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 פרק א' -מבוא 

 כללי .1

לקבל הצעות ממשרדי עורכי דין למתן  ( מבקשמוסד""הוסד לביטוח לאומי  )להלן המ .1.1

 שירותים משפטיים בתחומים שונים, כפי שיפורט להלן:

תובענות נזיקין, רי לרבות מסח-ייצוג בבתי משפט בתחום האזרחיהתמחות ב .1.1.1

 (. ליטיגציה –להלן ות מסחריות והליכי חדלות פירעון )ייצוגיות, עסקא

 דיני עבודה. .1.1.2

 פלילי. .1.1.3

 מכרזים. .1.1.4

ייצוג משפטי בפני ערכאות משפטיות  , לרבות:כולל הינו שירות משפטי הנדרש השירות .1.2

ועריכת עסקאות מסחריות, הכנת כתבי טענות, ייעוץ משפטי, הכנה וכתיבה של חוו"ד, 

 דיווח למוסד וכן כל שירות משפטי אחר הנדרש ע"י המוסד. 

הצעה ולהיבחר  ספקים בכל תחום, כאשר ספק יוכל להגיש 3 עדבכוונת המוסד לבחור  .1.3

יבחר להגיש הצעה ליותר מתחום אחד יהיה במידה ומציע  עבור תחום אחד או יותר.

 לתנאי הסף. 4, כאמור בסעיף בכל תחוםשונים קשר וצוות מוצע  פרטי אישעליו להציג 

 ירכז את הצוות המשפטי,, שר למוסדהמציע יגדיר נציג מטעמו אשר ישמש כאיש הק .1.4

 . לתנאי הסף 4.2כמפורט בסעיף  וישמש כראש הצוות המוצע

י הזמנת העבודה מהספק תהיה עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המוסד. מובהר בזאת כ .1.5

עבודה בהיקף כלשהו ו/או לשמר היקף זה במהלך אין המוסד מתחייב להפנות לספק 

 תקופת ההתקשרות, כמו כן אין כל התחייבות לחלוקה שוויונית.

 24הארכות של  תישלחודשים, עם אפשרות  24של הסכם עם הזוכים ייחתם לתקופה ה .1.6

יובהר כי  חודשים. 72סה"כ  –כל אחת, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד  חודשים

 האופציות ימומשו בהתאם לצרכי המוסד ולזמינות תקציבית. 

 הגדרות .2

 למונחים הבאים המשמעויות שלצידם: ויהיבמסמך זה 

 למתן שירותים משפטיים. –ח הלאומי המוסד לביטומכרז מס' מטעם  המכרז""

ע או מציעים שהצעותיהם ייבחרו כהצעה זוכה על ידי ועדת המכרזים מצי "הספק"/"הזוכה"

של המוסד, והמוסד חתם עימם על הסכם למתן השירותים הנדרשים נשוא 

 מכרז זה.

 מציע שהגיש הצעה בכתב למוסד למכרז זה. "המציע"

"ההצעה" ו/או "הצעת 

   הספק"

 .ההצעת הספק למכרז על נספחי

 .המוסד לביטוח הלאומי "המוסד"



 מתן שירותים משפטיים עבור המוסד לביטוח לאומי  – 2018(2016מכרז מספר מ)

5 

 

 .היועמ"ש ו/או נציג מטעמו, אשר מהווה איש קשר בין המשרד לספק הממונה""

 .מתן שירותים משפטיים לפי תנאי מכרז זה "השירות"

 חודש. 24החל מחתימת ההסכם ולמשך תקופה של  "תקופת ההתקשרות"

  

 טבלת ריכוז תאריכים .3

 התאריכים הפעילות

 26.3.2018יום שני  פרסום המודעה בעיתונות 

 12.00שעה  23.5.2018יום רביעי  תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

 31.12.2018 תוקף ההצעה

  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ע"י המציעים

   tal_b@nioi.gov.ilבאמצעות דוא"ל: 

 16.4.2018יום שני  

מועד אחרון למענה המוסד על שאלות הבהרה 

   ,www.btl.gov.ilבאמצעות אתר האינטרנט 

 מדור מכרזים ,דף הבית

 7.5.2018יום שני 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .4

 כל, את עד האחרון להגשת ההצעותבמומקיים בעצמו, רשאי להשתתף במכרז רק מציע ש 

 הבאים: המצטברים התנאים 

ומדווח לרשויות השונות  המציע הינו משרד שמנוהל כמערכת אורגנית וארגונית אחת .4.1

למלא במשרד המציע על מורשה החתימה . )להוכחת העמידה בתנאי זה כגוף אחד

   . (ולחתום עליו י"ד נספחהתצהיר ב

צועית במסגרת פוליסה המציע מבוטח בביטוח אחריות מק .4.1.1

 (כאמור בנספח ו' להלןאחת )

הקשר למוסד, ירכז את נציג מטעמו אשר ישמש כאיש  להציעעל כל מציע  .4.2

הצוות המשפטי, וישמש כראש הצוות המוצע. על איש הקשר להיות 

שנים בתחום עבורו מוגשת  10שותף בכיר במשרד ובעל ניסיון של לפחות 

ג בציון האיכות בנפרד ויהיה חלק ההצעה. יובהר כי איש הקשר ידור

הקשר ימולאו ע"י המציע  פרטי אישמהצוות המוצע לעבודה בפועל. 

 בטבלאות הרלוונטיות בנספח א'. 

, עסקאות תובענות ייצוגיותמסחרי, נזיקין, -יה, לרבות אזרחיבתחום הליטיגצ .4.3

עורכי  2עורכי דין כאשר לפחות  5 על המציע להציג – הליכי חדלות פירעוןמסחריות ו

הקשר כמפורט  הוא אישאחד מהם שדין בעלי מומחיות רלוונטית לתחום המוצע, 

 שנים לפחות בתחום עבורו מוגשת ההצעה. 5והשני בעל ניסיון של  לעיל, 4.2סעיף ב

 17.2כאמור בסעיף  ייקבע ציון האיכות פיו-הוא הצוות על מובהר כי הצוות המוצע

 פועל. להלן וכי הוא הצוות המוצע לעבודה ב

 (. 21בעמ' ) הרלוונטית בנספח א' להוכחת העמידה בתנאי זה יש למלא הטבלה

mailto:tal_b@nioi.gov.il
http://www.btl.gov.il/
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  תיקים שהוגשוב ייצגעל המציע להוכיח כי  – מסחרי ונזיקין-אזרחיה בתחומים .4.3.1

 :כדלקמן (2015-2017) השנים האחרונות 3-ב

תיקים בביהמ"ש  10לפחות  .4.3.1.1

 המחוזי.

תיקים בביהמ"ש  35לפחות  .4.3.1.2

  השלום.

 (. 22-23ידה בתנאי זה יש למלא הטבלה הרלוונטית בנספח א' )בעמ' להוכחת העמ

ו/או מוסדות  המציע ייצג בבית משפט חברות – הייצוגיותתובענות בתחום ה .4.3.2

. יתרון בייצוג גופים 2015-2017בשנים  וגשושהתביעות  5-בבתביעות ייצוגיות, 

  ציבוריים שנגדם היו תביעות ייצוגיות.

 (. 24זה יש למלא הטבלה הרלוונטית בנספח א' )בעמ' להוכחת העמידה בתנאי 

הליכי חדלות  30-ייצג בעל המציע להוכיח כי  – בתחום הליכי חדלות פירעון .4.3.3

ם והקפאת הליכים( בביהמ"ש המחוזי, פירעון )בין היתר פשיטות רגל, פירוקי

  .2015-2017שהוגשו בשנים 

 (. 31-32בנספח א' )בעמ' להוכחת העמידה בתנאי זה יש למלא הטבלה הרלוונטית 

, 4.3.1, 4.3על המציע לעמוד בכל אחד מהתנאים המפורטים לעיל בסעיפים   4.2.4

 כדי להגיש הצעה לתחום הליטיגציה.  4.3.3-ו 4.3.2

אחד עורכי דין כאשר  3 על המציע להציג – פלילימכרזים, דיני עבודה,  בתחומים: .4.4

מומחיות  בעל האחרים אחד מהשנייםו, לעיל 4.2מהם הוא איש הקשר כמפורט בסעיף 

 שנים לפחות בתחום עבורו מוגשת ההצעה. 5בעל ניסיון של ו רלוונטית לתחום המוצע

 17.2כאמור בסעיף  ייקבע ציון האיכות פיו-הוא הצוות על מובהר כי הצוות המוצע

 להלן וכי הוא הצוות המוצע לעבודה בפועל.

 . (25,26,27ת בנספח א' )בעמ' והרלוונטי הטבלאות להוכחת העמידה בתנאי זה יש למלא

 בהתאם לתחום אליו מוגשת ההצעה. 

פופים לחוק חובת המכרזים ייצג גופים הכוכיח כי על המציע לה – בתחום המכרזים

בשנים  שהוגשו עתירות מנהליות 6-להראות כי ייצג גופים אלו ב המציעעל  .ותקנותיו

2015-2017 .  

 . (28בעמ' )למלא הטבלאות הרלוונטיות בנספח א'  להוכחת העמידה בתנאי זה יש

חברות ומוסדות בהיקף של  3מציע להראות כי ייצג על ה – בתחום דיני העבודה .4.4.1

הליכים  5-ב וכי ייצג, 01.01.2011-ההחל מ עובדים כל אחת 300 –למעלה מ 

  . 2015-2017בשנים  , שהוגשובתחום דיני עבודה משפטיים

 (.29בעמ' ) ת בנספח א'והרלוונטי הטבלאות יש למלא להוכחת העמידה בתנאי זה

 בתחום הפלילי של על המציע להראות ניסיון מוכח בייצוג – בתחום הפלילי .4.4.2

 . ומוסדות תאגידים

 (. 30)עמ'  ת בנספח א'והרלוונטי הטבלאות להוכחת העמידה בתנאי זה יש למלא

של המציע לא  שרדועורכי הדין השכירים במאף אחד משותפיו ועל המציע להצהיר ש .4.5

הושעה מחברותו בלשכת עורכי הדין. )להוכחת  מה קלון ולאהורשע בעבירה שיש ע

 (. נספח ט"ושב התצהיר למלא אתמורשה החתימה שבמציע העמידה בתנאי זה על 
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בדבר היעדר  שותפיו ועובדיום של מעל המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב בשמו ובש .4.6

זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  ירות לפי חוק עובדיםהרשעות בעב

, ולעניין עסקאות 1987 –( או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 –הוגנים, התשנ"א 

 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 וק. , וגם עבירות על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו ח2011

 בנספח ג'.לנוסח הרצ"ב  התצהיר יוגש חתום בהתאם

המוסד ידחה הצעה אם המציע או מי משותפיו או עובדיו הורשעו בפסק דין ביותר 

משתי עבירות ולא חלפה לפחות שנה אחת מתאריך ההרשעה האחרונה ועד 

 לתאריך ההגשה. 

לגביה  מטעמים מיוחדים, המוסד יהא רשאי שלא לדחות הצעה, אף אם התקיים

 , בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.זההתנאי האמור בסעיף 

לחוק  9על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב לפיו המציע מקיים את הוראות סעיף  .4.7

, לעניין הבטחת ייצוג הולם 1998 –שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

(, 11מס'  לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון

 . , ככל שההוראות האמורות חלות עליו2016 –ע"ו שהת

 '. הבנספח התצהיר האמור יוגש חתום, בהתאם לנוסח הרצ"ב 

 כי: יםהמאשר תצהירים לצרף המציעעל  .4.8

 תצהיר בהתאם ל)בלבד  ןהמציע משתמש בתוכנות מקוריות בעלות רישיו

  .('בנספח ב

 ותשלומים  סוציאליים מום דרישות החוק לתשלום שכר מיניהמציע עומד ב

 (. 'גבנספח בהתאם לתצהיר לכל  עובדיו ) 

 

 השרות הנדרש -ב' רק פ

 המטלות הנדרשות .5

 המטלות העיקריות נשוא מכרז זה הן כדלקמן: .5.1

משפטי בפני ייצוג המופנה לספק עפ"י הנחיות המוסד, לרבות:  קבכל תיטיפול  .5.1.1

טענות, ייעוץ משפטי,  אות משפטיות ועריכת עסקאות מסחריות, הכנת כתביערכ

ווח למוסד וכן כל שירות משפטי אחר הנדרש ע"י ידהכנה וכתיבה של חוו"ד, 

 המוסד. 

מתן השרות כולו בהתאם להוראות הדין עפ"י לוח הזמנים המוגדר ע"י המוסד,  .5.1.2

 בתוכנית עבודה ולו"ז שיוצג למוסד ע"י המציע.

 ד מעת לעת. מתן דיווחים שוטפים והתייעצויות בהתאם לדרישות המוס .5.1.3

הספק יפעיל במשרדיו מערכת ממוכנת ברמה גבוהה לניהול המשרד וניהול התיקים  .5.2

. בנוסף יעמיד )נט המשפט( המשפטיים, אשר תצויד בממשק למערכת בתי המשפט

ממשק אשר יאפשר חיבור ממערכת המידע שלו למערכות המוסד אם וכאשר יידרש 

  לכך.
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 תקופת ההתקשרות .6

 ע כדלקמן:תקופת ההתקשרות תתבצ

תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה, תחל עם חתימת המוסד על הסכם ההתקשרות,  .6.1

(. במידה ובתום תקופת "תקופת ההתקשרות"חודשים )להלן:  24ותימשך 

ההתקשרות הספק נמצא בעיצומו של טיפול בתיק, ימשיך את הטיפול עד לסיומו 

אריך את תקופת המלא או יעבירו עפ"י החלטת המוסד. המוסד יהיה רשאי לה

חודשים נוספים כל אחת וזאת  24( תקופות נוספות, בנות שתיים) 2 –ההתקשרות ב 

יום מראש ובכתב לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת  30בהודעה בכתב לזוכה 

לאישור  ההארכה. מובהר בזאת, כי כל הארכה של תקופת ההתקשרות כאמור, כפופה

 תאם לצרכים ולזמינות התקציבית. בה מומשועדת המכרזים של המוסד ות

, קודם לתום הסכם לידי סיומואת הרשאי להביא  מוסדלמרות האמור לעיל, יהיה ה .6.2

תקופת ההתקשרות )בכל שלב בו מצוי בתהליך הטיפול בתיק(, עקב הפרה חמורה של 

ההסכם ע"י הספק או אם יתברר שאילו מהצהרותיו אינן מדויקות או מטעמים 

בכתב לספק, ללא מתן ויום מראש  90די מתן הודעה מוקדמת של על י אחרים כלשהם,

 נימוקים. 

 ,)או במועד סיומו( הסכם לידי גמר לפני המועד שנקבע בהסכםאת ה וסדהביא המ .6.3

ימסור הספק למוסד כאמור בסעיף זה, לא יהיו לספק כל טענות שהן לגבי כך. כמו כן 

)מדיה  הווה רכוש המוסדבתוך פרק זמן סביר שיתואם בין הצדדים, כל דבר המ

 מגנטית או אחרת או כל חומר מודפס(.

