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 אשכול רשויות נגב מערבי
 13/2020מכרז פומבי 

 

 

אתר עסקים של העיר -של פורטל   הפעלה ו הקמהל

 רהט, בחברה הכלכלית רהט. 
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 2020/13' מסמכרז  -א'  מסמך

 

רשויות  האשכול "  )להלן:  המערבי  הנגב  רשויות  אשכול .1 אשכול  מסוג  ערים  איגוד  הינו   )"
אתר  -פורטל  וניהול    הקמהלת בנגב המערבי מזמין לקבל הצעות  רשויו   10-מקומיות הפועל ב

 .עסקים של העיר רהט, בחברה הכלכלית רהט
 

 . www.westnegev.org.ilניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האשכול שכתובתו  .2
 

להבהרות .3 ובקשה  ל  שאלות  בלבד,  -על  אשכוליועברו  מודפס  בכתב  המציעים    ליום   עדידי 
קבלת  לוודא    יש.  rahat@westnegev.org.il  מייל  לכתובתאו  ,  12:00בשעה    27/08/2020

     .054-7776112או  073-7269274 :טלפון' במס שאלותה

         
לכל   .4 ישלחו  יאוחר    השולחיםתשובות  לא  האשכול  באתר  יפורסמו  וכן  הבהרה    -מהשאלות 

 ה את האשכול.  פניות טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה וממילא לא תחייבנ  10/09/2020
 

במכרז    הצעת .5 תוגש  המשתתף  הנלווים  המסמכים  וכל  המכרז  מסמכי  יתר  כל   במעטפה עם 
מס'   פומבי  מכרז  מס'  בציון  בלבד  13/2020סגורה  ידנית  יש    –  האשכול  במשרדי  במסירה 

     .הגעה מראשלתאם 
 

מיום   יאוחר  לא  תוגש  המועד  12:00בשעה    30/09/2020ההצעה  לאחר  הצעה  תתקבל  לא   .
 . האמור

  אלפים   חמשתובמילים:  ₪    5,000אוטונומית בסך    ערבות בנקאית  להצעתוהמציע לצרף    על .6
 .  המכרז  למסמכי המצורף בנוסח 31/03/2021 לתאריך עד הפחות   לכל  בתוקףשקלים חדשים 

 
יבואו  י  האשכול .7 ולא  יפסלו  הסף  בתנאי  יעמדו  שלא  הצעה  או  שמציע  כך  ההצעות  את  בחן 

 במניין ההצעות.  
 

אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה בכלל והוא רשאי לבטל    ולכשהא .8
   את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו. 

 

                         
 בכבוד רב,                                                                                          

 
 אורי פינטו,                                                                                                                         

 מנכ"ל האשכול                                                                                                                   
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 אות למשתתפים במכרז הור -'מסמך ב

 

 רקע:  -אשכול רשויות נגב מערבי  .1

 

)להלן:א המערבי  הנגב  רשויות  רשויות  האשכול "  שכול  אשכול  מסוג  ערים  איגוד  הינו   )"

הקמה וניהול קהילת  לקבל הצעות  בזאת  רשויות בנגב המערבי מזמין    10-מקומיות הפועל ב

 עסקים בנגב המערבי.  

פיהא לקדם  במטרה  הוקם  כלכלי ות שכול  ושירותי-ח  תוך  חברתי  זאת  מוניציפאליים,  ם 

  מעל בהן  נגב המערבי  רשויות ב   10-פועל ב  האשכול  משאבים.    םשימוש ביתרון לגודל ובאיגו 

שמעון,  אופקים   :תושבים  250,000 בני  אזורית  מועצה  אשכול,  אזורית  מועצה  מועצה  , 

לקיה,   אזאזורית  מועצה  רהט,  נתיבות,  מרחבים,  אזורית  שדרות, רומועצה  נגב,  שדות  ית 

   מועצה אזורית שער הנגב. ו

רהט כאחד  כול את העיר  האזור מצא האש  קידום ופיתוחל   סטרטגיתכנית האוהת במסגרת  

תושבים ומשמשת עיר    70,000מעל    המונה     , אשכול פועל בעירה  ממנועי הצמיחה האזוריים.

 תושבים.     240,000ל מע  ונהעבור האוכלוסייה הבדואית בכל רחבי הנגב שמ מרכזית

רהטהכלכלה   ישירמושפעת    בעיר  במרחב  באופן  הנמצאים  חזקים    ,מהעסקים  עסקים 

 מהווים בסיס איתן למשק הישראלי.   ומשגשגים

הם אחראים על למעלה    ,, הקטנים והזעיריםםהבינונייהעסקים  מהעסקים בישראל הם    95%

  שונים   , קיימים גופיםביב המעראזור הנגבולתוצר במשק.    מהמשרות במגזר הפרטי  ממחצית

העסקים   בקידום  במרחבהמסייעים  והקטנים  אלהגופי  ,הבינוניים  וכלים  ם  ייעוץ    ,נותנים 

ברשויות מסוימות  זורי מצומצם לעסקים  אם מענה  נים, ואף נותפורומים קהילתיי     מקדמים

 בנגב המערבי. 

בוד עם  יעיתכלל ו בעיר ש  בפורטל של העסקים את הצורך העולה וגובר,  זהים  אנו מזאת,  לצד  

בעיר  העסקים  קידום  ירכז את פעילות  הגוף המפעיל  .  בשיתוף עם מקדמי העסקים  העסקים 

 זורי רחב וברמה "שווה לכל עסק". אויתן מענה  המרחב הדיגיטליבדגש על  במרחבו

הפועלים לקידום העסקים זאת במטרה    ב חהעסקים בעיר יהיו מחוברים לכלל הגורמים במר

מת באמצעות עסקים חזקים ומשגשגים ברהט ובנגב המערבי. כל  ת מקיי מקומי  להלכלפתח כ

זאת, על מנת לקדם את חזון האשכול ולחזק את העסקים הקיימים ברהט, ולייצר הזדמנויות  

יד על  לצמוח,  חדשים  הזדמלעסקים  להנגיש  המעורבים,  הגורמים  כלל  חיבור  וליצור  י  נויות 

 המערבי בכלל השלבים.    והנגב יר רהטהעי חיבורים משמעותיים לקידום יזמ

 

 :פרויקטמהות ה .2

מעוניין   פורטל  בהאשכול  של  וניהול  רהט -הקמה  בחברה הכלכלית  רהט,  העיר  של    אתר עסקים 

אשר  "הפרויקט"להלן:  ) בעירקידום  מטרתו  (  באמצעו  העסקים  ובאזור רהט  ברהט  פעולה  ת 

שיווק פרסום,  וחשיבשעיקרה  פעולה  לשיתופי  מקצועי  מרחב  יצירת  לקידום ,  ומשותפת  ה 

המערבי בנגב  ו  העסקים  הקמה  עבור  הצעה  ליתן  חברות  הפורטלומזמין    12למשך    הפעלת 

 . חודשים
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 עירוני לעסקים ברהט  אתר -איפיון הפורטל  .3
עסקים עירוני ברהט, שיצור ערך תוך חיבור העסקים לתושבים,   אתרנדרש להקים  .3.1

להשתכלל שר לכלל העסקים  מבקרים, לתיירים מהארץ ולתיירים מחו"ל. האתר יאפ 

רחבים.  גיע לקהלי יעדבאונליין ולה נוכחותהחל מעסק אוף ליין ועד    -בעבודה מקוונת 

ן עצמם ולחזק את העסקים דרך האתר יוכלו בעלי עסקים ליצור שיתופי פעולה בינם לבי

שלהם. דרך האתר תוכל החברה הכלכלית ברהט לסייע לביסוס קידום ופיתוח העסקים  

 ברהט.
מים,  קהלי יעד: עסקים/יז  4ש עבור להעניק חווית משתמאמור האתר  ות האתר:המ .3.2

 מחו"ל.  רים כולל תיירים תושבים ומבק

 

 דוגמא לשער הפורטל: 

 

 
 

 

   ערבית, עברית ואנגלית  -שפות   3צריך להיות ב   אתר : האתרשפת ה .3.3

 יהיה בערבית ועברית. מידע לתושב וליזם,  .3.3.1

 נגלית.עברית באערבית, יהיה ב  התיירות ו  המבקר  החלק של .3.3.2

 

 : יאפשר מענה לארבע קהלי יעד אתרה .3.4

 לעסקים ויזמים בעיר   -הט בר יזם .3.4.1

האתר,  חשיפת • באמצעות  לעסק  להגיע  האפשרות  גם  כולל  לעסק   העסק  להתקשר 
. קישור לדף פייסבוק/ אתר אינטרנט של העסק וכמובן מספר טלפון להזמנות מהאתר

 )כולל לרשום האם אפשר להזמין מרחוק(. 
 הנחות ומבצעים  •
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  לקידום העסקסיוע פרסום כלי  •

הגורמי • כל  לפעהנגשת  הרלוונטים  בעיר  ם  העסקים  רישוי  ילות  מקומית,  )וועדה 
 לרבות צ'טבוט לשיחה עם נציג עיריה  –עסקים, שפ"ע פחי אשפה וכו'( 

 שלטי חוצות בעיר )שמנוהלים תחת החברה הכלכלית(  •
 ן הנגב וקישור לאתר עידתיק שיווק אזור התעשייה בואבית אל נאקב  •
   חירום ובעתות  חריגים למצבים הנחיות •
   עסקים טפורמה לחיבור ושיתופי פעולה ביןלפ •
 הבנת צרכי העסקים המקומיים   •
 שאלון מובנה לעסקים שיוכלו לשלוח ישירות אל האתר לעדכון שוטף  •
 צור קשר באמצעות צ׳טבוט  •

 

 למבקרים ותיירים מקומיים   -בא לרהט  .3.4.2

לעסק   גיע לעסק באמצעות האתר, להתקשרהל גם האפשרות לחשיפת העסק כול •
אתר  ,דף פייסבוקלכל פלטפורמות הפירסום והשיווק של העסק כגון:  ישורמהאתר. ק

וכמובן מספר טלפון להזמנות )כולל לרשום האם   ,wase, מיקום  אינטרנט של העסק
 אפשר להזמין מרחוק(. 

 הנחות ומבצעים  •
 עים( ת ומבצ עסק והנחו)חשיפה ה מידע זמין על העסקים •
 מידע זמין על עסקי תיירות   •
 י תיירות  אתר מידע זמין על •
 מידע על אירועים אטרקטיביים  •
 מידע וסיוע בעת אירוע חריג  •

 

 תושבים ל -חי ברהט   .3.4.3

 מידע שוטף על קאנטרי אלע'דיר •

 מידע שוטף על פעילות היכל התרבות  •
 מידע שוטף על פעילות האב קליקה רהט  •
 ת מידע מהרשות המקומי  •
 יה קשר לאתר העיר •

 

 מחו"ל   לתיירים .3.4.4

 תיירות   אתרי על מידע •
 תיירות  עסקי על מידע •
 אטרקטיביים  אירועים על מידע •

 חריג  אירוע בעת וסיוע מידע •

 

   עמוד הבית .3.5

 לאיזורים  נכנסים  שדרכם  ריבועים  4  מ  יתחיל,  הכלכלית  החברה  של  מיתוגיעוצב בצבעי  

 . פנימיים

  מידע   ברהט  חי          ויזמים  קיםלעס  מידע  -  הטבר  יזם       למבקר  מידע  -  לרהט   בא

 "ל מחו תיירים       לתושב

 

 נוספות: דרישות  .3.6

 יכולת חיתוך לפי תחומי העסק .3.6.1
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 GIS  זנת קואורדינטות מדויקות לכל עסקה .3.6.2

 :קטנים םאייקוני הוספת .3.6.3

   מכרזים של .א
   קשר צור .ב
 מה חדש בחברה הכלכלית  .ג
 בחרים כניסה למפה אינטראקטיבית עליה עולים העסקים הנ .ד
 SMSשיר לקהלי יעד במייל ו קטיבי ידיוור א .ה
 צעות לשיפור וקידום מקהלי היעדקבלת ה -  תיבת הצעות .ו
 

 קישור העסקים לאתרים נוספים כגון:  .3.6.4

 נגב מרקט  .א
 מטרו נגב  .ב
 ת רהט יעירי  .ג
 ביזבנגב  .ד

 
 

 תכולת העבודה .4

 :ניתוח מצב קיים .4.1

יתר  ם בין הקירה ולמידת המרחב, העסקים, השחקנים והפעילויות הקיימות בתחו .4.1.1

 ע"י קיום פגישות עם הגורמים הרלוונטים באזור. 

 אפיון וניתוח המצב הקיים.   .4.1.2

 ת פעילות הקמה ותכני פיתוח תכנית .4.2

 ביסוס הפעילות(.  הקמה, ומבט עתידי )לאחר התכניות יתייחסו לשנת ה *

 : עסקים ברהטהמיתוג ושיווק כיוונים ל  .4.3

 :עסקיםלגיוס חברים כיוונים ל  .4.4

  שימורם.גיוס עסקים לקהילה ו .4.4.1

 בהתאם לצורך.   לעסקיםתן ייעוץ ומענים שוטפים מ .4.4.2

 :  עם אתרים רלוונטים  ניהול שותפויות  .4.5

ישות תקופתיות ועבודת יישוג  ת רשת שותפים ותחזוקה בין היתר ע"י קיום פג ייבנ .4.5.1

 אינטנסיבית.

ליצירת   .4.5.2 במרחב  הקיימות  העסקים  וקהילות  העסקים  מקדמי  עם  משותפת  עבודת 

 ערך מוסף לעסקים.  

