי בכל פרמטר מוצע.  ובה יפורטההפעלה, 
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 כתוצאה מהפעלתאלו פעילויות הוא מתכוון לבצע על מנת להגדיל את היקפי המכירות 

 המועדון כגון פתיחת חנויות וירטואליות, פרסום, היקף התקורה מכל קניה וכיוצ"ב.

כמו כן המציע יעבור ראיון לבחינת הנחות היסוד לתוכנית וכן יכולתו לעמוד בהקמה של מיזם 

 בסדר גודל נשוא המכרז.

 נקודות. 20פרמטר זה ינוקד במקס' 

 

 :סיכום הפרמטרים והנקודות לציון האיכות .1.10.8

 נקודות ריוןקריט

 10 ניסיון

 12 הסכמים

 6 שיווק
 4 פרסום

 15 המלצות
 3 אינטרנט

 20 תוכנית עסקית וראיון

 70 סה"כ

 

 
 :מהציון הסופי( %30בדיקת המחיר ) -שלב ג'  .1.11

 ציון המחיר יקבע על פי הנוסחה הבאה:. 6הצעת המחיר תוגש על דף הצעת מהחיר נספח 

  *  30   = ציון המחיר

 

 
 

 

 :ציון סופי –שלב ד'  .1.12

 הציון הסופי יקבע באופן הבא:

 + )מנורמל( ציון איכות ציון סופי    =
  

 ציון המחיר

 

 במכרז קביעת זוכה התחייבויות ואישורים לאחר  .1.13

 הודעה בכתב.  ךכ לעמכרז תשלח לו/להם ם בוכה/יהז קביעת עם .1.13.1

מיום משלוח הודעת הזכייה על  ימים 10תוך  ייב/יםתחבמכרז מ יםכזוכה/ו ייקבע/ש ציע/יםהמ .1.13.2

סמכי מור שנקבע ביעלביצוע החוזה בש תבנקאי ותז בערבכרבות המערלהמיר את , חברהידי ה

ו ימתתח עםהמצורף לחוזה ככתבו וכלשונו,  הביטוחנספח על  ולהחתים את חברת הביטוחהמכרז, 

 . )אלא אם כן מדובר בביטוח גג קבלנים( העל חוז

ל ידו ע אהית שהוצקאת הבנוברבכתב והעה ך הודעכ בל עליקתתקבל,  לאצעתו ה ע אשרצימ .1.13.3

 נק ישירות. בלר זחתו זכרמבתו פוהשתתם ע שרבק
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את החוזים על כל הנספחים חברה בויותיו, קרי, לא מסר לייד בהתחמולא יע יעה והמצהי .1.13.4

הביטוח על הנספח  ערבות ביצוע, ו/או לא החתים את חברת חברהחתומים, ו/או לא המציא ל

ה רשאית חבר, ו/או לא ביצע או הפר אחד מתנאי המכרז,  תהא ההחברההביטוחי לשביעות רצון 

 למציע.  בכתב עהודכרז בהבמלבטל את הזכייה 

ה לחלט את הערבות חבררשאית הלא עמד המציע באחת מהתחייבויותיו כאמור לעיל,  .1.13.5

ה, וללא כל צורך בהוכחת נזק, וזאת חברנזקי ההבנקאית, וזאת כפיצוי מוסכם בין הצדדים לכיסוי 

 ך. כה לתבוע את המציע בגין יתר הנזקים שנגרמו לה בגין חברמבלי לפגוע בזכותה של ה

 

 זכויות המזמין  .1.14

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי והיא רשאית אף לדחות  החברה .1.14.1

 או לפסול את כל ההצעות. 

ם האומדן ככלל מתפרסם במועד פתיחת המעטפות אלא אם כן לא הוגשה לתשומת לב המציעי .1.14.2

 ה שלא לפרסם את האומדן.חברכל הצעה או מכל סיבה אחרת, שאז זכותה של ה

פורסם האומדן, מובהר ומוסכם כי מפתחות האומדן ובכלל זה בסיס המידע הגולמי ו/או כל  .1.14.3

 נתון אחר יישארו חסויים ולא יפורסמו .

 ת לדחות הצעה בלתי סבירה מבחינת המחיר הנקוב בה.ה תהא רשאיחברה .1.14.4

 רזמכ ואשבודה נהעצוע יבבות ככרוהוא שהצאות מכל מין וסוג הוו את הללעה יכצהבירים חמ .1.14.5

ע קבחיר שיעבר לממ סףלום נותשמציע לא יהא זכאי לכל ה, נספחיםוב חוזהט בפורתאם למבהה ז

 בהצעתו. 

, בחברהאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים מובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה ל .1.14.6

 לבטל את המכרז. חברהה למכרז, רשאית החברובמידה וההצעה גבוהה מתקציב ה

ים, לבצעה בשלבאו /ו בצע חלק מהעבודהללעדי, בדעתה ה לשיקוי פלה רשאית, חברתהיה ה כן .1.14.7

דה, עבוה למהות אםכל בהתוהף התקציבי המתאים והמאושר קילה דע הפהיקמצם את לצאו 

 ורישות, ו/אד, תונעטיינה כל תהלא  מו,מטעמי ל אוציע ו/למת המכרז. ולתוצאו קציב המאושרלת

 ויותיה אלו.  בזכה חברשימוש השל ה בחברכלפי הא ין שהוומת מכל סוג ועיבת

 ה מול המציע. חברשל ה הועדת המכרזים רשאית לשקול בין יתר השיקולים את ניסיונ .1.14.8

מקצועי לצורך בדיקת ההצעות, אשר ימליץ לוועדת המכרזים  דרג ועדת המכרזים רשאית למנות .1.14.9

וכל הדרוש לבדיקת כושרו המלצותיו, ואף יפנה למציע לקבלת הבהרות, השלמות והתאמות 

. הצוות המקצועי יהיה רשאי, אך לא חייב, לבקר בכל משרד, מפעל, ויכולתו לבצע את העבודות

וכן לבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין מתקן או אתר, המוחזק או מופעל ע"י המציע 

או לשירותים המוצעים. ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול כל הצעה, אם סברה שמגיש ההצעה 

 לא שיתף פעולה עם הצוות המקצועי ו/או לא מסר מידע כנדרש.

 ". נוסף כשיר"כה להחליט על מציע חברבהחלטתה על הזוכה במכרז רשאית ה .1.14.10

ת לעצמה את הזכות לפרסם מכרזים נוספים פומביים ו/או אחרים על כל סוגי שומר החברה .1.14.11

 העבודות השונות.  
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 עיון בהצעה הזוכה  .1.15

ה תעמיד לעיון המציעים שיבקשו זאת, את , החברבתום המכרז קרי החלטת ועדת המכרזים

יעים ההצעה הזוכה במכרז, המציע מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של מצ

אחרים, לראות את הצעתו, אין לו כל התנגדות לכך, והוא נותן רשות מראש להראות את הצעתו, 

לאחר קבלת החלטה סופית של ועדת המכרזים. במידה והמציע מתנגד לאמור לעיל, עליו לציין 

מראש ובמפורש במסמכי הצעתו אלו סעיפים בהצעתו לדעתו יש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי 

ק את טענותיו באופן מפורט. ועם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת למסור את הצעתו וינמ

 מסורה לוועדת המכרזים והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.

 

 "כשיר שני" /"זוכה שני" .1.16

רשאית להכריז על מציע שהצעתו תדורג במקום השני, כ"זוכה  שדרות החברה הכלכלית לפיתוח .1.16.1

 שני".

להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז בשל אי שביעות רצון  חברהה ותחליט הבמיד .1.16.2

ע"פ  חברהמתפקודו במהלך ששת החודשים הראשונים להתקשרות עמו )תקופת הניסיון(, רשאית ה

לעשות  חברהשיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם ה"זוכה השני" מבין המציעים. במידה ותחליט ה

 ימים ממועד ההודעה על כך. 10על חוזה התקשרות תוך  כן מתחייב הזוכה השני לחתום

כל הכללים והתנאים שבמכרז זה המחייבים את הזוכה, יחייבו גם את "הזוכה השני" במידה  .1.16.3

 ויידרש לחתום על החוזה, לרבות הפקדת ערבות ביצוע נספח ביטוח, תקופת ניסיון וכיוב'.

שהצעתו תדורג במקום השלישי , רשאית להכריז על מציע  שדרות החברה הכלכלית לפיתוח .1.16.4

  כ"זוכה שלישי", "הזוכה השלישי" יעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל.

 המציע בחתימתו בשולי מסמך זה מאשר את הסכמתו לכל האמור לעיל .1.16.5
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 תנאי סףפרק  .2

 ערבות בנקאית. 2.1

ערבות בנספח הגמת דובהתאם ל בלתי מותנית בגין הגשת הצעהבנקאית על המציע להגיש ערבות 

 2.1המצ"ב כנספח 

ריכוז עיקרי  1פרק הסך הקבוע ב עלערבות בנקאית אוטונומית  רזפת המכעטצרף במל המציע על

למדד  דהומצ, בלבד זף במכרתתבקשת המשלי לאשריק בנ דייל וצאה עשה. התנאים במכרז

בהתאם , החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מת "( לפקודדדהלן: "המול -  צרכן )כללי(ם לרייחהמ

רבות . העוזההחעל  חתימהוצעה ההרז, תנאי המכהבטחת קיום ל וזאת צורף,המלנוסח הערבות 

 אתלהגיש ת א רשאיתה חברהה. ריכוז עיקרי התנאים במכרז 1פרק תקופה הקבועה בל בתוקף האת

ותיו על פי תנאי מכרז זה, וזאת ויאחת מהתחייבב יעמוד לא משתתףשההערבות לגבייה כל אימת 

 חברהומבלי לגרוע מזכויות ה , ללא צורך בכל הוכחת נזקחברהכפיצוי מוסכם בגין נזקיה של ה

 .להלתבוע בגין יתר הנזקים שנגרמו 

 המציע בלבד   כתב הערבות יהיה על שם

נה צמודה למדד או צמודה לכל חודש מובהר מוסכם כי ערבות בסכום גבוה מהנדרש או ערבות שאי

 אחר או ערבות לתקופה מאוחרת מהתקופה שנדרשה, תחשב כערבות תקינה לכל דבר ועניין.

 6למשך תקופות נוספות של עד  לדרוש מהמציעים להאריך את תקופת הערבות רשאית חברהה

רשאית   החבר, תהא החברהאת תוקף ערבות המכרז על פי דרישת ההמציע חודשים. לא האריך 

 .לבטל את הצעתו

 -מציע שלא יצרף את הערבות או שהערבות שיצרף תהיה שלא בהתאם לתנאים המצוינים לעיל 

 הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא כלל לדיון.

 ניסיון מקצועי 2.2

במהלך  לקוחות לפחות 20,000מועדוני צרכנות ו/או לקוחות המאגדים יחד  2המציע מנהל לפחות  2.2.1

 .(.720101.01שנים האחרונות )החל מיום החמש שנתיים מתוך 

למציע מחזור מכירות שנתי הנובע ממכירות בתחום מועדוני הצרכנות ו/או הלוקחות בלבד, אשר  2.2.2

כולל את מלוא התשלומים שנעשו על ידי חברי המועדון בגין הרכישות במסגרת מועדונים אלו בהיקף 

 ( לפחות.חמש  מאות אלף ש"ח)₪  500,000של 

מאושר וחתום ע"י  2.2המצ"ב כנספח כחת תנאי זה על המציע לצרף את הנספח לצורך הו

 עו"ד
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 מכרזנוסח ערבות   תנאי סף 2.1 נספח
 תאריך _____________

 
 

 לכבוד
 ע"מהחברה הכלכלית לפיתוח שדרות ב

 6בר לב 
 .שדרות

 
 ערבות בנקאית מס' ______________  הנדון:

 
עיקרי התנאים טבלת ריכוז )בהתאם לקבוע באנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

)להלן: "סכום הערבות"(, ₪  עיקרי התנאים במכרז(טבלת ריכוז )בהתאם לקבוע בסכום במילים: , ₪ במכרז(

קשר עם ציע ____________________ ח.פ/ע.ר _________________ )להלן: "הנערב"(,  בשתדרשו מהמ

 .והמועצות בעוטף עזה להקמה והפעלת מועדון צרכנות לתושבי שדרות 38.2022 מכרז פומבי מספר

סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )הכולל פירות וירקות( כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י 

עיקרי טבלת ריכוז )בהתאם לקבוע בבגין חודש מרכזית לסטטיסטיקה. לעניין ערבות זו, יהא המדד הלשכה ה

 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, "המדד היסודי". 15 -שהתפרסם בהתנאים במכרז( 

 "המדד החדש" לעניין ערבות זו, הוא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

שי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפר

למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק  הסכום השווה -הפרשי ההצמדה 

תכם עד במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדריש

 לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו  משלושה ימיםלפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר  

המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי 

להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או 

 תחילה מאת הנערב.

בלבד  )כולל( עיקרי התנאים במכרז(טבלת ריכוז )בהתאם לקבוע בליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד  

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.

נו המצוינת לעיל, לא יאוחר כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובת

 מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס, או מברק, 

 ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 בכבוד רב,

 
__________________________________ 

 חותמת וחתימת הבנק הערב
 עיקרי התנאים במכרזטבלת ריכוז *יש להשלים את המועדים והסכומים בהתאם לקבוע ב
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 תנאי סף ניסיון מקצועי להוכחת  2.2 נספח
 תצהיר חתום בפני עו"ד

 
 

  תצהיר

 

 ________________________________________ ח"מ אני ה

 

 ________________________________________  נושא ת.ז. 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר 

 בזאת כדלקמן:

 

 במציע/ה_____ ___________________________________אני נושא במשרת  .1

 )להלן "המציע"(. ______________ ח.פ. ________________________________________  

 

להקמה והפעלת מועדון  38.2022פומבי מספר אני מוסמך ליתן תצהיר זה בשם המציע כחלק מהצעתו במכרז  .2

 .והמועצות בעוטף עזה צרכנות לתושבי שדרות

לקוחות לפחות  20,000מועדוני צרכנות ו/או לקוחות המאגדים יחד  2המציע מנהל לפחות  אני מצהיר כי .3

 (.01.01.2017במהלך שנתיים מתוך חמש השנים האחרונות )החל מיום 

 בנוסף, למציע מחזור מכירות שנתי הנובע ממכירות בתחום מועדוני הצרכנות ו/או הלוקחות בלבד, אשר כולל .4

 500,000ן בגין הרכישות במסגרת מועדונים אלו בהיקף של את מלוא התשלומים שנעשו על ידי חברי המועדו

 ( לפחותחמש מאות אלף ש"ח)₪ 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .5

 

 

 ______________________חתימת המצהיר  ______________________תאריך

 

 

 אישור

 

הופיע בפני מר __________________כי ביום  עו"ד, מאשר/ת בזאת______________________אני הח"מ 

לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את ______________________נושא ת.ז ______________________

 האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

 

 ______________________חתימה וחותמת ___________________________דין  –עורך 
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 היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום -1.9.3  נספח
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי  _______________בעל/ת ת"ז שמספרה  ________________אני הח"מ 
 בועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הק

 (. מציע/ הספקה –שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו )להלן  _______________ המציעאני עושה תצהירי זה בשמי/בשם  .1

שכר ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק  הורשעולא בעל זיקה אליו או כל /ו מציעהאני מצהיר כי  .2
הרינו מצהירים כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות  –, במידה והמציע הורשע ביותר משתי עבירות מינימום

 ממועד ההרשעה האחרונה.