למען הסר ספק, לספק לא תהא זכות עיכבון על כל חומר שהוא, וכן מתחייב 

הספק להעביר את התיק וכל הכלול בו לידי המוסד או למי שיורה לו המוסד מיד 

 עם דרישתו הראשונה, תוך מתן הסברים ופירוט, הכל כדי להשלים המשכיות

 בטיפול המשפטי.

 תמורת השירותים .7

תמורת מתן השירותים נשוא מכרז זה, יהיה הספק זכאי לתשלום בהתאם למחירים  .7.1

(.  מובהר ומודגש בזאת, ' להלןזנספח )שהוצעו על ידו כמפורט בהצעת המחיר למכרז 

כי הספק לא יהיה זכאי לתשלום תמורה נוספת כלשהי מהמוסד, בקשר עם אספקת 

 מכרז זה. השירותים נשוא

בכתב  רהערכה תקציבית שתאוש הספקתחילת הטיפול בתיק או בעבודה יגיש בטרם  .7.2

מן הערכה התקציבית, יגיש  15% -מעבר ל במקרה של חריגההמוסד.  על ידי ומראש

 לאישור המוסד בקשה מנומקת לתוספת תקציב. הספק

ניו, מבלי המוסד שומר לעצמו את הזכות להעביר עבודה אל ובין הספקים כראות עי .7.3

 שתהיה למי מהספקים כל טענה.

 התמורה עבור הטיפול בתיק או בעבודה תהיה על פי שעות העבודה בפועל אשר ידווחו .7.4

  בדו"ח שעות מפורט, ללא כפל שעות.

 יכלול:  למוסד הספקשיגיש  דיווח שעות חודשי .7.5
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זהותו של התיק, מבצע העבודה, מהות העבודה, שעות העבודה ומועד ביצוע  .7.5.1

 ה.העבוד

דעת -חוות :, אך הוא אינו כולל)הוצאות משרד( סכום זה כולל הוצאות נלוות .7.5.2

מקצועיות, שליחויות , אגרות על פי דין ומע"מ. המוסד ישלם בגין חוות הדעת 

בלווי ת לאחר קבלת חשבונית מעורך הדין המקצועיות, האגרות והשליחויו

 ת המוסד מראש.והכל בתנאי כי קיבל את הסכמ הקבלות בגין ביצוע התשלום

על פי תעריף החשב הכללי המעודכן תשלום  הספקבגין הוצאות נסיעה, יקבל  .7.5.3

אמצעי  כל המוסד לא ישלם הוצאות בגין מוניות או ביום התשלום בפועל.

 תחבורה אחר.

 יחד עם דיווח השעות יוגש חשבון עסקה לאישור המוסד.  .7.6

ום ממועד י 45אוחר תוך לכל המלספק בכפוף לאישור חשבון העסקה, התמורה תועבר  .7.7

 . אישור החשבון ע"י המוסד

חל איסור מוחלט על הספק לקזז מהסכומים שהתקבלו במסגרת ההליך המשפטי,  .7.8

טרחה וכל תקבול נוסף במלואו השכר את כל  והוא מתחייב להעביר למוסד ישירות

 קבל מהצד השני ו/או מכל גורם אחר.שהת

"ח ויוצמדו לשינויים במדד המחירים מחירי השירותים יהיו נקובים בש –הצמדה  .7.9

חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות ייקבע מדד  18לצרכן )להלן "המדד"(. בתום 

אשר ישמש כבסיס להשוואה לצורך  18-הבסיס, שהינו המדד הידוע בתום החודש ה

החודשים הראשונים  18ביצוע הצמדות. ההצמדה תתבצע בחודש ינואר שלאחר סיום 

עור ההתאמה ייעשה בין המדד הידוע במועד ביצוע ההצמדה למדד להתקשרות. שי

 הבסיס.

החודשים הראשונים של ההתקשרות  18לעיל אם במהלך  7.9למרות האמור בסעיף  .7.10

ומעלה מהמדד הידוע במועד האחרון להגשת  4%יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי 

המדד, שהיה ידוע  ההצעות, תיעשה התאמה לשינויים כדלקמן: מדד הבסיס יהיה

ההצמדה תתבצע מידי שנה בחודש ינואר של כל שנה, . 4%במועד שבו עבר המדד את 

. 4%כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחודש ינואר שלאחר המועד שבו עבר המדד את 

 שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד הידוע במועד ביצוע ההצמדה למדד הבסיס. 

 

 התחייבויות הספק –פרק ג' 

 כללי

( שיהיה בו כדי להלן בבנוסח נספח י"התקשרות )פק מתחייב לחתום על הסכם הס .7.11

 להוסיף ולא כדי לגרוע על התחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה.

 :כי מצהיר ומתחייב בזאתהספק   .7.12

המיומנות, הכישורים הניסיון, הוא בעל היכולת, הידע המקצועי,  .7.12.1

מצעים הנדרשים כל שאר הא ,האדם חכוהמקצועיים, האמצעים הכספיים, 

 מוסד. בצורה נאותה, העונה על צרכי הלפי מכרז זה לבצע את התחייבויותיו 
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יעמוד בכל דרישות המוסד נשוא מכרז זה לרבות עמידה במטלות שלהן    .7.12.2

בלוחות זמנים, בצוות המוצע לעבודה )כולל איש הקשר(, התחייב כלפי המוסד, 

קשרות, קופת ההתמו משך כל תמידה בסיכומים ובהחלטות שסוכמו עע

 ובהחלטות בתי המשפט. בדרישות המחייבות עפ"י דין

אליו, והוא אינו רשאי לסרב לטפל  וופנימתחייב לטפל בכל תיק או עבודה שהספק  .7.13

 מראש ובכתב. בתיק או בעבודה מכל סיבה שהיא, אלא בהסכמת המוסד

המוסד או  נגדמודע לכך ומסכים לכך שהוא מנוע מלייצג גורם כלשהו  הספקמניעות:  .7.14

עם המוסד ומבצע עבורו  לפעול נגד המוסד בכל דרך אחרת כל עוד הוא קשור בהסכם

עד שנה לאחר תום ההסכם. הספק מתחייב שלא לעמוד לניגוד עניינים כאמור  עבודה

  להלן. 14בסעיף 

מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין, לרבות דיני האתיקה, חוק לשכת עורכי  הספק .7.15

 , כללי המוסד ועל פי אמות מידה מקצועיות ראויות.1961-הדין, תשכ"א

אחר, במידה  לספקמתחייב לסייע למוסד בהעברה מסודרת של משימותיו  הספק .7.16

 ו. ויידרש לכך על ידי המוסד, וזאת בסמוך לסיום מתן השירותים על יד

זה באופן שיאפשר לו  מתחייב לנהל את כל הפעילות הקשורה בביצוע הסכם הספק .7.17

למוסד כל דין וחשבון )כספי או אחר( הקשור לביצוע ההתקשרות בנפרד מכל להציג 

 ו.     פעילות אחרת של

מתחייב להעמיד לרשות המוסד מערכת ממוכנת לניהול המשרד הספק    7.17

והתיקים המשפטיים, המאפשרת העמדת ממשק עם מערכות המחשוב על 

ט וממנה )"נט המוסד וכן מערכת לקישור והעברת נתונים למערכת בתי המשפ

  המשפט"(, לרבות התוכנות הנדרשות למערכות האמורות. 

אי לחתימה על ההסכם, ימציא הספק את אישור נתיום לפני החתימה וכ 14   7.18

הביטוחים למוסד כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון 

 (. נספח ו'תקף לעסוק בביטוחים הרשומים בו )בהתאם לטופס המצ"ב כ

 רה על קיום ההוראותשמי .8

הספק מתחייב לשמור לאורך כל תקופת ההתקשרות על התחייבותו להעסקת עובדים על פי 

חוקי מדינת ישראל ועל לתשלום שכר מינימום ותנאים סוציאליים לעובדים. במידה ויימצא 

אחר ההתחייבויות עפ"י ההסכם או כל דבר אחר מכוח כי הספק ו/או מי מטעמו לא ימלא 

ימי עבודה מיום  10והצעתו של הספק, והפרה כאמור לא תוקנה על ידי הספק תוך  מכרז זה

קבלת הודעת הממונה מטעם המוסד הדורשת את תיקונה, יהווה הדבר הפרה יסודית של 

 ההסכם שייחתם בין הצדדים. 

 בעלות במידע וסודיות .9

 כל דין. על היחסים שבין המוסד לספק יחול חיסיון שבין עו"ד ללקוח עפ"י הוראות .9.1

השותף המנהל של המשרד ו/או כל  הספקיווצר או יגובש על ידי יכל מידע שייאסף,  .9.2

המידע( הינו קניינו של המוסד  –זה )להלן  הסכם פ"יתן שירותים למוסד עיעורך דין שי
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בנאמנות עבור המוסד, אשר רשאי לעשות במידע זה כרצונו,  הספקוהוא מוחזק על ידי 

 במגבלות הדין. 

ין כל זכות קניין, זכות יוצרים, זכות לפיתוח מסחרי ו/או כלכלי או כל זכות א לספק .9.3

אחרת במידע שנאסף ו/או נוצר על ידו כתוצאה מפעילותו במהלך תקופת ההתקשרות 

וכתוצאה ממנה והוא אינו רשאי לעשות במידע זה כל שימוש שאינו קשור בביצוע 

 ל נציג המוסד. מטלותיו על פי ההסכם, אלא באישור מראש ובכתב ש

הספק עם סיום ההתקשרות ו/או על פי דרישה מפורשת ובכתב של נציג המוסד יעביר  .9.4

באופן  את כל המידע שברשותו לרשות המוסד או מי שהמוסד יורה לו במפורש ובכתב

, ולא ישמור ברשותו עותק גיבוי או חלקים מן המידע שנאסף על מלא מסודר ומאורגן

ת, אלא אם ניתן על כך אישור מפורש ובכתב של נציג ידו במהלך תקופת ההתקשרו

 המוסד.

לרשותו  אותו מלהעבירלשמור את המידע באופן שניתן להגן עליו, ולהימנע  הספקעל  .9.5

זה, אלא אם כן ניתנה על כך מראש  של גורם שאינו קשור ישירות בביצוע הסכם

 הסכמתו המפורשת והכתובה של המוסד. 

שמור על סודיותו של כל מידע הנוגע לבעלי הדין השותף המנהל מתחייב ל הספק .9.6

זה, וכן מתחייב לחתום  בתיקים שבטיפולו, שהגיע לידיעתו אגב ביצועו של הסכם

זה  על  בעצמו ולהחתים את עורכי הדין במשרד שיתנו שירותים למוסד על פי הסכם

 . להלן 'ט בנוסח שבנספח, הצהרה בדבר שמירה על סודיות המידע האמור

 מידע אבטחת  .10

מתחייב, כי הוא וכל המועסקים על ידו בקשר עם מתן השירותים נשוא מכרז הספק  .10.1

 זה, ישמרו על המידע, כהגדרתו לעיל, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 ולתקני אבטחת מאגרי מידע ממוחשבים.  ,1981 –

דו"חות,  הספק ידאג לאבטחת כל המידע אשר הגיע אליו במסגרת מתן השרות, לרבות .10.2

טפסים, מדיה מגנטית או מידע לגבי נתונים אישיים ומערכות מידע ומרשם של 

 המוסד.

הספק ימנע גישה למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך מתן השרות ממי שאינו 

מוסמך לעין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות 

 לשמירת סודיות.

 איסור קבלת טובת הנאה .11

 לחוק העונשין, 290ועובדיו יחשבו "עובדי ציבור" )כהגדרתם בסעיף  הספק .11.1

 םויחולו עליהם מכלול האיסורים הקבועי ( לצורך עבירת השוחד, 1977 – תשל"זה

 , בהקשר של קבלת טובת הנאה 1977 – תשל"זהבפרק ט', סימן ה' לחוק העונשין, 

 המטלות נשוא מכרז זה.לשהי בקשר לביצוע כ

עובדיו לא יהיו רשאים לדרוש ו/או לקבל כל תשלום ו/או טובת הנאה  ו/או הספק .11.2

המטלות נשוא מכרז אחרת מבעל דין, ממשפחתו ו/או מכל גורם אחר בקשר לביצוע 

 זה. 
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ו/או מי מעובדיו תשלום ו/או טובת הנאה בניגוד לאמור לעיל, יודיע על כך  הספקקיבל  .11.3

טובת ההנאה או למי שהמוסד יורה  למוסד לאלתר, ויחזיר מיד לנותן התשלום ו/או

לו, את התשלום ו/או את טובת ההנאה, או את שוויה של טובה ההנאה, הכל כפי 

 שיורה המוסד.

ו/או עובד מעובדיו קיבלו תשלום ו/או טובת הנאה שאסור היה  הספקנודע למוסד כי  .11.4

להם לקבלם, ולא פעלו בהתאם לקבוע לעיל, לא יהיה בהשבת התשלום ו/או טובת 

ההנאה כדי לגרוע מזכות המוסד לנקוט בכל צעד משפטי נגד עורך הדין בגין הפרת 

 .חיובו כאמור לעיל

 והיתרים תרישיונו .12

את אין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו, כדי לשחרר  .12.1

שיון, היתר או רישום הנחוצים לו לצורך מתן ימכל חובה או מן הצורך לקבל ר הספק

  ותים.השיר

הספק מתחייב למלא אחר כל החוקים, התקנות וחוקי העזר החלים ו/או אלה שיחולו  .12.2

 ההסכם.במשך תקופת ההסכם על הפעולות שתתבצענה מתוקף 

במידה ולא חודש רישיון כלשהו או לא ניתן ההיתר כנדרש עפ"י כל דין, רשאי המוסד  .12.3

ה ו/או תביעה ו/או לבטל את ההתקשרות עם הספק לאלתר, ולספק לא תהיה כל טענ

 זכות לפיצוי כלשהו עקב כך.

 העברת ומתן זכויות על ידי הספק .13

לספק לא תהיה הזכות להעביר ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או לשתף ו/או להמחות בדרך  .13.1

כלשהי זכות מזכויותיו או חובה מהתחייבויותיו בקשר להסכם או על פיו או הנובעות 

ת הסכמתו של המוסד מראש ובכתב, ובהתאם ממנו, כולם או חלקם, אלא אם קיבל א

 אים שיקבע המוסד לפי שיקול דעתו.לתנ

 ניגוד עניינים .14

במכרז יצהירו ויתחייבו כי לא יהיה להם,  ע"י הספק כל אחד מאנשי הצוות המוצעים .14.1

במהלך תקופת מתן השירותים, ניגוד עניינים או חשש כאמור מכל מין וסוג, ובכללם 

אשר עלולים להעמיד אותם במצב של ניגוד עניינים או קשרים עסקיים או אחרים 

)להלן:  חשש לקיומו של כזה בין השירותים שיינתנו על ידם לבין עניין בו הם קשורים

 "(ניגוד עניינים)"

לא ייצג במישרין או בעקיפין צד כלשהוא בכל תביעה או הליך נגד המוסד  הספק .14.2

 עוד הסכם זה עומד בתוקפו.לרבות בפני ערכאה שיפוטית וועדות רפואיות כל 

ם בין התחייבויותיו ו/או הספק מתחייב להודיע לנציג המוסד על כל חשש לניגוד ענייני .14.3

התחייבות מי מעובדיו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלו ו/או של עובדיו ו/או מי 

 מטעמו והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המוסד למניעת ניגוד עניינים. 

