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  כללי .1

 מיפוי ותיעוד, איתור :למתן שירותיהצעות  בקבלתמעוניין ") המוסד: "להלן(המוסד לביטוח לאומי  1.1
   .רחבי הארץב לחללי פעולות איבה  מצבות

  :כוללים השירותים המפורטים במכרז זה 1.2

על פי רשימת חללים , 1851החל משנת  ופעולות איבה שנפל יחללשל  םאיתור מקום קבורת 1.2.1
 .קברים הקיימים כעת במלאי 4000 -מדובר באיתור כ במכרז זה  .המוסדשיעביר 

 .רישום מדויק של מקום המצבה -מיפוי  1.2.2

 .צילום ברור של המצבה - תיעוד  1.2.3

קובץ יועבר לביטוח הלאומי כברחבי הארץ י פעולות איבה חלל מצבות מיפוי ותיעוד, איתור 1.2.4
 )"שירותים נדרשים"( למכרז 11בסעיף  בהתאם למפורט נתונים השמור על גבי מדיה מגנטית

  .   ביותר שהצעתו תזכה בציון המשוקלל הגבוה ,מציע בהמוסד יבחר  1.3

  בלעדית למוסד  הנתונהעם אופציה , שלוש שניםלתקופה של הסכם במכרז ייחתם זוכה בין המוסד ל 1.4
  .תקופות נוספות בנות שנה כל אחת בשתילהארכת תקופת ההתקשרות 

  עמוד כל על חתום לעל המציעים , בנוסף .לחתום על נוסח ההסכם המצורף למכרז זההזוכה מתחייב  1.5
   .במועד הגשת ההצעה הצעהולצרפו למסמכי ה, בהסכם המצורף למכרז זה

    .חתםימכרז זה יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם שיב המציעהמכרז והצעת 

  והמציעים מוותרים , הבלעדיהמוסד רשאי לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש לפי שיקול דעתו  1.6
  .במקרה זה תימסר הודעה בכתב למציעים . על זכותם לדרוש את אכיפת המכרז

  

 . המוסד אינו מתחייב לספק לזוכה היקף עבודה מינימאלי 1.7

  :קשר לצורך המכרז ישא .2

  02-5352417: פקס,   מנהלת תחום אגף נפגעי פעולות איבה –ה סרוסי יגל: שם
  .  ירושלים, 13שדרות ויצמן :  כתובת

 galias@nioi.gov.il:  מייל

  ובירורים  שאלות הבהרה ,מסמכי המכרז .3

  :מסמכי המכרז 3.1

והנוסח , )www.btl.gov.il(מסמכי המכרז יהיו זמינים לעיון באתר האינטרנט של המוסד  3.1.1
  .המופיע בו הוא הנוסח המחייב

אין בהורדת חוברת . מאתר האינטרנט של המוסד ללא תשלוםהמכרז להוריד את קובץ ניתן  3.1.2
  .משום יצירת בעלות עליו, בכל דרך שהיא, המכרז מהאינטרנט או בהעתקתו

  :נוהל העברת שאלות ובירורים 3.2

  :פקס הקשר באמצעותיש א לאיש להפנות , שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז 3.2.1

שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא (  galias@nioi.gov.il דואר אלקטרוני או , 02-5352417
 ). יענו

פרטי השואל וכתובת דואר  ,מספר הסעיף הרלבנטי במכרז, הפניה תכלול את פרוט השאלה 3.2.2
 . למתן מענה אלקטרוני

יתקבלו שאלות לא  .המפורט בטבלת התאריכים  לתאריךיש להעביר את שאלות ההבהרה עד  3.2.3
 .  לאחר מועד זה

ניתן   .עד לתאריך המפורט בטבלת התאריכיםיפורסמו לשאלות ההבהרה המוסד שובות ת 3.2.4
  ,  אתר האינטרנט של המוסדבאת קבצי שאלות ההבהרה ותשובות המוסד  יהיה לראות

לינק "תחת הקישור , תחת שם המכרז, במדור מכרזים  http://www.btl.gov.il: בכתובת
 ".?:ת"לשו

  .המכרז והוראותיומהוות חלק בלתי נפרד מתנאי תשובות המוסד לשאלות ההבהרה  3.2.5
 / המציע  חתומים על ידי, על המציעים לצרף להצעתם תדפיס של כל קבצי הבהרות המוסד