הן מובאות מ, שחלק 1976 -הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
 להלן:

 ;1981 -משמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א כ -חזקה" ו"שליטה" "אמצעי שליטה", "ה (א)

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  (ב)

 חבר בני אדם שנשלט על ידי ; .1

 אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: .2

 בעל השליטה בו; .א

לותו פק, ותחומי פעיהס     , דומה במהותו להרכב כאמור של ןהענייחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי  .ב
 של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;

 מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; .ג

 בר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק;ח -אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .3

 (; 2002באוקטובר  31בירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג )הורשע בפסק דין חלוט, בע -"הורשע", בעבירה  (ג)

 ;1991 -וק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א ח -"חוק עובדים זרים"  (ד)

 ; 1987 -ק שכר מינימום, התשמ"ז חו -"חוק שכר מינימום"  (ה)

 -"מועד התקשרות"  (ו)

 מועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;ה - לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז .1

וגשה לגוף הציבורי ההצעה לפיה נערכה ההתקשרות המועד שבו ה -לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז  .2
 ועד ההתקשרות בעסקה;מ -בעסקה, ואם לא הוגשה הצעה כאמור 

 בירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום;ע -"עבירה"  (ז)

 יטה בחבר בני האדם;זקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שלהח -"שליטה מהותית"  (ח)

 אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
 

 _________________, המצהיר/ה
 אישור

 ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____הנני מאשר בזה כי ביום _______________ הופיע/ה בפני מר/גב' __

______/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי ____________________

יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל 

 וחתם/וחתמה עליו בפני.

__________________               ___________________________  __________________ 
 טלפון               כתובת                    שם עו"ד                      

 
             ___________________                    _____________________            __________________ 

 חתימה וחותמת          מספר רישיון                             תאריך  
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 צההעירייה או לחבר המועהחברה או לעובד  הצהרה בדבר קרבה משפחתית - 1.9.5 נספח
 מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: החברה

 א' )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:122סעיף  .1

או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו,  .א

. חברהבהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם ה

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." –לעניין זה "קרוב" 

ל נבחרי הציבור ברשויות המקומיות של הכללים למניעת ניגוד עניינים ש 12הוראה זהה קיימת גם בכלל 

 (.3114)י.פ. תשמ"ד עמ' 

ל ידי עלפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין או בעקיפין,  174סעיף  .ב

 .עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה

כך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה משפחתית, לפי ההגדות דלעיל, בהתאם ל

 עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד עירייה.

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ן ה( לפקודת העיריות, לפי3א' )122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 

א' )א( 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3מועצת העירייה ברוב של 

 הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 הצהרה

 ת כדלקמן:, מצהיר ומתחייב בזאהחברהידי -שפורסם על להשתתף במכרז ןהמעונייאני הח"מ 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר: .2

אף לא אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ו שדרות ו/או החברה העירוניתברי מועצת עיריית בין ח .א

 סוכן או שותף.

)בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין לאחד מאלה המוגדרים  במונח "קרוב"  .ב

בד יים לעיל מכהן בו כמנהל או עואחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנו 10כאמור לעיל חלק העולה על 

 אחראי. 

 תף או סוכן העובד בעירייה.זוג, שו-אין לי  בן .ג

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור  חברהידוע לי כי ועדת המכרזים של ה .3

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 אים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומל .4

 לראיה באתי על החתום:

 חתימה וחותמת____________________________ ______________________שם המציע  
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 1.4.2נספח 

 לנוחיות המציעים 

 

 ניתן לצרף דף זה בשני עותקים 

 

 ביום הגשת ההצעהעה מעטפת ההצע"ג אחד מודבק 

 חברההשני יימסר לקבלן עם חותמת נתקבל ע"י ה

 

 

 מספר מכרז

 

 

 

 מכרזשם ה

 

 

 

 חותמת נתקבל      

 

 

 

 

 לציין את שם המציע על גבי המעטפה חשוב לא

 

 החברהלשכת מנכ"ל  – מקום הגשת המכרז

 , שדרות6לב  -בררחוב 

 במכרז""טבלת ריכוז עיקרי התנאים 1פרק בעד למועד הקבוע 
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 דף  מידע ארגוני - 1.9.10.7נספח 
 

 נספח זה ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו
 שם המציע : ____________________________________ .1

 : ____________________________________ו/או ע.ממספר רישום ברשם החברות  

 ___________כתובת : ______________________________________ 

 כתובת משרד רשום : ________________________________________ 

 מספרי טלפון : __________________________ נייד : ___________________ 

 מספרי פקסימיליה : _______________________________________ 

 _________________________________________________עיסוק המציע :  .2

  אנשי מפתח .3
 פרטי המנהלים בעלי זכות חתימה )במידה והמציע הנו שותפות יש לציין את שמות השותפים(:

 
 
 
 
 

 

 

 

של המציע והמציע מתחייב לספק כל מידע במידה וניסיונו לבדוק את יכולתו הכספית  החברה רשאית .4

 .החברהך על ידי ויידרש לכ

_____ תפקידו אצל המציע  שם ________ -איש הקשר במכרז מטעמו של המציע הינו  .5

_______________, מס' טל' נייד : ___________________, דוא"ל :___________ ופניותיו 

 .עאת המציתחייבנה  החברהמטעמנו, ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז, והתשובות שתימסרנה לו על ידי 

 

 בניהול מועדוני צרכנות ו/או לקוחות:ניסיון המציע  .6

 כנדרש בתנאי הסףו/או לקוחות  בהפעלת מועדוני צרכנותבטבלה להלן, יש לפרט את ניסיונו של המציע 

  וכן לצורך מתן ציון האיכות.במכרז, 

 

 יודגש ויובהר כי:

  גשת ההצעהעד למועד היירשם על פי הנתון המעודכן האחרון  חברי המועדוןמספר . 

 
פרטים נוספים על   תחום פעילות חבריםמס'  המועדוןשם 

 המועדון

    

 שנות ותק  במציע תחום התמחות / תפקיד  שם
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פרטים נוספים על   תחום פעילות חבריםמס'  המועדוןשם 
 המועדון

    

    

    

    

  

 

 הקמת מועדוני צרכנות ו/או לקוחות:ניסיון המציע ב .7

לצורך מתן ציון  בהקמת מועדוני צרכנות ו/או לקוחותבטבלה להלן, יש לפרט את ניסיונו של המציע 

  האיכות.

 

 ויובהר כי:יודגש 

  ת ( ייחשב כמתן שירו2021, 2020, 2019 ,2018ציון שנה בלבד )למשל: - תקופת הניסיוןלעניין פירוט

, יש לציין את /201801חודש  לאחרבמהלך כל השנה ברציפות )ינואר עד דצמבר(. ככל שהשירות החל 

 (. 06/2018 - 03/2018תקופת מתן השירותים בפורמט הבא: חודש ושנה עד חודש ושנה )למשל: 

 

שם 
 המועדון

מס' 
 חברים

שנת 
 שנות פעילות  הקמה

תחומי 
פעילות 
 המועדון

2018 2019 2020 2021 
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 לתנאי הסף: 8.7מחזור מכירות שנתי של המציע כנדרש בסעיף  .8

ום מועדוני צרכנות ו/או לפחות ממכירות בתח₪   1,000,000מחזור מכירות שנתי של המציע בהיקף של 

 (."מחזור מכירות"לקוחות )להלן: 

 את מחזור המכירות באחת מן הדרכים הבאות:ניתן להציג 

 הימים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות: 365מחזור מכירות במהלך  .א

 

 מתאריך _____ עד תאריך________ :התקופה

 
 מחזור מכירות:

 

 

 (:31.12.2021 – 1.1.2021הצעות )בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת ה .ב

 

 2021 שנה קלנדרית:

 
 :שנתי מחזור מכירות

 

 

 שנים קלנדריות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות: 3נתון ממוצע של  .ג

 ממוצע 2021 2020 2019 2018 שנה קלנדרית:
      

מחזור מכירות 
 שנתי:

     

 

 

 חתימה וחותמת המציע  תאריך
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 9.61.נספח 

 אישור רו"ח בדבר העדר הערת עסק חי 
 

 

 תאריך: _________

                    לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ

 א.ג.נ

 אישור בדבר הערת עסק חיהנדון: 

 

 :כדלקמן לאשר הרינו המציע של החשבון וכרואי לבקשתכם

 

 _________משנת   של המציע  החשבון כרואי משמשים הננו

 המציע שנערכו של הסקורים הכספיים חות"הדו וכל  ________ המבוקר האחרון של המציע לשנת הכספי וחהד
חי"  המציע כ"עסק של קיומו המשך לגבי ממשיים ספקות בדבר הערה כוללים ידי, אינם על מכן, שנסקרו לאחר
 י". ח ולהתקיים כ"עסק להמשיך יכולת המציע בדבר ספק המעלה דומה הערה כל )*( או

 שינוי מהותי על לידיעתי מידע לא בא זה מכתב על חתימתי למועד ועד ל"הכספי הנ ח"הדו על החתימה ממועד
 חי".  כ"עסק המציע של המשך קיומו לגבי ממשיים ספקות העלאת לכדי עד המציע של העסקי במצבו לרעה

 

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

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 _______________, רו"ח

 )שם מלא, חתימה וחותמת(
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 1.9.7נספח 

 תצהיר קיום זכויות עובדים מאת המציע

 )יש למחוק את המיותר(

ני הח"מ ___________________________, המשמש כ _______________________ אצל א
(, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את "המציע" )להלן:__________________ __________________

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

 הנני מוסמך/ת מטעם המציע לתת את תצהירי זה. .1

המפורטים  "פ חוקי העבודהבעניין זכויות עובדים ע המציעובעלי השליטה בו מקיימים את חובות  המציע .2
חוק דמי מחלה, , 1591–, חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  1959להלן: חוק שירות התעסוקה התשי"ט 

, חוק שכר שווה  1954 –התשי"ד  , חוק עבודת נשים,1950 –, חוק חופשה שנתית, התשי"א  1976 –התשל"ו 
, חוק  1953 –, חוק החניכות, התשי"ג 1953–שי"ג , חוק עבודת הנוער, הת 1965 –לעובד ולעובדת, התשכ"ו 

 , חוק פיצויי פיטורין,1958חוק הגנת השכר, התשי"ח , 1951 –חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התשי"א 
,  1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז  ,1995-, התשנ"ה(נוסח משולב)י , חוק הביטוח הלאומ1963 –התשכ"ג 

, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף  2002 –, התשס"ב (בודהע תנאי)חוק הודעה לעובד 
 (."חוקי העבודה"להלן: ) נשוא המכרז

חוקי העבודה  , בעלי השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בעבירה לפיהמציע .3
 .בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

 -ב  המציעבמהלך שלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, הורשע  .4
 -הורשעו ב  במציע__________________ עבירות ע"פ חוקי העבודה, בעלי השליטה 

 במציעהשליטה  ______________________עבירות ע"פ חוקי העבודה, חברות אחרות בבעלות מי מבעלי
 ._____עבירות ע"פ חוקי העבודההורשעו ב ________

ההסדרה  , בעלי השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו ע"י מינהלהמציע .5
השנים האחרונות טרם  בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש( "המינהל"להלן: )והאכיפה במשרד התמ"ת 

 נויות בחוקי העבודה בשלוש שנים האחרונות.עבירות המה קנסות בגין 2 -נקנסו בפחות מ  /הגשת הצעה זו

 (קנסות שניתנו בגין אותה עבירה נספרו כקנסות שונים)

המינהל ב  ע"י המציעבמהלך שלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, נקנס  .6
 נקנסו ע"י המינהל ב במציע__________________ קנסות ע"פ חוקי העבודה, בעלי השליטה 

נקנסו  במציעמבעלי השליטה  __________________ קנסות ע"פ חוקי העבודה, חברות אחרות בבעלות מי
 .ב _____________קנסות ע"פ חוקי העבודה

 מצורף לתצהיר זה אישור המינהל ביחס לנתונים המפורטים לעיל. 

 .1981–, התשמ"א (רישוי)בעל שליטה כמשמעותו בחוק הבנקאות  .7

 הו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר, כי ז .8

 
 :על החתום באתיולראיה 

 היום ________________
                                                                                                                              ___________________ 

 ___ ת.ז._______ם _ש                                                                                                                                  
 אישור עו"ד

מאשר בזה כי ביום ______ הופיע/ה בפניי אני הח"מ , עו"ד _____________________, 
ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים /ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו_________________ מר/גב'

 הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה בחתימה עליו בפני.
 

 _________________                                                                        תאריך: _________________
  עו"ד תימה + חותמתח                                                                                                                              
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 1.9.8נספח 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

אצל המציע אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד 

 )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי:  __________

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

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

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד ופרטי  .3

 יצירת קשר עימו(:

  ידשם התאג
תחום העבודה בו ניתנת 

 קבלנות המשנה
 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות,  .4

 לעיל(.  3הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז  .5

 3זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

 לעיל(. 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

 הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  לא .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה  .9

 במכרז זה. פוטנציאלי אחר 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. 
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 אם כן, אנא פרט:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

א לחוק ההגבלים 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח

 

         

  שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך
חתימת 

 המצהיר

 

 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. __________________ 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.

 

תאריך    ____________  ______________________  _____________ 

 חתימת עורך הדין   חותמת ומספר רישיון עורך דין   
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 6נספח 
 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ

 א.ג.נ.,
 

 הקמה והפעלת מועדון צרכנות לתושבי שדרותכתב הצעה והתחייבות למתן שירותי 

 והמועצות בעוטף עזה

 38.2022מכרז פומבי מס'  

 
 

מרח' ___________, מצהירים מסכימים אני הח"מ ________________ת.ז.______________, אני הח"מ 
 ומתחייבים בזה כדלקמן:

 להלן:ו )על כל נספחי ההסכםקראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת  .1
 .("מסמכי המכרז"

וההסכם ז נה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרבהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחי .2
מתחייבים בזה לבצע את  האמורים ואנו מסכימים כל האמור במסמכי המכרז, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו

ביחד, במחירים שהננו מציעים,  מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן יהשירותים נשוא
 כמפורט בהמשך.

כולם  תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע השירותים החברהימים כי אנו מסכ .3
 ל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראותולבעלי הצעה אחרת כפי שיראה לה, הכו/או חלקם 

 .החברהלמשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של 

 ינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:במידה והצעתנו תתקבל, הר .4

אחר, כפי  ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן 7המכרז תוך  הסכםלחתום על כל מסמכי  .4.1
 שיקבע על ידכם. 

הקטנת  לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע השירותים ו/או פיצויים כלשהם בגין .4.2
 היקף השירותים ו/או ביצוען במלואן.

 30ל כפי שיקבע על ידכם לא יאוחר מתוך והמלא או בהיקף אחר הכ ם, בהיקפבמתן השירותיםיל להתח .4.3
ימים מיום קבלת צו התחלת השירותים שינתן על ידכם, ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז 

 .וההסכם

ם העתקי או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם שביניה ההסכםלהפקיד בידיכם במועד חתימת  .4.4
ו/או אישור המבטח לכך וכן העתקי כל האישורים והמסמכים  בהסכםכל פוליסות הביטוח הנדרשים 

להבטחת קיום התחייבויותינו לפי  וכן את הערבות הבנקאית וההסכםהאחרים כנדרש במסמכי המכרז 
 .ההסכם

 על כל המסמכים כםההסהננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו  .5
בכלל, תיחשב הצעתנו וקבלתה על  ההסכםהמצורפים אליו, כאילו היה חתום על ידינו, וגם אם לא נחתום על 

כמפורט  החברה , מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של לבנינו החברהמחייב בין  כהסכםבכתב,  החברהידי 
 במסמכי המכרז.