 וחסויות לפעולות של העסקים בקהילה. מיכות גיוס ת  .4.5.3

 בישראל יצירת שיתופי פעולה עם גופים מובילים  .4.5.4

 :העסקיםהול וקידום ינ  .4.6

 לרבות מכרזים וביקושים,.  לעסקים ברהטזיהוי והנגשת הזדמנויות  .4.6.1

 סיוע במיצוב וביסוס החוזקות ומציאת פתרונות לחולשות של כל עסק.  .4.6.2

 סק. ם לכל עהנגשת כלים חדשים ייעודיי  .4.6.3

 תוכן:   יצירת  .4.7

 . לתושבים ולתייריםעסקים  לחזוק אתר אינטרנט  יאפיון, בנייה, עדכון ות  .4.7.1

 ועוד.   , ניוזלטרתעלהפ .4.7.2

 :י ציבורפרסום, שיווק ויחסכיוון ל .4.8

 יחסי ציבור. ול תמיכה לשיווק ולפעולות הקהילה   .4.8.1
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 ולעסקים. לי היעד לקהקידום פעולות יחסי ציבור ייעודיות  .4.8.2

 

 :כפיפות ואחריות .5

החברה הכלכלית  מנכ"ל  וגב מערבי  ממונה מטעם אשכול נלידווח על עבודתו  ם  שירותינותן ה

 ברהט.

 ההצעה:סעיפי  .6

 הצעת מחיר  .6.1

 

 תכולה  שלב

 איפיון התכנים ● הקמה ובניית האתר  

 אפיון ועיצוב האתר  ●

לאת והעבניית האתר, הדומיין   ●
 הפלטפורמה לשרתים 

 כתיבה ועריכת תכנים  ●

לתחזוקה    עלות

 חודשית  

 כתיבה ועריכת תכנים באופן שוטף ●

 הוספת עמודים לעסקים הנרשמים ●

חדשים לאורך  סינון וקטלוג שליחים  ●
 השנה 

 תחזוקה טכנית ותיקון תקלות ●

פיתוח רכיבים  

 נוספים )תכנות( 

הצעה לשעת עלות עבור פיתוח אלמנטים נוספים  

 אתר המתומחרים לפי שעת מפתח ב

 

  ית התכנאבני דרך ולוחות זמנים.    הכוללתוע  ציב לית  תכנ הצעת    להצעת המחיר יש לצרף .6.2

 . קים ואורכה לא יעלה על חצי עמודתיכתב בראשי פר

רלוונטיים .6.3 פרויקטים  הכולל  המציע  של  הניסיון  פירוט  את  לצרף  יש  כן,  ובתוכם    כמו 

.  תאחרונושנים ה  3  -ברשות מקומית ו/או ארגון חברתי בורטל  ת פ ויקט להקמלפחות פר

 ים ואורכו לא יעלה על חצי עמוד. בראשי פרק יסיון ייכתבהנ פירוט  

 שנים האחרונות.  5  -מסמכי המלצה מלקוחות מה 2ף ף יש לצרבנוס .6.4

 

 אומדן:  .7

  עד   חורגות )לכל כיוון(להגיש הצעות הניתן  .    ₪  70,000ל עומד על  ורט האומדן להקמת הפ .7.1

 . מן האומדן %20

הפ .7.2 של  ותחזוקה  להפעלה  עומדהאומדן  על  ורטל  הצעות    .לחודש  ₪  4,000ת  להגיש  ניתן 

 אומדן. מן ה %25עד   )לכל כיוון( חורגותה
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  :" המכרזמסמכי המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז  .8

   הצעותהגשת  להזמנה   -' אמסמך 

 הוראות למשתתפים במכרז   -מסמך ב' 

 ערבות המציע  -ג' ךמסמ

  ערבות ביצוע   -נוסח ערבות למכרז  -ד' מסמך

 (  1-8)לרבות נספחים המציע   תו הצעת והצהר -' הך מסמ

   .נוסח ההסכם ונספחיו-'ומסמך 

 ביטוחים אישור קיום  - 1ו'ספח נ

   

 : תנאי סף להשתתפות במכרז  .9

בהל להשתתף  מצירשאים  ורק  אך  זה  ההציך  הגשת  במועד  העומדים,  בכל עים  עות, 

 : )תנאי סף( ברהתנאים הבאים, במצט

רשום   .9.1 תאגיד  הינו  דיןהמציע  פי  על  יחיד  יח  או  המתנהל  או  בישראל  הרשום  יד 

ישראל במדינת  מושבו  מקום  עמותה    .אשר  הינו  והמציע  שבין    –במידה  עמותה 

  מכרז כוללת את השירותים נשוא  מטרותיה הרשומות בתקנון רשומה גם מטרה ה

 .הז

ו/או    אינוהמציע   .9.2 פירוק  ו/או  נכסים  כינוס  בהליכי  ו/או  הליכים  בהקפאת  נמצא 

 . ת רגלפשיט

 נקאית בהתאם לנוסח המצורף למכרזרבות בצירף עהמציע  .9.3

)להלן:   1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ומציע עומד בדרישות לפי  ה .9.4

 "(, כדלקמן: רייםחוק עסקאות עם גופים ציבו"

בהתאם    רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין  בעל אישור תקף מפקיד שומה או  .9.4.1

)נוסח   פקודת מס הכנסה  וחוק מס  להוראות  מוחדש(  -של"ו סף, התערך 

1975 . 

על   .9.4.2 שומה  לפקיד  דיווח  בדבר  רו"ח  או  שומה  מפקיד  תקף  אישור  בעל 

ערך    מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס  מנהלהכנסותיו ול

 . 1975-מוסף התשל"ו

ס ה .9.5 בדרישות  עומד  לעניין    1ב2-ו   ב 2  פיםעי מציע  ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק 

מיני עו  ,מוםתשלום שכר  זהעסקת  כד בדים  עם    יןרים  לאנשים  הולם  ייצוג  ומתן 

 . יותו מוגבל

בעל   .9.6 להיות  המציע  ברשו  ניסיוןעל  פורטלים  הקמת  ו/או  בתחום  ארגונים  יות 

 רתיים. חב

 . ציפי לטובת פרויקט ההקמהרנט ספיע הינו תאגיד, יש למנות רפמצבמידה וה .9.7

 

 דרישות מקצועיות .10

 דות. העבויצוע בית לצורך המציע בעל תשתית מקצועית וטכנולוג .10.1

מקומית הקים  המציע   .10.2 ברשות  אחד  פורטל  הפחות  ארגון    לכל  בו/או    3  -חברתי 

 ם האחרונות. השני
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 שאלות הבהרה  .11

  בשעה  27/08/2020עד ליום  rahat@westnegev.org.il בדוא"ל  בכתבוגשו הבהרה י שאלות .11.1

12:00 . 

 .073-7269274חובה על המציע לוודא הגעת שאלות ההבהרה בטלפון   .11.2

ההבהרה   .11.3 לשאלות  הבהרה    יישלחותשובות  שאלות  השולחים  ליום  לכל    10/09/2020עד 

האשכול  12:00בשעה   באתר  יפורסמו  לשהתשוב  .וכן  חלק  הרה  ההב  אלותות  יהיו 

פניות טלפוניות בעניין    , ויצורפו להצעה כאשר הם חתומים ע"י המציע. המכרזממסמכי  

 .  את האשכול לא תחייבנה  לא ימומבירורים לא תענינה 

למסמכי   .11.4 הערות  ו/או  הסתייגויות  כי  בזאת,  לר  המכרזמובהר  נספחיו,  ביחס  על  בות 

לות הבהרה כאמור ובמועד אורק במסגרת ש  , יש להעלות אך במכרזות הביטוח  לדריש

ה ו/או  הסתייגויות  כל  תתקבלנה  לא  לכך.  למסמכי  שנקבע  ביחס  על   המכרזערות 

 .הרה כאמור ו/או במסגרת ההצעות שתוגשנה נספחיו לאחר חלוף המועד לשאלות הב

ועדכונים שניתנו   .11.5 ורק תשובות, הבהרות  ידי  אך  על   האשכוליחייבו את    האשכולבכתב 

ייח לכלוהם  ו  שבו  ידי  עניין  דבר  על  יצורפו  והם  ומהצעת המציע  כחלק מתנאי ההליך 

 להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.המציע 

 

 ערבויות המכרז .12

  על סךבת פירעון עם דרישה ראשונה, צרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, ע ימצי .12.1

  ות(, חתומה כדין,ערבות השתתפ  -להלן  )אשכול רשויות הנגב המערבי  לפקודת   ,₪ 5,000

לצרף את הערבות המקורית ולא  יש.  ג' מסמךזה מכרז כדוגמא לתנאי  בנוסח המצורף

 העתק.  

 . 31/3/2021   םבתוקפה  עד ליוהערבות תעמוד  .12.2

קפה של הערבות  מתחייב המציע להאריך תואשכול, במידת הצורך או על פי דרישת ה .12.3

ה, כשלעצמה,  ות כנדרש תהווהארכת הערב-אי פים.יום נוס 90וספת של עד לתקופה נ 

 .   לחילוט הערבות  עילה

הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של   .12.4

א  ו/או ינהג של  זהמכרז , כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי ולהאשכ

זק ו/או  וי בגין כל נותו של האשכול לפיצובתום לב, וזאת מבלי לגרוע מזכ  בדרך מקובלת

 רמו לו עקב ההפרה כאמור.  הפסד שייג

או  / למען הסר ספק יודגש, כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו .12.5

הנוסח   תהמחאת עסק ערב. בנוסף, על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות א

וסח התואם המצורף  בלבד להקפיד על הנ של כתב הערבות, וכי באחריותו של המציע

 .  מכרז זהל

על הסף    תיפסל –צעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל ה .12.6

    .ועדת המכרזיםולא תובא לדיון בפני 

 תר במקרים הבאים:כי, האשכול יהיה רשאי לחלוט את ערבות המציע בין הי יובהר .12.7

 בהצעתו.   פייםות או בחוסר ניקיון כהמציע נהג בעורמה, תכסיסנ  .12.7.1
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 המציע מסר מידע מוטעה בהצעתו.   .12.7.2

 המציע חזר בו מהצעתו בחלוף המועד להגשת ההצעות.  .12.7.3

  ו/או כלל ההוראות במסמכי המכרזהמציע שנבחר כזוכה פעל בניגוד לחלק   .12.7.4

 ונספחיו.  

ל  יום מיום קבלת ההודעה ע  7 מתחייב להעמיד בתוךשהצעתו תוכרז כזוכה, ציע מ .12.8

, אלף שקלים עשרתובמילים: ₪  10,000בסכום של ונומית, וט א הזכייה, ערבות בנקאית

    .ד' מסמךכבנוסח המצורף   "(ערבות ביצועבנוסח המצורף למסמכי המכרז  )להלן:" 

המחירים   צמודה למדדאשכול רשויות הנגב המערבי, ערבות הביצוע תהיה לפקודת  .12.9

 פי תנאיה לחילוטותנת וניתנת על ין ובלתי מ, חתומה כדכמפורט בכתב הערבות צרכןל

, כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ תנאי  האשכולבפנייה חד צדדית של  

 החוזה. 

 ביצוע.    כות בערבות ההשתתפות ובערבותהמציע יישא בכל ההוצאות הכרו .12.10

 

 ביטוח .13

זוכה במכרז( ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כו מצהיר  המציע, בעצם הגשת הצעת  .13.1

ל   שינוי   כל  ללא  במכרז  הנדרש  כפי  ביטוחים  קיום  ואישור  הפוליסות  את  אשכולימציא 

 . רזהמכ  הגשת בטרם אחר הליך או הבהרה שאלות בהליך אושר אם אלא בתוכנם

ודא בעצמו ועל  מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לו .13.2

עויות הכספיות  המשמ  ז ואתים לבטחו כנדרש במכרחברת ביטוח האם תסכ  אצלחשבונו  

 .במכרז הביטוחשל התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות 

המציע    לתשומת .13.3 לפוע  –לב  להוציא  אפשרות  ואין  הביטוח מאחר  דרישות  כל  את  ל 

קיו "אישור  המציע באמצעות  על  יהיה  ביטוחים",  ל  ם  למסור  העתקי    אשכולהזוכה 

תמצית   או  חבפוליסות  ידי  על  חתומות  הסדרי פוליסות  כל  ירשמו  ובהן  הביטוח  רת 

 הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .13.4

ב.13.4.1 אין  כי  לטעון  יוכל  לא  ביטוח מסרבת  מציע שהצעתו תתקבל  ו/או חברת  יכולתו 

כ את  במכ להתאים  לנדרש  שלו  הביטוח  כיסוי  יסוי  התאמת  עלויות  כי  ו/או  רז 

 הצעתו. קחו בחשבון בבמכרז לא נל הביטוחרישות הביטוח שלו לד

לדרישות  .13.4.2 שלו  הביטוח  כיסויי  את  יתאים  ולא  תתקבל  שהצעתו    הביטוח מציע 

לב שמורה  דעת   אשכולמכרז,  שיקול  לפי  הערבות    והזכות,  את  לחלט  הבלעדי, 

ספק   ידי  על  זה  במכרז  הנדרש  את  לבצע  דרך  שהגיש,  בכל  נגדו  לנקוט  וכן  אחר 

מעצם אי עמידת    ו הנזקים שיגרמו ללדרוש ממנו פיצוי על  ו  ותחוקית העומדת לרש

 . והמציע בהתחייבות זו כלפי

  וסח נב  שיתבקשו  לשינויים  להסכים  בלעדי  דעת  שיקול  יהיה  אשכולל  כי  בזאת  מובהר .13.5

ל   מובהר,  (.1ו'נספח  )  ביטוחים  קיום  אישור בל אשכול  כי  דעת  להסכשיקול  שלא  ים  עדי 

סח המדויק שצורף ויב לנוהנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מח לשינויים כלשהם בנוסח האישור  

לידי   חתום  המצאתו  ואי  המכרז    ערבות  חילוט,  זכייתו  לביטול  תביא  אשכולהלמסמכי 

 . הביצוע ערבות או ההצעה
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 ם מהמציע  פרטי דרישת .14

י  14.1 רשאי,האשכול  ש  הא  עת  לנכון,יבכל  הגשת    ראה  לאחר  לאחגם  או  פתיחתן,  ההצעות  ר 

  נוספות )להלן:   מסמכים ו/או הבהרותלהמציא פרטים ו/או  ו/או    להשלים  לדרוש מהמציע,

רצונהפרטים " לשביעות  המציע,  ו "(,  את  לבחון  מנת  על  ניס  המלא,  הכלכלי,  יונו  חוסנו 

  איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות למכרז, למציע ולהצעתו,צעתו,  תוכן ה,  המקצועי

   הבלעדי.  ודעת ועל פי שיקולו, ראה לנכון, במסגרת שיקוליישל ככ

יהא 14.2 לספ  המציע  רצונחייב  לשביעות  הנדרשים,  הפרטים  את  האשכול  ק  של  ובתוך  ו 

סיבה   מכל  כן,  יעשה  ולא  והיה  שנקבע  לדו   האשכול  רשאי  שהיא,המועד  בהצעתו שלא    ן 

וכמי המציע  של  מצדו  כתכסיסנות  הפרטים  צירוף  באי  לראות  אחר   ו/או  עומד  שאינו 

  הצעתו על כל המשתמע מכך. 