 .מטעמומורשי החתימה 

  .לא יתקיים כנס מציעים :מציעיםכנס  3.3
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                                הגשת ההצעהאופן  .4

  .למכרז 'גנספח  –על גבי טופס ההצעה , ההצעה תוגש מודפסת בשפה העברית 4.1

  מנע את   תבהדבקה או בספירלה או בכל דרך ש כרוכים זהים בשלושה העתקיםאת ההצעה יש להגיש  4.2
המכרז אך ללא שום סימן מזהה ' עם ציון שם המכרז ומסבמעטפה סגורה וחתומה , פירוק החוברת

  .של המציע

  .במעטפה סגורה ונפרדתיש להפריד בין הצעת המחיר ובין שאר ההצעה ולהגיש את הצעת המחיר 

 ליוםעד  ירושלים, 13 שדרות ויצמן, תיבת המכרזים במוסד לביטוח לאומיאת המעטפות יש למסור ב 4.3
    .המכרזעל המעטפה ירשם מכרז מספר . 12:00שעה עד ה 23.11.2011   רביעי

  .ל לא תידון על ידי ועדת המכרזים"הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד הנ

בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או  .ההצעות יוגשו למוסד במסירה ידנית בלבד 4.4
  .בפקס

הצעה שתגיע במועד מאוחר . לעיל היא על אחריותו הבלעדית של המציע הגשת ההצעה במועד המצוין 4.5
  .יותר לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים ותוחזר למגיש

  .המוסד רשאי לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות כל עוד לא חלף מועד זה 4.6

  ההצעה מבנה .5

  .למכרז 'נספח גבההצעה תוגש במסגרת הטופס המצורף  5.1

 ולסמן על כל מסמך, למכרז 'א בנספחעל המציע לצרף להצעתו את מכלול המסמכים המפורטים  5.2
  .למכרז הוא מתייחס 'אמצורף על ידו להצעה לאיזה סעיף בנספח ה

 להשלים או לתקן כל מסמך שהושמט, לועדת המכרזים מסור שיקול דעת לאפשר למציע לצרף 5.3
  .טעות בתום לב עקב מהצעתו

  ההצעות תוקף .6

.  31.5.2012:  דהיינו עד ליום, חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות 6ההצעה תהא בתוקף במשך  6.1
  .עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה, המציע מתחייב בזאת להארכת תוקף הצעתו

  וזאת למקרה שבו , יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז 90תעמודנה בתוקפן שלא תזכנה ההצעות  6.2
בנסיבות מעין אלה תהיה ועדת . יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עמוהזוכה במכרז 

 .להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה במכרז) אך לא חייבת(המכרזים רשאית 

שהיא  וזאת מכל סיבה, תסתיים טרם זמנה אם ההתקשרות החוזית שבין המוסד לבין הזוכה במכרז 6.3
) אך לא חייב(יהיה המוסד רשאי , )כל סיבה שהיא וכדומהביטול ההסכם מ, הפרת ההסכם: כגון(

זאת בתנאי שבמועד קבלת ההחלטה . לבחור כזוכה במכרז במציע שהצעתו הגיעה למקום השני
 .מתקיימים באותו מציע התנאים שאפשרו לו להתמודד ולזכות במכרז

  ההצעה ועל המכרז על בעלות .7

  :בעלות על המכרז והשימוש בו 7.1

  .   בלבד הצעתםלצורך הגשת  למציעיםמכרז זה הוא קניינו הרוחני של המוסד אשר מועבר 
  .אין להעבירו לאחר או לעשות בו שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה

  :בעלות על ההצעה ושימוש בה 7.2

למציע תהא האפשרות להשתמש בהצעה .  הצעת המציע והמידע שבה הם קניינו הרוחני של המוסד
במסגרת , צעת המציעהמוסד מתחייב לשמור את תוכן ה.  לגבי הצעות לגורמים אחריםובמידע שבה 

, למעט מסירת מידע(הנדרשת ולא לעשות שימוש בהצעת המציע אלא לצורכי מכרז זה חובת הסודיות 
חוק חובת : "להלן( ויותקנות 1992-ב"הקשור להצעות כמתחייב בחוק חובת המכרזים התשנ