ייב להודיע לנציג המוסד לאלתר אם קיים קשר משפחתי בינו ובין מי הספק מתח .14.4

 מעובדי המוסד.
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שהינו השותף המנהל של  המשרד וכל עורכי הדין של המשרד שיתנו שירותים  הספק .14.5

זה לחתום על התחייבות להימנע מניגוד  למוסד מתחייבים במעמד החתימה על הסכם

 .להלן 'י בנוסח נספחנים  יעני

, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לקבל הצעה כלשהי אך ורק על מנת המוסד רשאי .14.6

כמו כן, להימנע מאפשרות בעתיד ליצירת מצב בו יעמוד המציע בפני ניגוד עניינים. 

המוסד שומר לעצמו את הזכות לפנות למציע בבקשה להצהיר, כי במידה שיבחר 

מתן שירות ו/או מתן  כזוכה במכרז הנ"ל יפסיק לפי בקשת המוסד כל התקשרות ו/או

ייעוץ או ייצוג מכל סוג לכל גורם אשר לגביו קיים ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים 

 יום ממועד הודעת הזכייה.  30בתוך 

 

 ההצעה -פרק ד'  

 תכולת ההצעה .15

 על הספק להגיש את הצעתו בשני חלקים: .15.1

כמפורט ההצעה התפעולית, אשר תכלול את כל המידע והמסמכים הנדרשים,  .15.1.1

 הצעה זו תוגש ללא נתונים כספיים כלשהם. במסמך זה במעטפה אחת סגורה.

 הצעה כספית במעטפה סגורה  .15.1.2

 יש למלא את כל השדות כמפורט בהצעת המחיר שבנספח ח'.  .15.1.3

 שתי המעטפות יוכנסו למעטפה אחת. .15.1.4

 

 את המסמכים הבאים: על המציע לצרף להצעתו .15.2

גבי -על להגיש במסגרת הצעתו, ציעהמ עלאשר  דין-כתבי בי 3 – חומר מקצועי .15.2.1

לא את המציע למ . עללהלן 3.1.271.להוראות סעיף בהתאם  ,תקליטור

 . דין צורפו להצעתו-אלו כתבי ביולפרט  33 הטבלה אשר בעמ'

 (. נספח א'טבלאות בדבר איש הקשר, הצוות המוצע, והניסיון המקצועי ) .15.2.2

 '(.ב)נספח  קיות"י עו"ד על שימוש בתוכנות חותצהיר מאושר וחתום ע .15.2.3

המציע ובעלי השליטה בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות תצהיר  .15.2.4

 .'(ג)נספח עובדים 

ובנוסף  '(ד)נספח  1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .15.2.5

, 1976 –כלל האישורים הנדרשים ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 .ול ספרים כחוקפקיד שומה בדבר ניהלרבות 

)נספח  תצהיר בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .15.2.6

 (.'ה

 (.'ו נספח התחייבות לעריכת ביטוחים ) .15.2.7

 (.'ז)נספח אישור ותצהיר לעניין עסק בשליטת אישה  .15.2.8

 הצעת המחיר תוכנס למעטפה נפרדת.  –'( חנספח ההצעה הכספית ) .15.2.9
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 .'(טח )נספכתב התחייבות לשמירת סודיות  .15.2.10

 .'(י)נספח העדר ניגוד עניינים תצהיר  .15.2.11

 .("א)נספח יהצהרת המשתתף במכרז  .15.2.12

 , חתום על ידי מורשי החתימה של המציע. (ב)נספח י"הסכם ההתקשרות  .15.2.13

 ( נספח י"גנספח תשתיות המציע )  .15.2.14

 (. נספח י"דהצהרה בדבר היות המשרד יחידה ארגונית אחת ) .15.2.15

ה מחברות בלשכת עורכי הדין הצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות והשעי .15.2.16

 ( נספח ט"ו)

 אי הגשת כל המסמכים כנדרש בעת הגשת ההצעה עלולה לפסול את ההצעה. .15.2.17

על אף האמור, המוסד רשאי שלא לפסול הצעה, שלא צורפו לה כל האישורים 

על פי שיקול דעתו הבלעדי. המוסד שומר  לו/או הפרטים כמפורט לעיל, והכו

המציעים, כולם או חלקם, לצורך בירור פרטים לעצמו את הזכות לפנות אל 

בנוגע להצעותיהם, לרבות קבלת אישורים ו/או מסמכים ו/או המלצות 

 נוספים, וכל פרט אחר ככל שיידרש לצורך בחינת ההצעות.

 הגשת ההצעה .16

( עותקים חתומים. עותק אחד ישמש כמקור 3כל הצעה תוגש בשפה העברית ובשלושה ) .16.1

ם למקור. הצעת המשיב תכלול תוכן עניינים. כל עמוד בהצעה ( עותקים נאמני2ושני )

 ימוספר.

כל המסמכים התפעולית במעטפה. למעטפה זאת יוכנסו  ההצעהעל המציע לשים את  .16.2

, כולם כל מסמכי המכרזאת , וכן )למעט ההצעה הכספית( לעיל 15 בסעיף המפורטים

 – 2018( 2016מ) 'מכרז מסאת " המציע. על המעטפה יציין על ידי המציעחתומים 

את ההצעה הכספית יש לשים במעטפה נפרדת וסגורה עליה ירשם  ."הצעה תפעולית

. שתי המעטפות יוכנסו למעטפה שלישית הצעה כספית" – 2018( 2016מ) '"מכרז מס

 .מן או כיתוב נוסףוללא כל סי בלבד 2018( 2016מ) מכרז מס'שגם עליה יצוין 

המוסד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  .31.12.2018 עד ליוםההצעה תהיה תקפה  .16.3

 לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם.

 2את ההצעות יש למסור בתיבת המכרזים של המוסד, הממוקמת בארכיב שבקומה  .16.4

במסירה ההצעות יוגשו למוסד  אצל מר יוסי מרציאנו. ירושלים 13בשדרות ויצמן 

 ידנית בלבד. 

 .  12.00שעה  23.5.2018יום רביעי המועד האחרון להגשת ההצעות:  .16.5

או לתקן ו/או לשנות את המכרז או נספח כלשהו ממסמכי ו/אסור למציע למחוק  .16.6

שאי לראות בכל שינוי, תיקון או הוספה שייעשו, משום הסתייגות ר וסדמ. ההמכרז

חילופין להתעלם מהשינוי ולהודיע על כך , להמציע מתנאי המכרז ולפסול את ההצעה

 .למציע
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והם נמסרים למציע למטרת הגשת הצעות בלבד.  המוסדכל מסמכי המכרז הם רכוש  .16.7

אין המציע רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או 

  להשתמש בהם, או בכל חלק מהם למטרה אחרת כלשהי.

והמציע , ור על הגשת הצעה משותפת לשני משרדיםחל איסמובהר בזאת למציעים כי  .16.8

 .יהיה משרד עו"ד אחד בלבד

הגשת ההצעה ע"י המציע והשתתפותו במכרז מהווים הצהרה ואישור שכל פרטי  .16.9

 ., וכי הם מקובלים ומוסכמים עליולו המכרז ומסמכיו, על נספחיהם, ידועים ונהירים

המפורט בטבלת התאריכים יתקיים על פי  הליך שאלות הבהרה ותשובות לשאלות, .16.10

 .בתחילת המכרז

המוסד יהיה ראשי לפרסם שינויים ועדכונים למסמכי המכרז, לרבות מסמך תשובות  .16.11

לשאלות ההבהרה, ככל שיהיה בך צורך. באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף 

ו/או  www.btl.gov.ilבאתר האינטרנט של המוסד )בפרק המכרזים( בכתובת 

 במודעות בעיתונות בכל הנוגע למסמכי המכרז ותנאיו. 

 בדיקת ההצעות  .17

 :שלבים בארבעה תיבחר הזוכה ההצעה .17.1

 עמידה בתנאי סף.  - 1שלב  .17.1.1

 .מהציון הסופי( %50) איכות תלהצעות שעמדו בתנאי סף תבוצע בדיק - 2שלב  .17.1.2

י גובה הציון מהגבוה ומעלה ידורגו לפ 75הצעות שקיבלו ציון איכות של 

בוהים גלנמוך. חמשת ההצעות בכל תחום אשר קיבלו את ציוני האיכות ה

הוא תנאי  75קבלת ציון של לפחות  כייובהר איון. יביותר יוזמנו לשלב הר

  .17.2.3-ו 17.2.2כמפורט בסעיפים  למעבר לשלב הבא

היועץ  שלצוות ראיון בראשותו , מהציון הסופי( %20) בשלב הראיון - 3שלב  .17.1.3

קיים ראיון עם השותף הבכיר שהוצע כראש הצוות של יהמשפטי למוסד, 

 המציע. 

איון, לא יעברו לשלב פתיחת יבשלב הר 75-הצעות שיקבלו ציון הנמוך מ

 הצעות המחיר.

ייפתחו הצעות המחיר של מהציון הסופי(  %30)המחיר הצעת בשלב  - 4שלב  .17.1.4

וציון המחיר ישוקלל עם ציוני  יוןאיומעלה בשלב הר 75מציעים שקיבלו ציון 

 . איוןיהאיכות והר

  :%50–( Qאיכות ) .17.2

. (נספח י"בכמפורט במפ"ל )  לאיכות ביחס המציעים כל ייבחנו זה בשלב .17.2.1

 ניקוד ההצעות יהיה בתחומים הבאים:

 %30 –איש הקשר המוצע מקצועי של ניסיון  .17.2.2

 

 %25 –ניסיון מקצועי של הצוות המוצע  .17.2.3

 

http://www.btl.gov.il/
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 %30 –דין -הגשת כתבי בי – מומחיות ומקצועיות .17.2.4

בכל אחד מהתחומים להם הגישו  ,גבי תקליטור-על ,דין-כתבי בי 3המציעים יגישו 

הצעה, אשר נכתבו ע"י ראש הצוות ו/או ע"י חברי הצוות המוצע, שהוגשו לבית 

הדין יהיו -כתבי ביהמשפט במהלך שלוש השנים שקדמו למועד להגשת הצעות. 

 ב הגנה, סיכומים, הודעת ערעור.אחד מאלה: כתב תביעה, כת

 הדין ייבדקו ע"י נציגי המוסד לפי שיקול דעתם ומיטב הבנתם. -כתבי בי -

נקודות. ציון זה יינתן על בסיס  30הציון המקסימאלי שניתן לקבל הוא  -

הקריטריונים להלן, בהתאם לשיקול דעתם ולהתרשמותם של נציגי המוסד 

 להלן: כמפורטכאשר לכל קריטריון יהיה משקל 

  20% –אופן הניתוח והתמודדות עם סוגיות מקצועיות 

  5% –כושר ביטוי  בכתב ומומחיות 

  5% –התרשמות כללית 

 

( 30נקודות )מתוך  21-מציע שיזכה בקריטריון זה לציון סופי של פחות מ

 ייפסל. 

 

 י"ג()נספח   %15 –המציע  מחשוב במשרד תשתיות .17.2.5

 

 איוןיהר לשלב לא יעברו 75 -של פחות מ איכות ציון שיקבלו מציעים .17.2.6

 והצעתם תפסל. 

ומעלה ידורגו לפי גובה הציון מהגבוה  75הצעות שקיבלו ציון איכות של  .17.2.7

אשר קיבלו את ציוני האיכות הגבוהים  ,לנמוך. חמשת ההצעות בכל תחום

 איון.ייוזמנו לשלב הר ,ביותר

 

 :%20 (R) ראיון .17.3

יכות המשוקלל הגבוה ביותר חמשת המציעים בכל תחום, אשר קיבלו את ציון הא

 איון.ירלוועדת יוזמנו 

 מציע, תן ציון ליאיון תיועדת הר לראיון יוזמן ראש צוות המשפטי של המשרד המציע.

 איון.יעדת הרואיינים בורהציון הסופי יהיה ממוצע הציונים של כלל המכאשר 

צעות איון, לא יעברו לשלב פתיחת היבשלב הר 75-הצעות שיקבלו ציון הנמוך מ

 המחיר.

 :%30 – (P) מחיר .17.4

)ללא כפל שעות( יהא  )לא כולל מע"משכ"ט המקסימאלי לשעה בגין השרות   .17.4.1

 כדלקמן:

 .₪ 450 –שותף בכיר  .17.4.1.1

 .₪ 300 –שכיר  .17.4.1.2
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  .₪ 100 –מתמחה  .17.4.1.3

 .המחירים הנקובים לעיל אינם כוללים מע"מ 

המציע יפרט בהצעתו את שיעור ההנחה שהוא מוכן לתת על התעריף המפורט  .17.4.2

אחוז  .שהינו שיעור ההנחה המרבי 20%עד לגובה של עיל, ל 16.4.1 יףבסע

 .17.4.1ההנחה המוצע ע"י המציע יתייחס לכלל התעריפים אשר בסעיף 

מתעריף שכ"ט עו"ד המפורט לעיל תזכה בציון  20%הצעה שתכלול הנחה של  .17.4.3

 המרבי. 

ינתן משקל של ( יQהמסכם להצעה יחושב, כאשר למרכיב האיכות ) הציון - סופיציון  .17.5

( יינתן משקל של Pולמרכיב המחיר ) 20%יינתן משקל של  (Rאיון )י, ומרכיב הר50%

30%. 

   =P0.3* ++ 0.2*R  Q*5.0A             :  הנוסחה לשקלול 

A-.הציון המשוקלל הסופי למציע 

P- .ציון המחיר המשוקלל למציע 

Q- .ציון האיכות שהשיג המציע 

R – ציע.ציון הראיון שקיבל המ 

 בחירת ההצעה הזוכה .18

מבין  כלשהי הצעה או ביותר ות/הזולה ות/ההצעה את לקבל מתחייב המוסד אין .18.1

 .ההצעות

 אשר לא ושירותים למטלות גם ההתקשרות של שינוי או הרחבה לבקש רשאי המוסד .18.2

 נותן השירות.  עם בתיאום יקבעו והשירותים המטלות .הצעות לקבלת בבקשה פורטו

 להתקשר בהסכמים המוסד מזכות לגרוע כדי זה מכרז פי על סדהמו בהתקשרות אין .18.3

 בנושאים או ייחודיים/ו אחרים או/ו נוספים שירותים מתן לשם אחרים גורמים עם

 .המכרז נשוא

אם לאחר שקלול ההצעות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא  .18.4

ישי, ואחת מן ההצעות היא התוצאה הגבוהה ביותר או הצעות שדורגו במקום שני ושל

' למסמך זה(, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה זשל עסק בשליטת אישה )כמוגדר בנספח 

 במכרז, ובלבד שצורפו לה בעת הגשתה אישור ותצהיר.