בנקאית  , ערבותההסכםרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת במכבמידה ונזכה הבטחת קיום התחייבויותינו, ל .6
השירותים בתוספת  שתעמוד בתקופה לכל תקופת ביצוע₪,  50,000אוטונומית צמודה לפקודתכם בסך של 
 כלפיכם. התחייבויותינו לחלטה במידה ונפר את של שלושה חודשים ואתם תהיו רשאים

שנקבע  תחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד האחרוןאנו מתחייבים בזה, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ו .7
נדרש על ידכם  . במידה ובמהלך תקופה זוהחברהלהגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על ידי 

 לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי. 
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הסמכויות, הכוחות והמטרות על פי מסמכי  זאת הינה בגדר האנו מצהירים בזאת כי הצע :במקרה של תאגיד .8
 .היסוד של התאגיד המציע

אי  מוצהר ומוסכם בזאת, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של .9
טענות  ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל

 אלה.

 כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי ובהתאם לכל ההצהרות המופיעות במסמכי המכרז לעיל, ים בזה,הננו מצהיר .10
, וכי הננו עומדים בכל תנאי י המכרז וההסכםהשירותים נשוא יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע

וד הנדרש ובמצב כל הצי סכםעומדים לרשותנו לצורך ביצוע הה הניסיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי
ר המכרז, ובמספ ימקצועיים, מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע העבודות, נשוא תקין וכן מנהלי עבודה ועובדים

 מתאים ומספיק.

בהתאם לכל  אם נזכה בביצוע השירותים במכרז הנדון, הננו מתחייבים לבצע את התחייבויותינו על פי המכרז .11
 תנאי המכרז לשביעות רצונכם.

 השירותים נשוא המכרזכלל כל האמור לעיל ולהלן במסמכי המכרז, הננו מציעים לבצע את  הסתמך עלב .12
 במחירים הנקובים להלן:

כולל ₪  250,000הצעה לרשת ביטחון חד פעמית כאמור בסעיף  למכרז }סכום מקסימלי להצעה  .12.1
 מע"מ{ :

 יש להציע את הסכום המבוקש לאחר ההנחה מהמחיר המקסימלי שצוין לעיל.

 רותבספ

__________ 

 במילים

___________ 

 הסכום כולל מע"מ.

 )כולל מע"מ(. מציע שהצעתו תעלה על סכום זה, יראוה כמתוקנת באופן₪  250,000אין להציע יותר מסך של 
 ללא צורך בקבלת הסכמתו.₪(  250,000אוטומטי לסכום זה )

 נקודות 5 –משקלות מדד המחיר לסעיף זה 

 ר בסעיף  למכרז :הצעה לשיעור עמלה כאמו .12.2

  40%-העמלה המקסימלית 

 יש להציע את האחוז המבוקש לאחר ההנחה מהאחוז המקסימלי שצוין לעיל.

 באחוזים

__________ 

 במילים

___________ 

₪  60,000מהמכירות או  30%שיעור עמלה  ישולם לספק לאחר ביצוע תשלומי הוצאות התפעול בשיעור 
 לחודש, הנמוך מבין שניהם.

 אש"ח.  100וגמה: ההכנס החודשית לחשבון הייעודי של המועדון עומדת על לד

 אש"ח. 30ניכוי הוצאות תפעול יעמדו על 

 40%אש"ח הנותרים יחולקו בהתאם להצעת המחיר של המציע ברכיב זה ובאחוז מקסימאלי של  70מתוך 
 לחברה. 60%-למציע ו

 

 וצע במסגרת המועדון בניכוי הוצאות התפעול.שיעור העמלה הוא אחוז מתוך סך מחזור ההכנסות שתב

 נקודות 25–משקלות מדד המחיר לסעיף זה 
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אופן חישוב הציון בפרק התמורה יתבצע באופן יחסי להצעה הזולה ביותר מבין כלל ההצעות הכשרות כך  .13
 שההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד המקסימאלי.

 

 .עמד בכל התחייבויותיו החוזיות  תשלום התמורה האמור לעיל מותנה בכך כי המציע

 שי הצמדה וריבית.נתן לנו כל תמורה נוספת, לרבות הפרילמען הסר ספק, ידוע ומוסכם עלינו כי לא ת .14

המכרז,  הצעת המחירים המוגשת על ידנו מתייחסת לכל העבודות, על בסיס הנתונים המפורטים במסמכי .15
 דרש להם לצורך ביצוע העבודות.והמחירים כוללים את כל החומרים, הציוד וכיו"ב שנ

שווה  תהיידוע לנו כי במקרה של בו תהיינה שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר שלהם הי ,כןכמו  .16
כפי שתצמא לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך רשאית החברה  ,ביותר והינם הזולות

 ותר מבין כל ההצעות.לנכון, עד לקבלת הצעת המחיר שהינה הראויה בי

 

 

 ולראיה באתי על החתום,

 

 :____________ המציע שם 

 ת.ז./ח.פ./ע.מ. של המציע: __________

 שם החותם: _________

  ת.ז. החותם:__________

 כתובת המציע: __________

     טל' המציע:________, נייד: ____________, פקס: _____________

                                                                                                                                                                                

_________________ 

 המציעתימה + חותמת ח                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד
 
 

מאשר בזה כי ביום ______ הופיע/ה בפניי אני הח"מ, עו"ד _____________________, 
וחתימתו בצירוף חותמת שהינו/ה מורשה חתימה מטעם __________  _________________ מר/גב'

 המציע, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
 ____תאריך: _____________

                                                                                                                  _________________ 
 עו"דימה + חותמת תח                                                                                                                     
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 והמועצות בעוטף עזה הסכם להקמה והפעלת מועדון צרכנות לתושבי שדרות

 שנערך ונחתם ב______ ביום ______בחודש ______ שנת _________

 

    ב י ן: 

     

 

 "מצד אחד"                                                                                                                                        

 לבין:

                                                                                                                                       

                                                                                                                                         

 

 "מצד שני"                                                                                                                                           

 

למתן שירותי הקמה והפעלת מועדון צרכנות לתושבי   38.2022מס' בי והחברה פרסמה מכרז פומ הואיל:
מסמכי המכרז והמפרט המצורף בזה להסכם זה על כל נספחיהם  והמועצות בעוטף עזה שדרות

 "(.המפרטו/או " המכרז": "והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן

 והספק הגיש הצעתו למכרז. והואיל:

 .ישיבתה מיום _____________ קבעה את הספק כזוכה במכרזוועדת המכרזים ב והואיל:

והספק מצהיר כי בידיו הידע, הניסיון הכלים המשאבים, כוח האדם המיומנות והמומחיות לצורך  והואיל:
 ביצוע הסכם זה.

 וברצון הצדדים להסדיר ההתקשרות ביניהם לביצוע העבודה והשירותים כמפורט להלן בהסכם זה. והואיל:

 הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: אי לכך

 

 מסמכי ההסכם: .1

המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל מקום בו נאמר  .1.1
 " הכוונה להוראות הסכם זה וכל אחד מנספחיו כאמור.הסכםבהסכם "

נספחיו תהינה במקרה של סתירה ו/או שאלות פרשנות בין הוראות הסכם זה לבין הוראות נספח מ .1.2
הוראות הסכם זה עדיפות. ואולם בהעדר פירוט או העדר התייחסות לנושא המפורט במפרט, יקבעו 

 הוראות המפרט ואין לפרש את שתיקת או העדר פירוט ההסכם כגורע מהוראות המפרט. 

 

 הנספחים לחוזה .2
 המכרז על כל נספחיו. .2.1

 מפרט שירותים. – 1נספח  .2.2

 .SLAהסכם רמת שירות   - 2נספח  .2.3

 נוסח ערבות ביצוע.  - 3נספח  .2.4

 אישור עריכת ביטוח. - 4נספח  .2.5

 תצהיר ניגוד עניינים. - 5נספח  .2.6

 דף הצעת המחיר במכרז – 6נספח  .2.7

 חברת ____________ ח.פ./ע.מ. __________
 ___________________מרח'  

 טל':_____________; פקס: _____________
 טעמהע"י מורשי החתימה מ

 מר _______________ ת.ז. _____________
 מר _______________ ת.ז. _____________

 "(הספק)להלן: "
 

 בע"מ (1999) החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
 _________________ מרח' 

 טל': ____________ ; פקס: ____________
 ( "החברה": להלן)
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  הגדרות: .3
 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרוש כדלקמן:  

  

מנהל ___________בחברה ו/או כל מי שהורשה על ידו לעניין הסכם זה או כל  – "המנהל" (א)
  מנו.חלק מ

ו מטעם החברה ביצוע מי שנמסר ל  -""הספקאו  "נותן השירותים" או"מבצע השירותים"  (ב)
 העבודה או כל חלק ממנה, לרבות עובדיו, מנהליו ושלוחיו.

מועדון צרכנות לשובי השדרות והמועצות  הקמה והפעלת -""העבודה" ו/או "השירותים (ג)
ולהוראות חוזה זה  1כנספח מצ"ב בעוטף עזה עבור החברה והכל כאמור במפרט העבודות ה

 (."העבודות"או  "העבודה"" או השירותים)להלן: "

 גזבר העירייה או מי שהורשה על ידו לעניין הסכם זה או כל חלק ממנו. – "רייה"נציג העי (ד)

 
 התחייבויות כלליות: .4

ה הספק מתחייב לתכנן, לפתח, לספק את השירותים, וכל השלבים והחלקים הכרוכים והקשורים ב .4.1
בצורה תקינה ועונה על כל הדרישות במפרט, ולבצע את כל ההתחייבויות המפורטות עפ"י הסכם זה 
על נספחיו ע"פ לוח הזמנים, באמצעות כוח אדם מקצועי מעולה ותוך שימוש בחומרים ובציוד 

 מעולים.

כוח  הספק מצהיר כי יש לו הכושר, הזכויות היכולת, המיומנות, הידע המקצועי, הציוד, הכלים, .4.2
 האדם והאמצעים הדרושים לביצוע העבודה.

הצדדים יעבדו בשיתוף פעולה מלא זה עם זה, ויסייעו בביצוע המטלות המוטלות עליהם לצורך  .4.3
 מימוש הסכם זה.

איחור הספק במילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה הנובע מעיכוב בביצוע מטלה שהוטלה על  .4.4
פי לוח -זה, ומועדי הביצוע המוטלים על הספק על החברה, לא ייחשב כהפרת הסכם לצורך הסכם

 הזמנים יוארכו בהתאמה.

החברה מזמינה בזה מהספק את ביצוע העבודות והספק לוקח על עצמו את ביצוע העבודה ע"פ  .4.5
 הסכם זה והכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה.

 

 תקופת ההתקשרות .5

_____________ עד ליום החל מיום חודשים(  24ההתקשרות תהא לתקופה של שנתיים ) .5.1
 .______________ )להלן: "תקופת ההתקשרות"(

 12תקופות נוספות של עד תהא קיימת אופציה להאריך את ההסכם ו/או חלק ממנו לבלבד לחברה  .5.2
לא תקופת התקשרות כוללת "( ובלבד שתקופת האופציהכל פעם )להלן: ", או חלק מהן, חודשים

יום לפני  30האופציה באמצעות הודעה בכתב שתמסור לספק שנים. החברה תממש את  5תעלה על 
 תום כל אחת מהתקופות.

תקופת  למען הסר ספק, באם תשתמש החברה בזכותה להורות על הארכת ההסכם בתום .5.3
התקופה, תחולנה כל הוראות הסכם זה בתקופות  ההתקשרות או כל אחת מתקופות האופציה
 ה המפורטת להלן.ההארכה, בשינויים המחויבים, לרבות התמור
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 הגנת הפרטיותא. 5

לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת  15 , וסעיף1981 -לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 16בהתאם לסעיף 
 (2017 -מידע( תשע"ז 

המידע שמבצע השירותים רשאי לבצע בו עיבודים ו/או שימוש מתוך המידע שיועבר אליו לטובת  .א
תושבי העיר הכוללים שמות כתובות וטלפונים וזאת מתן השירותים בהסכם זה, הוא פרטי 

למטרת פרסום ושיווק מועדות הצרכנות לתושבי שדרות והמועצות בעוטף עזה בלבד כמוגדר 
 "(.המידעבנספח הטכני )להלן: "

העיבודים אותם רשאי מבצע השירותים לבצע יכללו את הסוגים הבאים בלבד: שימוש בפרטי  .ב
 ק מועדון הצרכנות.הזיהוי לשם יצירת קשר ושיוו

 למבצע השירותים לא תינתן גישה למערכות מידע של החברה. .ג
בסיום ההתקשרות מבצע השירותים ישיב את המידע לידי החברה באופן שבו נמסר או בהתאם  .ד

להוראת המנהל מטעם החברה. כמו כן, מבצע השירותים ישמיד את המידע מרשותו בתום 
 תן וימציא לחברה, מיד לאחר מכן, דיווח.תקופת ההתקשרות באופן מוקדם ככל הני

 מבצע השירותים ידאג ליישם את התקנות והוראות כל דין רלוונטי. .ה
לחברה שמורה הזכות להוסיף הוראות נוספות ככל שתמצא לנכון ועל מבצע השירותים תהא  .ו

 החובה ליישם ולבצע הנחיות אלה.
התחייבות לשמור על סודיות  מבצע השירותים מתחייב להחתים את בעלי ההרשאות מטעמו על .ז

המידע, להשתמש במידע רק בהתאם לאמור לפי התחייבות זו, וליישם את אמצעי האבטחה 
 הקבועים בסעיף ד' לעיל.

אם החברה תתיר למבצע השירותים לתת את השירות באמצעות גורם נוסף, תחול חובה על  .ח
מפורטים בכתב התחייבות מבצע השירותים לכלול בהסכם מול הגורם הנוסף את כל הנושאים ה

 לתקנות. 15זה, ושבסעיף 
מבצע השירותים מתחייב לדווח לחברה אחת לשנה לפחות, וכן בכל זמן נוסף לפי דרישת  .ט

בכל מקרה של  חברה, על אופן ביצוע חובותיו לפי התקנות והתחייבות זו, ולהודיע לחברהה
 .חברהאירוע אבטחה, בצורה שתתבקש ע"י ה

 סודיות
בדי מבצע השירותים או מי מטעמו, אשר יקבל לידיו את הנתונים ו/או יטפל בהם כל עובד מעו .י

 ו/או ייחשף אליהם בכל אופן שהוא, יחתום על התחייבות לסודיות.
 אחריות

 ידוע למבצע השירותים כי כל שימוש שייעשה במידע שיימסר לידיו הינו באחריותו הבלעדית. .יא
ות כנגד החברה ביחס להיקף המידע, מידת עדכנותו אין למבצע השירותים  ולא יהיו לו כל טענ .יב

 ונכונות הרשומות. 
 שיפוי

שדרות תביעה כלשהי בנוגע עיריית אם תוגש נגד החברה ו/או מי מעובדיה דרישה ו/או כנגד 
להתנהלות מבצע השירותים ביחס לאמור לעיל, מתחייב מבצע השירותים לשפות את החברה 

תוספת ההוצאות שתצטרך לשאת בהן עקב דרישה או תביעה בכל סכום שתחויב בו, אם תחויב ב
 זו.