  ")).המכרזים
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  בהצעות עיון .8

יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את , המציע מצהיר כי ידוע לו שעל פי חוק חובת המכרזים
מצהיר המציע כי אין לו התנגדות לכך ואין צורך לבקש ממנו רשות להראות , כמו כן.  הצעתו במידה וזכה

אילו סעיפים בהצעתו ) לסעיף זה בתשובתו(על המציע לציין מראש . בכפוף לחוק חובת המכרזים, את הצעתו
י שיקול דעתה להציג כל מסמך "ועדת המכרזים תהא רשאית עפ, למרות זאת.  חסויים להצגה למתחרים

  .שלהערכתה המקצועית אינה מהווה סוד מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים
  

, 1993-ג"תשנ, חובת המכרז ות תקנותעדת המכרזים תאפשר לעיין במסמכי המכרז בהתאם להוראו 8.1
  .ובהתאם להלכה הפסוקה, 1998 –ח "תשנ, חוק חופש המידע

חלקים " –להלן (עסקיים מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות  8.2
 שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז יציין במפורש ,")סודיים

, יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד משמעי, בהצעתו מהם החלקים הסודיים
  .הפרדה פיזית יפריד חלקים אלה מכלל ההצעהובמידת האפשר 

 מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים 8.3
  .אם יוכרז כזוכה במכרז, אחרים

        בהצעותיהם של עה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גםסימון חלקים בהצ 8.4
       ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים , המציעים האחרים

  .האחרים

 אשר תפעל, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, יודגש 8.5
  .בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית בנושא זה

תיתן על , החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעה שהמציע הגדירם כסודיים 8.6
ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות , כך ועדת המכרזים התראה למציע

  .העניין

       תודיע על כך למציע  בטרם מסירת החומר לעיונו של , מכרזים לדחות את ההשגההחליטה ועדת ה 8.7
  .המבקש

       מאפייניו של המציע וזהות הלקוחות שצוינו על ידי המציע , המחיר המוצע על מרכיביו השונים, יודגש 8.8
מתו הסכ מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את. בהצעתו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי

  .לאמור בסעיף זה

 במכרז להשתתפות סף תנאי .9

  :רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על תנאי הסף המפורטים להלן
 

להגיש אישורים  יש .עוסק מורשה / דיןכל י "ם עפורשתאגיד : על המציע להיות בעת הגשת המכרז 9.1
  ).1(ג: מתאימים להוכחת סעיף זה בהתאם לנספח

  :של המציע פעילות וניסיוןהיקף  9.2

בביצוע של לפחות ניסיון  צבר זה הוא מכרזהצעתו להגשת שנים שקדמו לה 5-כי בעל המציע להוכיח 
לעניין זה מדובר בפרוייקט שאינו עוסק בהכרח ( מכרזהלפרוייקט נשוא  פרוייקט אחד הדומה באופיו

יש . 1.2.1אמור בסעיף כ כרז זהלערך מהיקף פרויקט מ 50%-לא ירד מ היקפואשר ) במיפוי קברים
  ).4(ג לאמור בנספחלהמציא אישורים בהתאם 

  :מנהל הפרויקט 9.3

 :כאמור במכרז זה העומד בתנאים להלן השירותים לביצוע פרויקט מנהל מנותלהמציע  על

 . המוצע להיות בעל תואר ראשון לפחות הפרויקטעל מנהל  9.3.1

של לפחות שני בניהול ניסיון  המוצע הפרויקטמנהל  צברהשנים  10- על המציע להוכיח כי ב 9.3.2
לעניין זה מדובר בפרוייקט שאינו  המכרז( נשוא המכרז לפרויקטפרויקטים הדומים באופיים 
   )3(ג: בהתאם לנספח אסמכתאותיש להמציא  .)  עוסק בהכרח במיפוי קברים

  

  העדר הרשעות 9.4

ז "התשמ ,המינימום עו בעבירה לפי חוק שכרהמציע מצהיר כי הוא ובעל זיקה אליו לא הורש 9.4.1
  .)'בהתאם לנספח ח( 1987–