 ות המציע  הרהצ .15

ש 15.1 הצעתו  והשתהגשת  המציע  במכרזל  המכרז ,  תפותו  פרטי  שכל  ואישור  כהצעה  כמוה 

טות במכרז מלא אחר ההתחייבויות המפורוההסכם ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל ל

טענה  כל  אי  ובהסכם.  או  טעות  או -בדבר  כלשהו  לפרט  בקשר  כלשהם    הבנה  לפרטים 

   בל לאחר הגשת הצעת המציע.מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתק

תנאי  אס 15.2 ו/או  אליו,  שהועברו  המסמכים  את  לשנות  ו/או  לתקן  ו/או  למחוק  למציע  ור 

  הסכם.כלשהו מתנאי המכרז ו/או ה 

או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע בכל שינוי, מחיקה  אשכול רשאי לראות  ה 15.3

   ת המציע.לפסול את הצעתנאי המכרז ו מ

 

 הגשת ההצעות   .16

 ללים:הגשה כומסמכי ה  16.1

 .הצעת מחיר .16.1.1

הצעת   .16.1.2 את  המתאר  עמוד  חצי  בן  ההקמה תמסמך  לשנת  עבודה    כנית 

 תכולת העבודה. -  4המתייחסת ללוחות זמנים לסעיף 

 .של המציע את הניסיון הרלוונטי בן חצי עמוד המתאר   מסמך .16.1.3

 מסמכי ממליצים  2 .16.1.4

שכול, בציון  י האמשרדורה בתיבת המכרזים בלמסור ביד במעטפה סג את ההצעות יש   16.2

  ". 13/2020מס'  פומבי "מכרז 

עד תאאחרון להגשת  ה  המועד 16.3 הוא  במשרדי   ,12:00בשעה    30/09/2020ריך  ההצעות 

המ  לאחר  הצעה  תתקבל  לא  ידנית.  במסירה  לעי האשכול,  כאמור  לתאם   -לועד  יש 

 . הגעה מראש
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, והוא  נו עונה על דרישות המכרזשלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אי מ 16.4

 הבלעדית של המציע.  על אחריותו 

ידי  -ים נוספים שיישלחו )במידה שישלחו( למציעים על, כולל מסמכמכרזכל מסמכי ה 16.5

 . כחול בדיומת המציע חתימה מלאה וחות -, ייחתמו על ידי המציע האשכול

א 16.6 למלא  המציע  הטע על  הפרטים  כל  בת  ההצעה  מסמכי  בכל  מילוי   בצבעדיו  ונים 

 . כחול

כאמור שר  האשכול 16.7 הארכה  על  הודעה  ההצעות.  להגשת  המועד  את  להאריך  אי 

 אין באמור בסעיף כדי להבטיח מתן ארכה להגשת הצעות. באתר האשכול.  תפורסם 

המזמין    יהיהגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת,  מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תו  16.8

הצעות בלבד, או  , או לבחור לדון באחת מהרשאי לפסול את כל ההצעות שהגיש המציע

 לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

ליותר   16.9 משותפת  הצעה  הגשת  תותר  לא  בלבד,  אחד  מציע  ע"י  תוגש  ההצעה 

 דרך אחרת.  ממציע אחד גם באמצעות מיזם משותף או בכל

או    ה במלואם, לרבות הצעהרישות הזמנה זו על נספחיהצעה שתוגש שלא בהתאם לד 16.10

ת בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של ההליך, הגשה נחול המוטעית, מבוססת ע 

תנאי   לגבי  כלשהי  הסתייגות  הכוללת  ההזמנה,  דרישות  למכלול  בהתאם  שלא 

רך פת ו/או מחיקה ו/או השמטה ו/או בכל דמתנאיהם של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוס

ו/או הצעה שלא תוגש במועד   לה  -אחרת  דעתעלולה  פי שיקול  על  עדי של בל ה  ו יפסל 

 . האשכול

 

  :ההצעות בחינת .17

את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף    בחןי  האשכול .17.1

 הצעתו לא תבוא במניין ההצעות. 

 :הזוכה  המציע בחירת  שקלול .17.2

 %05 – מוצע מחיר .17.2.1

 20%  -ומידת הישימות הערכת תוכנית העבודה .17.2.2

   %03 -  סיונוינ ומ  התרשמות מהגוף המציע .17.2.3

 

יינתן על סמך המסמכים    2.371., כאמור בסעיף  , כי ניקוד הניסיון המקצועיהמציעים  תשומת לב

 שיציגו, ובהתאם לשיקול דעת האשכול. 

 

 

את היקפי העבודה כמפורט בפניה  האשכול שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם   .18

לליות מבלי לפגוע בכ  ים לא תהייה כל טענה בשל האמור.הפניה ולמציעלרבות ביטול  זו.  
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את  האמור,   לבטל  האשכול  רשאי  לפרויקט  התקציב  יבוטל  שהיא,  סיבה  ומכל  במידה 

 הפרויקט. 

 האשכול איננו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.  .19

 

 :וםתשל תנאי .20

למתן    בין  והוסכם  שהוצע  למחיר  בהתאם  יתבצע  התשלום בחוזה  וכאמור  הצדדים, 

 .  זכרלמשירותים המצ"ב 

  ידי   על  שיתבקש  כפי,  מממן  גורם  לכל  לרבות,  שיידרש  מסמך  כל  על  יחתום  וכהז ה  המציע

 .ההתקשרות לצורך ביצוע האשכול

 

 ה התקשרות עם המציע הזוכ .21

לו ותימסר  כזוכה  תוכרז  שהצעתו  )להלן:"    מציע  זכייתו  על  בכתב  יהא  הזוכההודעה   ,)"

, לחתום על החוזה  הי ת הודעת הזכייום מיום קבל  7, תוך  אשכולמשרדי ה  יו לסור אלעל

ערבות   את  מועד  באותו  להמציא  וכן  לכך  המיועדים  במקומות  ובחותמתו  בחתימתו 

ר קיום  שואיו  "(ערבות ביצועלהלן:"  )  המכרז,  למסמכי  'ד  מסמךכהביצוע בנוסח המצורף  

 .  למסמכי המכרז 1ו'נספח לביטוחים בהתאם  

כולם או   ,סמכי המכרזמבאים האמורים  לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנ

לחלט    לבטל את זכייתו במכרז,,  הבלעדי  ו רשאי עפ"י שיקול דעתאשכול  הא הימקצתם,  

ז למי שיקבע על  וכן למסור את ביצוע המכר  להצעת המציע כאמור,את הערבות המצורפת  

  בגין כך.ו על כל הפסד שיגרם ל  האשכולוהזוכה יפצה את  לעיל,יותיו מבלי לפגום בזכו ויד

 

 : ליכל .22

שייחתם עם הזוכים ו/או ההסכם    המכרזו/או הזכייה  המכרז  רשאי לבטל את    האשכול .22.1

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי    .האשכולשל    הבלעדי  ועל פי שיקול דעתוזאת    המכרז

של  ביצוע לקבלת    המכרזו  כפוף  להיות  עשוי  שזה  הפנים לרבות  ונים,  אישורים  משרד 

דיגיטליתו/ ישראל  תקצ/ו  או  קבלת  ו/או  או  אישורים  יבים  ו/או  גורמים  היתרים  של 

 המכרזהזכייה  ו/או    המכרזלפיכך, קיימת אפשרות לביטול    ו/או הסכמות שונות, אחרים  

או לדחייה במועד ההתקשרות עם   לעיל  כאמור  במכרז ו/או ההסכם שייחתם עם הזוכים  

ההצעה    זהמכרהזוכים   הגשת  כמ  המכרזבעצם  המציעים  את  שמסכימים  רואים  י 

אומ כנגד המזמין  אשרים  ו/או תביעה  דרישה  טענה,  כל  על  וכמוותרים  לעיל,  ת האמור 

   .גבאופן מלא וללא כל סיי  בעניין זה 

שיתקבל ממשרד הפנים    ההתקשרות בהתאם לתקציב  תקופתהאשכול רשאי לשנות את   .22.2

 לתקופה מסוימת.  חובה להתקשר ין וא  ממטה ישראל דיגיטלית או

באינו    האשכול .22.3 אחרינושא  להוצכל  להשתתפותו  ות  בקשר  למציע  שייגרמו  נזק  או  אה 

כהצעה    מכרזב הצעתו  קביעת  אי  בשל  גם  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  זה, 

 המתאימה ביותר. 

 ,בכבוד רב                 

 מנכ"ל  –אורי פינטו 
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 י  אשכול רשויות נגב מערב   
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 -'  ג  מסמך

 2020/13  ז מסלהשתתפות במכרערבות בנקאית  

 לכבוד 

 רשויות נגב מערבי אשכול 

 כתב ערבות הנדון:  

,  13/2020בקשר למכרז פומבי מס'  (  להלן: "המבקש")  פי בקשת ___________________  -על 

ל לשלם  כלפיכם  בזאת  ערבים  השווה  הננו  לסך  עד  סכום  כל  חמשת    :ובמילים)  ₪    5,000  לכם 

עלי  ₪(    אלפים בגין  הצמדה  הפרשי  המחיריםבתוספת  מדד  שמת  ית  כפי  עללצרכן  ידי  -פרסם 

, בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת  (להלן: "המדד") הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  

   לוט הערבות.לבין מדד שיהיה ידוע במועד חי   20/8חודש  ההצעות, מדד 

על .1 לכם  ישולם  הערבות  הראשונה    5תוך  ידינו  -סכום  דרישתכם  אלינו  הגיעה  מעת  ימים 

ע",  בכתב האשכול חתומה  להוכיח  י  חובה  כל  עליכם  להטיל  ומבלי  תנאי  כל  ללא  וזאת   ,

  הערבות מאת המבקש.לי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום  בולנמק את דרישתכם ומ

ע .2 יהיה  זו  ערבות  ליום  תוקף  על    31/03/2021ד  דרישה  לה -וכל  צריכה  לא  פיה  לנו  ימסר 

בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה  זו  תהיה ערבותנו    נ"ל. לאחר מועד זה יאוחר מהמועד ה 

  פי דרישת האשכול.-ימים נוספים על  90ידינו לתקופה של -על

   העברה בכל צורה שהיא.לערבותנו זו איננה ניתנת  .3

 בכבוד רב,   

 

 

הבנק  ף מס' הבנק ומס' הסני  שם הבנק  סניף  ומס'    כתובת 

 יף ס של הסנפק

     

 מת חתימה וחות  שם מלא  תאריך 
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 ערבות ביצוע הסכם -ד' מסמך

   

 לכבוד   

 רשויות נגב מערבי  אשכול  

  

 ........................... 'הנדון: ערבות מס

  

( אשר  אלף ש"ח  עשרת במילים:  ₪  )ו  10,000לסך של  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  

התקשרות(  ל  1-___)החודש הד בסיס מתאריך ____________ המחירים לצרכן מד  יוצמדו למדד

"( בקשר עם חוזה  החייב ר ידרשו מאת: _______________________________ )להלן: "אש

 .  13/2020מכרז פומבי מס' 

 

שונה שנשלחה אלינו במכתב  דרישתכם הראיום מתאריך    5  אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

וו מיילבפקס ו/א    כם טענת הגנה כל מבלי לטעון כלפי , מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם 

ש הסכום האמור  שהיא  סילוק  לדרוש תחילה את  או  כלפיכם,  לחיוב  לחייב בקשר  לעמוד  יכולה 

 יב.  מאת החי

  

   ._____________ _____ ריךערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ____________ עד לתא

  

  יתנת להעברה.ערבות זו אינה נ

  

 בתו:  תושכ ת לסניף הבנקדרישה על ערבות זו יש להפנו 

 

  

  

 

                                     

 

 

 

 

 ___________________  של סניף הבנק: מס' הפקס   ; _______   של סניף הבנק מס' הטלפון  

 

 

 

  כתובת סניף הבנק   הסניף מס' הבנק ומס'    שם הבנק 

      

  חתימה וחותמת   שם מלא  אריך ת
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   -מסמך ה' 

 חיר הצעת מ

 2020/13למכרז מס' 
 

  של רהט בחברה הכלכלית של עסקים אתר  –להקמת פורטל 

 רהט

בתוך   בשני עותקים   במעטפה נפרדת להגיש  שהמחיר י הצעתאת  )

   -  מעטפת המכרז(

 

  כוללת בין תכולה בסעיף זה   מחיר  הצעת תכולה  שלב
 ים מע"מ(לל)המחירים אינם כו

ובניית   הקמה 
 האתר  

 איפיון התכנים ●

 וב האתר ועיצ אפיון ●

בניית האתר, הדומיין  והעלאת  ●
 פלטפורמה לשרתים ה

 כתיבה ועריכת תכנים  ●

 

  עלות
חזוקה  תל

 חודשית  

 כתיבה ועריכת תכנים באופן שוטף ●

 הוספת עמודים לעסקים הנרשמים ●

סינון וקטלוג שליחים חדשים לאורך   ●
 השנה 

 תחזוקה טכנית ותיקון תקלות ●

 

פיתוח רכיבים  
נוספים  
 )תכנות( 

עלות עבור פיתוח אלמנטים נוספים  לשעת  הצעה  
 מתומחרים לפי שעת מפתח באתר ה

 