 קבלת מסמכי המכרז .19

,      .gov.ilwww.btlמסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון באתר האינטרנט של המוסד  .19.1

 והנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב.  

. אין בהורדת ללא תשלוםניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של המוסד  .19.2

 חוברת המכרז מהאינטרנט או בהעתקתו, בכל דרך שהיא, משום יצירת בעלות עליו.

 

http://www.btl.gov.il/
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 בהצעה הזוכה  זכות עיון .20

 –)להלן  1993-ת המכרזים, התשנ"גהמציע מצהיר כי ידוע לו שעפ"י תקנות חוב .20.1

, ייתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים, שלא זכו במכרז, תקנות חובת המכרזים"("

לראות את הצעתו אם זכה. כמו כן, מצהיר המציע כי אין לו התנגדות לכך ואין צורך 

 לבקש ממנו רשות להראות את הצעתו בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו. 

באופן , הצהרת המשתתף במכרז – לנספח י"אלציין מראש בתשובתו  מציע רשאי .20.2

מציע  באלו חלקים מהצעתו יש לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי. ,מנומק ומפורש

שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון 

 מציעים אחרים. 

ך שחלקים אלו בהצעה סודיים גם סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכ .20.3

בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון 

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 

ור לעיל, ועדת המכרזים תהא רשאית עפ"י שיקול דעתה להציג מאמודגש כי למרות ה .20.4

וד מקצועי והוא דרוש כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או ס

 כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים ותקנותיו. 

יום  30מציע שיבקש לממש את זכותו כאמור לעיל יפנה לאיש הקשר במכרז, בתוך  .20.5

 . ממסירת החלטת ועדת המכרזים על הזוכה במכרז
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 שונות ונספחים -ה' רק פ

 כללי .21

היו חלק בלתי נפרד מהסכם התחייבויות והצהרות המציע עפ"י מכרז זה ותנאיו י .21.1

 ההתקשרות.

ובין הוראות ההסכם,  הז מכרזבכל מקום בו קיימת אי בהירות או סתירה בין הוראות  .21.2

 בכתב ובמפורש אחרת. המוסדאלא אם יודיע ההסכם גוברות הוראותיו של 

אי מימוש זכות המגיעה למי מהצדדים על פי ההסכם לא ייחשב כויתור של אותו צד  .21.3

 אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.על זכויותיו 

סיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע ימוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או ח המציע .21.4

 זה. או לרשומות שיידרשו על ידי המוסד, אשר יש להם נגיעה לאופן ביצועו של הסכם

ולהיפך; ביטויים המופיעים  ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים .21.5

 בלשון זכר, משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.

הינה לבית המשפט המוסמך  לכל עניין נשוא מכרז זהסמכות השיפוט המקומית  .21.6

 בירושלים.

סד לא יתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה לדעתו מבחינת מחירה, לעומת מהות המו .21.7

 וישת סף ארדכהמכרז המוגדרות ההצעה ותנאיה, או שאינה עונה על אחת מדרישות 

בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המוסד מונע הערכה 

הסתייגויות ו/או שינויים כלשהם מהאמור  ןו/או החלטה כדבעי, ו/או שתהיינה בה

במפרט. היה והמוסד יבחר בהצעה בה יהיו שינויים ו/או הסתייגויות ו/או תוספות 

 ט, יראו אלו כבטלים ולא יחייבו את המוסד.מעבר לאמור במפר

המוסד אינו מתחייב להזמנת היקף עבודה כלשהו מן הספק במהלך כל תקופת  .21.8

 ההתקשרות בין הצדדים.

המוסד אינו מתחייב להעביר לספק היקף עבודה מסוים או היקף עבודה שווה בין  .21.9

 המשרדים.

ות של הספק במהלך המוסד שומר לעצמו את הזכות לבחון את היעילות והמקצועי .21.10

 תקופת ההתקשרות, לפי שיקול דעתו הבלעדית.

 נספחים .22

  21  טבלאות למילוי עבור תנאי הסף הנדרשים                           –נספח א' 
 

 34  שימוש בתוכנות חוקיותתצהיר המציע ובעלי השליטה בדבר  –נספח ב' 
    בעלות רישיון בלבד                

 
 35   צהיר המציע ובעלי השליטה בדבר קיום חובותיו בעניין ת –נספח ג' 

 שמירת זכויות עובדים
 
  36 תצהיר הדבר היעדר הרשעות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים  –נספח ד' 

 
 37 תצהיר בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות –נספח ה' 
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 39      אישור קיום ביטוחים     –נספח ו' 
 

 42     תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה   –נספח ז' 
 

 43      טופס ההצעה הכספית                    –נספח ח' 
 

 44     כתב התחייבות לשמירה על סודיות  –נספח ט' 
 

 46     תצהיר בדבר ניגוד עניינים            –נספח י' 
 

 48      הצהרת המשתתף במכרז  –נספח יא' 
 

  49      הסכם התקשרות          –נספח יב' 
 

 61תשתיות המציע                                                                                              –נספח יג' 
 

 62הצהרה בדבר היות המשרד יחידה ארגונית אחת                                         –נספח יד' 
 

 63הצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות                                                        -נספח ט"ו 
 

 64מפ"ל                                                                                                           –נספח ט"ז 
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 בלאות למילוי עבור תנאי הסף הנדרשיםט -א' נספח 
 

 איש הקשר –תחום ליטיגציה 

 

איש הקשר )שותף  

   בכיר במשרד( 

תחום 

 מומחיות

בתחום ניסיון מספר שנות 

 המומחיות

    

 

בהתאם  בטבלה לעיל יש למלא את שם השותף הבכיר אשר יהיה איש הקשר -* שימו לב 

 לתנאי הסף.  4.2לסעיף 

 הצוות המוצע –תחום ליטיגציה 

מספר שנות ניסיון בתחום  תחום מומחיות שם עו"ד ' מס

 המומחיות 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

שנים לפחות בתחום עבורו  5בצוות המוצע יש למלא פרטי עו"ד בעל ניסיון של  1* בסעיף 

 מוגשת ההצעה. 

 

 הריני להצהיר כי הפרטים שמולאו לעיל נכונים. 

 

 ה:__________________  תפקיד:_______________ חתימ /יתשם מורשה

 חתימה וחותמת: _______________________

 

 

 אישור עורך/ת הדין

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

במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' 

ה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן _____________ שזיה

אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

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

 

___________            ______________________       _____________ 

  

 חתימת עו"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין               תאריך      
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תיקים בביהמ"ש המחוזי ב ייצוג – )אזרחי מסחרי ונזיקין( תחום ליטיגציה

 תיקים בשלום( 35-תיקים במחוזי ו 10) 2017-2015שהוגשו בשנים  והשלום

 

 מחוזיביהמ"ש  מס' ושם ההליך   מס'

 )כולל מיקום הדיון(

 הגשת ההליך מועד 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

)כולל ביהמ"ש שלום  מס' ושם ההליך   'מס

 מיקום הדיון(

מועד הגשת 

 ההליך

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    
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16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

 

 

 חתימה:__________________  תפקיד:_______________  /יתשם מורשה

 __________________חתימה וחותמת: _____

 

 אישור עורך/ת 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 

רי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים אישי, ואח

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

 

__________            ______________________       _____________  

 חתימת עו"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין               תאריך 
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 2017-2015בשנים  בתובענות ייצוגיות 5-ב ייצוג –תחום ליטיגציה 

 

הגשת מועד  ביהמ"ש  מס' ושם ההליך   מס'

 ההליך

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

 

 

 חתימה:__________________  תפקיד:_______________  /יתשם מורשה

 חתימה וחותמת: _______________________

 

 ורך/ת הדיןאישור ע

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 

היר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצ

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

 

___________            ______________________       _____________ 

  

 חתימת עו"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין               תאריך      
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 הקשר איש –מכרזים 

 

איש הקשר )שותף  

   בכיר במשרד( 

תחום 

 מומחיות

בתחום ניסיון מספר שנות 

 המומחיות

    

 

בהתאם  בטבלה לעיל יש למלא את שם השותף הבכיר אשר יהיה איש הקשר -* שימו לב 

 לתנאי הסף.  4.2לסעיף 

 הצוות המוצע –מכרזים 

מספר שנות ניסיון בתחום  תחום מומחיות שם עו"ד מס' 

 מומחיות ה

1.    

2.    

 

שנים לפחות בתחום עבורו  5בצוות המוצע יש למלא פרטי עו"ד בעל ניסיון של  1* בסעיף 

 מוגשת ההצעה. 

 

 חתימה:__________________  תפקיד:_______________  /יתשם מורשה

 חתימה וחותמת: _______________________

 

 אישור עורך/ת הדין

_______, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני אני הח"מ, _________

במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' 

_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן 

שים הקבועים אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונ

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

 

___________            ______________________       _____________ 

  

 חתימת עו"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין               תאריך      
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 איש הקשר –דיני עבודה  

 

איש הקשר )שותף  

   יר במשרד( בכ

תחום 

 מומחיות

בתחום ניסיון מספר שנות 

 המומחיות

    

 

בהתאם  בטבלה לעיל יש למלא את שם השותף הבכיר אשר יהיה איש הקשר -* שימו לב 

 לתנאי הסף.  4.2לסעיף 

 הצוות המוצע –דיני עבודה  

מספר שנות ניסיון בתחום  תחום מומחיות שם עו"ד מס' 

 המומחיות 

1.    

2.    

 

שנים לפחות בתחום עבורו  5בצוות המוצע יש למלא פרטי עו"ד בעל ניסיון של  1* בסעיף 

 מוגשת ההצעה. 

 

 חתימה:__________________  תפקיד:_______________  /יתשם מורשה

 חתימה וחותמת: _______________________

 

 אישור עורך/ת הדין

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

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 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

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

 

___________            ______________________       _____________ 

  

 חתימת עו"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין               תאריך      
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 איש הקשר –פלילי 

 

איש הקשר )שותף  

   בכיר במשרד( 

תחום 

 מומחיות

בתחום ניסיון מספר שנות 

 המומחיות

    

 

בהתאם  בטבלה לעיל יש למלא את שם השותף הבכיר אשר יהיה איש הקשר -* שימו לב 

 לתנאי הסף.  4.2לסעיף 

 הצוות המוצע –פלילי 

מספר שנות ניסיון בתחום  תחום מומחיות שם עו"ד מס' 

 המומחיות 

1.    

2.    

 

שנים לפחות בתחום עבורו  5לא פרטי עו"ד בעל ניסיון של בצוות המוצע יש למ 1* בסעיף 

 מוגשת ההצעה. 

 

 חתימה:__________________  תפקיד:_______________  /יתשם מורשה

 חתימה וחותמת: _______________________

 

 אישור עורך/ת הדין

ני אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפ

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 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 יר דלעיל. בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצה

 

___________            ______________________       _____________ 

  

 חתימת עו"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין               תאריך      
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 6) ותקנותיו ייצוג גופים הכפופים לחוק חובת המכרזים –תחום מכרזים 

 (2017-1520שנים שהוגשו בעתירות מנהליות 

 

מועד הגשת   שם הגוף המיוצג  מס'

 העתירה

פרטי עתירה )הצדדים  

  וערכאה שיפוטית( 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

 

 

 חתימה:__________________  תפקיד:_______________  /יתשם מורשה

 חתימה וחותמת: _______________________

 

 אישור עורך/ת הדין

ני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני א

במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' 

_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן 

ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

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

 

___________            ______________________       _____________ 

  

 חתימת עו"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין               תאריך      
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 תחום דיני עבודה 

-קף של למעלה מחברות ו/או מוסדות בהי 3ר כי המציע ייצג לפחות הריני להצהי .1

 : ומספר עובדיהם להלן שמות החברות .01.01.2011-העובדים כל אחת, החל מ 300

 

 

 

 

 

 2017-2015בשנים  שהוגשו הליכים משפטים בתחום דיני עבודה 5-ייצוג ב .2

שם הגוף  מס'

 המיוצג

מס' ושם הליך 

משפטי )כולל 

 הערכאה(

מועד 

הגשת 

 ההליך

1.   

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.   

 

 

 

 חתימה:__________________  תפקיד:_______________  /יתשם מורשה

 חתימה וחותמת: _______________________

 

 אישור עורך/ת הדין

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

במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' 

_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן 

ים אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבוע

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

 

___________            ______________________       _____________  

 חתימת עו"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין               תאריך  

 מועד תחילת ייצוג מספר עובדים  שם החברה/מוסד
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 תאגידים ומוסדותייצוג  –תחום פלילי 

 

שם הגוף  מס'

 המיוצג    

 ושם הליך וערכאה )אם התקיים(מס' 

1.   

 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

5.   

 

 

 

 

 חתימה:__________________  תפקיד:_______________  /יתשם מורשה

 חתימה וחותמת: _______________________

 

 אישור עורך/ת הדין

ני אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפ

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 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 יר דלעיל. בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצה

 

___________            ______________________       _____________ 

  

 חתימת עו"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין               תאריך      
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הליכי חדלות פירעון )בין היתר פשיטות רגל,  30-ב ייצוג –תחום חדלות פירעון 

 2017-2015שהוגשו בשנים ביהמ"ש המחוזי פירוקים והקפאת הליכים( ב

 

הגשת מועד  ביהמ"ש  מס' ושם ההליך   מס'

 ההליך

 הערות

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     
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29.     

30.     

 

 

 חתימה:__________________  תפקיד:_______________  /יתשם מורשה

 חתימה וחותמת: _______________________

 

 אישור עורך/ת הדין

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

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 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

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

 

___________            ______________________       _____________ 

  

 חתימת עו"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין               תאריך      
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 דין-כתבי בי –חומר מקצועי 

 

אה מס' הליך וערכ תחום   מס'

 משפטית 

-סוג כתב בי

 דין 

 מועד הגשה 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12 .     
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תצהיר המציע ובעלי השליטה בדבר שימוש בתוכנות  –' בנספח 
 חוקיות בעלות רישיון בלבד

 

 חד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם להצעה[]על המציע וכל א

ני הח"מ _________________ ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר א

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

 מתן - 2018( 2016מ) כרז מס'מלצעה  נני נותן תצהיר זה בשם המציע במסגרת הגשת ההה .1

 (."המציע" -להלן )למוסד לביטוח לאומי  שירותים משפטיים עבור המוסד לביטוח לאומי

סעיף זה אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.   ]

 ימולא על ידי המציע[

מתן שירותים משפטיים   ה במכרז מס'אני הח"מ מצהיר בזאת, כי במידה והמציע יוכרז כזוכ .2

, אני מתחייב כי המציע יקיים את כל חובותיו בעניין שימוש עבור המוסד לביטוח לאומי

 בתוכנות חוקיות בעלות רישיון בלבד בכל הקשור לפעילות המציע מול המוסד לביטוח לאומי. 