 

 סיום ההתקשרות  .6

החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה, לאחר  .6.1
 יום מראש.  60חודשים מתחילת ההתקשרות, בהודעה מוקדמת בכתב לספק של  12חלוף 

כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, גם אם נגרמו לו  במקרים כאמור לעיל לספק לא תהיינה .6.2
נזקים כלשהם בגין הפסקת ההתקשרות כאמור, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיע לו בגין 

 השירות שניתן על ידו בפועל, אם ניתן, עד למועד הפסקת ההתקשרות, כאמור בהודעה.

כל עת ללא הודעה מוקדמת, וזאת אם למרות האמור לעיל, רשאית החברה לסיים את ההתקשרות ב .6.3
הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית. יובהר, כי לחברה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

 להקציב לספק זמן מוגדר לתיקון ההפרה.

הספק לא יהא רשאי להפסיק את מתן השירות, כולו או חלקו, בכל מקרה אחר. הפסקת שירות  .6.4
 ימי עסקים מראש לפחות. 90ה של הספק מראש ובכתב, במקרה כזה תהיה בכפוף להודע

בכל מקרה של סיום ההתקשרות על פי הסכם זה, יפעל הספק להעברה מסודרת של השירות לידי  .6.5
נציג החברה או ספק אחר שיבוא במקומו, כולל את כל המסמכים, המידע וכל הנתונים המנוהלים 

ו על ידי הספק במסגרת הסכם זה במערכת הממוחשבת, ההצעות, ההמלצות, מסמכים שהוכנ
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וכיו״ב. כל אלה יועברו על ידי הספק לידי נציג החברה או למי שהוא יורה ולשביעות רצונה המלא של 
החברה. ביצוע העברה מסודרת כאמור הינו תנאי לזכותו של הספק לכל תשלום שהוא מהחברה 

רת כתב הערבות לספק. הספק שהוא זכאי לו מאת החברה ואשר טרם שולם לו עד אותו מועד ולהחז
 לא יהא זכאי לתשלום נוסף בגין ביצוע העברת השירות והנתונים לחברה ו/או לספק אחרת.

הספק יעביר לחברה, עם סיום תקופת ההסכם, ע״ג מדיה מגנטית ובהדפסה, את כל המידע והנתונים  .6.6
 אשר נאספו על ידה במשך כל תקופת פעילותה עבור החברה עפ"י הסכם זה. 

כולל הנכסים הדיגיטלים  בהר בזאת כי כל המידע שפורט לעיל הינו רכושה הבלעדי של החברהיו .6.7
 שיפותחו על ידי הספק כגון כתובת האתר ושמו, האפליקציה, אתר האינטרנט וכיוצ"ב.

 
 זכויות יוצרים: .7

רבות לכל תפוקת העבודה, יצירה / יצירה מקורית וזכות יוצרים הנובעות מן ו/או עקב השירותים  א.
 יהיו בבעלותהומבנהו וכיוצ"ב,  , עיצובו, אפליקציית המועדוןשם מועדון הצרכנות, אתר המועדון

והיא תהיה רשאית לנהוג בכל תוצרי העבודות מנהג בעלים לכל דבר ועניין  החברההבלעדית של 
; מבצע השירותים או חברהלרבות לפרסמם ו/או להעבירם לאחר, לכל מטרה אחרת שנראית ל

 בשמו או במקומו, לא יהיו זכאים לכל תשלום נוסף עבור כל יצירה מקורית וזכות יוצרים. אחר 
 

העברת השירותים והזכויות האמורות בסעיף קטן )א( לעיל לאחר, אינה טעונה הסכמת מבצע  ב.  
 השירותים. 

 
 הצהרות והתחייבויות הספק .8

 רצונה המלא של החברה.הספק מתחייב לבצע את השירות על הצד הטוב ביותר ולשביעות  .8.1

הספק מתחייב להופיע לכל הישיבות עם הגורמים המקצועיים בחברה אשר להם קשר לשירותים  .8.2
 הניתנים על ידה, וככל שיידרש.

הספק מצהיר, כי ידוע לו כי מתן השירותים מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותו  .8.3
ת והוא מתחייב למלא אחר הוראות ההסכם ולמלא וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנו

את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במהימנות ובאמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק 
 להסכם(.  5הנוגע לצנעת הפרט ולחתום על הצהרה לשמירת סודיות )נספח 

יב לגרום לכך כי כל עובדיו ומי מטעמו שיועסקו בביצוע השירותים על פי חוזה זה הספק אף מתחי .8.4
ישמרו גם הם על סודיות המידע שנמסר לטיפולם, יטפלו בו ברמה גבוה של אמינות ומהימנות תוך 

 שמירה קפדנית על הוראות כל חוק הנוגע לצנעת הפרט.

ו/או הנחיות החברה ו/או מי מטעמה, כפי הספק מתחייב לדאוג לביצוע העבודה ולמלא אחר דרישות  .8.5
שיינתנו מעת לעת, וכן לפעול בתיאום מלא עם החברה לצורך ביצוע מתן השירותים נשואי הסכם זה 
ובכלל זה בכל הנוגע לשימוש במערכות המידע, ציוד כלשהו השייך לחברה, בהתאם להוראות 

לשם השלמת השירותים ו/או העבודות השימוש ו/או הנהלים הנהוגים בחברה; וכן, לבצע כל פעולה, 
 לשביעות רצונה המלא של החברה.

הספק מתחייב להשלים את השירותים ו/או העבודות במסגרת לוח הזמנים אשר קיבל מאת החברה  .8.6
 ויתקבל מעת לעת.

הספק מתחייב לפעול בתום לב כלפי החברה בקשר עם מתן השירותים ו/או העבודות נשואי הסכם  .8.7
 יו בקשר עם הסכם זה.זה וכי כל פעולות

הספק לא יהא רשאי להעביר זכויותיו ו/או את חובותיו על פי הסכם זה לאחר, כולן ומקצתן וכל  .8.8
 העברה שכזו לא תחייב את החברה כלל וכלל.

הספק מתחייב לשתף פעולה עם החברה בכל הנוגע למסירת נתונים, מידע )בכתב או בעל פה( ו/או  .8.9
 געים לעניין ביצוע ההסכם והוא ימסרם מיד עם דרישת החברה.  מסמכים המצויים בידיו ואשר נו

הספק מתחייב לשאת בכל העלויות שהוגדרו בהסכם זה על חשבונו לצורך ביצוע התחייבויותיו. עוד  .8.10
מתחייבת הספק לתקן, לשפר ולהחליף את כל הטעון תיקון, שיפור והחלפה מיד עם קבלת הודעה 

 שבונו.מאת החברה, בדבר הצורך בכך ועל ח
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הספק מתחייב למסור לידי החברה דו"חות בקשר עם מתן השירותים בהתאם לדרישות החברה  .8.11
 וככל שיידרש.  

התעוררה לדעת הספק בעיה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר עם מתן השירות על ידה, יודיע על כך  .8.12
ן במתן הודעה לאלתר לנציג המוסמך בחברה, על מנת לתת לו את פרק הזמן המירבי להתארגנות. אי

כאמור כדי לגרוע מהתחייבויות הספק לפי הסכם זה או מכל סעד אחר שיהיה נתון לחברה אם אכן 
 תתעורר מניעה כאמור.

 

 הקמת והפעלת מועדון צרכנות .9

הספק מתחייב בזאת, כלפי החברה, לבצע את השירותים המפורטים בהסכם זה הכוללים, לרבות כל  .9.1
נות ובמקצועיות ובהיקפים להסכם זה. השירותים יבוצעו במיומ 1נספח  -במפרט האמור והמפורט 

 הכלולים במסגרת העבודה, הכול כמפורט במסמכי המכרז. 

, על מנת לקדם הנחות והמועצות בעוטף עזה שדרות ים ויפעיל מועדון צרכנות לתושביהספק יק .9.2
בתחומי התרבות, והטבות לחברי המועדון ביחס למחיר השור של מוצרים ושירותים שונים, לרבות 

הפנאי, הרווחה, ההשכלה ותחומים אחרים, הכול בהתאם להנחיות החברה ובהתאם להוראות 
 הקבועות במכרז זה ובהסכם זה.

סכם זה, אלא אם הורתה החברה הימים ממועד חתימת  90-מועד הפעלת המועדון יהא לא מאוחר מ .9.3
 אחרת.

 שם המועדון יבחר על ידי החברה. .9.4

 חיות והוראות החברה ותהא כפופה למנהל מטעם החברה.  הספק יפעל על פי הנ .9.5

להסכם כדי למצות את כל מטלות הספק, אשר  1למען הסר ספק, אין ברשימה המפורטת בנספח  .9.6
תידרש לבצע את כל הפעולות המפורטות בפרק זה ובכללן את כל הפעולות אשר מקובל ונהוג לבצע 

 בשירותים נשואי מכרז זה.

מטלה או דרישה כפי שנהוג, מקובל או יידרש לצורך מתן השירותים נשואי  הספק מתחייב לבצע כל .9.7
 מכרז זה וכל נושא אחר הנוגע לשירות, שיוטל עליו על ידי החברה.

 

 ועדת היגוי .10
מוסכם בין הצדדים כי ניהול מועדון הלקוחות, לרבות אופן השיווק והפרסום של המועדות, יאושרו ע"י  .10.1

  ונציג העירייה, ובין היתר יהיו אחראים על: ,שני הצדדים ועדה אשר תהיה מורכבת מנציגי
 אופן הפרסום  .10.1.1
  הוספה והורדת הטבות .10.1.2
 אישור שיעורי תקורה מטעם נותני ההטבות. .10.1.3
 הוספה והורדת שירותים ו/או נותני שירותים .10.1.4
  כל נושא שהחברה רואה לנכון לדון בו. .10.1.5
 סמכויות בענייני כספים, תמורה, תקציב, נהלי עבודה וכיו"ב .10.1.6
 הרחבת הגופים להם ניתן השירות .10.1.7

 

 באחריות הספק לזמן את הוועדה לכל הפחות אחת לחודש. .10.2
במידה והשירות יורחב לרשויות נוספות מעבר לאלו הכלולות במועד קביעת הזוכה במכרז, תהא רשאית 

 העירייה להוסיף נציגים נוספים לוועדת ההיגוי ולספר לא תהיה כל התנגדות לתוספת.

דה יתקבלו בהחלטה על פי רוב חבריה. במקרה של שוויון או אי הכרעה עמדת נציג ההחלטות בווע .10.3
 העירייה תכריע.

 נושאים אשר נתונים להחלטת ועדות ההיגוי כפופים להחלטתה אלא אם נקבע אחרת. .10.4
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 זכויות במידע ובציוד .11

או יגיע /כל מסמך, מידע, קובץ מחשב, תכתובת מייל, תוצרי השירותים או כל חומר אחר שיימסר ו .11.1
לידי הספק ו/או מי מטעמו במהלך ביצוע השירות והנוגע לשירות יהיו רכושה הבלעדי של החברה 

 ויימסרו לידיה מיד עם דרישה ראשונה.

הספק יהא אחראי באחריות מוחלטת לכל נזק ואובדן שיגרמו לכל מסמך ו/או מידע ו/או חומר אשר  .11.2
ור את כל החומרים כאמור על פי נוהלי אבטחת יגיע לרשותו במסגרת הסכם זה. הספק מתחייב לשמ

 מידע תקינים כמקובל בענף ולא להעבירן לצד ג' כלשהו.

הספק מתחייב שלא לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא ולא להעביר לכל גורם שהוא כל מסמך ו/או  .11.3
 מידע ו/או חומר אחר אשר יגיע לרשותו ו/או לרשות מי מטעמו בגין ביצוע השירות.

יב לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל הנתונים ו/או המסמכים ו/או מידע אשר יגיעו הספק מתחי .11.4
 לידיו במסגרת הסכם זה בין במישרין ובין בעקיפין בין על ידי החברה ו/או מי מטעמה ובין על ידי

 גורם אחר אגב ביצוע השירותים כמפורט בהסכם זה.

בביצוע השירות, יחתמו על תצהיר לאי קיום  הספק ו/או מי מטעמו וכל עובד שיועסק על ידי החברה .11.5
ניגוד עניינים ושמירת סודיות. ההצהרה החתומה תימסר למנהל מאגר המידע של החברה. הספק 

 מתחייב שלא להתחיל בהעסקתו של כל עובד בטרם חתם אותו עובד על הצהרת הסודיות כאמור.

חול בכל עת גם לאחר סיומו של חובתו של הספק ו/או של מי מטעמו לשמירה על סודיות תמשיך ל .11.6
הסכם זה.  הספק ישפה ו/או יפצה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה בשל הפרת חובותיו כאמור 

 בסעיף זה וזאת מיד עם דרישתה הראשונה.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל בהסכם זה, לא תהיה לספק בשום מקרה ונסיבות כל זכות עיכבון על  .11.7
 ו כל דבר אחר אשר יימסר לו ו/או יגיע לרשותו בקשר עם ביצועו של הסכםכל חומר, מידע, ציוד ו/א

 זה ויהיה עליה להחזירם בשלמותם מיד עם דרישה ראשונה של החברה.

למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי כל הנתונים והמסמכים אשר ישמשו את הספק לצורך ביצוע  .11.8
בלם בכל עת, במהלך תקופת ביצוע הסכם הסכם זה, יהיו רכושה של החברה, ולחברה תהיה זכות לק

 זה ולאחריו.

 גיבוי הנתונים אשר יבוצע ע"י הספק יהיו רכוש החברה והיא תוכל לעשות בו כל שימוש בכל עת ולכל .11.9
מטרה, וזאת ללא כל תשלום נוסף וללא צורך בהסכמת הספק ו/או כל גורם אחר שהוא. הספק לא 

 ימוש בגיבוי כאמור.יהא רשאי בשום מקרה ונסיבות, לעשות כל ש

 

 אחריות  .12
מבצע השירותים אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם לחברה או לעובדיה כתוצאה מן ו/או עקב  .12.1

השירותים, אם אלה בוצעו תוך כדי רשלנות ו/או עילה אזרחית אחרת, והוא מתחייב לפצות את 
 החברה בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור.

 

שלישי לכל נזק שייגרם לו כתוצאה מן ו/או עקב השירותים, ואם  מבצע השירותים אחראי כלפי צד .12.2
שדרות תחויב ע"י בית המשפט לשלם לצד שלישי סכום  החברה הכלכלית לפיתוחהחברה ו/או 

כלשהוא בעד נזקים שמבצע השירותים אחראי להם כאמור, יהא מבצע השירותים חייב לפצות את 
 ות כל ההפסדים וההוצאות שייגרמו לה בקשר לכך. החברה בכל סכום שהיא תחויב בו כאמור, לרב

 

 שיפוי .13

מבצע השירותים מתחייב לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את החברה  .13.1
שדרות, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה  עירייתו/או את עובדיה ו/או שלוחיה ו/או 

, על ידי כל אדם/ גוף לרבות ארגוני זכויות יוצרים, בלי יוצא מן שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש
הכלל, נגדן ו/או נגד כל מי מעובדיה, שלוחיה ושולחיה, בגין כל מעשה ו/או מחדל לו אחראי מבצע 
השירותים על פי חוזה זה ו/או על פי  הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו 

ום אשר ייפסק בפסק דין לחובתה בקשר לנזקים, אשר מבצע במלואם ו/או בכל סכ חברהל
תודיע למבצע השירותים,  חברההשירותים אחראי להם על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ובתנאי, שה
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מיד עם קבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ותינתן לחברה הזדמנות להתגונן כנגד 
 תביעה כאמור.