 . זה מוגבל למימון חוזה ציבהתקמובהר בזאת, כי 

 

 תאריך: ____________________________________________ 

 

 שם התאגיד המציע: ___________________________________ 

 

 _______________ שמות החותמים בשם התאגיד המציע: _______ 

 

   __________ _ _____________ של התאגיד המציע: חתימה וחותמת

 

 בתוך מעטפת המכרז   בשני עותקים - במעטפה נפרדת יוגש הטופס ז
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 13/2020 המכרז' של ההמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך   1נספח 

 

 המציע:  ניסיון הצעת תכנית ו

 להצעה יצורפו המסמכים הבאים:

   ית התכנאבני דרך ולוחות זמנים.    הכוללתיצוע  ב לית  תכנ הצעת    צרףהצעת המחיר יש לל .1

 . קים ואורכה לא יעלה על חצי עמודכתב בראשי פרת

רלוונטיים .2 פרויקטים  הכולל  המציע  של  הניסיון  פירוט  את  לצרף  יש  כן,  ובתוכם    כמו 

.  תאחרונושנים ה  3  -ברשות מקומית ו/או ארגון חברתי בורטל  ת פ ויקט להקמלפחות פר

 ים ואורכו לא יעלה על חצי עמוד. יסיון ייכתב בראשי פרקהנ רוט  יפ

 שנים האחרונות. ה  5-ממסמכי המלצה מלקוחות   2ף ף יש לצרבנוס .3
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 13/2020 המכרז' של ההמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך   2נספח 

 

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד 

 הגשת ההצעות המאשרת 

 כי המציע הינו תאגיד רשום 

 ל פי דיןהל ענהמת
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 נספח 3

 13/2020 המכרז' של  ההמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך  

 

 ות החתימה במציעאישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכוי

 

 לכבוד 

 רשויות נגב המערבי אשכול 

 

 

 אישור זכויות חתימה  הנדון:

 

רו"  / כעו"ד  המשמש  רו"ח**,   / עו"ד   _________________________ הח"מ,  של  ח*אני   *

כי על גבי ההצעה  ____________________ )שם התאגיד ומס' התאגיד(, מאשר בזה  המציע:  

___________,  _____________________  ה __________שאישורי זה מצורף לה חתמו ה"

בתוספת    ,_________________ חתימת  עם  ביחד   ________________ ה"ה  חתימת  וכי 

 עיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. מציע כאמור ל ה חותמת מוטבעת הכוללת את שם

 

 

      

 ____________________    _______ __________תאריך: ___

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח          

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר.

 ותר. מי** נא מחקו את ה
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 4נספח 

 13/2020 המכרז' של  ההמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך  

 

 :יש לצרף

רו"ח    .1 או  שומה  מפקיד  תקף  בהתאם  אישור  כדין  ספרים  ניהול  בדבר 

מוסף, הוראות  ל ערך  מס  וחוק  חדש(  )נוסח  הכנסה  מס  פקודת 

 . 1975 -התשל"ו 

לפקיד    .2 דיווח  בדבר  רו"ח  או  שומה  מפקיד  תקף  על  השואישור  מה 

ול לפי    מנהלהכנסותיו  מס  עליהן  שמוטל  עסקאות  על  מס מע"מ  חוק 

 . 1975 -תשל"ו ך מוסף, הער

 .  א(5)נספח   פיע להלןתצהיר בנוסח המו  .3
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 5נספח 

 

 13/2020 זהמכר' של  ההמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך  

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 

 

 _________________ הח"מ,  בע אני   __________________ שמספרה  ת.ז.  לאחר  ל/ת   ,___

להצהיר  עליי  כי  לעו  שהוזהרתי  צפוי/ה  אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  האמת,  הקבועים  את  נשים 

 בחוק, מצהיר/ה בכתב כדלהלן:  

 

 (."התאגיד"בעל מניות ב _________________________ )להלן: /מנהלאני משמש/ת כ .1

 

  1976-ים, התשל"ות, על פי חוק עסקאות גופים ציבורי האישיאני עושה תצהירי זה מידיעתי  .2

 ( בוריים"ת גופים צי"חוק עסקאו)להלן: 

 [ בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

   כהגדרת  עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו(

ם ים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרייבורימונח זה בחוק עסקאות גופים צ

ו  כדין  שלא  העסקה  התשנ"א)איסור  הוגנים(,  תנאים  ש  1991-הבטחת  חוק  כר  ולפי 

 ; 1987-מינימום, התשמ"ז

 

 –או 

 

   כהגדרת מונח זה בחוק( ו/או בעל זיקה אליו  עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד 

מעס ביותר  הורשעו  ציבוריים(  גופים  עקאות  זרים  שתי  עובדים  חוק  לפי  בירות 

ש  העסקה  הוגנ)איסור  תנאים  והבטחת  כדין  התשנ"אלא  שכר    1991-ים(,  חוק  ולפי 

ל1987-"זמינימום, התשמ  ההצעה  למועד הגשת  עד  ואולם,  שנה   מכרז,  הנ"ל חלפה 

 אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  

אישי .4 הינה  זו  תיהצהרתי  היא  מכך  לגרוע  ומבלי  ובאחריותי,  את  מטעם  ראה  כהצהרה  ף 

 ור הצהרה זו. התאגיד, אשר הסמיך אותי למס

 

 , זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.כי זהו שמי אני מצהיר/ה .5

 

 ראיה באתי על החתום: לו

 חתימת המצהיר/ה    תאריך 
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 אישור

 

מאשר/ת    __________ מ.ר.   ___________ עו"ד  התייצב  אני,   ___________ ביום  כי  בזה, 

מר/גב' שמס____   בפני  זהות  תעודת  באמצעות  עצמו/ה  זיהה  אשר  פרה  ________, 

שהזהרתיו___________  ולאחר  אישי,  באופן  לי  המוכר/ת  את  / ____/  להצהיר  עליו/ה  כי  ה 

ו/ה  בועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירכן יהיה צפוי/ה לעונשים הקהאמת וכי אם לא יעשה  

 וחתם/מה עליו בפניי. 

 

 

 

 

 

   חותמתחתימה ו  תאריך 
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 6ספח נ

 13/2020  המכרז  ' של  ההמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך  

עסק חי והוא אינו  או עו"ד על כך שלמציע לא נרשמה הערת  רו"ח וראיש

ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או נמצא בהקפאת הליכים 

 פשיטת רגל 
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 13/2020  המכרז' של ההמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך   7נספח 

 ציע בדבר אי תאום הצעותקבלן/ מהצהרת ה

 

 לכבוד 

 הנגב המערבי   רשויותאשכול 

 ג.נ..א

 

   2020/13במכרז מס'_  הצעה: הנדון

 

 רתצהי

מיום    _____________________________ חברת  להחלטות  בהתאם  כי  להצהיר,  הריני 

ני  הרי ון ו שבנדלמכרז  ( הנני המוסמך להצהיר בשם החברה בהתאם  "החברה"_________ )להלן  

   מן: לקד להצהיר כ

 

 ציאלי. או מציע פוטנ/עם כל קבלן ו מכרזהחברה לא תיאמה את הצעתה ב .1

ו/א .2 מקבלן  מנעה  לא  כלשהו  החברה  פוטנציאלי  מציע  בו  הצעה  ולא    מכרזלהגיש  שבנדון 

 פנתה לגורם כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור. 

ה   .3 פרטי  גילוי  את  ולמנוע  לגלות  שלא  מתחייבת  לאהחברה  פתיחת  הצעה  לשלב  עד  חרים, 

 . מכרזמעטפות ה

 . באתי על החתום ימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיהאני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חת .4

 

 _________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                         

 ראישו

ה ______ח"מ,  אני  ביום  כי  בזה  מאשר/ת   ,  __________ מ.ר.   _________ _____  עו"ד 

.ז שמספרה __________  אשר זיהה/תה עצמו/ה בתהתייצב/ה בפניי מר'/גב' _____________  

לא   אם  וכי  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר  אישי,  באופן  לי  המוכר/ת 

צפוי/ יהא/תהא  כן  לעונש יעשה/תעשה  תצהירו/ה  ה  נכונות  את  אישר/ה  בחוק,  הקבועים  ים 

 וחתם/ה עליו בפניי.

__ רה מר'/גב'  החברה  להחלטות  בהתאם  כי  לאשר  ליני  מוסמך  בשם _____________  הצהיר 

 החברה את ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין. 

 

 _________________ 

עו"ד )חתימה + חותמת( 
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 8נספח 

   13/2020 המכרז' של  הרד ממסמך  בלתי נפהמהווה חלק 

 אשכולית לעובד הקרבה משפחתהצהרת הקבלן/ מציע בדבר 

 או חבר מועצה ברשויות האשכול 

 

 מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:  אשכול

 

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1

 

או .א שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  חלק  תאגיד    "חבר  מהאמורים  לאחד  שיש 

או עובד אחראי בו, לא    מנהל ם  ברווחיו, או שאחד מהבהונו או    10%העולה על  

זוג, הורה, בן או    –ו לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב  יהיה צד לחוזה א בן 

 בת, אח או אחות". 

בכלל   .ב גם  קיימת  זהה  הכ  12הוראה  נבחרי  של  של  עניינים  ניגוד  מניעת  ללים 

 (. 3114ויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' בור ברש הצי

 

 דלקמן: , כ1950-ת המקומית, תשי"אא')א( לצו המועצו103סעיף  .2

 

מועצה, .א סוכ  "חבר  חלק  קרובו,  מהאמורים  לאחד  שיש  תאגיד  או  שותפו,  או  נו 

עובד אחראי בו, לא  או    מנהל בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם    10%העולה על  

זוג, הורה, בן או    –הרשות. לעניין זה "קרוב    סקה עם  יהיה צד לחוזה או לע בן 

 בת, אח או אחות". 

בכלל   .ב גם  קיימת  זהה  מניעת    12הוראה  הכללים  נבחרי  של  של  עניינים  ניגוד 

 (. 3114מיות )י.פ. תשמ"ד עמ' הציבור ברשויות  המקו

 

צה לא  , קובע כי פקיד או עובד מוע1950-המקומיות )א(, תשי"אלצו המועצות    142סעיף   .3

וגו או שותפו או סוכנו,  ו בן ז יד-ידו עצמו על על-היה נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, עלי

 רשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה. בשום חוזה שנעשה עם ה

 

 , כדלקמן: 1958-תשי"חא' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, 89סעיף  .4

 

תא  .ג או  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  שיש"חבר  חלק    גיד  מהאמורים  לאחד 

או עובד אחראי בו, לא    הל נמו, או שאחד מהם  בהונו או ברווחי  10%העולה על  

זוג, הורה, בן או    –עסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב  יהיה צד לחוזה או ל בן 

 בת, אח או אחות". 
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ק .ד זהה  בכלל  הוראה  גם  נבחרי    12יימת  של  עניינים  ניגוד  מניעת  הכללים  של 

 (. 3114ת  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' ברשויו הציבור

 

להודיע .5 מתבקש  הינך  לכך  שבנספח    בהתאם  קירבה בהצהרה  לך  אין  או  ישנה  אם 

כלשהו, או עם  רשות מרשויות האשכול  בר מועצה  תית, לפי ההגדרות דלעיל, עם חמשפח

 . שויות האשכול או עובד האשכולמר  עובד רשות

 

 . רזמכמכי ההצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממס .6

 

ובפרט .7 בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור    המתירות   ההוראות  אין 

ה  וברוב חברילדירקטוריון האשכול   כאמור  חלטת שר הפנים להתיר התקשרות  או עפ"י 

 . ות צד שלישי שנרכשו בתום לבובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע מזכוי

 

________________________________ _______ _____________________________ 

 הצהרה 

 

המעוני  ___________________________ הח"מ  בי אני  להשתתף  מס'    מכרזן 

 , מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:האשכול______________ שפורסמו ע"י _

 

 לעיל והנני מצהיר קראתי את האמור   .1

חברי   א. ו/או  בין  האשכול  רשודירקטוריון  את  א/ ישול  שכהאת  יו מועצת  )מחק  ין 

 בן או בת, ואף לא סוכן שותף. המיותר( לי בן זוג, הורה,

הג ב. באמצעותו  ואשר  שבשליטתי  את  לתאגיד  )מחק  יש/אין  הצעתי,  את  שתי 

  10%לק העולה על  המיותר( לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל ח

 אחראי. עובד או כ  הלמנ בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כ

המי  ג.  את  )מחק  לי  ביש/אין  העובד  סוכן  או  שותף  זוג,  בן  באיזו  ותר(  ו/או  אשכול 

 .מרשויות האשכול

 

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה   האשכולים של  מכרז ידוע לי כי ועדת ה .2

 שפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.מ

 

כ .3 נכונים  י הפרטי אני מצהיר בזאת  לעיל הינם  זו  ומלאים, והאם שמסרתי  מור בהצהרה 

 הינו אמת. 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 _______________  חתימת המציע: _______________________     שם המציע: ______
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 'ומסמך 

 

 

 החוזה

 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד 

 ממסמכי המכרז 
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 חוזה התקשרות  

בחברה  אתר עסקים של רהט, –פורטל   וניהול הקמהשירותי  לביצוע 
 כלכלית של רהט ה

   

 2020____ שנת  ביום ______ לחודש ______ב_________ שנערך ונחתם 

   

   -ב י ן   -

 

 אשכול רשויות נגב מערבי  איגוד ערים 

 נתיבות    8רח' יוסף סמלו 

 (   "האשכול ") להלן: 

    ;מצד אחד

 

   -ל ב י ן   -

 

 

 

 

 

 

 ( ותן השירותים"ו "נו/א "פק" הסלהלן: )

 מצד שני; 

   

   

בחברה   של רהט,  אתר עסקים –ותפעול פורטל  להקמה  13/2020 ק זכה במכרז  מס'והספ    הואיל
 (;  "המכרז "שפורסם על ידי האשכול )להלן:  .הכלכלי של רהט

 
וברצון האשכול להזמין מהספק את ביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז והספק מעונין    והואיל

 כרז .  לבצע את העבודות והכל בתנאים המפורטים במסמכי המ 

 רת הסכם זה.  והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם החוזיים במסג : והואיל

   

    הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: לפיכך הוצהר ,

 

    כללי .1

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.   .1.1

   בחוזה זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם: .1.2

 

 ____________________  שם:____________________ ח.פ.:

 __ ________________  __________________ עיר:__ מרחוב:

 ____________________   א"ל:_________________ דו טלפון:
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 הגדרות:  .1.3

 שכול רשויות נגב מערבי  א - "המזמין" .1.3.1

ו  - "המנהל" .1.3.2 מערבי  נגב  אשכול  מטעם  מנכ"ל  הממונה 

 החברה הכלכלית ברהט. 