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. ז .3

 

_____________ _________ _______________ _________________ 

 חתימה שם החברה תפקיד שם החותם

 

 ישור עורך/ת הדיןא

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

/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה באשר ברחוב ___________ בישו

על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  עצמו/ה

להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על 

 . התצהיר דלעיל

 

___________               ______________________                  ___________ 

 חתימת עו"ד                    ספר רישיון עורך דין מחותמת ו                תאריך       
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תצהיר המציע ובעלי השליטה בדבר קיום חובותיו בעניין   -' גנספח 
 שמירת זכויות עובדים

 

 ]על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם להצעה[

_____________ ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר ני הח"מ ____א

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

 מתן 2018( 2016מ) למכרז מס'נני נותן תצהיר זה בשם המציע, במסגרת הגשת הצעה  ה .4

אני מצהיר/ה כי הנני  (."המציע" -להלן ) שירותים משפטיים עבור המוסד לביטוח לאומי

סעיף זה ימולא על ידי המציע מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.   ]

 במידה והינו תאגיד או שותפות[

 מתן 2018( 2016מ) במכרז מס'אני הח"מ מצהיר בזאת, כי במידה והמציע יוכרז כזוכה  .5

, אני מתחייב כי המציע יקיים את כל מישירותים משפטיים עבור המוסד לביטוח לאו

חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים 

הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים, במהלך כל 

 תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה.

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. ז .6

 

_____________ _________ _______________ _________________ 

 חתימה שם החברה תפקיד שם החותם

 

 ישור עורך/ת הדיןא

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

/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה בבישו אשר ברחוב ___________

עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על 

 . התצהיר דלעיל

 

___________               ______________________                     ___________ 

 חתימת עו"ד                        ספר רישיון עורך דין מחותמת ו     תאריך       

 

 

 

 



 מתן שירותים משפטיים עבור המוסד לביטוח לאומי  – 2018(2016מכרז מספר מ)

36 

 

בדבר היעדר הרשעות בהתאם לחוק עסקאות תצהיר   -' דנספח 
 גופים ציבוריים

____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את אני הח"מ ________________ ת.ז. ___________

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

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע,  המבקש להגיש  .1
"(.  המציע" -)להלן  ל___________  ______מס'  למכרזלמוסד לביטוח לאומי הצעה 

צהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע ובעלי אני מ
  הזיקה אליו.

ב' לחוק עסקאות  2כהגדרתו בסעיף   –" בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח " .2
. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני 1976-גופים ציבוריים, התשל"ו

 מבין/ה אותו. 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  – "עבירה"של המונח משמעותו  .3

, ולעניין 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,  2עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק., גם עבירה על הוראות החיקוקים 2011-התשע"ב

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. .4

 במשבצת המתאימה: Xיש לסמן   .5

  ביותר משתי עבירות עד לתאריך האחרון להגשת  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו
 "(.תאריך ההגשה" –ההצעות במכרז )להלן 

  וחלפה לפחות שנה ות בפסק דין  ביותר משתי עביר הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 מתאריך ההרשעה האחרונה ועד לתאריך ההגשה.  אחת

  ולא חלפה לפחות בפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו
 מתאריך ההרשעה האחרונה ועד לתאריך ההגשה.  שנה אחת

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .6

 

 ___________  תפקיד:_______________ שם מורשה/י חתימה:_______

 חתימה וחותמת: _______________________

 אישור עורך/ת הדין

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

במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' 

על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן  _____________ שזיהה/תה עצמו/ה

אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

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

 

__________               ______________________         ___________  

 חתימת עו"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך      



 מתן שירותים משפטיים עבור המוסד לביטוח לאומי  – 2018(2016מכרז מספר מ)

37 

 

תצהיר בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם  -'הנספח 
 מוגבלות

 

פניות אל המנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כנדרש לפי 

 תצהיר זה ייעשו דרך המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, בדוא"ל:

mateh.shiluv@economy.gov.il. 

, info@mtlm.org.ilלשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה למעסיקים, כתובת דוא"ל: 

 .1700507676 טלפון:

 

 

__________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אני הח"מ ______

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

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע,  המבקש להגיש למוסד 

 -)להלן  ______________ל_______  ________מס'  למכרזלביטוח לאומי הצעה 

"(.  אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע המציע"

 ובעלי הזיקה אליו.

  

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

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

  חלות על המציע  1998יות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון זכו 9הוראות סעיף

 והוא מקיים אותן.  

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

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  המציע

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100ציע מעסיק )במקרה שהמ

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

זכויות לאנשים  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר בלת הנחיותק לשם –הצורך ובמקרה  ,1998עם מוגבלות, התשנ"ח 

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  לשם בחינת

מציע )במקרה שה פעל ליישומן, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998

 התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

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

 ימים ממועד ההתקשרות. 30העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 

 

../../../../AppData/Local/Hseranef/mateh.shiluv@economy.gov.il
mailto:info@mtlm.org.il
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 אישור עורך הדין

____, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה אני הח"מ _________________

בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' 

______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן 

ים הקבועים אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונש

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

 
 
 

___________               ______________________         ___________ 

  

 חתימת עו"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך      
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  אישור עריכת ביטוחים -' ונספח 

 למחוק או להוסיף מלל כלשהו, ותבמסמך זה אין לשנהערה: 

 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי 

 13שדרות ויצמן 

 ירושלים

 ) להלן "המוסד" ( 

 ___________________ אישור על קיום ביטוחים שלהנדון: 

 ____________)להלן "הספק"(/ ע.ממספר  ח.פ. 

 למתן שירותים משפטיים עבור המוסד לביטוח לאומי  בקשר להסכם

 ההסכם"()להלן " 

 

אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי 

 הסדרנו ביטוחים לספק באמצעות הפוליסות להלן :

 

על פי דין בגין  הספקשל  חבותומבטחת את  הפוליסהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית. 

 ₪ 4,000,000 של שלו בגבולות אחריות מקצועית מעשה או מחדל או טעות או השמטה 

 ה ולתקופת הביטוח .רלמק

בביטוח זה אין כל חריג או סייג בגין : אי יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. 

 אחריות שילוחית. אובדן מסמכים ומידע. 

למעשה או מחדל של  ובגין אחריות המוסדהביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את 

 כאחד מיחידי המבוטח.  מוסדה ולצורך כיסוי זה יראו את הספק

בפוליסה רשום סעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מיחידי המבוטח כאילו הוצאה 

 הפוליסה על שמו בלבד.

 .מוסדכנגד ה הספקהפוליסה אינה מכסה תביעות 

 אם הפוליסה תבוטל או לא תחודש תחול תקופת גילוי של שישה חודשים .

של  מתן השירותיםי החל לכל הפחות מיום תחילת בפוליסה רשום תאריך רטרואקטיב

 .מוסדעבור ה הספק

  ₪ 60,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך 

 

 על פי דין הספקשל  חבותומבטחת את  הפוליסה . פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי

אחד  למקרה ₪ 1,000,000לרבות  המוסד ונציגיו בגבולות אחריות של כלפי צד שלישי 

ביטוח. הפוליסה מורחבת לשפות את המוסד בגין מעשה או מחדל הובמצטבר במשך תקופת 

של הספק ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל אחד 

 מהמבוטחים.

 

 כלפי עובדיו  .על פי דין  הספק. הפוליסה מבטחת את  חבות פוליסה לביטוח אחריות מעבידים
 .הספקבמידה ויחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי  וסדהביטוח מורחב לשפות את המ
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 בהתייחס לפוליסות לעיל:

כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח  .1

פי הפוליסות -אחר, לא יופעל כלפי המוסד וכלפי מבטחיו, ולגבי המוסד, הביטוח על

הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המוסד במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו,  הנ"ל

ללא זכות השתתפות בביטוח המוסד, מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המוסד 

. ולמען 1981-לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 ד וכלפי מבטחיו .הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המוס

בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח,  .2

אלא אם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד לביטוח לאומי  

 יום מראש. 60לפחות 

 השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הספק בלבד. . 3

חלוף כלפי המוסד לביטוח לאומי ונציגיו.  הוויתור לא יחול אנו מוותרים על זכות הת .4

 כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

 

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור 

 לעיל.

 בכבוד רב

 

 שם חברת הביטוח _________________________

 

 

          _________      ____________   __________________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                 

 

 

 

 פוליסה מס' עד תאריך מתאריך  

פוליסה לביטוח אחריות 

 מקצועית 

   

פוליסה לביטוח אחריות 

 כלפי צד שלישי

   

פוליסה לביטוח אחריות 

 יםדמעבי

   

 

 

 פרטי סוכן הביטוח:
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 שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________

 

 

 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

 

 

 פוליסה מס' עד תאריך מתאריך  

פוליסה לביטוח אחריות 

 מקצועית 

   

פוליסה לביטוח אחריות 

 כלפי צד שלישי

   

לביטוח אחריות  פוליסה

 יםמעביד

   

 

 

 בכבוד רב

 

 שם חברת הביטוח _________________________

 

 

          ___________      __________   __________________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                 
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 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה -' זספח  נ

 

רו"ח _______________ מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו עו"ד/אני 

 .1992 –' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב ב2בסעיף 

 

 

 _____________________  הינה גב' ______________  /עסקמחזיקה בשליטה בתאגיד

  .מס' ת.ז. ______________

 

 

 

____________ ________________ _________________ 

 חותמת חתימה שם מלא

 

 

 

 

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

 

 אני  __________________________ מס' ת.ז. __________________

 

 

מצהירה בזאת כי התאגיד/העסק ___________________  נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 .  1992 -ם, התשנ"בב' לחוק חובת המכרזי2

 

 

 

 

____________ ________________ _________________ 

 חותמת חתימה שם מלא
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 טופס ההצעה הכספית -' ח נספח

 

 המשרד _____________________________ שם

 ______________________מס' ח.פ/מס' עוסק מורשה

 _____________________________               כתובת

 טלפון           _____________________________ מס'

 פקס             _____________________________ מס'

 

 

 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי

 הצעת מחיר :הנדון

 המחירים אינם כוללים מע"מ. :ידי על שמוצע כפי מחיר הצעת טופס להלן

 

 

 תפקיד

 

מחיר שעת 

עבודה עפ"י 

הקריטריונים 

 זה במכרז

)לא כולל 

 מע"מ(

אחוז הנחה 

מוצע )עד 

20% ) 

מחיר שעת עבודה 

נדרש לאחר 

כולל  לאההנחה )

 מע"מ(

 

 מחיר שעת עבודה

לאחר  נדרש

כולל ההנחה, 

 מע"מ

  ₪ 450 שותף בכיר

 

  

    ₪ 300 שכיר

    ₪ 100 מתמחה

 

 

 

 

         _                      _________             _________________  _________ 

 תאריך                      שם מלא                       חותמת                              חתימה              
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 כתב התחייבות לשמירה על סודיות –' טנספח 

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי

 13שד' ויצמן 

 ירושלים

 א.ג.נ.

 לקוח-וחיסיון עו"דהתחייבות לשמירת סודיות הנדון: 

ולפי הסכם מיום ________ בחודש ______ שנת __________ שבין   הואיל
 ___________ )להלן "הזוכה"( לבין המוסד לביטוח לאומי )להלן "המוסד"(. 

והמוסד הסכים להתקשר עם הזוכה בתנאי שהזוכה והבאים מטעמו ישמרו על  והואיל

מידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות הזוכה לעשות את כל סודיות כל ה
 הדרוש לשמירת סודיות המידע;

והוסבר לספק כי במהלך עיסוקי בעבודה במוסד ו/או בקשר אליה יתכן כי  והואיל
אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי 

ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למוסד  בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה
ו/או הנודע למוסד ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע 

 מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן "המידע"(;

והוסבר לספק וידוע לו כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף  והואיל

 רום לכם ו/או לצדדים נזק , והוא עלול להוות עבירה פלילית;מלבדכם, עלול לג

 

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 לקוח. -לשמור על חיסיון עו"ד .1

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן העבודה או  .2
 ביצועה.

יב כי במשך תקופת ההתקשרות או לעיל, הנני מתחי 1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .3
לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף , לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי 
את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל 

 שהוא.

לפעילות  לא אעביר כל נתון, מסמך, מדיניות או פרטים פנימיים ומקצועיים הנוגעים .4
 המוסד והגיעו לידי מהמוסד ו/או מאחרים הקשורים במישרין ואו בעקיפין עם המוסד. 

החומרים המפורטים לעיל לא יועברו גם ליועצים חיצוניים אחרים של המוסד אלא  .5
 באמצעותו או על פי הנחיותיו. 

, לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית .6
 על פי התחייבות זו. ינוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותי
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יות ואת העונש על להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סוד .7

 אי מילוי החובה.

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר  .8
וא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה שה יגרמו לכם או לצד שלישי כל

 אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

 . לא להוציא ממשרדיי המציע מסמכים ו/או חומר אחר השייך למוסד .9

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או על מדיה מגנטית או  .10
מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או  אחר או חפץ שקיבלתי

שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב ביצוע העבודה או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני 
 מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

קשור בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או ה .11
,  תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות םלפעילויותיכ

  שלעיל.
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר 

 .1981 - וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1997 –עונשין, התשל"ז המהווים עבירה על פי חוק 

 

 אתי על החתוםולראיה ב

 היום:_____ בחודש:_________ שנת :_______

 שם פרטי ומשפחה:_______________________________  ת"ז:_____________ 

 הזוכה:______________

 כתובת:_________________________________

  חתימה: _________________________
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 תצהיר בדבר ניגוד עניינים –' יח נספ

 

________________   ת.ז.   ___________________  לאחר שהוזהרתי כי הח"מ   אני

 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה 

 כדלקמן:

 

( שהוא הגוף "המציע")להלן:  ___________________הנני נותן תצהיר זה בשם  .1

שירותים משפטיים  מתן  2018( 2016מ)מכרז מס' במסגרת המבקש להתקשר עם המוסד 

___________________ והנני מוסמך/ת לתת . אני מכהן כ עבור המוסד לביטוח לאומי

 תצהיר זה בשם המציע.

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה _____________ המציע אינו נמצא  במצב  .2

בין ביצוע כהגדרתו במכרז זה,  ,של ניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד עניינים

 השירותים נשוא מכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אותם הוא ממלא.

הנני מתחייב, במהלך תקופת מתן השירותים, להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי  .3

להיות בה חשש לניגוד עניינים, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים 

ו גורם אחר אשר יעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים לכל גוף א

 . כלפי המוסד

מתחייב להודיע למוסד באופן מיידי על כל סיבה  הנני במכרז,ככל שתיבחר הצעתי  .4

כאמור  עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים אני ו/או עובדיי ו/או מי מטעמישבגללה 

 ל ניגוד עניינים. לעיל ולהימנע מכל מצב ש

הנני מתחייב להודיע למוסד על מצב אשר מעמיד או עלול להעמיד אותי בניגוד  .5

 עניינים מיד עם היוודע לי על כך ובכל שלב משלבי ההתקשרות עם המוסד. 

אין באמור בנספח זה, לעיל, כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד עניינים  .6

ה להימנע מקיומם של זיקה וקשר לאותם גורמים אשר או החשש לניגוד עניינים ומהחוב

 עלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים. 