רה לפי חוק עובדים המציע מצהיר כי הוא ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבי 9.4.2
בשנה שקדמה , 1991 –א "התשנ, )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(זרים 

 .מכרז זהלמועד פרסום 
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לכל אחת מהשנים  ,מ"לא כולל מע₪  200,000לפחות של מחזור כספי שנתי  להיות בעלעל המציע  9.5
  . 'וח חתום כמפורט בנספח "יש לצרף אישור רו .2008,2009,2010

אכיפת ניהול ( על המציע לצרף למסמכי המכרז אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  9.6
ח לרשויות המס המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדוו, 1976-ו"התשל) חשבונות

  . כחוק

פי -וזאת על. המוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם, פרטי מורשי החתימה מטעם המציעיש לצרף  9.7
  .למכרז) 2(בנספח גהנוסח המצורף 

מחוקי  כמתחייב, המאשר כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו, יש לצרף תצהיר 9.8
, במידה שחלים עליו, ההסכמים האישיים החלים עליוההסכמים הקיבוציים ו, צווי הרחבה, העבודה

כמו כן על המציע לצרף תצהיר . לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים;ובכל מקרה 
   .'ט נספחבנוסח ב" דרשקיום חובות בעניין זכויות עובדים כנ"

  הגשהערבות  9.9

של  או בנקאית לטופס ההצעה ערבותכתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לצרף  9.9.1
חברת ביטוח ישראלית שקיבלה אישור מהחשב הכללי במשרד האוצר לתת ערבויות               

₪  10,000בסכום של , על שם המציע כמצוין בתעודת התאגדותו, במכרזים ממשלתיים
    .למכרז' פי הנוסח המצורף בנספח ד-וזאת על ,  31.5.2012  תהיה בתוקף עד ליוםש

ערבות שתוגש בנוסח שונה  .ב"רבות תניות אשר אינן מצוינות בנוסח המצאין להוסיף לע
  .תפסול את המציע על הסף' מהמופיע בנספח ד

תהיה ועדת המכרזים רשאית , בנסיבות של התארכות תהליך בחירת ההצעות מכל טעם שהוא 9.9.2
כפי שתמצא , לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הערבות בתקופה נוספת) אך לא חייבת(
  .הארכת תוקף הערבות לבקשת המוסד שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה -אי. נכוןל

בנסיבות בהן חזר בו , כולו או חלקו, ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות 9.9.3
מציע מהצעתו לאחר פתיחת תיבת המכרזים או בנסיבות בהן מציע שזכה במכרז סירב 

ערבות ביצוע או סירב למלא דרישה  למסורסירב , רזלחתום על ההסכם המצורף למפרט המכ
ובכלל זה בהסכם , במפרט המכרז על נספחיו, אחרת שבה הוא מחויב בהתאם לקבוע בהצעתו

  .המצורף למפרט המכרז

מצורפת ערבות " –המציע יציין על עותק ההצעה שאליה מצורפת הערבות המקורית  9.9.4
  ". מקורית

במכרז לאחר סיום הליכי המכרז או עם פקיעת הערבות או הערבות תוחזר למציעים שלא זכו  9.9.5
  .לפי המוקדם מביניהם, עם חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז

  מציע שיזכה במכרז יידרש להחליף את ערבות ההצעה בערבות ביצוע צמודה למדד על סך 9.9.6
  .)להסכם 1נספח ( תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרותאשר , ₪ 20,000

   ביטוח 9.10

יזכה במכרז יחתום עם חברת ביטוח מוכרת על הסכם ו במידהעל המציע לצרף להצעתו התחייבות כי 
אשר  ,)'וטנספח ( ההתקשרות להסכם 12ביטוח לטובתו ולטובת המוסד העונה על הקבוע בסעיף 

  .להסכם 3כקבוע בנספח של המבטח הן  והאחריות גבולות הכיסוי

כלומר שהוגשה על ידי עסק , לחוק חובת המכרזים' ב2להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף  9.11
  ).'גראה נספח י( יצורפו אישור רואה חשבון ותצהיר כמפורט בסעיף האמור , בשליטת אישה

בתוך מעטפת הגשת  במעטפה נפרדתיש להגיש , הצעת מחיר - טופס הגשת הצעה, )5(את נספח ג 9.12
  .המכרז