 

 העסקה .2

 

הש  ונותן  השירותים  לנותן  בזאת  מוסר  את  המזמין  לתת  עצמו,  על  בזאת  מקבל  ירותים 

נגב  השירותים   רהט  לאשכול  של  הכלכלית  ולחברה  כמפורט מערבי  בתחומו    הנמצאות 

 ( וזאת בהתאם להוראות חוזה זה. "השירותים"המצ"ב לחוזה זה )להלן:  נספח א'ב

 

 הצהרות והתחייבויות נותן השירותים .3

 נותן השירותים מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:  .3.1

 כי הינו בעל הידע, היכולת והניסיון למתן השירותים.  .3.1.1

ע .3.1.2 השירותים,  כי  למתן  הנדרשים  הכישורים  בעל  עובדים  צוות  לרשותו  ומד 

למתן   הדרוש  במספר  זאת  וכל  אחרים,  ועובדים  יועצים  מדריכים,  לרבות 

 ירותים.הש

כל   .3.1.3 ברשותו  השירותים,  כי  למתן  כספיים,  אמצעים  לרבות  האמצעים, 

 ות חוזה זה.בהתאם לכל הורא 

נסיבות, לפני כל התקשרות,  בהתאם ל  –כי ידווח למזמין ולרשויות המזמין   .3.1.4

ב ו/או  שבינו  אחר  או  עסקי  קשר  כל  מי  על  בין  ו/או  מניותיו  מבעלי  מי  ין 

יספק אשר  מהגורמים  מי  לבין  למנהליו  או  למזמין  שירותים  רשויות  ו 

 המזמין ו/או מי מבעלי מניותיהם ו/או מי ממנהליהם. 

בביצוע  תן שירותים כלשהם על ידו למקבלי שירותים אחרים לא יפגע  כי מ .3.1.5

 התחייבויותיו כאמור בחוזה זה.

שירותים, לרבות כל המטלות אשר הוטלו עליו עפ"י חוזה זה, ייתן את ה  נותן השירותים  .3.2

לכל   הוראהבהתאם  וכל  תקן  כל  למועדים   דין,  בכפוף  והכל  המוסמכות  הרשויות  של 

 כאמור בהסכם זה. 

לרבונות .3.3 והמקובל,  לסביר  בהתאם  השירותים  את  ייתן  השירותים  מספור  ן  לעניין  ת 

 רכות מחשב ולתוכנות. מסמכים, העברת מסמכים, שרטוטים, סטנדרטיים למע 

הפ .3.4 ובחן את  בדק  כי  ומאשר,  השירותים מצהיר  רותים, רטים הנדרשים למתן השינותן 

תה ולא  זה  לעניין  הדרישות  וכל  הביצוע  ואופן  צורת  ו/או  לרבות  טענות  כל  לו  יינה 

 דרישות ו/או תביעות לעניין זה.

ות המקובלות,  ותן השירותים ייתן את השירותים בהתאם לדרישות הטכניות המקצועינ .3.5

 והכל בצורה יעילה, מדויקת ומסודרת. 

 

 כפיפות .4

ירותים בהתאם להנחיות וההוראות כפי שיינתנו מעת  ותים מתחייב לתת את השנותן השיר

רשויו ע"י  הסכלעת  לחתימת  ובסמוך  מיד  זה,  בסעיף  האמור  אף  על  המזמין.  ימנה  ת  זה  ם 
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בכ השירותים  נותן  עם  בקשר  יהיה  אשר  קשר,  איש  )להלן:  המזמין  זה  להסכם  הקשור  ל 

 (. "איש הקשר"

 

 רותיםתקופת ההסכם ומועדי מתן השי .5

של   .5.1 לתקופה  הינו  זה  יחלו    12הסכם  אשר  הזכייה    שבוע חודשים,  הודעת  במכרז  ממועד 

הפרויקט.  ו  של  המממנים  מהגורמים  לאישור תקציב  מועד מתן השירות    בשבוע בכפוף  עד 

 בוע נהלי עבודה מסודרים עם איש הקשר. יצור נותן השירותים קשר עם האשכול כדי לק 

ייתן את כל שיר .5.2 ירותים המפורטים בהסכם זה בהתאם לקבוע  ות מהשנותן השירותים 

יורה המזמין,   וזאת כל עוד המזמין ו/או הרשויות לא גרמו  בהסכם זה, או במועד עליו 

 כלשהו.  תלעיכוב במודע במתן שירו   במעשה או מחדל

נות לעיל,  מהאמור  לגרוע  במועד מבלי  המזמין,  לאישור  ויגיש  יערוך  השירותים  ן 

 בנספח א'. פורט למועד מתן השירותים המפורטים מנים מ שייקבע על ידו, לוח ז

א לשנות  רשאי  אינו  השירותים  מראש נותן  המזמין  בהסכמת  אלא  הזמנים  לוחות  ת 

 ובכתב. 

 רותים ישתתף בישיבות שיקיים המזמין ככל שיידרש.נותן השי .5.3

ומוצהר   .5.4 לא מוסכם  במזמין  שמקורם  השירותים  בביצוע  שיגרמו  עיכובים  כי  בזאת 

 הפרה של ההסכם על ידי נותן השירותים.כייחשבו 

 

 התמורה .6

 .בנספח ב' השירותים התמורה כמפורט    עבור ביצוע מלוא השירותים תשולם לנותן .6.1

 המזמין בלבד יהא אחראי לתשלום התמורה לנותן השירותים.להסרת ספק מובהר כי   .6.2

הס .6.3 חולמען  נשוא  התחייבויותיו  כל  בגין  זכאי  איננו  השירותים  נותן  ספק,  כל  זה  ז ר  ה 

לעיל, גם אם   6.1לתשלום נוסף כלשהו מעבר לתשלום התמורה כנקבע בסעיפים בסעיף  

 זה. צוע השירותים  והשלמתם יימשכו מעבר למועד שנקבע לעניין בי

ו/או .6.4 הכרוך  כל  כוללת את  כי התמורה  בזה  מודגש  הנובע    למען הסר ספק  ו/או  הקשור 

הדרכות,   מתן  לרבות  ההסכם,  פי  על  השירותים  ייעוץבממתן   , תיקונים  ביצוע  יצוע   ,

פנים   לגורמי  וקבצים  דוחות  העברת  דוחות,  הפקת  אחר עדכונים,  נושא  כל  או  וחוץ 

הגדלה   המכרז.  מסמכי  במסגרת  שיעור  המוגדר  בכל  העבודות,  היקף  של  הקטנה  או 

במכ לזוכה  תקנה  לא  לכל שהוא,  או  במכרז  שהציע  המחיר  להגדלת  לתביעה  עילה  רז 

והמשת במידה  תתביעה אחרת  כנגד המועצה  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  מוותר  במכרז  ף 

בכלל   עבודות  לו  יימסרו  העבודות  ולא  מספר   או 

 יהיה קטן או גדול מהצפוי 

 

 סיום החוזה .7

לתקציב ובכפוף    זבמכר  ההזכיי חודשים ממועד הודעה על    12חוזה זה הינו לתקופה של   .7.1

המממנים את  מהגורמים  לסיים  האשכול  רשאי  לפיכך,  שיסתיים  הה.  לאחר  תקשרות 

יך את תקופת  החודשים, או להאר  12גם אם טרם חלפו  ממשרד הפנים    התקציב שיתקבל

 יאפשר זאת.ממשרד הפנים  ההתקשרות אם התקציב שיתקבל 
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בכל מועד שהוא, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב  למזמין הזכות לסיים ולבטל חוזה זה .7.2

 קרה בו לא הייתה הפרה של חוזה זה.במיום, וזאת גם  30של 

השירותים   .7.3 לספק  נותן  המוקדמתימשיך  ההודעה  שיידרש  שירותים,  בתקופת  ע"י    כפי 

 המזמין ויקבל עליהם תמורה.

לא יזכה את נותן לעיל לא יהווה הפרה של חוזה ו   7.2ם וביטול החוזה כאמור בסעיף  סיו .7.4

כלש  בפיצוי  למקרה  ו/או את המזמין בהתאם  למעט   הו השירותים  כלשהו  ו/או בתשלום 

 להלן. 7.3התשלום כאמור בסעיף  

ב  .7.5 כאמור  לזכותו  בהתאם  זה  חוזה  המזמין  וביטל  לא    7.2פסקה  סיים  בו  במקרה  לעיל 

נותן השירו   הפר  עבור  השירותים  לנותן  לשלם  עליו  יהיה  זה,  חוזה  תים  השירותים 

 שבוצעו בפועל עד לאותו מועד.

זה .7.6 חוזה  ביטול  ו/או  סיום  של  על  במקרה  יהא  לעיל,  כאמור  השירותים ,  לערוך    נותן 

אליו ויעביר  המזמין  ע"י  שימונה  החלופי  הגורם  עם  מסודרת  התיקים    חפיפה  כל  את 

לו   הדרושים  מידע  והמסמכים  כל  ו/או  מסמכים  למעט  השירותים.  מתן  המשך  לצורך 

 שייכות לנותן השירותים.  מסחרי ו/או מרשם אשר הזכויות בו  שהינו סוד

הפסקה בביצוע השירותים לגבי רשות מרשויות המזמין מכל סיבה שהיא לא    עיכוב או  .7.7

קט, ועל  יות המזמין ו/או את הביצוע של הפרוייעכב את ביצוע השירותים אצל יתר רשו 

יתר רשו לגבי  ולספק את השירותים  לכל  נותן השירותים להמשיך  יות המזמין בהתאם 

בודה של אותה רשות לא הייתה בלתי  זה. ככל הניתן, ובלבד שההפסקה בע  הוראות חוזה

 ום מראש.י  30-צפויה, יודיע המזמין לנותן השירותים על ההפסקה בביצוע השירותים כ 

ן ו/או מעשה ו/או מחדל, שאינם בשליטת המזמין, לא ניתן  בכל מקרה בו, עקב כוח עליו .7.8

 בודות.ד למועד בו ניתן לחדש את ביצוע העהעבודות, יעוכב ביצוע השירותים ע לבצע את

לא   .7.9 וההפרה  השירותים,  נותן  ע"י  זה  חוזה  הפרת  של  במקרה  לעיל,  האמור  כל  למרות 

תוך   ממו  15תוקנה  תעמודיום  השירותים,  לנותן  הודעה  מתן  לבטל    עד  הזכות  למזמין 

לנותן השירותים. ה בו הוגשהחוזה לאלתר בהודעה בכתב  גם במקרה  יחול  לעיל   אמור 

ו/או   נותן השירותים  נכסים לנותן השירותים בקשה לפירוק  הוגשה בקשה למינוי כונס 

ובקשו השירותים,  נותן  וזכויות  נכסי  על  עיקולים  הוטלו  עיקולים  ו/או  ו/או  כאמור  ת 

 ידי המזמין. -יום ממתן ההודעה לנותן השירותים, על  15ו תוך  כאמור לא בוטל 

 

 ירותיםהש .8

רו של המזמין או  וכל חלק מהם כפופים לאישונספח א'  ביצוע השירותים המפורטים ב .8.1

רשאי לעדכן את נספח השירותים מעת לעת, בהתאם לדרישות    מי מטעמו. המזמין יהא

 ויות המזמין. שתקבלנה מרש 

ן ולרשויות המזמין, והתחייבויות נותן השירותים הינה כלפי כל  השירותים ניתנים למזמי  .8.2

ח א הפרת  לפיכך  ולחוד.  ביחד  מהם,  מרשויוחד  מי  ואו  המזמין  כלפי  זה  המזמין  וזה  ת 

באופן   המזמין  מרשויות  מי  ו/או  המזמין  כלפי  השירות  נותן  בין  ישירה  הפרה  תהווה 

 ות המזמין אינן חתומות על הסכם זה. ישיר, גם אם רשוי

על   .8.3 לעיל,  האמור  לכל  השירותיםבנוסף  עפ"י    נותן  למזמין,  הראשונה,  להמציא  דרישתו 

ערך כפועל יוצא מהתחייבויותיו   הכין ו/או  נותן השירותיםכים, אשר  ו/או מסמ   ביאורים 

 נשוא חוזה זה.
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מזמין יהיה רשאי, בכל למען הסר כל ספק, נותן השירותים מאשר בזאת, כי ידוע לו שה .8.4

הנוגע  כון, להעסיק, יועצים ו/או גורמים אחרים אשר ייעצו למזמין בכל  מועד שימצא לנ

מין יועצים כאמור  תים לבצע בהתאם לחוזה זה. שכר המזלשירותים אשר על נותן השירו

שלא  המזמין  שקיבל  ייעוץ  בגין  כלשהי  באחריות  השירותים  נותן  יישא  לא  זה,  בסעיף 

השירותים בגין כל טענה ו/או תביעה    נותן השירותים והמזמין פוטר את נותןבאמצעות  

 בקשר עם האמור בסעיף זה. 

י, וזאת בכל השירותים, כאמור בחוזה זה, כוח אדם איכות ותן השירותים ימנה לביצוע  נ .8.5

 הדרגים. 