 

 ביטוח .14

( בע"מ  ו/או עיריית 1999ביטוח( תקרא: החברה הכלכלית לפיתוח שדרות )החברה בסעיף זה ) .14.1
 שדרות ו/או תאגידים עירוניים של העירייה ו/או גופי סמך של העירייה ו/או ו/או גופים המממנים

 את העבודות

פי -על פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על ספקמבלי לגרוע מהתחייבויות ה .14.2
מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה. עלות הביטוחים וההשתתפויות  ספקהכל דין, 

בלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח  ספקהעצמיות יחלו על ה
 לפני ההתקשרות בין הצדדים. ספקשל ה

  ספקסכם זה. היסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי ה  ספקה .14.3
מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי החברה   בגין כל נזק או אבדן 
שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות 

 ביטוח.

שור קיום ביטוחים הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאי .14.4
)להלן: אישור קיום ביטוחים( אשר מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה, הנם  4המצ''ב כנספח 

מזעריים ואין בהם משום אישור של החברה  או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על 
הפסד לו,  יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע ספקה

 למועצה  ולצד שלישי.

מובהר בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשום במסמך זה לא נועד לצמצם את התחייבויות על פי  .14.5
ההסכם, והתוכן התמציתי של אישור קיום ביטוחים הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחים לעמוד 

יהיה ללמוד דרישות אלו  ספקבהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישור קיום ביטוחים. על ה
ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא 

 הסתייגויות

את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות החברה, יהיה  ספקהפר ה .14.6
תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות,  אחראי לנזקים שייגרמו למועצה  באופן מלא ובלעדי ולא ספקה

 כספיות או אחרות כלפיה, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי החברה והבאים מטעמה כל טענה כאמור.

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  ספקה .14.7
 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

 ספקהסכם זה וכתנאי לחתימת החברה על הסכם זה, ימציא ה ימי עבודה לפני החתימה על 14 .14.8
למועצה את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם 

וח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח ידי חברת ביט-זה כשהם חתומים על
 הנדרשים.

ח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסות, ימציא  ימי עבודה לפני תום תקופת הביטו 14 .14.9
 למועצה   אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת. ספקה

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן פטור  .14.10
יבה לשפות על נזקים על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחי ספקכלשהו ל

כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי החברה  כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על החברה  אחריות 
 כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
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מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי החברה  תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או  .14.11
ן הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי החברה  הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשות כך. למע

 מאחריות על פי דין או אחריות על פי הסכם זה. ספקאו מי מטעמה אינה פוטרת את ה

לשנות או לתקן את הפוליסות  ספקמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי החברה  תהיה רשאית לבקש מה .14.12
ל פי ההסכם. הבקשה לתיקון או ו/או את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות ע

  שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על החברה 
 אחריות כל שהיא.

יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות החברה, לרבות  ספקה .14.13
 ות, מידע עסקי סודי וכיו"ב.מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתוב

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם עקב אי  .14.14
על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב  ספקהמצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא ה

 כאמור.

יבתם סכום לא מתאים בפוליסת ביטוח לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שס ספקה .14.15
 או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה. 

מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה   ו/או הבאים מטעמה  ספקה .14.16
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ( עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או 

אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור ביטוח 
 .ספקמאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון ל

 הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו:  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות מעבידים . .14.17
 ביטוח חבות סייבר. ביטוח אחריות מקצועית.

.  סעיף ספקוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על הכל הפ .14.18
לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי החברה  והבאים מטעמה, הוויתור כאמור לא יחול כלפי 

  . סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי החברה ספקמי שביצע נזק בזדון כלפי ה
הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי החברה. ביטול חריג רשלנות רבתי  ספקוהביטוח של ה

ום אולם אין בביטול החריג בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או בחובות המבוטח על פי הדין. כיסוי זיה
 פוי. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופתצ-פתאומי תאונתי ובלתי

יום מראש.  60הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי החברה לכל הפחות 
 בתום לב לא תפגע בזכויות החברה  לקבלת שיפוי. ספקסעיף לפיו מעשה או מחדל של ה

בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: כיסוי זיהום פתאומי תאונתי  .14.19
עיכוב עקב נזק מכוסה. . אי יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אובדן השימוש וצפוי-ובלתי

דיבה, השמצה והוצאת לשון  .פגיעה בפרטיותאובדן מידע ומסמכים. אחריות בגין קבלני משנה. 
 .הרע

 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו: .14.20

רואקטיבי לא יהיה סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרט .14.20.1
 .ספקמאוחר מיום ההתקשרות בין החברה לבין ה

חודשים לאחר ביטול או אי  6סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת ". תקופת גילוי של  .14.20.2
, ובתנאי שאין ביטוח ספקחידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י ה

 סה שפקעה.באותו היקף ביטוח כפי הפולי  ספקאחר המכסה את חבות ה

אובדן . . איום שחיטהיבוטלו חריגים או סייגים בגין: אי יושר של עובדים חבות סייבר בפוליסה  .14.21
 .דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע .פגיעה בפרטיותמידע ומסמכים. 
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 ירשמו: חבות סייברבפוליסה לביטוח  .14.22

ה סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי לא יהי .14.22.1
 .ספקמאוחר מיום ההתקשרות בין החברה לבין ה

חודשים לאחר ביטול או אי  6סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת ". תקופת גילוי של  .14.22.2
, ובתנאי שאין ביטוח ספקחידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י ה

 .באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה  ספקאחר המכסה את חבות ה

סה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעות שיבוב של המוסד הפולי .14.23
לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו. שימוש ברכב 
שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל רכוש כולל רכוש 

 חברה. שימוש במכשירי הרמה.בבעלות ה

( תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט' או נוסח וחבות סייבר הפוליסות )מלבד אחריות מקצועית .14.24
 אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.

 הרחבי שיפוי: .14.25

ואחריות מקצועית, תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת  , חבות סייברהפוליסות צד שלישי .14.25.1
ותכלולנה סעיף "אחריות  ספקטעות ו/או מחדל של ההחברה בגין אחריותה למעשה ו/או 

צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח 
 כלפי החברה. ספקבנפרד. פוליסת אחריות מקצועית לא תכלול כיסוי בגין תביעות ה

 .ספקהביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את החברה באם תחשב כמעביד של עובדי  .14.25.2

גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן: ביטוח  .14.26
. ביטוח  ספקביטוח אחריות מעבידים, כפי הפוליסה של ה₪.  1,000,000 –אחריות כלפי צד שלישי 

 . ₪ 4,000,000 –חבות סייבר  ₪. 4,000,000 -אחריות מקצועית 

ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או  ספקרך להרחיב את היקף ביטוחי הקיים צו ספקככל שלדעת ה .14.27
את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור  ספקמשלימים, יערוך ה

 לעיל.

 אחריות על פי כל דין.  ספקבתוקף, כל עוד קיימת ל ויהי וחבות סייבר ביטוח אחריות מקצועית .14.28

 ספקור בכל מקום בהסכם זה, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב המבלי לגרוע מכלליות האמ .14.29
חלה החובה על פי החוק  ספקלמלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על ה

ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק 
 יו.לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנות

לפי הסכם זה,  ספקהוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי ה .014.3
או כדי להטיל על החברה חבות כל שהיא. מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים 

ביטוח כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי החברה  שלא היו קיימות כלפיה, אלמלא נערך ה
 וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט החברה ( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

 .הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם .14.31

 

 העברת מידע .15

הספק יספק לכל גורם מוסמך בחברה וללא כל דיחוי כל מידע ו/או נתונים אודות השירותים נשואי  .15.1
 זה.הסכם 
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הספק מתחייב, כי כל מידע שיגיע אגב ביצוע ההסכם, לספק או לעובדים המועסקים על ידו במתן  .15.2
השירות ישמש לצורך ביצוע השירות בלבד. לא יעשה במידע כל שימוש לצורך אחר ולא יימסר מידע 

 לאדם שאינו מוסמך לקבלו. 

 

 ערבות הביצוע  .16

זה ומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה על פי להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם  .16.1
כל דין ו/או הסכם, ימציא הספק לחברה עם החתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית 

[  5]פרק ב' מסמך  4( בנוסח המופיע בנספח ״ערבות הביצוע״ובלתי מותנית לפקודת החברה )להלן: 
למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מעת הערבות תהיה צמודה  ₪. 50,000בסך של להסכם זה, 

לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הנו המדד הידוע האחרון במועד 
החתימה על הסכם ההתקשרות. מובהר, למען הסר ספק, כי הפקדת ערבות הביצוע בידי החברה 

 זה.מהווה תנאי מוקדם לביצוע תשלום כלשהו אשר יגיע לספק בהתאם להסכם 

הראשונה של הסכם זה  יום מתום תקופת ההתקשרות 90ערבות הביצוע תהיה בתוקף לתקופה של  .16.2
והיא תחודש על ידי הספק בהתאם לדרישת החברה באם תבקש החברה להאריך הסכם זה מעבר 

 לחוזה. 4לתקופה הנקובה בסעיף 

אחת או במספר  מוסכם, כי החברה תהא רשאית לממש את ערבות הביצוע כולה או חלקה, בפעם .16.3
פעמים וזאת, בכל פעם שהחברה תהא סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, המוחלט והבלתי ניתן 
לערעור, כי הספק לא עומד בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי כל דין ו/או הסכם זה ו/או במקרה בו 

 .נגרמו לחברה נזקים אשר מחובת הספק לשפותה בגינם על פי הוראות הסכם זה וכל דין

כדי למנוע כל ספק מוסכם בזאת בין הצדדים, כי החברה תהא רשאית לקזז את נזקיה והוצאותיה  .16.4
מכל תשלום אשר מגיע ו/או יגיע לספק ואין בכך כדי לגרוע מזכות החברה למימוש הערבות כאמור 

 לעיל.

 כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו על הספק בלבד. .16.5

תוקף הערבות הבנקאית בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי החברה.  סירב הספק הספק יאריך את  .16.6
להאריך את הערבות הבנקאית, תוכל החברה לחלטה, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה 

 עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין.

ההסכם ערבות הביצוע, או כל יתרה בלתי מחולטת שלה, תשוחרר לספק ע"י החברה רק לאחר סיום  .16.7
ולאחר שהספק ימציא לחברה הצהרה על חיסול כל תביעותיו, וכן לאחר שהמציא לחברה את כל 

 המסמכים וקיים את כל התנאים הקבועים במסמכי המכרז.

בקשר לשירותים, הנובעות ממעשה  הוגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי החברה .16.8
ך את תוקפן של איזו מן הערבויות שיהיו בידיה ו/או מחדל של הספק, תהא רשאית החברה להארי

 באותה עת, וזאת עד לסיומם וסילוקם המלא של ההליכים הקשורים בתביעות ו/או דרישות אלה.

 

 פיקוח .17

הנחיות והוראות החברה לספק אשר ימסרו במהלך ביצוע העבודות או מתן השירותים ובהתייחס  .17.1
ם נוסף כלשהו של החברה והתשלום יהיה לביצועם לא יהוו בשום מקרה עילה לדרישה לתשלו

 בהתאם להצעתו המקורית של הספק במכרז.

הספק יהיה עצמאי בביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה, אך יהיה כפופה להוראות החברה, המנהל או  .17.2
 נציג אחר מטעמה, וזאת ככל שהוראות אלה קשורות לעניינים אשר מצויים באחריות החברה.

את המנהל מטעמה, להוסיף עליו בעלי תפקידים נוספים, למנות לו עוזרים החברה רשאית להחליף  .17.3
 לצורך פיקוח על פי חוזה זה, הכול לפי ראות עיניה וכל אימת שתמצא זאת לנכון. 

למנהל מטעם החברה או מי מטעמו שהוגדר לצורך תפקיד זה, תהא הסמכות המכרעת לקבוע אם  .17.4
 ראוי על פי תנאי הסכם זה ונספחיו.השירותים הניתנים על ידי הספק מבוצעים כ
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החברה באמצעות המנהל או מי מטעמו יהיו רשאים לבדוק, בכל עת, את טיב ואופן מתן השירותים,  .17.5
כשירות העובדים, והאמצעים בהם משתמש הספק לצורך מתן השירותים ואת מידת עמידתו בתנאי 

 ההסכם ומילוי אחר הוראות החברה. 

השירותים לא בוצעו במומחיות ובמיומנות ראויה או אינה תואמת את קבע המנהל או מי מטעמו כי  .17.6
התוכניות ונספחי המכרז או את הוראות הסכם זה ו/או כי יש להחליף עובד/ים אשר אינם ראויים 
לבצע את העבודות או השירותים, תהא קביעתו סופית והספק מתחייב לפעול כפי שיורה לו המנהל 

 או מי מטעמו. 

ירותים או כל חלק מהם הינו איטי מדי לדעת המנהל מכדי להבטיח את מתן אם קצב מתן הש .17.7
השירותים בזמן הנדרש ו/או את העמידה ביעדי ההסכם ו/או כל תפוקה אחרת הנדרשת במסגרת 
ההסכם, יודיע על כך המנהל לספק בכתב וזה ינקוט באמצעים מתאימים לשם התאמת הפעולות 

ם הנדרשים כפי שאישר המנהל אך בתנאי ששום צעד הנדרשות במסגרת מתן השירות למועדי
מהצעדים שינקטו על ידי הספק והמאושרים על ידי החברה ולרבות )אך לא אלה בלבד(, עבודה 
בשעות נוספות, עבודה בלילה, או בימי שבתון, לא יזכו את הספק בכל תשלום נוסף עבור נקיטת 

 צעדים אלה. 

ימים מיום הודעתו של המנהל לספק, וקיים חשש כי  7 במקרה ואופן מתן השירות לא יתוקן תוך .17.8
השירותים לא יבוצעו כנדרש, תהא החברה זכאית, בנוסף לכל סעד אחר, להפסיק את מתן 
השירותים ע"י הספק, ולבצע את השירותים באמצעות גורם אחר על חשבונו של הספק, וכל 

 ההוצאות וההפסדים הקשורים בכך יחולו על הספק.

כי ידוע לו כי מועד התחלת מתן השירותים הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה. הספק הספק מצהיר  .17.9
 יהיה אחראי לכל נזק או איחור שיגרמו בהתחלת מתן השירותים.

נתקבלו הוראות מצד המנהל כאמור, יהיה חייב הספק למלא את הוראותיו של המנהל הן ביחס  .17.10
 ו על ידי אחרים על חשבון הספק. לשינויים, תיקונים, תוספות או הפחתות, בעצמה א

 -אם לדעת המנהל אין הספק מקיים את הוראותיו כנדרש, תהא החברה זכאית  נוסף לכל סעד אחר  .17.11
למסור את ביצוע העבודות ו/או השירותים כולם או חלקם לידי אחר/ים על חשבון הספק, והספק 

 ת אחר/ים.יאפשר לחברה לבצע את שהוטל עליו, על פי הוראות המנהל, באמצעו

מובהר כי אף על פי שקיימת זכות לחברה לפקח על מתן השירותים, לא יפורש הסכם ההתקשרות או  .17.12
סעיף אחר מסעיפיו באופן אשר משחרר את הספק מאחריות לטיב השירותים בהתאם למפרט 

 ולתנאי החוזה.

כל תקופת מובהר בזה, כי הפיקוח מכוון להבטחת קיום התחייבויותיה של הספק על פי החוזה ב .17.13
ההתקשרות, והשגחת החברה אינה מקטינה את אחריות הספק לביצוע לפי פרטי מסמכי המכרז, 
המפרט והחוזה. הקביעה של החברה באמצעות המנהל ו/או מי שמונה לצורך כך מטעמו, בדבר אם 

 הספק מבצע את השירותים לפי הנדרש ו/או לפי לוח הזמנים, תהא סופית ומכרעת.