ולהצהיר על כך , בכל תחומי מדינת ישראללהיות בעל יכולת איתור ציוני ) הזוכה(על נותן השירותים  9.13
  .במסגרת הצעתו

  .ל"או לא יצורפו אליהם המסמכים הנ/המוסד רשאי לפסול הצעות אשר לא יעמדו בתנאי הסף ו
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  אופן בחירת הזוכה .10

  :י השלבים הבאים"תעשה עפ, )בפריסה ארצית(לבחירת נותן השירות בחינת ההצעות 

  עמידה בתנאי סף -'שלב א 10.1

  .    לעיל 9דרישות המפורטות בתנאי הסף בסעיף בהתאם לכל הצעה תיבדק          
  .   ל תיפסל ולא תידון כלל"הצעה שלא תעמוד באחד מהתנאים הנ         

  )40%משקל (חישוב ציון האיכות  - ' שלב ב 10.2

  :בהתאם לקריטריונים הבאים ,ייבחן במבחן ציון איכות משוקלל, סףמציע שיעמוד בתנאי ה
    

               

משקל   -מופיע ב  קריטריון  סודר
  באחוזים

1.  
שירותים  מיפוי ותיעוד, איתורשל המציע ב ניסיון

  .הדומים למפורט והנדרש במכרז זה
  60%  )4(ג:  נספח

2.  
י המציע "של מנהל הפרויקט המוצע ע והכשרה ניסיון

שירותים הדומים למפורט  מיפוי ותיעוד, איתורל
  והנדרש במסגרת המכרז

  40%  )3(ג:  נספח

  

  

  .ז"ט נספחל ציוני איכות ב"ראה מפ  *

  )60%משקל (מחיר  תהצע –חישוב ציון עלות  - ' גשלב  10.3

  :באההקבל ציון עלות בהתאם למתכונת תהצעת המחיר של המציע 
  

כאמור בסעיף (מיפוי ותיעוד מצבה שהתקבל בעניינה מיפוי , המחיר המוצע של המציע לאיתור

  ]A[.המחיר המשוקלל מ 30% של תקבל משקל –)א(11.1.3
  

כאמור בסעיף (מיפוי ותיעוד מצבה שלא התקבל בעניינה מיפוי , המחיר המוצע של המציע לאיתור

  ]B[ .המשוקללהמחיר מ 70%של תקבל משקל  –)ב(11.1.3
  

  A  +0.70*B*0.30=  המחיר המשוקלל
  

 .100ציון  יקבל, של המציעים השונים המחירים המשוקלליםמבין כל  ביותרהמחיר המשוקלל הנמוך 
למרווח מהמחיר המשוקלל הנמוך ביותר ועד הגבוהה  שאר המחירים המשוקללים ידורגו באופן יחסי

 .וכך הלאה ביותר
  

  שקלול ציון איכות ועלות  –' דשלב  10.4

  :בהתאם למשקל הבא) מחיר(ייקבע ציון כללי שיורכב מציון איכות ועלות נשוא מכרז זה  הצעהכל ל
  40%: משקל ציון האיכות
      60%:  משקל ציון המחיר

  

  ) 06.0* ציון מחיר ) + (  04.0* ציון איכות =  ( הציון הכולל של המציע                     
  
  

וציונה עומדת בתנאי הסף המפורטים במכרז ה ,שהצעתו הטובה ביותר המכרזים תיבחר במציע ועדת 10.5
  .הגבוה ביותר והינ המשוקלל

 שקיבלה את הציון הגבוה ביותרועדת המכרזים רשאית שלא לבחור בהצעה , על אף האמור לעיל 10.6
ציע לעמוד בלתי סבירה באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המ את ההצעה אם מצאה, כאמור

 .זדמנות להציג את הצעתו ולהסבירהה זאת לאחר שנתנה למציע, בהתחייבויותיו
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  שירותים נדרשים מהזוכה .11

 כללי רקע 11.1

 :להלן( שבני משפחתם נפלו בפעולות איבהאגף נפגעי פעולות איבה מטפל במשפחות שכולות  11.1.1
 .פעולות איבה יהנצחת חללב ,בין היתר ,עוסק האגף. ")האגף"