נותן   .8.6 של  מטעמו  מי  של  השירותים  מביצוע  השעייתם  את  לדרוש  הזכות  למזמין 

אשר לביצו  השירותים,  מתאים  אינו  בלבד  המזמין  זה. לדעת  חוזה  נשוא  השירותים  ע 

ת אותו אדם, אשר יהיה עליו להשעות לאלתר א הופנתה לנותן השירותים דרישה כאמור,

ולהעמיד   נדרשה,  לאותו  השעייתו  כנדרש  ומקצועיות  מיומנות  בעל  חלופי  עובד  לאלתר 

העובד ישור המזמין )להלן: "תפקיד גם ע"פ הנקבע בחוזה זה, אשר העמדתו כפופה לא

 . החלפת כוח אדם כאמור תהא על חשבון נותן השירותים."(החלופי

השיר .8.7 הפונותן  כל  של  המעסיק  יהא  מי  ותים  אם  לפרויקט.  הנוגע  בכל  מטעמו  עלים 

ועלים מטעמו של נותן השירותים, בכל הנוגע לשירותים, יתבע את המזמין ו/או מי  מהפ

בפרויקט   המזמינות  יחסימהרשויות  של  בעילה  לרבות  שהיא,  עילה  מעסיק,    בכל  עובד 

תביעה  הרשויות המזמינות בגין כל  יהא על נותן השירותים לשפות את המזמין ו/או מי מ

 כאמור. 

הפועלים   .8.8 וכל  השירותים  ו/או  נותן  להתחייב  רשאים  ואינם  מוסמכים  אינם  מטעמו 

 רשויות המזמין. להתקשר ו/או לסכם עם גורם כלשהו בשם המזמין ו/או בשם מי מ

 

 זכויות .9

בתוכניות  דדים, כי לנותן השירותים אין כל זכויות יוצרים בתכנונים ו/או  מוסכם על הצ .9.1

ו/א במפרטים  בכל  ו/או  הוכנו  אשר  סוגיהם,  כל  על  במסמכים,  לשירותים, ו  הנוגע 

 בהתאם לעניין.  –והבעלות בהם מוקנית ו/או תוקנה למזמין בלבד 

בזאת   .9.2 מוותר  השירותים  לו  נותן  שקיימת  כמה  עד  העיכבון,  זכות  לכל  על  ביחס  כזאת, 

רים יות, המפרטים, המסמכים האחתוצרי הייעוץ ו/או כל חלק מהם וביחס לכל התוכנ 

 מביצוע השירותים. אשר נמסרו לנותן השירותים כפועל יוצא

 הוויתור כאמור לעיל, של נותן השירותים אינו מותנה בתשלום התמורה המגיעה לו.  .9.3

 

 אחריות  .10

השירו .10.1 את  לבצע  מתחייב  השירותים  זרים,  נותן  שיקולים  ללא  במסירות,  תים 

לטיב השירותים שבוצעו על ידו ו/או ע"י  ית נאותה והוא אחראי  בנאמנות וברמה מקצוע 

 ו. מי מטעמ 

אישר המזמין ו/או מי מטעמו ו/או תכניות ו/או מפרטים ו/או מסמכים אחרים   .10.2

ים, לא  ירותים, והכל בכל הנוגע למתן השירותו/או ביצוע פעולה כלשהיא שהכין נותן הש

ר כאמור כדי  ית המלאה, ואין באישויפטור הדבר את נותן השירותים מאחריותו המקצוע
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מהפוע מי  על  ו/או  המזמין  על  ו/או  להטיל  התוכניות  לטיב  כלשהי  אחריות  מטעמו  לים 

 המסמכים ו/או המפרטים ו/או השירותים. 

א  .10.3 לכל  אחראי  יהיה  השירותים  "נותן  )להלן:  הפסד  או  נזק  פגיעה,  "(  זקנובדן, 

הינו אחראי    ו, במעשה או במחדל לו שיגרמו הוא ו/או מי מעובדיו ו/או כל הפועל מטעמ

השירותים נשוא הסכם זה, לגופו ורכושו של כל אדם ע"פ דין, תוך כדי ו/או עקב ביצוע  

ולפועלים   למזמין  לרבות  האמור,  מכלליות  לגרוע  ומבלי  שהוא,  גוף  של או  מטעמו 

יהי.  המזמין השירותים  של נותן  חיוב  אם  מטעמו  מי  ו/או  המזמין  את  לפצות  חייב  ה 

תנאי שניתנה  דין חלוט של בית משפט, וב-גין הנ"ל ייקבע בפסקזמין ו/או מי מטעמו ב המ

מנותן   מנעו  לא  מטעמו  מי  ו/או  והמזמין  כאמור  תביעה  על  הודעה  השירותים  לנותן 

אם ייגרם לכל אדם   –גד תביעה כאמור על כל נזק שייגרם  השירותים להתגונן בשמם כנ

ות את המזמין ו/או מי  נ"ל, והוא מתחייב לשפ או גוף שהוא בעקבות איזה מהמעשים ה 

אשונה לעשות כן, במלוא הסכום ששילמו המזמין ו/או מי  מטעמו, מיד עם דרישתם הר

נ מטעמו  מי  ו/או  שהמזמין  ההוצאות  כל  על  וכן  לנזק  בקשר  בקשר מטעמו   בהן  שאו 

והכל בגין הנזק  פי הסכ  לתביעה  על  ו/או מי מטעמו  זה  מבלי לגרוע מזכויות המזמין  ם 

 ין, לכל תרופה או סעד אחרים.ו/או על פי כל ד 

מת .10.4 השירותים  מהפועלים  נותן  מי  את  ו/או  מעובדיו  מי  את  לפצות  בזאת  חייב 

גופני( אחר שייגרמו   ו/או  )רכושי  פגיעה או נזק  ו/או עקב מטעמו בגין כל  להם תוך כדי 

רשויות המזמ ביצוע השירותי ו/או את  לשפות את המזמין  והוא מתחייב  עם ם,  מיד  ין, 

הר ו/דרישתם  המזמין  ששילמו  הסכום  במלוא  כן,  לעשות  המזמין  אשונה  הרשויות  או 

בקשר לפגיעה או נזק כאמור, וכן בכל ההוצאות שהמזמין ו/או הרשויות המזמין נשאו  

י לגרוע מזכויות המזמין ו/או  בגין פגיעה או נזק כאמור, והכל מבל  בהם בקשר לתביעה 

דין לכל תרופה או סעד אחרים. האמור    סכם זה ו/או על פי כלהרשויות המזמין על פי ה

כנגד תביעות כאמור אשר   לעיל אינו נותן השירותים להתגונן  גורע מזכותו של  פוגע או 

 רשויות המזמין.  הוגשו כנגד המזמין גם בשמם של המזמין ו/או

ביטוחים ור לעיל, מתחייב נותן השירותים לבטח את כל עובדיו במבלי לגרוע מכל האמ

 כל הסיכונים המקובלים.  מתאימים כנגד

ראי לכל נזק אשר ייגרם למזמין ו/או לרשויות המזמין,  נותן השירותים יהיה אח .10.5

ל השירותים אשר עליו  במישרין או בעקיפין, כתוצאה מביצוע לקוי ו/או רשלני ע"פ דין ש

לוח הזמנים  זה, לרבות אי ביצועם או ביצועם של השירותים בהתאם ל לספק ע"פ חוזה  

 שהוגדר. 

 

 

  ביטוח .11

 בתחום  ישוביםאו  /ו  ישובי נגב מערביאשכול י איגוד  האשכול בסעיף זה )ביטוח( יקרא:   .11.1

ו/או    גודלאי  קשורים   גופים או  /ו   מהאיגוד  שירותים  שמקבל  מיאו  /ו  האיגוד   של   הטיפול

 . ממשלהמשרדי 

זה ומאחריותו לנזקים להם הוא    חוזהפי  -על  יםותן השירותנמהתחייבויות  גרוע  מבלי ל .11.2

זה.   חוזה מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט ב   יםפי כל דין, נותן השירות -ליהיה אחראי ע

השירות  נותן  על  יחלו  העצמיות  וההשתתפויות  הביטוחים  דרישות    יםעלות  כל  בלבד. 
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הרהבי בטוח  בפוליס  חוזהשומות  ייושמו  נותן  זה  של  הביטוח  לפני    יםהשירותות 

 . התקשרות בין הצדדיםה

על פי  ו  כוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותייסדיר ביטוח לר   יםנותן השירות .11.3

השירות   חוזה נותן  או     יםזה.  בטענה  יבוא  שלא  מטעמו  מי  ובשם  בשמו  בזה  מצהיר 

גבי  תם כאמור, וכך גם ל זק או אבדן שניתן היה לבטח או ן כל נבגי  אשכולדרישה כלפי ה

 . תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח

וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור  הביטוח   .11.4 קיום הנדרש, גבולות האחריות 

 דנפר  בלתי  חלק  מהווה   אשר(  ביטוחים  קיום  אישור )להלן:    1' ו  נספח כ ''ב  המצביטוחים  

להיקף   ו מי מטעמו/או    להאשכושום אישור של  מ  ואין בהם   מזעריים, הנם  זה  המחוז

השירות נותן  על  לביטוח.  העומד  הסיכון  וסכומים   םיוגודל  ביטוחים  לקבוע  יהיה 

 . ולצד שלישי אשכול לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, ל

 ן המפקיע את זכויותיו ו/או אתח באופ את הוראות פוליסות הביטו   יםהפר נותן השירות .11.5

ה יה אשכולזכויות  השירות   יה,  ל  יםנותן  שייגרמו  לנזקים  מלא     אשכולאחראי  באופן 

ו כלפיל ובלעדי  אחרות  או  כספיות  טענות,  ו/או  תביעות  כל  לו  תהיינה  יהיה  וא  והוא   ,

 . כל טענה כאמור  אשכולמנוע מלהעלות כלפי ה

השירות .11.6 אחראי    יםנותן   יהיה  פי  לבדו  לרבעל  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  נזקים דין  ות 

 .לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסהשהם מתחת 

זה, ימציא    חוזהעל    אשכולוכתנאי לחתימת ה  זה  חוזהל  ימי עבודה לפני החתימה ע  14 .11.7

השירות נכללים    אשכולל  יםנותן  בהן  הפוליסות  ואת  ביטוחים  קיום  אישור  את 

יטוח בעלת רישיון  ידי חברת ב-זה כשהם חתומים על   חוזה  ם כפי הנדרש על פי הביטוחי

 . ל מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשיםש

 ,תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסותימי עבודה לפני תום    14 .11.8

 . אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת לאשכול  יםימציא  נותן השירות

כי   .11.9 בזאת  הפו   בהמצאת מוסכם  ו/או  ביטוחים  קיום  לעיל,  אישור  כאמור  אין  ליסות 

דין, בין אם חברת זה ו/או על פי    חוזהעל פי    םימשום מתן פטור כלשהו לנותן השירות

ה לידי  והמצאתם  לאו,  אם  ובין  כאמור  נזקים  על  לשפות  התחייבה     כולאשהביטוח 

על   להטיל  כדי  בה  אין  לעיל,  ל  האשכולכאמור  כלשהי  היאחריות  של גבי  וטיבו  קפו 

 . הביטוח

ביטוחים ההיה רשאי לבדוק את אישור קיום  י   האשכול י  מוסכם בין הצדדים כמוצהר ו .11.10

, בדיקתם או אי בדיקתם ספקהיה חייב לעשות כך . למען הסר  ילא    ו/או הפוליסות אך 

מאחריות על פי דין או    יםאינה פוטרת את נותן  השירות  ואו מי מטעמ  אשכולעל ידי ה

 .זה חוזהי ת על פאחריו

לשנות או   יםהיה רשאי לבקש מנותן השירותי  האשכול  הצדדים כימוצהר ומוסכם בין   .11.11

ישור קיום ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על  לתקן את הפוליסות ו/או את א

ביטוחים  חוזהפי ה או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום  . הבקשה לתיקון 

 . היאאחריות כל ש  האשכולקב כך על תחול עו/או הפוליסות ולא 

ומוסכם   .11.12 פי  מוצהר  על  ההתחייבויות  ביצוע  בתחילת  עיכוב  יחול  באם  כי  הצדדים,  בין 

על פי דין    יםרותשא נותן  השייעקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש , י   זה חוה

 .בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור
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השירות .11.13 אחר  יםנותן  יהיה  על  לבדו  שסיאי  והפסד  אבדן   , לנזק  דין  לא  פי  סכום  בתם 

או  מתאים   הפוליסה  הוראות  הפרת  או  הפוליסה  תנאי  הפרת  או  ביטוח  בפוליסת 

 . תתפות העצמיתההש

יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא נותן     יםבמידה ונותן השירות  .11.14

ו   אשכולל  יםהשירות  הפוליסות  העתקי  הביאת  קיום  המאישור  כשהם   ות קוריטוח 

המ ידי  על  זהחתומים  תהליך  החדש.  הסתיימו    בטח  לא  עוד  כל  עצמו  על  יחזור 

 . חוזההשירותים נשוא ה

  אשכול מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה  ים תנותן השירו .11.15

מטעמ הבאים  שהבגין    וו/או  לשיפויונזק  זכאי  תוכן    א  אלמלא  זכאי  שהייה  או   (

(  הפול  ביטויסה  ו/או  הנ"ל  הביטוחים  והואעפ"י  שהסדיר,  אחר  אותם   ח  בזאת  פוטר 

יות לא יחול כלפי אדם שביצע מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחר

 . יםנזק בזדון לנותן  השירות

רחבי השפוי( יכלול את שם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום ביטוחים ) בכפוף לה .11.16

 האשכול. 