 

 די בינייםזכות עכבון וסע .18

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל יתר הוראות חוזה זה, יובהר, כי לספק לא תהא כל זכות עיכבון  .18.1
 בשום מקרה ונסיבותיו, בכל דבר ועניין אשר יימסר לרשותו במסגרת השירות.

מוסכם בין הצדדים שבכל מקרה של ביטול ו/או הפסקת ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא,  .18.2
פק רשאי לדרוש כל צו ביניים אשר ימנע מהחברה שימוש בחומרים ו/או בכל דבר אחר לא יהיה הס

הקשור להסכם זה באמצעות צד ג׳ כלשהו וזאת מבלי לגרוע מכל זכות של החברה על פי הסכם זה 
 ועל פי כל דין.

 

 המחאת זכויות .19

חובותיו, לפי  הספק אינו רשאי להמחות, להסב, ו/או לשעבד לאחר, או לאחרים את זכויותיו או .19.1
 חוזה זה, כולן או חלקן, או כל טובת הנאה על פי החוזה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
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ויותר מהשליטה בספק, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים,  25%העברת  .19.2
 להלן.  22.5 הינה העברה המנוגדת לאמור בסעיף

רות, כולו או חלקו, או למסור לאחר כל חלק הספק אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השי .19.3
מהפעולות הקשורות בביצוע החוזה, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב. יש לציין, כי העסקת 
עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, 

 כשלעצמה, משום מסירת ביצוע השירות לאחר.

 

 יחסי הצדדים  .20

פק מצהיר בזה, כי הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי הס .20.1
 לא קיימים יחסי עובד מעביד בינו, או בין מי המועסק מטעמה בביצוע הסכם זה לבין החברה. 

הספק מצהיר בזה, כי הודיע והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, כי בינם לבין  .20.2
 רה לא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד.החב

הספק מצהיר ומאשר בזה, כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו על פי הסכם זה הינם  .20.3
עובדיו בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים. הוא יישא בכל ההוצאות 

כל דין הכרוכים בהעסקתם, והוא והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי 
 מתחייב לקיים כל הוראת דין החלה על מעביד, לרבות תשלום שכר מינימום.

חויבה החברה לשלם סכום כלשהו, בגין מי מהמועסקים על ידי הספק בביצוע הסכם זה, יישפה  .20.4
 הספק את החברה עם דרישה ראשונה, בגין כל סכום, שתחויב לשלם כאמור.

 תמורה .21

בהתאם לאמור כל העבודות ומתן השירותים נשואי הסכם זה, יהיה זכאי הספק לעמלה  בגין ביצוע .21.1
התמורה הנ"ל הינה ממצה והספק לא יבוא בטענות ו/או דרישות  ,  למכרז.6בדף הצעת המחיר נספח 

 מעבר לתשלום התמורה המוסכם.

 

 רשת ביטחון .22

פק סכום ח"פ במועד הקמת בכפוף לקיום התחייבויות הספק על פי הסכם זה, החברה תעמיד לס .22.1
(, "רשת הביטחון""המועדון" בגין הוצאות ההקמה והפעלתו הראשונית של המועדון )להלן: 

התשלום יועבר על ידי החברה בשתי  'הצעת מחיר' למכרז. 6 בהתאם לסכום המוצע על ידו בנספח
 על ההסכם.ימים מחתימה  90ימים מחתימה על ההסכם והשנייה תוך  30פעימות, הראשונה תוך 

החברה רשאית להשהות את מועד העברת הפעימה השניה ו/או להגדיל או להקטין את שיעורה  .22.2
 בתנאים שתקבע כי על הספק לעמוד בהם עד למועד זה.

 מובהר בזאת כי רשת הביטחון הינה חד פעמית. .22.3

 

 סבסוד הטבות .23

שהיא, לסבסד החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות כל  .23.1
 (."סבסוד הטבות"הטבות לחברי המועדון באמצעות תקציב שתעמיד לצורך כך )להלן: 

על פי  ועדת ההיגוישיעור הסבסוד וסוג המוצר או השירות שלגביהם יחול הסבסוד יקבעו על ידי  .23.2
 שיקוליה היא.

 

 סופיות התמורה  .24

רת משרדים )שכירות, ההוצאות הכרוכות במתן השירותים, לרבות ההוצאות הכרוכות בשכי .24.1
תחזוקה, ארנונה, חשמל, מים, תקשורת, טלפון ואינטרנט(, מחשוב )חומרה וציוד נלווה(, ריהוט 

 יהיו על חשבונו ואחריותו הבלעדית של הספק.משרדי והוצאות משרדיות 
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מובהר כי כל עבודה ו/או שירות ו/או ציוד אשר לא נזכרו במפורש בסעיף זה ו/או בהסכם זה ו/או  .24.2
סמכי המכרז, ואשר דרושים לצורך ביצוע ומתן השירותים בהתאם להסכם זה, יבוצעו במלואם במ

על ידי הספק ללא תמורה נוספת והתמורה לספק כמפורט בהסכם זה כוללת את מלוא התמורה 
 המגיעה לספק בגין שירותים אלה.

תשלום נוסף  היה והחברה תבטל את ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא ישולם לספק כל .24.3
כלשהו לאחר מועד הביטול טרם יקבעו כל סכומי הנזקים, התשלומים וההוצאות המגיעים לחברה 

 בגין ביטול כאמור על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. 

סכומי הוצאות הביטול כאמור ינוכו על ידי החברה מכל תשלום המגיע לספק. והיה אם סכום  .24.4
ה על הסכום המגיע לספק עם סיום ההתקשרות, ישלם הספק הוצאות הביטול של החברה יעל

 לחברה, מייד עם דרישתה הראשונה, את מלוא סכום היתרה. 

התמורה אותה יקבל הספק כתמורה עבור ביצוע השירות, תהווה תשלום מלא וסופי. הספק לא יהיה  .24.5
 מכל סיבה שהיא.רשאי לדרוש מהחברה העלאות או שינויים, בגין ביצוע חיוביו על פי הסכם זה, 

בתום תקופת הסכם זה יבדקו הצדדים את התשלומים ששילמה החברה לספק, לאור דו״חות  .24.6
וחשבונות הספק שאושרו. אם יתברר שהחברה שילמה סכומי יתר, יחזירם הספק לחברה בתוך 
חודשיים כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית 

יקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה, לתקופה שממועד ההתחשבנות ועד ליום לסטטיסט
 התשלום בפועל.

 הפרות וסעדים .25

האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה ויזכו את החברה בכל הזכויות המוקנות לה  .25.1
 במקרה של הפרה יסודית;

ויסודיים של חוזה זה והפרת כל מוסכם בין הצדדים כי כל סעיפי ההסכם הינם תנאים עיקריים  .א
 7אחד מהם תיחשב כהפרה יסודית של החוזה במקרה שלא תוקנה ההפרה על ידי הספק תוך 

 ימי עבודה לאחר קבלת הודעה על כך מאת החברה. 
הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק, כולם או  .ב

 ימים ממועד ביצועם; 7האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  חלקם, והעיקול או הפעולה
 מונה לנכסי הספק, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע; .ג
 שונתה הבעלות ו/או השליטה בספק באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב; .ד
שר על פי שיקול דעתה הסביר של החברה עלול שונה מצבו העסקי או הכספי של הספק באופן א .ה

 להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של הספק לבצע כיאות את התחייבויותיו על פי ההסכם;
 הוכח להנחת דעתה של החברה, כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם; .ו
כשיש בידי החברה הוכחות, להנחת דעתה, כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,  .ז

דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הסכם זה או ביצועו וכן במקרים נוספים, כגון: מענק, 
בוצעה מעילה חריגה; אי הקפדה או שמירה לא נאותה על כספי החברה; יחס לא נאות באופן 

 חריג ללקוחות החברה.
או /אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד הספק ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו .ח

 מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו;
התברר, כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם הליכי המכרז ו/או עם חתימת הסכם זה  .ט

אינה נכונה, או שהספק לא גילה עובדה מהותית, אשר, לדעת החברה היה בה כדי להשפיע על 
 ההתקשרות עמו;

סודיים יהינם סעיפים   28, 27, 19, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7א, 5, 5, 4,  2.1סעיפים:  .י
 לחוזה והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

ש"ח וזאת  30,000הפרה יסודית תזכה את החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של  .25.2
מבלי לגרוע מזכויות החברה העומדים לה לפי כל דין ו/או הסכם. החברה רשאית לקזז ולנכות מכל 

גיעה לספק לפי מסמכי המכרז והסכם זה, את סכום הפיצויים המוסכמים מראש תמורה המ
. המפורטים לעיל, ו/או כל סכום שלדעת המנהל מגיע לחברה ו/או לכל צד ג', עפ"י הסכם או עפ"י דין

 זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית החברה עפ"י ההסכם או עפ"י דין.

ודית, תהא זכאית החברה לבטל את ההתקשרות עם הספק באופן הפר הספק את הסכם זה הפרה יס .25.3
מידי וללא מתן הודעה מוקדמת, וכן להמחות ו/או להעביר את חובותיה וזכויותיה כלפי הספק על פי 
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הסכם זה, לכל אדם או גוף אחר, כפי שתמצא לנכון ועל פי כל דין, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או 
 זה או על פי כל דין.תרופה המוקנית לה על פי הסכם 

לא יראו בשימוש החברה בזכויותיה על פי ההסכם זה כביטול ההסכם על ידיה, אלא אם הודיעה על  .25.4
כך לספק במפורש ובכתב. הספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם, כל עוד לא נתנה 

 לו הודעה על ביטול ההסכם.

יום, לא יהווה הפרה של חוזה זה  35אשר לא יעלה על  מוסכם בין הצדדים, כי איחור בתשלום לספק .25.5
 והספק לא יהיה זכאי לכל סעד כספי או אחר בגין איחור, כאמור.

למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז הפיצויים המוסכמים בגין הפרות יסודיות של הסכם זה הינו תרופה  .25.6
ה לספק כל זכות להמשיך מיידית ואוטומטית העומדת לרשות החברה, אולם השימוש בה איננו מקנ

ולהפר את ההסכם ואיננו מונע מהחברה להשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשותה במקרה של 
הפרת ההסכם ו/או לבקש כל סעד משפטי אחר בגין אי ביצוע השירותים כנדרש מעבר לאמור בסעיפי 

 הסכם זה. 

 

 קנסות  .26

(, יהא על SLA)הסכם רמת שירות המצורף למכרז זה  2במידה והספק לא יעמוד בדרישות נספח  .26.1
הספק לשאת בעלויות ובתשלומים הקבועים כ"קנסות" בנספח זה, והחברה תהא רשאית לקזז 

 קנסות אלה מכל תמורה אשר תגיע לספק לפי מסמכי המכרז והסכם זה.

(, יישא SLA)הסכם רמת שירות  2היה והוטל קנס על הספק בגין אי עמידת הספק בדרישות נספח  .26.2
 שלום הקנס באופן מידי.הספק בת

 

 אחריות בנזיקין שיפוי וביטוח: .27

 בסעיף זה הספק ייקרא "הקבלן" והחברה תיקרא "המזמין". .27.1

, מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ועל פי דין, הקבלן יהיה אחראי לכל אובדן, פגיעה .27.2
או /רמו למזמין ו/או לעובדיו ונזק או הפסד לגוף או לרכוש, מכל מין וסוג, ישיר ו/או תוצאתי, שייג

לכל הבאים מטעמו ו/או לכל צד שלישי, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לעובדי 
הקבלן ו/או כל הבאים מטעמו, עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ואשר מקורם במתן 

 השירותים נשוא הסכם זה.

הוא מקבל על עצמו אחריות מקצועית בגין כל פעולה למען הסר ספק, מצהיר הקבלן שידוע לו כי  .27.3
ם שתיעשה על ידו וגם או על ידי מי מעובדיו וגם או על ידי מי מטעמו, בקשר עם ביצוע השירותים וג
ל או הוראות הסכם זה, וכן לכל פעולה וגם או מחדל שנעשו על ידו ו/או על ידי הבאים מטעמו, וכן ע

 ידי עובדיו.

ש כי על המזמין לא תחול כל אחריות שהיא כלפי הקבלן בשל נזק הנגרם מוסכם ומוצהר במפור .27.4
לרכוש הקבלן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי, למעט נזק שנגרם 

 על ידי המזמין ו/או עובדיו במתכוון.

לקה, קשורה בכל מקרה בו תוגש תביעה למוסד שיפוטי כלשהו כנגד המזמין שעילתה כולה או ח .27.5
בהפרת התחייבויות הקבלן עפ"י הוראות הסכם זה או עפ"י כל דין, תחולנה מלוא הוצאות ההגנה על 
הקבלן ועליו בלבד והוא מתחייב לשפות את המזמין בגין כל סכום שהמזמין יוציא בקשר לכך, 

 לרבות קנס, פיצויים, הוצאות, שכ"ט עו"ד. 

 

 אישורים ורישיונות .28
אי לקבל את כל האישורים, הרישיונות וההיתרים, מכל מין וסוג שהם, הדרושים על פי מבצע השירותים אחר

לא תהיה אחראית לפעולות כלשהן שתינקטנה נגד מבצע השירותים או כל  חברהכל דין לביצוע השירותים ה

 צד שלישי אם לא יקבלו אישורים כנ"ל והאחריות המלאה לכך תחול על מבצע השירותים.
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 קיזוז .29
מאת מבצע השירותים לפי חוזה זה סכום כלשהו לרבות סכומים הנובעים מכל חוב, תהא  חברהע למגי

מאת מבצע השירותים לפי חוזה זה או לפי כל  חברהרשאית החברה לקזז ולנכות ממנו כל סכום המגיע ל

 רך.ה בשום דחברחוזה אחר עימו, ומוסכם כי חל איסור מוחלט על מבצע השירותים לבצע קיזוז מול ה

 

 שמירת זכויות .30

אין  -הימנעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי ההסכם במקרה מסוים או בכלל  .30.1
בה ולא תפורש בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו 

 ויתור כלשהו על זכויותיה לפי הסכם זה.

ם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה הסכמה מצד החברה לסטות מתנאי הסכ .30.2
 גזרה שווה למקרה אחר.

 כל ויתור וארכה לתנאי ההסכם או להוראות שניתנו על פיו על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה לא .30.3
יפגעו בזכויותיה של החברה ולא ישמשו לספק צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד 

כוויתור מצדה על זכות מזכויותיה. תנאי הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם הספק, ולא ייחשבו 
 והמותנה ביניהם במלואו. 

החברה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או  .30.4
 בעל פה, שאינם נכללים בהסכם זה.

 

 שינויים .31

ף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים כל שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוק .31.1
 והספק יהיה מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

 

 שונות .32

אין בסעדים האמורים בהסכם זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת ההסכם,  .32.1
 ואין בהסכם כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין.

 ם להסכם זה מתחייבים לפעול בביצוע הסכם זה תוך שיתוף פעולה מלא.הצדדי .32.2

 איחור על ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי הדין ו/או על פי ההסכם לא ייחשב כוויתור ו/או שיהוי .32.3
 מצידו לגבי אותה זכות.

הספק יהיה רשאי לבדוק וליישם הצעות העשויות להביא לרווחת חברי המועדון והספק יפעל  .32.4
 ומן המהיר תוך שיתוף פעולה מלא עם החברה.לייש

כל הודעה שישלח צד אחד למשנהו לפי הסכם זה, תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי  .32.5
שעות  72הכתובת המצוינת במבוא להסכם זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב שהתקבלה 

 לאחר שהנמען קיבל הודעה בדבר הגעת דבר הדואר.