  

  איבה פעולות חללי הנצחת 11.1.2

באמצעות אתר האינטרנט  איבה בדרכים שונות ביניהןחללי פעולות  תהנצחלפועל האגף   .א
 .נתונים אודות חללי פעולות איבה המציג, ") אתר לעד: "להלן( "לעד"

 לצורך זאתמיפוי ותיעוד של מצבות חללי פעולות איבה , איתור: שירותי לספק הזוכה על  .ב
  .לעד באתרשוטף  ועדכוןהוספת נתונים 

בהתאם למבנה  נתוניםל על גבי מדיה מגנטית בקובץ "הזוכה לשמור את הנתונים הנ על  .ג
 .לעדבאתר נתונים  עדכוןהוספה ולצורך ,שיקבע וימסר על ידי המוסד לביטוח לאומי

 

  רשימת חללים באגף של המוסד  פירוט 11.1.3
  : ותהכולל 1851החל משנת רשימות של חללים  ותהמוסד נמצא רשותב

רשימה עם :"להלן( גוש וחלקה בית עלמין: של מיפוי עםחללים  700- כשל רשימה   .א
 .")מיפוי

: להלן( גוש וחלקה, של בית עלמין חללים שלגביהם אין מיפוי 3,265- רשימה של כ  .ב
  .")רשימה ללא מיפוי"

  

 מתן השירותים במסגרת לבצע הזוכה שעל פעולות 11.2

 : זוכה לבצע את הפעולות הבאותעל ה 11.2.1

 )ישוב/כולל עיר(כתובת בית עלמין , שם בית העלמין –איתור   .א

 גוש וחלקה –מיפוי מצבה   .ב

 מצבההצילום /  תיעוד  .ג

 של כל החללים המפורטים" לעד"יצירת קובץ נתונים להוספה ועדכון פרטים באתר   .ד
 .המתואר לעיל 11.1.3 בסעיף 

  :ןקמכדל 11.1.3ת בסעיף והמפורט תורשימבהתאם ליבוצעו  המתוארות לעיל' ד-'פעולות א
גוש , הכוללת מיפוי של בית העלמין( רשימת חללים עם מיפוי –) א(11.1.3סעיף לעניין 
 .בלבד' וד' הזוכה לבצע את פעולות ג על): וחלקה

על הזוכה : חלקת הקבר/ בית העלמין   רשימת חללים ללא מיפוי –) ב(11.1.3סעיף עניין לו
 .'ד-לבצע את פעולות א

לעיל  11.2.1כאמור בסעיף הפעולות  כלשל  השלמתןרק מובהר בזאת כי , למען הסר ספק 11.2.2
 .מה ללא מיפויילעניין הרש, לצורך חישוב תשלום משימה/השלמת פעולהחשב כת

 

 איתור -' פעולה א 11.2.3

בהתאם  בו קבור החלל מקום קבורה /מצבה/ עלמיןהזוכה יבצע פעולת איתור של בית ה  .א
 ). ב( 11.1.3לרשימה המפורטת בסעיף 

 .מקום קבורתו של החלללהלן גורמים בהם ניתן להסתייע לצורך איתור   .ב

 חברות קדישא  .1

 רשויות מקומיות .2

 . כל גורם נוסף שיוכל לסייע באיתור מקום קבורתו של החלל .3

 .ב המידע מצוי בחזקת חברה קדישא והמועצה המקומיתוכי ר יצויין   .ג

איתור המצבות הינו הדרישה העיקרית במכרז זה וכי בכל מקרה על  כימודגש בזאת   .ד
האחריות לאתר את המצבות ולהסתייע לשם כך בכל אמצעי העומד , ועליו בלבד, הזוכה

 . לרשותו או שיכול לעמוד לרשותו



 2011) 2045(מ   מכרז מספר

 11

בכל עלות נוספת בגין הפעולות המצוינות לעיל מעבר לתמורה כפי  אהמוסד לא ייש  .ה
 ).הצעת המחיר(למכרז זה  13שתקבע כאמור בסעיף 

 