יכללו:   ליסות  הפו .11.17 ביטוחים  קיום  כלפי  ואישור  אחריות  ביטוח  ביטוח  שלישי.  צד 

 . אחריות מעבידים . ביטוח אחריות מקצועית

סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על    : ות תכלולנהכל הפוליס .11.18

זכותו לתחלוף כלפי היםנותן השירות  על  לפיו מוותר המבטח  והבאים    אשכול.  סעיף 

סעיף    ים.כלפי נותן  השירות י שביצע נזק בזדון  הוויתור כאמור לא יחול כלפי מ,  וטעממ

כלפ כפל  ביטוח  לטענת  יטען  לא  המבטח  הלפיו  מבטחי  נותן       כולאשי  של  והביטוח 

ידי    יםהשירות  על  שנערך  ביטוח  לכל  וקודם  ראשוני  בגין    האשכול.הינו  ביטוחי  כיסוי 

ס פתאומי.  זיהום  כיסוי   . לפ רשלנות  ולא  עיף  תצומצמנה  לא  הפוליסות  תבוטלנה  יו 

תקופת לידי    במשך  רשום  בדואר  כך  על  כתובה  הודעה  תימסר  אם  אלא  הביטוח, 

הפחות  ל  האשכול  השירות  60כל  נותן   של  מחדל  או  מעשה  לפיו  סעיף  מראש.    יםיום 

 . לקבלת שיפוי  אשכולבתום לב לא תפגע בזכויות ה 

פתאומי. אי  ריגים או סייגים בגין: זיהום  וטלו חבפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יב .11.19

עה  פגי   והוצאות לשון הרע.  דיבה, השמצהעובדים. חריגה מסמכות בתום לב.    יושר של

אובדן    בפרטיות.  משנה.  קבלני  בגין  אחריות  מכוסה.  נזק  עקב  ועיכוב  השימוש  אובדן 

 . מידע ומסמכים

 : ריות מקצועית ירשמובפוליסה לביטוח אח .11.20

"תקופת   .11.20.1 הכירטרואקטיבית ביטוח  סעיף  תחילת  מועד  הרטרואקטיבי  ".  סוי 

 .יםלבין נותן  השירות   אשכולול מיום ההתקשרות בין ה יח

בי .11.20.2 "תקופת  של  סעיף  גילוי  תקופת   .  " מאורכת  וגילוי  לאחר    6טוח  חודשים 

תשלום ע"י נותן   ביטול או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי  

ב   ים,השירות  שאין  אובתנאי  השירויטוח  נותן   חבות  את  המכסה     ים תחר 

 . טוח כפי הפוליסה שפקעהבאותו היקף בי

בגיןהפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכל .11.21 ביטוחי  כיסוי  תביעות שיבוב    :ול 

למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי    לאומי   לביטוח  המוסדשל  
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ל רכב מנועי.  ביטוח על פי הפקודה לביטוח כ   בהסדרתעובדיו. שימוש ברכב שאינו חייב  

 . . שימוש במכשירי הרמהאשכולבכל רכוש כולל רכוש בבעלות ה פגיעה

' או נוסח  19)מלבד אחריות מקצועית( תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט  הפוליסות   .11.22

 . אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי

 :הרחבי שיפוי .11.23

מקצוע .11.23.1 ואחריות  שלישי  צד  תכהפוליסות  לטובת  ית,  שיפוי  הרחבת  לולנה 

אחריות ול  אשכה השירות למ   ובגין  נותן  של  מחדל  ו/או  טעות  ו/או    יםעשה 

ולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה  ותכלולנה סעיף "אחריות צ

על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. פוליסות אחריות מקצועית לא תכלול  

 . אשכולה  כלפי םיכיסוי בגין תביעות נותן  השירות

חשב כמעביד של  תבאם    אשכול ם יורחב לשפות את ה ביטוח אחריות מעבידי .11.23.2

 .יםהשירות עובדי נותן  

בפ .11.24 האחריות  הביטוח  גבולות  ולתקופת  לתובע  יהיו  ביטוחים  קיום  ואישור  וליסות 

₪. ביטוח אחריות מעבידים ,כפי    1,000,000  –וכדלקמן: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  

 ₪.  000,0001,  -ית  ביטוח אחריות מקצוע .ים השירות  נותן של  הפוליסה

ו/או    יםירות קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי נותן  הש   ים ככל שלדעת נותן השירות .11.25

את הביטוח הנוסף ו/או    יםלערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, יערוך נותן  השירות

 . המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל

אחריות על פי כל    יםתלנותן השירו  קייםד  ות מקצועית יהיה בתוקף, כל עוח אחרי ביטו .11.26

 . דין

של    אשכול ה .11.27 הביטוח  יועץ  הביטוח  יהיו    האשכולו/או  הסדרי  את  לשנות  רשאים 

ב  של    חוזה הנדרשים  מוקדמת  הודעה  מתן  תוך  לעת,  מעת  לנותן    30זה  מראש  יום 

 .יםהשירות 

תחייב  , מ חוזהזה, ולאורך כל תקופת ה  חוזהבמבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום   .11.28

למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על    יםנותן  השירות

ועל פי    ים נותן  השירות זה לוודא כי כל קבלני המשנה    חוזה חלה החובה על פי החוק 

 . ותיוו ותקנמטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צווי 

)ביטוח( .11.29 זה  סעיף  סעיפי    הוראות  כל  נותן     המשנהעל  מחיובי  לגרוע  באות  אינן  שבו, 

כדי    חוזהלפי    יםהשירות  או  ה זה,  על  מוצהר   אשכוללהטיל  לפיכך,  שהיא.  כל  חבות 

תביעה   עילות  ליצור  כדי  כאמור,  ביטוחים  בעריכת  אין  כי  במפורש,  בזאת  ומובהר 

ה כלפי  היו    אשכולכלשהן  וכ  קיימות שלא  נערך הביטוח  כדיכלפיו, אלמלא  בכך  אין    ן 

 . ( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו אשכולהר את גורם הנזק )למעט לפטו

 . חוזהה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ה הפר .12

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד ו/או יחסי שליחות  .13

עצמאי,  קבלן  תקשרותו עם המזמין הוא פועל ככי בה   נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת,

מעסיק, וכן כי  -ובדין ולא ייווצרו בינו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין יחסי עוכי א 

מלבד   פיצוי  ו/או  סוציאלית  הטבה  ו/או  תשלום  ו/או  זכות  לכל  זכאי  יהיה  ולא  זכאי,  אינו 

 התמורה הנקובה בהסכם זה.
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וייקבע ע"י ערכ .14 נותן  אה משפהיה  ימים יחסי  ירותים לעיל, מתקי השטית כי בניגוד להצהרת 

יו ו/או מי מטעמו, אזי מוסכם  מעסיק בין המזמין לבין נותן השירותים ו/או מי מעובד-עובד

 כדלקמן: 

על  .14.1 השירותים  לנותן  ששולם  המעביד  -הסכום  עלות  את  מהווה  זה  הסכם  פי 

על המבוצע  התפקיד  לביצוע  עובד  נות -להעסקת  השירידי  פיצויים, ן  רכיבי  כולל  ותים 

 י החובה ותשלומים לביטוח לאומי.שה מחלה, גמל, מיסופח

יום מהמועד בו ייקבע    30ויות המזמין תוך  נותן השירותים ישיב למזמין ו/או רש .14.2

העודפים שקיבל   כל התשלומים  עובד שכיר של המזמין את  הינו  או  כי מי מטעמו היה 

במ המזמין  רשויות  ו/או  כל  מהמזמין  מעברשך  מועד  לאותו  שעד  משכורת  ל  התקופה 

 למת לו כעובד שכיר.שהייתה משו

 

לשפות את המזמין בגין כל סכום בו יחויב   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב נותן השירותים .15

לכל גורם כתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותיו למזמין כעובד ולא כקבלן עצמאי, לרבות  

לא יפצה א ומי, מתשלומים למוסד לביטוח  וכן  וכיו"ב,  כל הות  ס הכנסה  בגין  צאה,  המזמין 

ו בו  להכרה  תביעה  ו/או  בדרישה  כרוכה  שתהיה  משפטית  הוצאה  מטעמו  /לרבות  במי  או 

חייב   יהא  השירותים  שנותן  עודף  סכום  כל  ממנה.  הנובעת  הוצאה  ו/או  המזמין  כעובדי 

"י חוק פסיקת ריבית  ודה עפ בהשבתו כאמור לעיל, יישא הפרשי הצמדה וריבית חודשית צמ

 שולם ועד למועד השבתו למזמין.  זאת החל מהמועד בוו והצמדה,

 

ים אלו כנגד כל סכום שיגיע לנותן השירותים מהמזמין  המזמין יהיה זכאי לקזז סכומים עודפ  .16

 עפ"י תנאי ההתקשרות או עפ"י החלטת ערכאה שיפוטית.

 

יחסי    ין ין המזמין ו/או רשויות המזמינו לב נותן השירותים מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין ב  .17

כן    אינו מוסמך להתקשר ולהתחייב בשם המזמין ו/או רשויות המזמין, אלא אםשליחות וכי  

 יקבל לשם כך הרשאה מראש ובכתב בכל עניין ועניין בנפרד.

 

 שונות .18

השירותים .18.1 הוא  נותן  אין  וכן  ממנו  כל חלק  או  זה  חוזה  להסב לאחר  רשאי    אינו 

א בהסכמת המזמין  ה לפי חוזה זה, אלובלמסור לאחר כל זכות או ח   ביר אורשאי להע

 בכתב ומראש. 

 ספים שיהיו חבים הצדדים האחד לשני. לצדדים תעמוד זכות קיזוז הדדית בגין כ .18.2

נותן השירותים אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים כולם או מקצם,   .18.3

 אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש. 

בית הבל הסמכות המקומ  .18.4 ו/א עדית  לכל סכסוך  יו  נוגע  דעות אשר  תגלעו  חילוקי 

 בעיר חיפה.  בין הצדדים, בכפוף לבוררות כאמור לעיל, תהא נתונה לבתי המשפט 

כל הודעה לעניין חוזה זה אשר תשלח בדואר רשום תיחשב לכל דבר ועניין כאילו   .18.5

 ימים ממועד משלוח, באם נשלח בדואר רשום.   3נתקבלה אצל הצד האחר 
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 ם :החתוולראיה באו הצדדים על      

 

  ___________ _______  __________________ 

 נותן השירותים  המזמין  

 

 

 אישור

 

הח כי  אני  בזאת  מאשר  השירותים"(  "נותן  )להלן:   _____________ של  עו"ד   ________ "מ 

ת.ז. ________ ונספחיו ה"ה _______,  זה  על הסכם  בפני    _____, ביום _________ חתם/מו 

ת.ז. _____ נותן השי____ _________,  כל  ___, בשם  נותן השירותים התקבלו  כי אצל  רותים, 

וכל האישורים הדרוש דין  ההחלטות  כל  פי  ועל  נותן השירותים  פי מסמכי ההתאגדות של  על  ים 

נותן   את  מחייבת  לעיל  המפורטים  ה"ה  חתימת  וכי  זה  חוזה  על  השירותים  נותן  לחתימת 

 ניין. דבר וע השירותים לכל 

 ם למטרות העמותה כפי שהן פורטו בתקנונה. רותים ניתנים בהתאהשי כן אני מצהיר, כי

 

                              ___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 

 

 אישור

 

בע"מ )להלן: "המזמין"( מאשר בזאת כי ביום  נגב מערבי  אני הח"מ ________ עו"ד של אשכול  

הסכם _______ על  בפני  חתם/מו  _____זה    __  ה"ה  _____________,  ונספחיו  ת.ז.   ,__

המזמין בשם   ,____________ ת.ז.  וכל  _________,  ההחלטות  כל  התקבלו  המזמין  אצל  כי   ,

האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המזמין ועל פי כל דין לחתימת המזמין על חוזה  

 בר ועניין. כל דעיל מחייבת את המזמין לרטים לזה וכי חתימת ה"ה המפו

 

 

 

                                ___________________ 

 ה + חותמת(דין )חתימ -עורך 
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 נספח א' 

 השירותים 

 

 רקע .1

מעוניין   רהט -פורטלבהקמת  האשכול  של  הכלכלית  בחברה  רהט,  של  עסקים  )להלן:    אתר 

הינה  "הפרויקט" מטרתה  אשר  העסק(  במרקידום  דיגיטלים  כלים  באמצעות    ים יחב 

רחב מקצועי לשיתופי פעולה וחשיבה ומשותפת לקידום העסקים בנגב  ם, יצירת מישיווקיו

 .יהמערב

, מבקש האשכול להתקשר עם גוף חיצוני להקמה  היוזמהלקדם את  לסייע לאשכול    ל מנתע

 ולניהול קהילת העסקים של הנגב המערבי.   

 

 הפרויקט מהות .2

ים חזקים ומשגשגים  הנמצאים במרחב, עסק  מושפעת באופן ישיר מהעסקים  ר רהטהכלכלה בעי

 מהווים בסיס איתן למשק הישראלי.  

בי  95% למעלה  מהעסקים  על  אחראים  הם  והזעירים,  הקטנים  הבינוניים,  העסקים  הם  שראל 

שונים   גופים  קיימים  המערבי,  הנגב  באזור  במשק.  ולתוצר  הפרטי  במגזר  מהמשרות  ממחצית 

הבינוניים    סייעיםהמ העסקים  גופיבקידום  במרחב,  וכלים,  והקטנים  ייעוץ  נותנים  אלה  ם 

ענה איזורי מצומצם לעסקים ברשויות מסוימות בנגב  מקדמים  פורומים קהילתיים, ואף נותנים מ

 המערבי. 

עם   ויעבוד  שיתכלל  בעיר  העסקים  של  בפורטל  וגובר,  העולה  הצורך  את  מזהים  אנו  זאת,  לצד 

י העסקים. הגוף המפעיל  קים, בשיתוף עם מקדמ זורי מתכלל שיעבוד מול העסגוף איב  העסקים

גש על המרחב הדיגיטלי ויתן מענה איזורי רחב  ירכז את פעילות קידום העסקים בעיר ובמרחב בד

 וברמה "שווה לכל עסק". 