דים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור להסכם זה ו/או הנובע ממנו מוסכם בזה בין הצד .32.6
 תהא נתונה אך ורק לבית משפט המוסמך במחוז באר שבע.
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ע"פ תנאי ההסכם קיימת הזכות להזמין את מתן השירותים נשואי הסכם זה, כולם או חלקם  .32.7
יום התחייבויות הספק או ק –מחברה אחרת )בנוסף או במקום(, לרבות במקרה של הפרת או אי 

 שהספק נתן הסכמתו לכך.

מובהר בזאת כי, על אף האמור בכל מקום אחר במכרז זה ו/או בהסכם זה, המכרז וההסכם כפופים  .32.8
 להוראות כל דין, לתיקוני חקיקה, תקנות וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. 

 

 

 

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:

_________________       _______________ 

 הספק                החברה 

 אישור עו"ד

אני הח"מ , עו"ד _____________________, המשמש כיועץ/ת משפטי/ת של ______________ ח.פ./ע.מ. 
(, מאשר הסכם זה נחתם בפני ע"י מר/גב'_________________ ת.ז "הספק"_________ )להלן: 

_________________ ת.ז _________________,שהינם מורשי _________________, וכן על ידי מר/גב'
 חתימה מטעם החברה, אשר חתימתם בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.     

 תאריך: _________________

                                                                                                                   _________________ 

 תימה וחותמתח                                                                                                      
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 לחוזה 1נספח 

 מפרט שירותים

 כפיפות, אחריות ופיקוח .1

 פוף למנהל מטעם החברה. בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, הספק יהיה כ .1.1

הספק מתחייב לשמור ולקיים כל הנחייה, נוהל עבודה והוראה של החברה בקשר עם אספקת השירותים,  .1.2

כפי שיועברו לו על ידי המנהל מטעם החברה. כמו כן, מתחייב הספק לתדרך, ליידע ולהנחות את 

ות, הנהלים וההוראות עובדיו כך שיבצעו את תפקידיהם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת של ההנחי

 כאמור. 

 –הספק מתחייב לתקן, על חשבונו, כל פגם וליקוי הנובע מתפקודו ולבצע כל שינוי כנדרש על ידי המנהל  .1.3

 לפי העניין. 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, לא תישמע כל טענה מצד הספק, שלפיה דרישה כלשהי לפי דין לא הופיעה  .1.4

אים את מסמכי המכרז והתחייבויות הספק ככוללים מכללא או נדרשה במפורש במסמכי המכרז. רו

   את כל דרישות הדין, כפי שיהיו במועד מתן השירותים.

 באחריות הספק להתעדכן באופן שוטף בכלל דרישות הדין, לרבות עדכונים ושינויים שיחולו מעת לעת.  .1.5

מלואם ולבצע את כל דרישות, עדכונים או שינויים כאמור יחולו על הספק והוא יידרש לעמוד ב .1.6

 ההתאמות הדרושות, ולא תשולם לו בגין כך כל תמורה נוספת. 

המנהל מטעם החברה יהיה רשאי לבדוק בכל זמן שהוא את אופן אספקת השירותים מטעם הספק, וכן  .1.7

 לפקח ולהשגיח כי הספק עומד בתנאי המכרז וההסכם.

כל הפרטים והמידע בקשר לביצוע  הספק ימציא למנהל מטעם החברה על פי דרישתו, מעת לעת, את .1.8

 התחייבויותיו על פי מכרז זה.

הספק ידווח למנהל על כל פגם ו/או פיגור הקשורים לאספקת השירותים לרבות פיגור ו/או אי התאמה  .1.9

 שאינם בתחום אחריותו, מיד עם התגלותו של הפגם האמור.

ומדת בכללים, בתנאים אם בכל זמן שהוא, יהיה המנהל בדעה כי דרך ביצוע העבודה אינה ע .1.10

ובציפיות החברה, יודיע על כך המנהל לספק בכתב והספק ינקוט מיד בכל האמצעים הדרושים 

 בכדי להבטיח את ביצוע העבודה בהתאם להוראות המנהל.

זכות הפיקוח שניתנה למנהל מטעם החברה לא משחררת את הספק מאיזו מהתחייבויותיו כלפי  .1.11

ל נספחיו ו/או פוטרת אותו מאחריות כלשהי כלפי החברה ו/או החברה למילוי תנאי ההסכם על כ

 כלפי צד שלישי כלשהו.

 

 כוח אדם  .2

הספק יאייש את כל המשרות וכוח האדם הדרושים לביצוע השירות בעצמו ועל חשבונו, כל זאת, בהתאם  .2.1

 להוראות המפרט, החוזה ומסמכי המכרז. 

 המכרז צוות עובדים בעלי ניסיון מוכח, מיומנות, הספק מתחייב כי יעסיק לצורך ביצוע השירותים נשוא .2.2

מומחיות וכישורים מקצועיים הולמים. הספק יישא בכל התשלומים החלים על מעסיק כלפי עובדיו, 

 אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע השירותים, הכול בהתאם להוראות החוק.

הם עובדיו של הספק בלבד וכי למען הסר ספק מובהר, כי כל העובדים המועסקים במתן השירות להלן  .2.3

 עביד. מ -לא יהיו בינם לבין החברה כל יחסי עובד 

החברה תהא זכאית להודיע בכל עת על החלפת עובד או הפסקת העבודה של עובד כלשהו על בסיס אי  .2.4

התאמה, חוסר שביעות רצון, אי עמידה בבקרת איכות, במבחני קבלה, או בלוח זמנים, או מכל 
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דרשה החברה מהספק לפעול כאמור, מתחייב הספק להחליף את העובד  שיקולה.סיבה אחרת, לפי 

 יום מתאריך הדרישה. 15בעובד מתאים אחר, אשר יאושר ע״י החברה תוך 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לדרוש מהספק להעביר מתפקידו כל עובד המועסק על  .2.5

את הפסקת עבודתו לאלתר וזאת ללא כל צורך במתן ידו ו/או מטעמו במתן השירות, ו/או לדרוש 

 נימוקים. דרשה החברה מהחברה לפעול כאמור, חייב הספק לעשות כן באופן מיידי.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות החברה לרמת העובדים ורמת השירות. .2.6

 החברה וכן ינהגו על הספק לדאוג כי העובדים ינהגו על פי כללי ההתנהגות המקובלים והחלים על עובדי .2.7

 ועובדי החברה. והמועצות בעוטף עזה בנועם הליכות כלפי תושבי שדרות

 על הספק לדאוג לרמת שליטה ומיומנות גבוהה של העובדים במערכות ובכלל מתן השירותים הנדרשים. .2.8

תגבור העובדים והחלפה  העומד ברמה מקצועית מתאימה לשם הספק מתחייב להחזיק עתודות כוח אדם .1.1

 . אחד ית של מי מהנמנים על עובדיו אשר ייעדר מסיבה כלשהיא מעבודתו ולו ליוםמייד

מתן שירותים ע"י קבלני משנה ייעשה אך ורק בכפוף לאישור החברה. החברה מובהר ומודגש בזאת כי  .1.2

תהא רשאית לפסול, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כל קבלן משנה שיוצע ע"י הספק, וכן תהא 

לדרוש לסלק לאלתר כל קבלן משנה, גם אם אושר מלכתחילה, והספק מתחייב  רשאית החברה

 לפעול בהתאם להנחיות החברה כאמור.

 

 השירותים .2

(, על מנת "המועדון")להלן:  והמועצות בעוטף עזה הספק יקים ויפעיל מועדון צרכנות לתושבי שדרות .2.1

רותים שונים, לרבות בתחומי לקדם מתן הנחות לחברי המועדון ביחס למחיר השוק של מוצרים ושי

 (."השירותים"התרבות, פנאי, רווחה, השכלה ותחומים נוספים )להלן: 

 לצורך מתן השירותים, יקים הספק מערכת תפעולית הכוללת בין היתר את הרכיבים הבאים: .2.2

לצורך ביצוע רכישות ההטבות ומתן שירות לקוחות  מענה טלפוני לשירות חברי המועדוןמערכת  .2.2.1

 (."מוקד טלפוני"ועדון בהתאם להוראות שיפורטו להלן )להלן: לחברי המ

 (."אתר אינטרנט"בהתאם להוראות שיפורטו להלן )להלן:  אתר אינטרנט ייעודי .2.2.2

בהם נמכר השירות ו/או  אפשרות לקבלת ההטבות ישירות בקופות החנויות, האתרים והמתקנים .2.2.3

 המוצר ו/או בתחנות מכירה.

 לצורך מתן השירותים.כל אמצעי תפעולי אחר הנדרש  .2.2.4

 שם המועדון יקבע על ידי החברה. .2.3

 חברי המועדון .3

ואשר יגיש בקשה  וכל רשות אחרת שתוגדר על ידי ועדת ההיגוי כתושב העיר שדרותרשום כל אדם אשר  .3.1

להיות חבר במועדון, זכאי להיות חבר מועדון בתנאים אשר המפורטים בטופס הבקשה לחברות 

 להסכם.  2 במועדון בנוסח המצ"ב כנספח

 שיווק ופרסום .4

, ויזמין אותם להצטרף והמועצות בעוטף עזה בקרב תושבי שדרותהספק ישווק ויפרסם את המועדון  .4.1

כחברי המועדון, וזאת בהתאם לתוכנית שיווק ופרסום שהוגשה על ידו במסגרת הצעתו ואושרה על 

 ידי החברה.

 למחויבויות שנטל על עצמו. הספק יפיץ לחברי המועדון את ההטבות להם הם זכאים בהתאם .4.2

החברה מתחייבת, כי לאחר שהמועדון יחל לפעול, ובכלל זה יוקם המוקד הטלפוני ואתר אינטרנט, בכל  .4.3

פרסום בתשלום מטעם החברה בכל אמצי תקשורת, יופיע גם מספר הטלפון של המועדון וקישור 

 לאתר האינטרנט של המועדון. 
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תחייבות כל שהיא של החברה ו/או של מי מטעמה לבצע מובהר כי אין בסעיף זה בכדי להוות ה

פרסום כלשהוא, אם בכלל, בכל אמצעי תקשורת בכל דרך שהיא ובכל מועד שהוא, ואף היא איננה 

 מתחייבת לבצע פרסום רצוף.

 הטבות המועדון .5

די הספק יפעל באופן שוטף על מנת שספקים יעניקו לחברי המועדון הטבות במגוון תחומים שיבחרו על י .5.1

לעומת מחיר השוק של  5%וזאת בשיעור שלא יפחת מהנחה של  הספק, בכפוף להסתייגויות להלן,

 המוצר ו/או השירות.

, אלא אם תורה 5.1ההטבות יינתנו לחברי המועדון ברכישת מוצרים ושירותים כאמור לעיל בסעיף  .5.2

מת: פורנוגרפיה, החברה אחרת, ולמעט בתחומים שאינם ראויים לפי שיקול דעתה של החברה כדוג

פעילות במסגרת כתות, פעילות שיש עמה משום הסתה לאלימות וגזענות, פעילות שיש עמה שלילת 

 אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וכדומה.

הספק יציג בפני החברה מידי חודש את תכנית העבדה שלו לאותו חודש ביחס למוצרים והשירותים  .5.3

 באותו החודש.אותם הוא יבקש לקדם 

הספק יעניק  את ההטבות בפריסה ארצית רחבה ככל שניתן, עם עדיפות להטבות מבתי עסק הפועלים  .5.4

 בתוך תחומי העיר שדרות.

 ההטבות יוענקו באופן שוויוני וללא הפליה בין כל חברי המועדון. .5.5

, בין השאר, הספק יגרום לכך כי במקומות בהם הדבר מתאפשר, חברי המועדון יכלו לממש את זכאותם .5.6

באמצעות כרטיס מועדון ייחודי שיונפק לכל חבר מועדון על חשבונו ואחריותו המלאה הבלעדית של 

 הספק.

כל הסכם שיחתם בין הספק לבין ספק מוצר או שירות עליו תינתן הטבה, יהא חתום על ידי מורשי  .5.7

 חתימה מטעם שני הצדדים.

ן שוטף לצורך חידוש ועדכון סל ההטבות, ובכלל הספק ינהל משא ומתן עם ספקים ויתקשר עימם באופ .5.8

 זה יהיה זכאי הספק לעמלה מקסימאלית מתוך כל מכירה ומכירה המבוצעת במסגרת המועדון.

 העמלה המקסימאלית לה יהיה זכאי הספק, הינה בהתאם להצעתו בנספח 'הצעת מחיר' למכרז זה. .5.9

של האחרון למתן ההטבה לחברי בהסכם בין הספק לספק המוצר ו/או השירות, תהא התחייבות  .5.10

 המועדון.

במקרה בו ספק השירות ו/או המוצר הינו רשת בפריסה ארצית, לא תהא הסתייגות לסניפים  .5.11

 מסוימים ברשת, וההטבה תינתן בכל סניפי הרשת.

בהסכמים שבין הספק לבין ספק המוצר ו/או השירות יפורטו באופן ספציפי המוצרים, השירותים  .5.12

 זכאים חברי המועדון. וההטבות להם יהיו

ספק השירות ו/או המוצר יתחייב כי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה הכלכלית  .5.13

 לפיתוח שדרות בע"מ וכנגד כל מי מטעמה בכל דבר ועניין הקשור למועדון.

 מוקד טלפוני .6

בור מי שמעוניין הספק יקים וינהל מוקד טלפוני לצורך מתן השירותים ומידע לחברי המועדון ו/או בע .6.1

 להצטרף למועדון. המוקד יטפל, בין היתר, במימוש ההטבות ובטיפול בבעיות טכניות.

 :המוקד הטלפוני יכלול בין היתר .6.2

)מענה קולי  IVR: הספק יעמיד לרשות המועדון שירות IVRמערכת רכישה בטלפון  .6.2.1

שעות ביממה  24פון אינטראקטיבי(. שירות זה יאפשר בין התר, רכישות של הטבות באמצעות הטל

 ימים בשבוע.  7
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מערכת זו תאפשר את ביצוע הרכישות באמצעות ניווט קולי לכל אורך תהליך הרכישה מתחילת 

 השיחה ועד סופה.

( שיאפשר מתן מידע, תמיכה "מוקד אנושי"מוקד טלפוני אנושי: הספק יפעיל מוקד מאויש )להלן:  .6.2.2

 ע של רכישות מקוונות/טלפוניות. טכנית באתר האינטרנט של המועדון, סיוע וביצו

. ביום ו' המוקד 20:00בבוקר ועד לשעה  08:00 ה' בין השעות-המוקד האנושי יפעל בימים א' .6.2.3

 .12:00ועד לשעה  08:00האנושי יפעל החל מהשעה 

 כל פניה למוקד האנושי תגובה ותתועד במערכת ניהול פניות ציבור ממוחשבת. .6.2.4

פעיל, תושמע הודעה קולית המפרטת את שעות הפעילות של  בזמנים בהם המוקד האנושי לא יהיה .6.2.5

 המוקד ואת ייתר הדרכים בהם ניתן ליצור קשר עם המועדון.

המוקד האנושי יטפל בכל פניה שהיא שתגיע אליו, לרבות באמצעות הטלפון, פקס ייעודי, דואר  .6.2.6

 אלקטרוני ייעודי, דואר רגיל ופניות שיגיעו דרך אתר האינטרנט.