ידוע לי כי היועמ"ש של המוסד יחליט לעניין קיומו או היעדרו של ניגוד עניינים או  .7

חשש לניגוד עניינים ואני מתחייב לקבל את החלטתו לעניין זה ובכלל זה כל החלטה על 

 עקב קיומו של ניגוד עניינים לפעול בצורה זאת.  הפסקת התקשרות

לעיל נתונה לשיקול דעתו בלעדי של היועמ"ש של  7ידוע לי כי ההחלטה בסעיף  .8

טה בעניינים הנוגעים להצהרתי זו, לרבות המוסד ואני מתחייב לקבל על עצמי כל החל

 התקשרות ביני לבין המוסד. ההחלטה על הפסקת 

 כן תצהירי דלעיל אמת.זהו שמי, להלן חתימתי ותו .9

 

 

 

                                 ___________________ 

 המצהיר                   
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 אישור

/ה בפני הופיע __________, עו"ד, מאשר כי ביום  ___________________אני הח"מ  

/גב' מר  ___________________בישוב/בעיר    ___________________במשרדי ברחוב  

המוכר/ת לי באופן  ___________________שזיהה/תה את עצמו/ה על ידי ת.ז.   _________

אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה שעליו להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

____________ __________________ _________________ 

 עו"ד חותמת          חותמת ומס' רישיון עו"ד תאריך    
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 הצהרת המשתתף במכרז  - י"אנספח  

אנו הח"מ __________________  מורשי חתימה במציע  ]שם המציע[   _____________ 

 מצהירים בזאת כי: 

נו את ננו מאשרים בזאת, כי קראנו בעיון רב את המכרז  על כל נספחיו ומצהירים שהבה .1
וערכנו  לדעת נוההסברים אשר ביקשההבהרות ואת כל  נוקיבלדרישות ותנאי המכרז, 

ומילאנו בהתאם לכך את הצעת המחיר המצורפת, וברשותנו כוח אדם מיומן ומקצועי, 
והאמצעים הכספיים, הטכניים, הלוגיסטיים וכל  אמצעי הייצור  הניסיון, הידע, הכושר,

 מושלם ואיכותי של כל דרישות המכרז על כל חלקיו.  לביצועהנדרשים יתר האמצעים 

אנו מסכימים לכל תנאי המכרז והננו מתחייבים למלא כל דרישות המכרז כמפורט במכרז  .2
, אם שירותים משפטיים עבור המוסד לביטוח לאומי מתן 2018( 2016מ) זה, אשר מספרו

לאורך כל תקופת  נזכה בו, בדייקנות, ביעילות, במיומנות וברמה מקצועית גבוהה,
ההתקשרות, לרבות הארכות אם תהיינה, והכול בכפוף להוראות המכרז, הסכם 

 ההתקשרות וההצעה. 

י צרכי ”עפהזמנת השירותים המוגדרים במכרז תהיה כי נו כי ברור להננו מצהירים,  .3
כל שהן ללא התחייבות לכמויות , מזמן לזמן לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד, והמוסד

 אם למחירים בהצעתנו למכרז זה.ובהת

, יתכן שתהיינה 1992-הננו מצהירים, כי ידוע לנו שעל פי חוק חובת המכרזים התשנ"ב .4
פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתנו במידה ונזכה.  כמו כן, אנו מצהירים, כי 
 אין לנו התנגדות לכך ואין צורך לבקש מאיתנו רשות להראות את הצעתנו, בכפוף לחוק

  חובת המכרזים.

במכרז, אנו מבקשים שלא לחשוף את הסעיפים הבאים  22.2בכפוף לאמור בסעיף  .5
 :)יש לנמק בצורה מפורטת( , וזאת מהטעמים הבאיםבהצעתו למתחרים

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

ידוע לנו, כי ועדת המכרזים של המוסד רשאית, על פי שיקול דעתה, להציג כל מסמך 

שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק 

 חובת המכרזים ותקנותיו.

י אין ולא יהיה  באספקת השירותים למוסד, הפרה של זכויות  קניין של הננו מצהירים, כ .6
צד שלישי כלשהו, וכי אין כל מניעה או הגבלה שחלים על המוסד כתוצאה מכך. 

שייכות לצד שלישי,  םהמוצעים או כולמהשירותים במקרים בהם זכויות הקניין בחלק 
המוסד, למקור הזכויות של יפורט הדבר בהצהרה בתוספת הסבר והוכחות, להנחת דעת 

כמו כן אנו מתחייבים לשפות את המוסד בכל . השירותיםהמציע להציע למוסד את 
 מקרה של תביעת צד שלישי, שתוגש נגד המוסד, וקשורה בזכויות בשירותים המוצעים. 

 בכבוד רב, 

____________________________                      ____________________________ 

 חתימה וחותמת    שם מלא של מורשה/י חתימה

 

_______________ 

 תאריך 
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 הסכם ההתקשרות - בי"ספח נ

 הסכם                                                

 2018שנערך ונחתם בירושלים ביום _____ לחודש _____ שנת 

 

 ב י ן

 , ירושלים 13המוסד לביטוח לאומי, משדרות ויצמן 

 

 –המוסד )להלן  תחשב –וגב' חגית גולדשטיין מויאל היועמ"ש,  -עו"ד עמוס א. רוזנצויג ע"י 

 (."המוסד"

 מצד אחד

 

 ל ב י ן

 

 _____________, מרחוב __________________ עו"ד משרד 

 )שותף בכיר( ________________ע"י עו"ד   (."הספק" :ב _____________ )להלן

 מצד שני

     

מתן  2018 (2016מ) כנדרש במכרז שירותים משפטייםמעוניין בקבלת  והמוסד הואיל:

בתחום  )להלן:"השירותים"( שירותים משפטיים עבור המוסד לביטוח לאומי

.___________ 

מתן שירותים משפטיים עבור  2018( 2016מ) והספק הגיש הצעה  למכרז מס' והואיל:

המכרזים של המוסד  , לאחר שעמד בכל תנאיו וועדת המוסד לביטוח לאומי

בחרה בהצעתו כזוכה עפ"י מכרז זה )ההצעה וכל מסמכי המכרז הם חלק בלתי 

 נפרד מהסכם זה(.

יבצע עבורו את השירותים, באופן, במועדים, בתקופה  הספקוהמוסד מעוניין ש והואיל:

 ;להלן ובתנאים הכל כמפורט בהסכם זה

 

סיון, מסוגל ומסכים לבצע את יע והנמצהיר כי הוא כשיר, בעל היד והספק והואיל:     

 בהסכם זה;בהצעתו במכרז והשירותים באופן, בתנאים ובמועדים כמפורט 

 

מודע לכך שביצוע השירותים עבור המוסד אינו במסגרת יחסי  והספק והואיל:     

העבודה הנהוגים בין עובד למעביד, אלא כמזמין שרות וספק הפועל כבעל 

ותים למוסד על בסיס קבלני, והתמורה עבור מקצוע עצמאי והמעניק שיר

 שירותיו תתקבל כמתחייב ממעמדו זה, וכמפורט בהסכם זה;

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 יללכ
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 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  .1.1

ל יחסי אמון, המחייבת את הינה מערכת ש הספקמערכת היחסים שבין המוסד לבין  .1.2

 ., לעניין ההתקשרות וסיומההצדדים בהתנהלות המביאה עובדה זו בחשבון

   הסכם זה נערך במסגרת מכרז ועל כן, כל ההוראות כל ההצהרות ההתחייבויות  .1.3

 וההתניות הכלולות בסעיפי המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 משך ההתקשרות .2

)להלן: "תקופת  חודשים ממועד חתימתו 24 -זה הוא ל וקפו של הסכםת 2.1

 .ההתקשרות"(

 לשתי תקופותתקופת ההתקשרות להאריך את  רשאי המוסדעל אף האמור לעיל,   2.2

מטעם , על ידי הודעה )להלן:"תקופות האופציה"( שנתיים כל אחתבנות  נוספות

, ו/או כל אחת מתקופות האופציהיום לפני תום תוקפו של הסכם זה  30המוסד בתוך 

ובהתאם לצרכים ולזמינות  בכפוף לקבלת אישור וועדת המכרזים של המוסד

 התקציבית. 

בתקופות האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי הסכם זה, לרבות התמורה, בשינויים  2.3

 המחויבים.

עם סיום תקופת ההתקשרות וכל תקופת הארכה, יהיה רשאי המוסד, אך לא חייב,   2.4

ואלה יתנהלו עפ"י תנאי ההסכם שחלו  הסתיימו,להשאיר בידי הספק  תיקים שטרם 

 בין הספק למוסד בעת העברת התיק.

למציע כמות משום התחייבות של המוסד להפנות  סכם זהיודגש, אין בחתימה על ה 2.5

מסוימת של תיקים ו/או תיקים בהיקף כספי כלשהו ו/או לשמור על כמות מסוימת 

 של תיקים אצל הספק.

המוסד יהיה רשאי להפסיק להפנות תיקים ו/או עבודה מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  2.6

מוצהר ומוסכם  לספק מטעם כלשהו ללא צורך בהנמקה, ולמציע לא תהיה כל טענה.

היורדים לשורשו של הסכם זה והפרתם, תקנה  4,5,6,10בזה כי אי קיום סעיפים 

 למוסד את הזכות לביטולו של ההסכם ללא כל טענה או תביעה מטעם הספק.

 ההתמור .3

התמורה עבור הטיפול בתיק או בעבודה תהיה על פי שעות העבודה בפועל אשר ידווחו  3.1

שבהצעת המחיר שבמסמכי  הספק( בהתאם לתעריף itemizedבדו"ח שעות מפורט )

 המכרז. 

הערכה תקציבית  הספקתחילת הטיפול בתיק או בעבודה יגיש בטרם  .3.1.1

שימונה על ידו.  בכתב ומראש ע"י היועמ"ש של המוסד או נציג  שתאושר 

לאישור  הספקמן הערכה התקציבית, יגיש  15% -מעבר ל במקרה של חריגה 

 נוסף. לתקציב בקשה היועמ"ש של המוסד או נציגו

חודשי, כפי שיוסכם בין עורך הדין -ודיווח שעות חודשי או דהספק יגיש  .3.1.2

 למוסד מעת לעת.

ודה, שעות התיק, מבצע העבודה, מהות העבזהות דיווח השעות יפרט את  .3.1.3

  העבודה ומועד ביצוע העבודה.
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אופי השירות יהיה ספציפי ומפורט כגון הכנה כאשר ידווח על "הכנה לדיון"  .3.1.4

לחקירה ראשית/נגדית, הכנת תצהירי עדות ראשית, הכנת הודעות צד ג', 

 הכנת עד לעדותו וכו'. 

חיוב לגבי  בשיחה טלפונית של פחות מחצי שעה.הספק לא יחייב את המוסד  .3.1.5

 שיחה טלפונית של מעל לחצי שעה ייעשה תוך פירוט תוכן השיחה. 

התמורה עבור הטיפול בתיק או בעבודה תהיה על פי שעות העבודה בפועל  .3.1.6

למען הסר ספק, השירות  בדו"ח שעות מפורט, ללא כפל שעות. אשר ידווחו

 יינתן ע"י עו"ד אחד של הספק אלא אם אושר מפורש אחרת. 

, אך הוא אינו  ()הוצאות משרד כל הוצאות נלוות כולל אתהתמורה  סכום .3.1.7

, שליחויות, מומחים )שמאים, רופאים, מהנדסים וכיו"ב(דעת -כולל חוות

אגרות על פי דין ומע"מ. המוסד ישלם בגין חוות הדעת המקצועיות, האגרות 

בלווי הקבלות בגין ביצוע   מהספקוהשליחויות לאחר קבלת חשבונית 

 קיבל את הסכמת המוסד מראש. והכל בתנאי כי התשלום

תשלום  על פי תעריף החשב הכללי  הספקבגין הוצאות נסיעה, יקבל  .3.1.8

 כל המוסד לא ישלם הוצאות בגין מוניות או המעודכן ביום התשלום בפועל.

 אמצעי תחבורה אחר.

 יחד עם דיווח השעות יוגש חשבון עסקה לאישור המוסד.  .3.1.9

 כפילות. חשבון העסקה יישלח פעם אחת בלבד וללא  .3.1.10

ום י  45 לכל המאוחר תוךלספק בכפוף לאישור חשבון העסקה, התמורה תועבר  .3.2

 . אישור החשבון ע"י המוסדממועד 

המחירים בהצעת המציע יהיו קבועים ויתעדכנו פעם אחת, במועד  - עדכון מחירים .3.3

תחילת ההארכה הראשונה להסכם )אם תהיה(. המחירים יהיו צמודים למדד 

כאשר המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום האחרון להגשת המחירים לצרכן  

  (."המדד הבסיסי"ההצעות למכרז זה )להלן: 

 העבודה .4

הספק מתחייב לעמוד בכל ההתחייבויות, המצגים, ההצהרות והתנאים שפורטו  .4.1

 , שהינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. בהצעתו למכרז מס'

 :כי מצהיר ומתחייב בזאתהספק   .4.2

המיומנות, הכישורים הניסיון, הידע המקצועי,  הוא בעל היכולת, .4.2.1

כל שאר האמצעים הנדרשים ו ,האדם חכוהמקצועיים, האמצעים הכספיים, 

 מוסד. בצורה נאותה, העונה על צרכי הלפי מכרז זה לבצע את התחייבויותיו 

יעמוד בכל דרישות המוסד נשוא מכרז זה לרבות עמידה במטלות שלהן    .4.2.2

וחות זמנים, עמידה בסיכומים ובהחלטות שסוכמו התחייב כלפי המוסד, בל

עימו משך כל תקופת ההתקשרות, בדרישות המחייבות עפ"י דין ובהחלטות 

 בתי המשפט.
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אליו, והוא אינו רשאי לסרב לטפל  וופנימתחייב לטפל בכל תיק או עבודה ש הספק .4.3

, לרבות מסיבה שהיקף התיק הינו כזה או אחר בתיק או בעבודה מכל סיבה שהיא

 אלא בהסכמת המוסד.

קבלת ייפוי כוח חתום ע"י נציג מוסמך מטעם המוסד במשרד הספק הינה תנאי  .4.4

 למתן שירות ותשלום התמורה. 

מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין, לרבות דיני האתיקה, חוק לשכת  הספק .4.5

 , כללי המוסד ועל פי אמות מידה מקצועיות ראויות.1961-עורכי הדין, תשכ"א

פי לוח הזמנים ולפי שלבי מתן -מתחייב להעניק את השירותים במלואם, על הספק .4.6

 השירותים, כפי שיוסכמו בינו לבין המוסד מעת לעת.

כנדרש עפ"י נהלי המוסד במדיה מגנטית ו/או אחרת ו/או באמצעות ידווח  הספק .4.7

המוסד שיקבע לשם כך היועץ המשפטי של המוסד לגבי  נציגל עותקים קשיחים

בודתו ועל כל שלב משלבי עבודתו תוך פירוט המצב המעודכן בכל אחד התקדמות ע

 . מן התיקים שהופנו אליו על ידי המוסד

בדבר מתן שירותים או הוצאת הוצאה לפי הסכם זה לא תהיה תקפה  לספקהוראה  .4.8

 לצורך הסכם זה אלא אם כן ניתנו על ידי נציג מוסמך של המוסד.