במטרה   זאת  העסקים  לקידום  הפועלים  במרחב  הגורמים  לכלל  מחוברים  יהיו  בעיר  העסקים 

כלכלפ באמצעות  תח  מקיימת  מקומית  ומשגשגילה  חזקים  כל  עסקים  המערבי.  ובנגב  ברהט  ם 

את ולחזק  האשכול  חזון  את  לקדם  מנת  על  הזדמנויות    זאת,  ולייצר  ברהט,  הקיימים  העסקים 

וליצור   הזדמנויות  להנגיש  המעורבים,  הגורמים  כלל  חיבור  ידי  על  לצמוח,  חדשים  לעסקים 

   .ל השלביםהעיר רהט והנגב המערבי בכליזמי  חיבורים משמעותיים לקידום

 :עסקים בחברה הכלכלית לעיר רהט אתר  –הקמת פורטל 

 י העסקים. מענה לצרכייתן  (1

 בצמוד ובתיאום עם מקדמי העסקים של המרחב.  יעבוד (2

 ליין.-ערך בעולם האון ויוצר  שימוש בכלים דיגיטליים  יקדם (3

 הפורטל למשך שנה אחת לפחות. אשכול נגב מערבי יממן את פעילות 

 

 לעסקים ברהט עירוני  אתרל-פורטל איפיון ה .3
ר העסקים לתושבים,  עסקים עירוני ברהט, שיצור ערך תוך חיבו אתרנדרש להקים  .3.1

, לתיירים מהארץ ולתיירים מחו"ל. האתר יאפשר לכלל העסקים להשתכלל מבקרים

לקהלי יעד רחבים. להגיע באונליין ו נוכחותהחל מעסק אוף ליין ועד    -בעבודה מקוונת 

ן עצמם ולחזק את העסקים יצור שיתופי פעולה בינם לבייוכלו בעלי עסקים ל דרך האתר
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לסייע לביסוס קידום ופיתוח העסקים  תוכל החברה הכלכלית ברהט שלהם. דרך האתר 

 ברהט.
קהלי יעד: עסקים/יזמים,   4האתר אמור להעניק חווית משתמש עבור  מהות האתר: .3.2

 כולל תיירים מחו"ל.  בקרים תושבים ומ
 

 

 מא לשער הפורטל: דוג

 

 
 

 

 

   ערבית, עברית ואנגלית  -שפות   3צריך להיות ב   אתר : האתרשפת ה .3.3

 רבית ועברית. יהיה בע ידע לתושב וליזם, מ .3.3.1

 יהיה בערבית, עברית באנגלית.  התיירות ו  המבקר  החלק של .3.3.2

 

 : יאפשר מענה לארבע קהלי יעד אתרה .3.4

 יר מים בעלעסקים ויז   -יזם ברהט  (1

האפ  חשיפת • גם  כולל  באמהעסק  לעסק  להגיע  האתר,שרות  לעסק   צעות  להתקשר 
הזמנות העסק וכמובן מספר טלפון ל. קישור לדף פייסבוק/ אתר אינטרנט של  מהאתר

 )כולל לרשום האם אפשר להזמין מרחוק(. 
 הנחות ומבצעים  •
  לקידום העסקסיוע פרסום כלי  •
לפעילו • הרלוונטים  הגורמים  כל  העסקהנגשת  בעיר  ת  ריים  מקומית,  שוי  )וועדה 

 לרבות צ'טבוט לשיחה עם נציג עיריה  –אשפה וכו'(  עסקים, שפ"ע פחי
 ית( שמנוהלים תחת החברה הכלכלשלטי חוצות בעיר ) •
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 תיק שיווק אזור התעשייה בואבית אל נאקב וקישור לאתר עידן הנגב  •

   חירום ובעתות  חריגים למצבים הנחיות •
   עולה בין עסקיםפתופי  פלטפורמה לחיבור ושי •
 העסקים המקומיים    הבנת צרכי •
 אלון מובנה לעסקים שיוכלו לשלוח ישירות אל האתר לעדכון שוטף ש •
 ר באמצעות צ׳טבוט צור קש •

 

 למבקרים ותיירים מקומיים   -ט בא לרה (2
חשיפת העסק כולל גם האפשרות להגיע לעסק באמצעות האתר, להתקשר לעסק   •

אתר  ,דף פייסבוקום והשיווק של העסק כגון: סהפיר לכל פלטפורמות מהאתר. קישור
האם  וכמובן מספר טלפון להזמנות )כולל לרשום   ,wase, מיקום  טרנט של העסקאינ

 אפשר להזמין מרחוק(. 
 הנחות ומבצעים  •

 )חשיפה העסק והנחות ומבצעים(  מידע זמין על העסקים •
 מידע זמין על עסקי תיירות   •
 מידע זמין על אתרי תיירות   •
 רועים אטרקטיביים על אי מידע •
 וע בעת אירוע חריג מידע וסי •

 

 תושבים ל -חי ברהט   (3
 מידע שוטף על קאנטרי אלע'דיר •
 ת היכל התרבות מידע שוטף על פעילו •
 על פעילות האב קליקה רהט מידע שוטף  •
 מידע מהרשות המקומית  •
 קשר לאתר העיריה  •

 

 מחו"ל   לתיירים (4
 תיירות   אתרי על מידע •
 תיירות  עסקי על מידע •
 אטרקטיביים  אירועים על דעמי •

 חריג  אירוע בעת סיועו  מידע •

 

   עמוד הבית .3.5

 לאיזורים  נכנסים  שדרכם  יםריבוע  4  מ  יתחיל,  הכלכלית  החברה  של  מיתוגיעוצב בצבעי  

 . פנימיים

 

 

  מידע   ברהט  חי          ויזמים  לעסקים  מידע  -  ברהט  יזם       למבקר  מידע  -  לרהט   בא

 "ל מחו תיירים       לתושב

 

 פות: נוסות דריש .3.6

 י העסקיכולת חיתוך לפי תחומ .3.6.1

 GIS  נטות מדויקות לכל עסקזנת קואורדיה .3.6.2

 :קטנים םאייקוני הוספת .3.6.3
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   מכרזים של .א
   רקש צור .ב
 מה חדש בחברה הכלכלית  .ג
 כניסה למפה אינטראקטיבית עליה עולים העסקים הנבחרים  .ד
 SMSדיוור אקטיבי ישיר לקהלי יעד במייל ו  .ה
 ידום מקהלי היעדפור וק קבלת הצעות לשי -תיבת הצעות   .ו
 

 גון: קים לאתרים נוספים כקישור העס .3.6.4

 נגב מרקט  .א
 מטרו נגב  .ב
 עירית רהט  .ג
 ביזבנגב  .ד

 
 תכולת העבודה .4

 : ב קייםניתוח מצ  4.1

רחב, העסקים, השחקנים והפעילויות הקיימות בתחום בין  סקירה ולמידת המ 4.1.1

 היתר ע"י קיום פגישות עם הגורמים הרלוונטים באזור. 

 קיים.  אפיון וניתוח המצב ה 4.1.2

 פעילות פיתוח תכנית הקמה ותכנית   4.2

 יחסו לשנת ההקמה, ומבט עתידי )לאחר ביסוס הפעילות(. יתי התכניות*

 : העסקים ברהטושיווק  מיתוגכיוונים ל 

 :עסקיםגיוס חברים לונים לכיו  4.3

 גיוס עסקים לקהילה ושימורם.  4.3.1

 מתן ייעוץ ומענים שוטפים לעסקים בהתאם לצורך.   4.3.2

 :  לוונטיםתרים רעם א  ניהול שותפויות  4.4

ע"י קיום פגישות תקופתיות ועבודת  ם ותחזוקה בין היתר  בניית רשת שותפי 4.4.1

 יישוג אינטנסיבית. 

עסקים הקיימות במרחב ליצירת  ם מקדמי העסקים וקהילות העבודת משותפת ע 4.4.2

 ערך מוסף לעסקים.  

 גיוס תמיכות וחסויות לפעולות של העסקים בקהילה.  4.4.3

 בישראל ים מוביל  יצירת שיתופי פעולה עם גופים 4.4.4

 :עסקיםהניהול וקידום   4.5

 לרבות מכרזים וביקושים,.  לעסקים ברהטהזדמנויות   זיהוי והנגשת 4.5.1

 לחולשות של כל עסק.   ס החוזקות ומציאת פתרונותסיוע במיצוב וביסו 4.5.2

 הנגשת כלים חדשים ייעודיים לכל עסק.  4.5.3

 יצירת תוכן:    4.6

 . ייריםולת ושבים עסקים לתאפיון, בנייה, עדכון ותיחזוק אתר אינטרנט ל 4.6.1

 ועוד.   , ניוזלטרהפעלת 4.6.2

 :, שיווק ויחסי ציבורפרסוםכיוון ל   4.7
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 יחסי ציבור. ול תמיכה לשיווק ולפעולות הקהילה   4.7.1

 ולעסקים לי היעד ייעודיות לקה  קידום פעולות יחסי ציבור 4.7.2

 

 כפיפות ואחריות .5

הכלכלית  החברה  ממונה מטעם אשכול נגב מערבי ומנכ"ל  ידווח על עבודתו לנותן השירותים  

 ברהט.

 

 לום  לתש ךאבני דר .6

   הדרך  אבני  לפי  השירותים  נותן  ע"י  יינתנו  לעיל  זה  א'  בנספח  טיםהמפור  שירותיםה

   .שלהלן ב' בנספח ורטכמפ

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :      

 

  

 

____ __       ______________________                       ___________ _________________ 

 השירותים  נותן                                    המזמין                                                                   
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 נספח ב'

 תנאי תשלום
 

השירותים   .1 לנותן  המזמין  ישלם  התחייבויותיו  מלוא  ביצוע  הקמעבכנגד  הפוור  רטל  ת 

  ת בתום הקמת הפורטל וקבל  , אשר ישולמו("התמורה")להלן:    ₪  ____ סכום כולל  של  

   מטעמם. ומנכ"ל חכ"ל רהט ו/או הממונה נגב מערבימאשכול  אישור

 א' לחוזה זה. נספח ב , כאמור קבלת התוצריםבאישור מותנה התשלום 

  ( שוטף"התשלום ה"  הלן: )ל   ₪ גובה ____ב  אחזקה של האתר וההתשלום עבור ההפעלה   .2

 . 45שוטף+ובתנאי  ישת תשלוםרלחודש בכפוף להצגת ד אחת ישולם

רך לעבודות או  סכום שהוא שווה ע  תשלום השוטףו/או מה   כות לקזז מהתמורהלמזמין ז .3

 . למרות שהיו רשומות בדיווח ותים לא ביצעפעולות שנותן השיר

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :     

 

  

 
__________             __________________                _____________________ _______ 

 ותן השירותיםהמזמין                                                                               נ                         
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 נספח ו'1  
 

 
 

 

 

 

 

 סוג הביטוח 

 

חלוקה לפי  

גבולות  

או  אחריות  

מי ביטוח סכו  

מספר  

 הפוליסה 

נוסח  

ומהדורת  

 הפוליסה 

תאריך  

 תחילה 

תאריך  

 סיום 

גבול האחריות/ סכום  

 ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'  מטבע  סכום 

2019ביט   צד ג'     ,000,0001  אחריות צולבת   – 302 ₪   
וף לטוב מבקש ויתור על תחל  - 309

 ור האיש
 כיסוי לתביעות מל"ל   - 315
מבוטח נוסף בגין מעשי או   - 321

 ר מבקש האישו –מחדלי המבוטח 
 ראשוניות  - 328

 

 לא מהווה חלק מאישור קיום ביטוחים  –בלבד   גוד אשכול יישובי נגב מערביאילשימוש 

 

אתר  -של פורטל  הפעלהוקמה  להאישור קיום ביטוחים בהסכם עם _________בקשר   13/2020 מכרז מספר 

 עסקים של העיר רהט, בחברה הכלכלית רהט 

 ר קיום ביטוחים מאישו  לא מהווה חלק –בלבד    איגוד אשכול יישובי נגב מערבילשימוש 
 

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

ה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  שלמבוטח ישנאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך 

ה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים  ל סתיראינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה ש

טיב עם מבקש האישור.אישור זה מיבפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי ב   

מבקש האישור מ מבוטח ה  מעמד מבקש האישור מ אופי העסקה    

 שם:

איגוד אשכול יישובי  

נגב מערבי ו/או  

ישובים בתחום  

האיגוד   פול של הטי

ו/או מי שמקבל  

מהאיגוד  שירותים 

ו/או גופים קשורים  

לאיגוד ו/או משרדי  

 ממשלה  

 שם: 

 

-של פורטל  הפעלהוהקמה  

של העיר   אתר עסקים

רהט, בחברה הכלכלית  

   רהט.

 

מזמין שירותים ☒   

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 מען :  

 

 מען 



47 

 
 073-3323017 -פקס 073-7269274 -| טל info@westnegev.org.il| נתיבות   5050| ת.ד.  501400634מס' איגוד 

 

ייחשב   רכוש מבקש האישור  - 329
 כצד ג' 

 

אחריות  

 מעבידים 

2019ביט   ויתור על תחלוף לטובת מבקש  - 309 ₪      

 האישור 

מבוטח נוסף היה וייחשב   -319

טח י המבוכמעבידם של מי מעובד  

ראשוניות  - 328  

אחריות  

 מקצועית 

    ,000,0001 אובדן מסמכים  – 301 ₪     

אחריות צולבת  – 302  

 דיבה, השמצה והוצאת לשון  – 303

 הרע

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  - 309

 האישור 

מבוטח נוסף בגין מעשי או   – 321

מבקש האישור  -מחדלי המבוטח   

מרמה ואי יושר עובדים  – 325  

בפרטיות  פגיע – 326  

שיהוי עקב מקרה  \עיכוב – 327

 הביטוח 

ראשוניות  – 328  

חודשים  6תקופת גילוי  – 332  

 

 

 

ים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין  )בכפוף, לשירותפירוט השירותים 

 בנספח ג'(: 

שוב מח – 043  

מידע  – 044   

 

 יסה  י הפולביטול/שינו

אלא   לתוקף  ייכנס  לא  האישור,  מבקש  לטובת  שינוי  למעט  ביטוח,  פוליסת  של  ביטול  או  למבקש   יום  60שינוי  הודעה  משלוח  לאחר 

 אישור בדבר השינוי או הביטול. ה

 

 

 

 

 חתימת האישור 

 המבטח: 