 : המצבה מיקום של מדויק רישום - מצבה מיפוי -' ב פעולה 11.2.4

 .)ב( 11.1.3סעיף כאמור ב( רשימה לפעולה זאת יבצע הזוכה   .א

 :על הזוכה לבצע מיפוי של מצבת החלל בהתאם לפרטים הבאים  .ב

 .חלקה, גוש .1

 . כל פרט נוסף הנחוץ לזיהוי ומיקום הקבר בבית העלמין .2

פורט בדבר מיקום ציון הסבר מעל הזוכה לתת  - ציון הקבר אינו בבית עלמיןו במידה .3
ר הקב מקום ברור של זיהוילצרף מפה של איזור ציון הקבר שתאפשר והקבר 

 .והדרכים אליו

 

 :  צילום המצבה/ תיעוד  -' פעולה ג 11.2.5

 :מצבהצילומים לכל ) 2( שני לכל הפחות  על הזוכה לבצע  .א

הצילום לאפשר קריאה של הכיתוב  על  ,צילום ברור ואיכותי: צילום של מצבת החלל .1
 .על המצבה

 .צילום אזור הקבר שיהיה בו כדי לסייע בזיהוי מיקום המצבה בשטח .2

 :צילוםהקריטריונים לאיכות   .ב

 .באמצעות מצלמה דיגיטאלית, מגה פיקסל לפחות 5גודל קובץ של  .1

 צבעוניצילום  .2

 

 :" לעד"פרטי החללים באתר  ועדכוןבניית קובץ נתונים להוספה – 'פעולה ד 11.2.6

  :חלל לקובץ נתוניםהוספת פרטי   .א

, )11.2.3-11.2.5סעיפים (כאמור לעיל , הפעולות 3סיום פעולה זו תבוצע לאחר  .1
 .בהתאם להנחיות שיובאו להלן

בקובץ נתונים לעיל המתוארות ' ג-בפעולות אאת כל המידע שנצבר לשמור על הזוכה  .2
 "). קובץ נתונים: "להלן(על גבי מדיה מגנטית 

או  Microsot Excell תוכנת  קובץ הבנוי במתכונת של :הנדרש הנתונים קובץמבנה  .3
 .ידרש מטעם המוסדיכל מבנה אחר ש

 :הכולל  Excelהמוסד לביטוח לאומי יעביר לזוכה קובץ  .4

 ) . דרכון. / ז.ת' מס, חד ערכי- חד(מספר מזהה של החלל   )א

 .שם פרטי של החלל  )ב

 .שם משפחה של החלל  )ג

  )במידה וקיים( יישוב, עיר, כתובת בית העלמין: בית העלמין  )ד

 .)במידה וקיים( גוש וחלקה בבית העלמין  )ה

 :יכיל את השדות כדלקמן שעל הזוכה להעביר הנתונים קובץ .5

/  לזהותעל פיו ניתן ) דרכון. / ז.ת' מס, ערכי חד-חד(מספר מזהה של החלל   )א
 ". לעד"בקובץ הנתונים לרשומה הקיימת באתר  רשומת החלל בין" להצליב"

 .שם פרטי של החלל  )ב

 .שם משפחה של החלל  )ג

 .  יישוב, עיר, בית העלמין כתובת: בית העלמין  )ד

 .לזיהוי ומיקום הקבר בבית העלמין ציםהנחו ים נוספיםפרט  )ה

 .העלמין גוש וחלקה בבית  )ו

    .פרט נוסף הנחוץ לזיהוי ומיקום הגוש והחלקה בבית העלמין  )ז

 .)'פעולה ג(11.2.5בהתאם לדרישות כאמור בסעיף  תמונת המצבה  )ח

י "מדי תקופה שתוגדר ע, יעביר הזוכה לנציג המוסד הקבצים המוגמרים את  .6
 .המוסד
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 ):קבצי עדכון( חלל פעולות איבהפרטי שוטף של עדכון   .ב

 ימצאוחללים חדשים שלא ת ההסכם שבין הצדדים יתווספו חלילה במידה ובמרוצ .1
קבצים עם  אגףלהעביר בהתאם לדרישת היהא על הזוכה בקובץ הראשוני שיועבר 

 .המתואר לעיל) א(11.2.6במתכונת סעיף  ל"הננתונים 

קובץ הלקבלת לזוכה  האגףיום מיום פניית  14תוך  הנתונים הנוספים יועברו למוסד .2
  .חדש