נייה שלא באה לידי פתרון מידי, הספק ייתן לפונה מספר פניה לצורך מעקב בטיפול במקרה של פ .6.2.7

 בפנייה. הפונה יעודכן בכל שלב בטיפול בפניה לרבות סיום הטיפול בה.

(, יהא על SLAהמצורף למכרז זה )הסכם רמת שירות  2במידה והספק לא יעמוד בדרישות נספח  .6.2.8

"קנסות" בנספח זה, והחברה תהא רשאית לקזז הספק לשאת בעלויות ובתשלומים הקבועים כ

 קנסות אלה מכל תמורה אשר תגיע לספק לפי מסמכי המכרז והסכם זה.

 

 אתר אינטרנט .7

 הספק יקים וינהל אתר  אינטרנט לצורך פעילות המועדון, ובין היתר, יוצגו בו ההטבות לחברי המועדון .7.1

 ויתאפשר לחברי המועדון לממש את ההטבות.

אתר אינטרנט הפתוח לכלל הציבור )חנות וירטואלית( אשר תקדם ותציג עסקים מתוך בנוסף, יפעיל  .7.2

 הרשויות החברות במועדון בלבד.

 אתר האינטרנט יכלול את הדרישות המינימאליות הבאות: .7.3

ככלל, האתר יהיה מאובטח כולו בהתאם להוראות החברה ודרישותיה אשר יועברו לספק טרם  .7.3.1

 הקמת האתר.

שותף בו יוצגו הודעות מיוחדות ומידע כללי וכל מידע אחר בהתאם לדרישת מסך כניסה ראשי מ .7.3.2

 החברה.

 אפשרות כניסה מאובטחת לאזור אישי של חבר מועדון עם הכנסת שם משתמש וסיסמא. .7.3.3

הכניסה הראשונה של חבר מועדון לאתר תהיה באמצעות רשמה ראשונית שבה יידרש חבר המועדון  .7.3.4

 ו לו על ידי הספק.להזין סיסמא ופרטי זיהוי שימסר

בכיסה הראשונה יידרש חבר המועדון להסכים לתנאי תקנון המועדון אשר יוצג בפניו וכן הסכמה  .7.3.5

 לחשיפה לתכנים המתאימים באתר.

האתר יכלול אפשרות למיון הטבות על פי המיונים הבאים: קטגוריה, מיקום גיאוגרפי, מחיר  .7.3.6

 ותאריך האירוע אם רלוונטי.

 כישות מאובטחת ברמה הנדרשת על ידי חברות כרטיסי אשראי.האתר יכלול מערכת ר .7.3.7

 ימים בשבוע. 7שעות ביממה  24האתר יאפשר רכישות מקוונות  .7.3.8

 התשלומים באתר יבוצעו באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראי הקיימים בשוק. .7.3.9

 אתר יאפשר להפיק ולהדפיס אישורים, שוברים וכרטיסים למימוש ההטבות. .7.3.10

 ספק.התא לא ימותג על שם ה .7.3.11

 לא יוזכר שם ולא יעשה פרסום של כל גוף מסחרי שהוא. .7.3.12



 עוטף עזההמועצות בו להקמה והפעלת מועדון צרכנות לתושבי שדרות 38.2022 מכרז פומבי מספר

 50  קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
 

בכניסה לאתר ייעשה גילוי כי האתר והמועדון מנוהלים ומופעלים באמצעות הספק וכי הם על  .7.3.13

 אחריותו בלבד, ואשר כולל וויתור על טענות כלפי החברה.

העבודה עם החברה  עיצוב האתר, תכניו והרכיבים השונים הכלולים בו, יתואמו באופן שוטף במהלך .7.4

 ויאושרו על ידה מראש.

 

  הבנק של הפרויקטחשבון  .8

 הספק יפתח חשבון בנק ייעודי לצורך ביצוע ההסכם ומתן השירותים כמפורט להלן: .8.1

 (:"חשבון הפרויקט"חשבון הפרויקט בו ינוהלו הפעולות הבאות )להלן:  .8.1.1

 שירותים.הספק ו/או יעמיד הספק לצורך מתן ה יגבהיופקדו כל הכספים אותם  .8.1.1.1

 יופקדו העמלות אותן יקבל הספק מהספקים בגין ההטבות. .8.1.1.2

הספק יהיה זכאי למשוך רווחים מחשבון הפרויקט בכפוף להפקדת הזיכוי לטובת  .8.1.1.3

השירותים וביצוע כלל התחייבויותיו על פי הוראות מכרז זה, הסכם זה, מפרט 

 השירותים ושאר הנספחים, ולאחר קבלת אישור החברה לכך בכתב.

 צע התחשבנות כספית מול חברי המועדון והספקים.תתב .8.1.1.4

 יופקדו על ידי החברה תשלום רשת הביטחון. .8.1.1.5

כך שבכל עת יהיה ניתן לדעת מהם הסכומים שנכנסו לחשבון  יובהר כי החשבון לעיל ינוהל בנפרד .8.1.2

 ומה מקורם.

הספק יעביר דיווחים חודשיים לחברה על הפעולות המתבצעות בחשבון הבנק לעיל. כמו  .8.1.3

, ייתן הספק לחברה אפשרות לגישה מקוונת לחשבון זה )חשבון הפרויקט( לצורך עיון בהם ולא כן

 לביצוע פעולות. אפשרות כניסה מאובטחת

הספק מתחייב להמציא לחברה העתק מכל הסכם עם לקוחותיו )נותני ההטבות  .8.1.4

 במועדון( וכן כל עדכון של ההסכם מעת לעת.

עבור החודש הקודם, דוח רכישות וחיובים הספק ימציא לחברה בתחילת כל חודש  .8.1.5

 באמצעות המועדון.
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 לחוזה 2נספח 

 SLAהסכם רמת שירות 

 

 להלן: בטבלה כמפורט הספק תקנוס החברה את הבאים האירועים כנגד

 

מספר 
 הערות קנס אירוע סידורי

 עובדי של הולמת לא התנהגות  .1
 ש"ח לכל אירוע 500 הספק.

 5מעל 
אירועים 

 שבחוד

הוראות ההסכם,  ביצוע אי  .2
 ש"ח לכל אירוע 500  החברה החוק ו/או הוראות

 5מעל 
אירועים 

 בחודש

אירוע  1מעל  ש"ח לכל אירוע 500 אי טיפול בפניות חברי המועדון  .3
 בחודש

כנגד אי פתיחת המוקד הטלפוני   .4
 ש"ח לכל אירוע  1000 .בזמן או סגירתו לפני הזמן

 2מעל 
אירועים 

 . בשנה

נגד מענה טלפוני אנושי שיינתן כ  .5
 ש"ח לכל אירוע 50 .לאחר המתנה מעל דקה

 10מעל 
אירועים 

 בחודש

6.  

התנהגות לא הולמת של עובדי 
הספק כלפי חברי המועדון ו/או 

והמועצות בעוטף  תושבי שדרות
 עזה

 .ש"ח לכל אירוע  500
 2מעל 

אירועים 
 . לשנה

7.  

כל פעולה או מחדל של הספק או 
 מי

 או מי מטעמו בקשרמעובדיו 

לשירותים הניתנים ו/או 
 הנדרשים

על ידו ושבגינם החברה נדרשת 
 לפיצוי

 .'חבר מועדון או כל צד ג

לאירוע ובנוסף כל סכום ₪  500קנס של 
במסגרת הליך  'שיאושר בין התאגיד לצד ג

פשרה, גישור או תביעה שכנגד לרבות 
 .הוצאות משפטיות

 

 

 

 

 

 



 עוטף עזההמועצות בו להקמה והפעלת מועדון צרכנות לתושבי שדרות 38.2022 מכרז פומבי מספר

 52  קראתי והבנתי חתימה וחותמת________________
 

 לחוזה 3נספח 

  ערבות ביצוע נוסח      
 )דוגמא(

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ

 א.ג.נ.,
 

 :מאת
 בנק _________.
 סניף_________.
 תאריך________.

 ערבות בנקאית צמודה מס' _________הנדון: 

( לביצוע התחייבויותיו כלפיכם בהתאם "החברה"על פי בקשת ________________________ )להלן 
והמועצות  להקמה והפעלת מועדון צרכנות לתושבי שדרות שנחתם בינכם ביום _________ להוראות ההסכם

בתוספת הפרשי הצמדה למדד ₪  50,000, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של בעוטף עזה
 (."הפרשי הצמדה"הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן: 

סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם אנו מתחייבים לשלם לכם כל 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, 
או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת 

 הי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.הגנה כלש

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 :במכתבנו זה

 ן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. משמעו מדד המחירים לצרכ "מדד"

 :הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן

( כי "המדד החדש"אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: 
( דד היסודי""המ)להלן:  ____________שפורסם ביום  ________חודש המדד החדש עלה לעומת המדד בגין 

יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק 
 במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________.

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

 _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 בכבוד רב,

                         
                                                                                                         ___________________ 

 תימה + חותמת הבנקח                                                                                                           
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 לחוזה 4נספח 
 אישור קיום ביטוחים

 

 

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

וליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פ

באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין 

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

מבקש האישורמ מבוטחה  מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה   

שם: החברה הכלכלית 

( 1999לפיתוח שדרות )

ו/או עיריית שדרות בע"מ  

ו/או תאגידים עירוניים של 

העירייה ו/או גופי סמך של 

העירייה ו/או גופים 

 המממנים את העבודות

הקמת והפעלת "מועדון  שם: 

 צרכנות"
שירותיםן מזמי☒  

 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 

 מען:  מען : 

 סוג הביטוח
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום
ד'בהתאם לנספח   

חריות צולבת. א – 302 ₪ 1,000,000   ביט  צד ג'  
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור.
כיסוי לתביעות  – 315

 מל''ל.
מבוטח נוסף בגין  – 321

מעשי או מחדלי המבוטח 
מבקש האישור. -  

אשוניות.ר – 328  
רכוש מבקש  – 329

 האישור ייחשב כצד ג'.
אחריות 
 מעבידים

ויתור על תחלוף  - 930 ₪    ביט 
 לטובת מבקש האישור.

מבוטח נוסף היה  -319
וייחשב כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח.
אשוניות.ר – 328  

אחריות 
 מקצועית

ובדן מסמכים.א – 301 ₪ 4,000,000      
חריות צולבת.א – 302  
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור.
מבוטח נוסף בגין  – 321

י המבוטח מעשי או מחדל
מבקש האישור. -  

מרמה ואי יושר  – 325
 עובדים.

עיכוב/שיהוי עקב  – 327
 מקרה הביטוח

אשוניות.ר – 328  
  6תקופת גילוי  – 332

 חודשים.
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ובדן מסמכים.א – 301 ₪  4,000,000     חבות סייבר  
דיבה, השמצה  -303

 והוצאת לשון הרע
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור.
מבוטח נוסף בגין  – 213

מעשי או מחדלי המבוטח 
מבקש האישור. -  

מרמה ואי יושר  – 325
 עובדים.

פגיעה בפרטיות – 326  
אשוניות.ר – 328  
  6תקופת גילוי  – 332

 חודשים

 פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי
 המצוין בנספח ג'(:

מידע  - 044  
שירותי תחזוקה ותפעול - 088  

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:
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 לחוזה 5נספח 

 לאי קיום ניגוד עניינים ושמירת סודיות תצהיר

 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ )להלן: "החברה"(

 א.ג.נ.,
 תצהיר לאי קיום ניגוד עניינים ושמירת סודיות 

 והמועצות בעוטף עזה שדרות בקשר עם חוזה למתן שירותי הקמה והפעלת מועדון צרכנות לתושבי 

 38.2022במסגרת מכרז 

 

 נושא/ת ת.ז. -נושא/ת ת.ז. מספר_______________ ו _________________נו הח"מ, אני/ א

"( לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים העובדמספר______________ )להלן: "

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כלפי החברה, כדלקמן:

למיטב יכולתי, אני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אין לי או לבני משפחתי הקרובה, לאחר שבדקתי את העניין  .1

 כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם המכרז והשירותים

ור, נשוא המכרז הנ"ל, או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה. אני מתחייב/ת עוד, כי אם במהלך עבודתי כאמ

 י.בא לידיעתי ניגוד עניינים כאמור, או חשש ליצירת ניגוד עניינים כזה, אודיע לכם עליו ללא דיחויו

אני מתחייב/ת לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא להעתיק ולא לעשות שימוש ושלא להעביר לאחרים  .2

בין במישרין ו/או להרשות לאחרים להעתיק, ובכלל זה צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת, 

או /ובין בעקיפין, כל מידע וידע עסקי, מסחרי, מקצועי ו/או מכל סוג שהוא ו/או נתונים ו/או מסמכים ו

רשומה ו/או חומר ו/או קבצי מחשב אשר אינם נחלת הרבים, שהגיעו לידי או קיבלתי מהחברה ו/או 

ת השירותים, הקשורים מאחרים, בין בע"פ ובין בכתב, ו/או כתוצר לוואי של עבודתי ו/או אספק

 "(המידעבמישרין ו/או בעקיפין עם החברה ו/או עם מכרז זה )להלן: "

והיא רשאית לעשות בו ו/או בכל חלק ממנו, כל שימוש לפי  המידע הינו בבעלות הבלעדית של החברה .3

 שיקול דעתה הבלעדי.

וט בכל אמצעי הזהירות אני מתחייב/ת לשמור על המידע בהקפדה, בסודיות ובמקום סגור ומאובטח ולנק .4

 הנדרשים לשם מניעת אובדנו של המידע ו/או הגעתו לידי צד ג' כלשהו.

כיצד לשמור ולאחסן את פרטי הוראות הקבע של  למען הסר ספק, אפעל בהתאם להנחיות החברה

 כרטיסי האשראי וכל מידע אחר והכל בהתאם לדרישות החברה.

ההתקשרות מכל סיבה שהיא לא אוכל לעשות כל שימוש מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של הפסקת  .5

במידע ולא אאפשר/נאפשר לצד ג' כלשהו לעשות בו שימוש ואני/אנו מוותרים וויתור סופי ומוחלט על 

זכות העיכבון במידע ו/או במדיה כלשהי הכוללת את המידע ומתחייב/ים לשמרו ולהעבירו לאלתר 

 לחברה עם דרישה ראשונה.

ת מוחלטת לכל נזק ואובדן שיגרמו למידע ו/או לחלק ממנו ואני מתחייב/ת לפצות ו/או אני אשא באחריו .6

לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה כתוצאה מהפרת 

התחייבויותיי האמורות בכתב התחייבות זה, וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בכל תרופה ו/או סעד לו 

 מכוח כל דין ו/או החוזה. החברהזכאית 

הינה הבעלים והמנהל הבלעדי של מאגר המידע, ואני לא אעשה שימוש בכל מידע  ידוע לי כי החברה .7

 שיועבר אליי, זולת לשם מילוי התחייבויותיי.
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 כמו כן, אני מתחייב/ת לפעול בהתאם לסדרי הניהול של מאגר המידע, כפי שנקבעו ו/או ייקבעו מעת לעת .8

מנהל מאגר המידע מטעם החברה, לרבות על ההוראות לאיסוף, סימון, אימות, עיבוד והפצה של  על ידי

 ותקנותיו. 1981-המידע, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 זהו שמי, וזו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל הינו אמת.  .9

 

 

 חתימה  תאריך

 

 אישור עו"ד

__, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפניי אני הח"מ, עוה"ד______________

מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________ ולאחר 

שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה לומר את אמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 הנ"ל וחתם/וחתמה עליו/ה בפני. יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה הצהרתם 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 )חתימה וחותמת(עו"ד              