את בכל הוראה שתינתן על פיו, כדי לשחרר  אין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או .4.9

שיון, היתר או רישום הנחוצים לו לצורך ימכל חובה או מן הצורך לקבל ר הספק

 מתן השירותים.

מתחייב לסייע למוסד בהעברה מסודרת של משימותיו לעורך דין אחר,  הספק.4.10

אם  ו/או סיום מתן השירותים על ידועם במידה ויידרש לכך על ידי המוסד, וזאת 

יוחלט לצרף משרד נוסף לטיפול בתיק ו/או אם תסתיים ההתקשרות על פי הסכם 

 .זה מכל סיבה שהיא

זה באופן שיאפשר לו  מתחייב לנהל את כל הפעילות הקשורה בביצוע הסכם הספק.4.11

להציג למוסד כל דין וחשבון )כספי או אחר( הקשור לביצוע ההתקשרות בנפרד מכל 

 פעילות אחרת שלו.

ייב להודיע למוסד מראש ובכתב, זמן סביר מראש, על כל דבר מיזוג או הספק מתח.4.12

פיצול או שינוי בהרכב השותפים במשרד או על כל שינוי מהותי שחל במשרד. 

למוסד תהה הזכות להביא הסכם זה לידי סיום או להחליט על המשכו של הסכם 

פק כל זה עם חלק מן השותפים בהתאם לשיקול דעתו המוחלט, מבלי שתהה לס

 טענה או תביעה  נגד המוסד.

 כל הסדר או פשרה בתיק כלשהו יערך בכפוף לאישור המוסד מראש ובכתב. .4.13

 העברת כספים:.4.14

 -הספק מתחייב להעביר ישירות לידי המוסד כל סכום שיתקבל לזכות המוסד .4.14.1

 שכ"ט, תשלום של צד ג', כל סכומי הגביה לטובת המוסד וכיו"ב.

לעיל במלואם  4.14.1פים המפורטים בסעיף הספק מתחייב להעביר את הכס .4.14.2

 והוא מוותר על כל זכות לעיכבון, קיזוז והמחאה של כספים אלה.
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 איסור קבלת טובת הנאה .5

 לחוק העונשין, 290ועובדיו יחשבו "עובדי ציבור" )כהגדרתם בסעיף  הספק  .5.1

      ( לצורך עבירת השוחד, ויחולו עליהם מכלול האיסורים הקבועים 1977–תשל"ז

       , בהקשר של קבלת טובת הנאה 1977–בפרק ט', סימן ה' לחוק העונשין, תשל"ז  

 .זה כלשהי בקשר לביצועו של הסכם   

ו/או עובדיו לא יהיו רשאים לדרוש ו/או לקבל כל תשלום ו/או טובת הנאה  הספק .5.2

 זה.  אחרת מבעל דין, ממשפחתו ו/או מכל גורם אחר בקשר לביצוע הסכם

ו/או מי מעובדיו תשלום ו/או טובת הנאה בניגוד לאמור לעיל, יודיע על  הספקקיבל  .5.3

כך למוסד לאלתר, ויחזיר מיד לנותן התשלום ו/או טובת ההנאה או למי שהמוסד 

יורה לו, את התשלום ו/או את טובת ההנאה, או את שוויה של טובה ההנאה, הכל 

 כפי שיורה המוסד.

יו קיבלו תשלום ו/או טובת הנאה שאסור ו/או עובד מעובד הספקנודע למוסד כי  .5.4

היה להם לקבלם, ולא פעלו בהתאם לקבוע לעיל, לא יהיה בהשבת התשלום ו/או 

טובת ההנאה כדי לגרוע מזכות המוסד לנקוט בכל צעד משפטי נגד עורך הדין בגין 

 ., לרבות ביטול הסכם זה לאלתרהפרת חיובו כאמור לעיל

 

 על הפרטיותבעלות על מידע, סודיות ושמירה  .6

על היחסים שבין הספק לבין המוסד יחול חיסיון של עו"ד/לקוח, עפ"י הוראת כל  .6.1

 דין.

תן שירותים י/או כל עורך דין שיהספק ואו יגובש על ידי  רייווצכל מידע שייאסף,  .6.2

המידע( הינו קניינו של המוסד והוא מוחזק על ידי  –זה )להלן  למוסד על להסכם

 סד, אשר רשאי לעשות במידע זה כרצונו, במגבלות הדין. ן בנאמנות עבור המוהספק

אין כל זכות קניין, זכות יוצרים, זכות לפיתוח מסחרי ו/או כלכלי או כל זכות  ספקל .6.3

אחרת במידע שנאסף ו/או נוצר על ידו כתוצאה מפעילותו במהלך תקופת 

 ההתקשרות וכתוצאה ממנה והוא אינו רשאי לעשות במידע זה כל שימוש שאינו

 קשור בביצוע מטלותיו על פי ההסכם, אלא באישור מראש ובכתב של נציג המוסד. 

עם סיום ההתקשרות ו/או על פי דרישה מפורשת ובכתב של נציג המוסד יעביר  .6.4

את כל המידע שברשותו לרשות המוסד או מי שהמוסד יורה לו במפורש  הספק

ע שנאסף על ידו במהלך ובכתב, ולא ישמור ברשותו עותק, גיבוי או חלקים מן המיד

 תקופת ההתקשרות, אלא אם ניתן על כך אישור מפורש ובכתב של נציג המוסד.

לשמור את המידע באופן שניתן להגן עליו, ולהימנע מלהעבירו לרשותו של  הספקעל  .6.5

זה, אלא אם כן ניתנה על כך מראש  גורם שאינו קשור ישירות בביצוע הסכם

 סד. הסכמתו המפורשת והכתובה של המו
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מתחייב לשמור על סודיותו של כל מידע הנוגע לבעלי הדין בתיקים שבטיפולו,  הספק .6.6

ה, וכן מתחייב לחתום בעצמו ולהחתים את ז שהגיע לידיעתו אגב ביצועו של הסכם

זה  על הצהרה בדבר  עורכי הדין במשרד שיתנו שירותים למוסד על פי הסכם

ומהווה חל בלתי נפרד  ח' למכרז חשמירה על סודיות המידע האמור, בנוסח שבנספ

 .  מהסכם זה

 הצהרת הסודיות לא תחול על מסירת מידע למוסד לביטוח לאומי או נציגיו. .6.7

הספק מתחייב, כי הוא וכל המועסקים על ידו בקשר עם מתן השירותים נשוא  .6.8

הסכם זה, ישמרו על המידע, כהגדרתו לעיל, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, 

 ולתקני אבטחת מאגרי מידע ממוחשבים.  1981-התשמ"א

הספק ידאג לאבטחת כל המידע אשר הגיע אליו במסגרת מתן השרות, לרבות  .6.9

דו"חות, טפסים, מדיה מגנטית או מידע לגבי נתונים אישיים ומערכות מידע 

 ומרשם של המוסד.

הספק ימנע גישה למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך מתן השרות ממי שאינו .6.10

ך לעין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות מוסמ

 לשמירת סודיות.

 

 העדר יחסי עבודה  .7

קבלן עצמאי, ובשום מקרה -הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין .7.1

ו/או  הספקזה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין המוסד לבין   לא ניתן לפרש הסכם

ו הפועלים מטעמו. במקרה שתוגש נגד המוסד תביעה שעניינה ו/א הספקעובדיו של 

את המוסד בגין כל תשלום כספי או חיוב שיפסק  הספקיחסי עובד ומעביד ישפה 

 נגד המוסד מייד עם דרישת המוסד והצגת הפסק המחייב.

מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו, וכי הוא היחיד הנושא בכל  הספק .7.2

או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, לרבות בתשלומי שכר אחריות, חבות 

 ו/או זכויות סוציאליות מכל מין וסוג.

לבין עובדיו אינו מעניינו של המוסד  הספקכל שינוי שיחול בהסכם העבודה שבין  .7.3

 והוא לא ישמש עילה לשינוי ההסכם, אלא בהסמכה מפורשת ובכתב של המוסד.

שלא להעניק את השירות שלו  לספקיהיה רשאי להורות  על אף האמור לעיל, המוסד .7.4

באמצעות עובד מסוים, אם מצא כי הדבר אינו עולה  הוא מחויב על פי ההסכם

 בקנה אחד עם מטרות התקשרות זו או עם אמות המידה המחייבות גוף ציבורי.

ממכלול חובותיו על פי המכרז  הספקבמתן הוראה כאמור אין כדי לשחרר את  .7.5

 וההסכם.
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 ביטוח .8

תו לנזקים להם הוא יהיה פי הסכם זה ומאחריולגרוע מהתחייבויות הספק על מבלי  .8.1

פי כל כדין, הספק מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור על קיום אחראי על 

ביטוחים המצ"ב להסכם זה כנספח ה' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 

והשתתפויות העצמיות יחלו על הספק "אישור עריכת ביטוחים"(. עלות הביטוח 

 בלבד. 

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום  .8.2

ביטוחים, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המוסד או מי מטעמו להיקף 

וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הספק יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל 

 פי הסיכון על מנת למנוע הפסק לו, למוסד ולצד שלישי כלשהו. האפשר וכ

הספק מתחייב לגרום לכך כי כל הפועלים מטעמו, לרבות מנהליו, עובדיו ואחרים  .8.3

ידו )ככל שיתיר זאת הסכם זה( במישרין או בעקיפין יהיו אף מטעמו שיועסקו על 

 תנאי הפוליסות.  מודעים לתנאי הביטוח הנדרש, היקפו ומגבלותיו, ויפעלו על פי

הספק מתחייב לגרום לכך כי על עו"ד שיועסק על ידו )ככל שיתיר זאת הסכם זה(  .8.4

 יסדיר ביטוח בכדי למנוע הפסד או אובדן לספק ולצד שלישי כלשהו לרבות המוסד. 

בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הספק, ואחרים שעובדים עבורו, ואשר קשורים  .8.5

דבר ויתור על זכות התחלוף של המבטח כלפי המוסד לנשוא ההסכם, ירשם סעיף ב

 והבאים מטעמו. 

ימים לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת מתן השירותים בפועל,  14 .8.6

המוקדם מבניהם, ימציא הספק למוסד את האישור על קיום ביטוחים שהוא חתום 

 הנדרשים בו. ע"י חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח 

ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, ימציא הספק  14 .8.7

למוסד שוב את האישור על קיום ביטוחים שהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו 

 תחת הכותרת "אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:". 

ביטוח או עם סיומה, ימציא הספק במידה והספק יחליף מבטח במהלך תקופת ה .8.8

למוסד את העתק האישור המקורי שהוא חתום על ידי המבטח החדש. תהליך זה 

 יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו העבודות נשוא ההסכם.

 הספק יוסיף ויערוך ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו חברות על פי חוק.  .8.9

 ביטוח הנדרש על פי הסכם זה. הספק מצהיר כי הוא הבין ויערוך את ה .8.10

 )סעיף ביטוח( תהווה הפרה של תנאי מהותי בהסכם.  הפרה של סעיף זה .8.11

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן  .8.12

פטור כלשהו לספק מאחריותו על פי הסכם זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת 

זקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח הביטוח התחייבה לפצות על נ

לידי המוסד כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המוסד אחריות כלשהי לגבי היקפו 

 וטיבו של הביטוח. 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה ראשי לבדוק את האישור על קיום  .8.13

 ביטוחים אך לא יהיה חייב לעשות כך. 
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צדדים כי המוסד יהיה רשאי לבקש מהספק לשנות או לתקן מוצהר ומוסכם בין ה .8.14

את האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. 

הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא 

 תחול עקב כך על המוסד אחריות כלשהי. 

חול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי מוצר ומוסכם בין הצדדים כי באם י .8.15

המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הספק בכל הוצאה או נזק שייגרם עקב 

 כך. 

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  .8.16

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי. 

ל סכומי הביטוח וגבולות האחריות הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים ע .8.17

 הנקובים בפוליסות. 

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המוסד  .8.18

והבאים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר 

 בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול

 כלפי אדם שביצע נזק בזדון. 

הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המוסד  .8.19

והבאים מטעמו, יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי ולא 

תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחריות, כלפי המוסד והבאים מטעמו, 

 ות כל טענה כאמור כלפי המוסד והבאים מטעמו. והוא יהא מנוע מלהעל

לא עמד הספק בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, יהיה המוסד  .8.20

זכאי, אך לא חייב )וכלל שיוכל(, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של 

הספק ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותו 

וסד לכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקומו של הספק תחול גם במקרה של המ

 של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם. 

  

 חובת דיווח וויתור על סודיות .9

 מיד עם קרות איזה מהאירועים כדלקמן: מוסדמצהיר ומתחייב כי ידווח ל הספק .9.1

 הוא נמצא בהליכי פשיטת רגל. .9.1.1

 בהליכי הוצאה לפועל. הוא הוכרז כחייב המוגבל באמצעים .9.1.2

 נפתח נגדו הליך פלילי בבית משפט. .9.1.3

הוא נמצא חייב בהליך אזרחי, או נמצא אשם, בהליך משמעתי, בלשכת  .9.1.4

 עורכי הדין בעילה של רשלנות מקצועית.

 הוא נחקר באזהרה במשטרה או בפני רשות חוקרת אחרת.  .9.1.5

 הוגשה נגדו קובלנה משמעתית. .9.1.6

שינוי בהרכב השותפים במשרד או  –חל אירוע משמעותי במשרד, לרבות  .9.1.7

 שינוי מהותי בתחומי הפעילות או היווצרות ניגוד עניינים.
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 והיתרים תרישיונו .10

את אין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו, כדי לשחרר .10.1

שיון, היתר או רישום הנחוצים לו לצורך ימכל חובה או מן הצורך לקבל ר הספק

  מתן השירותים.

הספק מתחייב למלא אחר כל החוקים, התקנות וחוקי העזר החלים ו/או אלה .10.2

 סכם.שיחולו במשך תקופת ההסכם על הפעולות שתתבצענה מתוקף הה

במידה ולא חודש רישיון כלשהו או לא ניתן ההיתר כנדרש עפ"י כל דין, רשאי .10.3

ו המוסד לבטל את ההתקשרות עם הספק לאלתר, ולספק לא תהיה כל טענה ו/א

 תביעה ו/או זכות לפיצוי כלשהו עקב כך.

 

 איסור על הימצאות בניגוד עניינים .11

שהינו השותף המנהל של  המשרד וכל עורכי הדין של המשרד שיתנו שירותים  הספק.11.1

למוסד לא יהיו מנועים מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו לפי הסכם זה ובלבד 

לא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד שלא יפגע בתנאי מתן שירותיו נשוא הסכם זה ו

 אינטרסים עם פעולתו לפי הסכם זה.

להימנע מכל לבצע את השירותים באופן התואם את אינטרס המוסד ומתחייב  הספק.11.2

ין אישי בה, או שיש חשש כי תגרום לו להימצא במצב של יפעולה שיש בה חשש לענ

  ניגוד עניינים בכל הקשור למתן השירותים נשוא הסכם זה.

לא ייצג במישרין או בעקיפין צד כלשהוא בכל תביעה או הליך נגד המוסד  ספקה.11.3

 לרבות בפני ערכאה שיפוטית וועדות רפואיות כל עוד הסכם זה עומד בתוקפו.

הספק מתחייב להודיע למוסד על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיו .11.4

לות אחרת שלו ו/או של עובדיו, ו/או התחייבות מי מעובדיו על פי הסכם זה לבין פעי

 והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המוסד למניעת ניגוד עניינים כאמור. 

מתחייב לפנות ליועץ המשפטי של המוסד בכל מקרה של ספק בקשר  הספק.11.5

 להוראות המפורטות בסעיף זה, ולפעול בהתאם להחלטתו.

ם של המוסד או מי הספק מתחייב לא לספק לכל צד שלישי לרבות לספקים אחרי.11.6

מטעמם כל שירות או מידע בקשר לשירותי הייעוץ המשפטי אותם הוא מעניק 

למוסד או בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת במישרין או בעקיפין לשירותים אלה, 

אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתו של המוסד מראש ובכתב. הסכמה זו, אם תהיה, 

 תינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד. 

המשרד וכל עורכי הדין של המשרד שיתנו שירותים שהינו השותף המנהל של  הספק .11.7

זה לחתום על התחייבות להימנע  למוסד מתחייבים במעמד החתימה על הסכם

 כאמור במסמכי המכרז )נספח ט'(. נים  ימניגוד עני

הספק מתחייב להודיע לנציג המוסד לאלתר אם קיים קשר משפחתי בינו ובין מי .11.8

 די המוסד.מעוב
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 ביצוע עצמי .12

אינו  הספקלבין המוסד. לפיכך,  הספקהיוצר יחסי אמון בין  זה הינו הסכם הסכם .12.1

זה לצד  רשאי להמחות, לשעבד או למשכן את זכויותיו ו/או את חובותיו לפי הסכם

 שלישי כלשהו, אלא בהסכמה בכתב ומראש של המוסד.

לא קיבלו אישור כאמור, יהיו המחאה, שיעבוד או משכון כאמור, ככל שנעשו, ש .12.2

חסרי תוקף מחייב, יהוו הפרה יסודית של ההסכם, והמוסד לא יכבדם ולא ישלם 

 כל תמורה בגין שירות שסופק על פיהם.

למען הסר ספק, האיסור בדבר המחאת זכויות ו/או חובות חל גם לגבי המחאת  .12.3

 זה. גמת הסכםכדו זכויות ו/או חובות לעורכי דין אחרים הפועלים על פי הסכם

המעסיק במשרדו עורכי דין נוספים רשאי להסתייע בעורך דין ממשרדו לצורך  ספק .12.4

שקיבל קודם לכך את  דיןפי הסכם זה ובלבד שמדובר בעורך  מתן השירות על

  אישור המוסד והוא עונה על כל תנאי הסף שבמכרז זה. 

 ת בעורך בהתחשב באופיו של ההסכם, המוסד יהיה רשאי להתנגד להסתייעו .12.4.1

 לוני, מבלי שהוא יהיה חייב לנמק עמדתו זו.פין ד

      חלפת עורך הדין שבו יסתייע נותן השירות מחייבת את הסכמתו בכתב ה .12.4.2

 של המוסד. ומראש     

אינה פוטרת את עורך הדין החתום  הסתייעות בעורך דין נוסף לצורך ביצוע ההסכם.12.5

  .מכל חובה המוטלת עליו על פי ההסכם על ההסכם

למען הסר ספק, זכייתו של הזוכה במכרז זה הינה זכייה אישית ואין הוא רשאי  .12.6

 להעביר עבודה או כל חלק ממנה לעו"ד אחר אשר יפעל בשמו או מטעמו. 

 הפסקת ההתקשרות  .13

כל צד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות בטרם הגיעה לסיומה, תוך מתן הודעה .13.1

טעם שהוא, ללא צורך לנמק את  יום לצד השני, מכל 60מוקדמת בכתב של 

 החלטתו.

, מכל סיבה הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של הפסקת השירות על ידי .13.2

 שהיא, חובה עליו להודיע על כך לאלתר לנציג המוסד.

בטרם הגיעה לסיומה, תוך  הספקהמוסד יהיה רשאי להפסיק את התקשרותו עם .13.3

 ק, בכל אחד מהמצבים הבאים:יום לספ 30מתן הודעה מוקדמת בכתב של 

           הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך פרק  הפר את ההסכם הספק .13.3.1

 יום או תוך פרק זמן אחר שקצב לו לשם כך נציג המוסד. 14זמן של  

 נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה. הספק .13.3.2

 המשרד התפצל או התמזג עם משרד אחר. .13.3.3

    ילית ו/או הוגש נגדו כתב אישום פלילי בגין הורשע בעבירה פל הספק .13.3.4

 עבירה שיש עימה קלון.ע ביצו .13.3.5

               המוסד יהיה מוסמך להחליט בדבר הקלון הכרוך בביצוע העבירה  .13.3.6

 הזדמנות להשמיע את טיעוניו. לספקתן ילאחר שי    
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 כללי .14

   תיראה  הספקמבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל התחייבות הכלולה בהצעתו של  .14.1

  .זה במפורש זה, והיא מחייבת את עורך הדין כאילו נכתבה בהסכם ככלולה בהסכם 

  מהקבוע בהצעתו תיחשב כהפרה של ההסכם, אלא אם כן  הספקכל חריגה של  .14.2

 התקבל עליה אישור המוסד מראש ובכתב. 

אי מימוש זכות המגיעה למי מהצדדים על פי ההסכם לא ייחשב כויתור של אותו צד .14.3

 על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

סיון או הגנת פרטיות בנוגע ימוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או ח הספק.14.4

למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המוסד, אשר יש להם נגיעה לאופן ביצועו של 

 זה. הסכם

שיון, שהיוו תנאי לזכייתו במכרז או היוו יחלה חובה לחדש כל אישור או ר הספקעל .14.5

שיון כאמור יהווה הפרה יחידוש האישור או הר-בסיס להערכת הצעתו במכרז. אי

 יסודית של ההסכם.

זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם.14.6

 .הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים .14.7

 בלשון זכר, משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.

 זה הינה לבית המשפט המוסמך בירושלים. סמכות השיפוט המקומית לגבי הסכם.14.8

תה מצד אחד למשנהו עפ"י הוראות הסכם זה או עפ"י כל דין יכל הודעה שיש לת.14.9

בכתב ותישלח בדואר רשום, או בפקס עם אישור קבלת הפקס, או בדואר תיעשה 

אלקטרוני עם אישור קבלתו, וזאת על פי כתובות הצדדים המופיעים בסיפא לחוזה. 

שעות משעת המסירה בבית הדואר,  72מכתב רשום ייחשב כנמסר לתעודתו כעבור 

ם קבלת הודעת פקסימיליה או הודעה בדואר אלקטרוני תיחשב כמתקבלת ע

 האישור על קבלתה.

 

  –היררכיה בין המכרז להסכם .15

      המשלים זה את זה. המצורף לו )על נספחיו( מהווים מסמך אחד המכרז וההסכם.15.1

מאמץ ליישב בין  יעשה בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם.15.2

 שני הנוסחים.

יגבר נוסח  ח ההסכםבנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוס.15.3

 ההסכם.

 היועץ המשפטי של המוסד הוא הממונה על ביצוע ההסכם מטעם המוסד.  .15.4

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם הן:.15.5
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 , ירושלים.13המוסד לביטוח לאומי, שדרות ויצמן  – המוסד

 

 ________________________________. – הספק

 

 לראיה באו הצדדים על החתום

 נקובים בראש ההסכםבמקום ובתאריך ה

 

 

_______________________         ______________________

 עורך   הדין                                המוסד לביטוח לאומי        

 

 

_______________                                                _____________________ 

 אישור חשבת המוסד                                                              ת א ר י ך      
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 מחשוב במשרד המציעתשתיות  –י"ג נספח 

 סוג התשתית

נא לסמן וי 

בכל סעיף 

)במידה 

 וקיים(

  עמדה אחת לכל עו"ד במשרד(עמדות המחשב )מינימום  קיום 1

  משפטיות  קיום תוכנות מחשב 2

  נט המשפט קיום ממשק למערכת  3

  לחיבור למערכות המוסד+ ממשק  ת בין המחשביםרשת תקשור 4

  מחשבים ברמת תחזוקה ורמה טכנית נאותה 5

 

 

____________         __________________ _________________ 

 המציעחותמת     חתימת המציע                 תאריך
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 ום מערכת ארגוניתתצהיר בדבר קי – דנספח י"

 

מציע כי הבזאת צהיר מ_____________,  הריני, עו"ד _____________ במשרד המציע,

 מנוהל כמערכת אורגנית וארגונית אחת ומדווח לרשויות השונות כגוף אחד. הינו משרד ש

 

 כי אני משמש מורשה חתימה במשרד המציע.  בזאת צהירמהריני 

 

 

 

 _________  תפקיד:_______________ חתימה:_________ /יתשם מורשה

 חתימה וחותמת: _______________________

 

 

 

 

 

 

 אישור עורך/ת הדין

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

במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' 

מו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן _____________ שזיהה/תה עצ

אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

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

 

___________            ______________________       _____________ 

  

 חתימת עו"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין               ך תארי     
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 תצהיר בדבר היעדר הרשעות –נספח ט"ו  

 

_, להצהיר הריני, עו"ד _____________ , מורשה חתימה במשרד המציע ____________

ש עמה קלון ולא לא הורשע בעבירה שי כי אף אחד מהשותפים ומעורכי הדין השכירים במשרד

 עה מחברותו בלשכת עורכי הדין. הוש

 

 

 

 חתימה:__________________  תפקיד:_______________  /יתשם מורשה

 חתימה וחותמת: _______________________

 

 

 

 

 

 

 אישור עורך/ת הדין

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

שר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' במשרדי א

_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן 

אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

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

 

___________            ______________________       _____________ 

  

 חתימת עו"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין               תאריך      
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 מפ"ל -נספח ט"ז 
 

 (מהציון הסופי %50) - )(Q ציון איכות
 

 (מציון האיכות %30י הסף )לתנא 4.2עפ"י סעיף  – מקצועי איש קשרניסיון  .1

 נקודות  0שנות ניסיון                   10

 נקודות 10 שנות ניסיון 11-12

 נקודות 20 שנות ניסיון 13-15

 נקודות 30 שנות ניסיון ומעלה 16

  

 מציון האיכות( %25)ניסיון  מקצועי צוות מוצע  .2
 
 נות ייצוגיות וחדלות פירעון(,תובע נזיקיןמסחרי, -)כולל אזרחי הליטיגציה לתחום  א.

לפחות בתחום עבורו שנים  5ניסיון בעל : עו"ד (מלבד איש הקשר)עו"ד בצוות  4סה"כ 
שנות הניסיון ישמשו לניקוד הצוות המוצע ויילקחו  .עו"ד נוספים 3-ומוגשת ההצעה 

 . 20משנות הניסיון שמילא המציע בטבלה בעמ' 
 

 ן הבא: הניקוד עבור הצוות המוצע ייעשה באופ
עבור כל שנת  1שנים תינתן  5עד  0עבור כל עו"ד בצוות המוצע שהינו בעל ניסיון של 

 נקודות וכן הלאה(.  1שנות ניסיון יינתנו  1)עבור  נק' לעו"ד 5ועד למקסימום של ניסיון 
 

לפחות בתחום עבורו שנים  5שלגביו נדרש בתנאי הסף ניסיון של עבור עו"ד בצוות המוצע 
ועד  5 -מעבר לשנת הניסיון הנקודה עבור כל שנת ניסיון  1תינתן  צעהמוגשת הה

שנות ניסיון  6נקודות, עבור  0שנות ניסיון יינתנו  5)עבור  נק' לעו"ד 10למקסימום של 
 נקודה וכן הלאה(.  1תינתן 

 
 
עו"ד  :)מלבד איש הקשר(עו"ד בצוות  2סה"כ , פליליו מכרזים, דיני עבודה לתחומים  ב.

. שנות הניסיון [שנים לפחות בתחום עבורו מוגשת ההצעה ועו"ד נוסף 5ניסיון של בעל 
ישמשו לניקוד הצוות המוצע ויילקחו משנות הניסיון שמילא המציע בטבלאות בעמ' 

 )בהתאם לתחום אליה מוגשת ההצעה(.  24,25,26
 

 הניקוד עבור הצוות המוצע ייעשה באופן הבא: 
נק' עבור כל שנת  1שנים תינתן  10עד  0ו בעל ניסיון של עבור עו"ד בצוות המוצע שהינ

 נקודות וכן הלאה(.  1שנות ניסיון יינתנו  1)עבור  נק' לעו"ד 10ועד למקסימום של ניסיון 
 

לפחות בתחום עבורו שנים  5שלגביו נדרש בתנאי הסף ניסיון של עבור עו"ד בצוות המוצע 
ועד  5 -מעבר לשנת הניסיון הניסיון נק' עבור כל שנת  1.5יינתנו מוגשת ההצעה 
שנות ניסיון יינתנו  6נקודות, עבור  0שנות ניסיון יינתנו  5)עבור נקודות  15למקסימום של 

 נקודות וכן הלאה(.  1.5
 

עפ"י הטבלאות המצורפות, עו"ד לכל הבדיקה תסכם את שנות הניסיון הרלוונטיות  ועדת
 נות הניסיון הנצבר כמפורט לעיל. ותנקד כל צוות בהתאם לסך ש כאמור לעיל,

 
)ללא חצאי שנים או  אך ורק שנות ניסיון מלאותיימנו  ,לעניין שנות הניסיוןיודגש כי 
 חודשים(.
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 מציון האיכות( %30) המציעמומחיות ומקצועיות  .3

 
הדין ייבדקו ע"י נציגי המוסד לפי שיקול דעתם ומיטב הבנתם. הציון ייקבע -כתבי בי

 תאם לקריטריונים להלן: בה
  

אופן הניתוח והתמודדות עם סוגיות 
    מקצועיות

 נקודות 20

 נקודות 5 כושר ביטוי בכתב ומומחיות 

 נקודות 5 התרשמות כללית 

  

 ( ייפסל. 30נקודות )מתוך  21-מציע שיזכה בקריטריון זה לציון סופי של פחות מ
 

 
 

 מציון האיכות( %15) תשתיותנספח ה .4
 

 )נספח י"ג( שצירף המציע ותנקד אותו כדלקמן: ח התשתיותספועדת הבדיקה תבחן את נ 
 נקודות. 3-וי בנספח ינוקד ב-כל סעיף שיסומן ב 

 
 

    

 יחושב בנפרד עבור כל תחום אליו הגיש המציע הצעתו.  ציון האיכותניקוד 
 

 