  

 י דרךאבנ  .12

 :שתי רשימות חללים המוסד יעביר לידי הזוכה 12.1

רשימה , כל חלל חללים לערך הכוללת מיפוי של בית העלמין וחלקת הקבר של 700רשימה בת   12.1.1
 )) א(11.1.3כאמור בסעיף ( עם מיפוי

 .רשימה ללא מיפוי, )ב(11.1.3יתרת החללים כאמור בסעיף רשימה של  12.1.2

 

 :דרך אבני 12.2
  :אבני הדרך כדלקמן על פילעיל  11הזוכה יתוגמל בעבור ביצוע השירותים הנדרשים כאמור בסעיף 

אבן 
  דרך

מכסת   פלח חללים נדרש
  ביצוע

  תמריץ  זמן מוקצב

רשימת  החללים כאמור   1
) א(  11.1.3בסעיף 

  ).רשימה עם מיפוי(

חודשים מיום  3   700
החתימה על הסכם 

  *.ההתקשרות

  

רשימת החללים כאמור   2
רשימה ) (ב(11.1.3בסעיף 

  ).ללא מיפוי

חודשים מיום  6  1000
החתימה על הסכם 

  * ההתקשרות

  

רשימת החללים כאמור   3
רשימה ) (ב(11.1.3בסעיף 

  ).ללא מיפוי

ועד  1000
2000   

חודשים מיום  12
חתימה על הסכם ה

  * .ההתקשרות

מיפוי ותיעוד , ביצוע מלא של איתור
ועד  1000ביצועים של  החל מכמות

יקבל הזוכה תוספת  –2000כמות של 
מהמחיר שנקבע בהסכם  %10של 

    **).המחיר המוצע(ההתקשרות 

רשימת החללים כאמור   4
רשימה ) (ב(11.1.3בסעיף 

  ).ללא מיפוי

2000 
  ואילך

חודשים מיום   18
החתימה על הסכם 

  .ההתקשרות

מיפוי ותיעוד , ביצוע מלא של איתור
ועד  2001 מכמות ביצועים שלהחל 

 –מיצוי מלא של רשימת החללים 
מהמחיר  %15יקבל הזוכה תוספת של 

המחיר (שנקבע בהסכם ההתקשרות 
  **).  המוצע

  

   קבלת רשימת החללים מאת המוסדו ∗

)ב( 11.1.3המחיר המוצע בגין ביצוע הפעולות הנדרשות עבור רשימת החללים כאמור בסעיף **      

 :התמריץ לקבלת תנאים 12.3

של מכסות הביצוע הנדרשות באבני הדרך יכול שיעשה בתקופת  מיפוי ותיעוד, האיתורביצוע  12.3.1
 . רק לאחר מיצוי אבני הדרך הקודמותינתן  מריץיחד עם זאת הת. זמן מקבילה

 12.2נתן בתנאי והזוכה יעמוד בלוח הזמנים כאמור בסעיף יי 3-4כאמור באבני הדרך  מריץת 12.3.2
 .לעיל

 11.1.3עניינו החללים הנמצאים ברשימות המוסד כאמור בסעיף , 12סעיף , למען הסר ספק 12.3.3
עדכון שוטף כאמור בסעיף (להבדיל מרשומות חדשות אם חלילה יהיו כאלו שיתווספו , בלבד

11.2.6.( 
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לשם קבלת התשלום בכלל והתמריץ בפרט רשאי הזוכה להגיש קובץ נתונים שיכיל לא פחות  12.3.4
 .  בלבד אחת לחודשהגשת קובץ נתונים תעשה . חללים 100-מ

  

עד  ,11.1.3כאמור בסעיף מסך כל החללים  50%של מינימום  מיפוי ותיעוד, על הזוכה לבצע איתור 12.4
 חשבהדבר י –במידה ולא יעמוד הזוכה במכסת מינימום זו להלן  12.5התאריך האחרון כאמור בסעיף 

ל יהא המוסד רשאי לסיים את ההתקשרות עם הזוכה במתן "במצב כנ. הפרה יסודית של ההסכםכ
 .   יום 30התראה בכתב בת 

 

חודשים  24 - מלא יחרוג  11.1.3למיצוי ביצוע של כל רשימות החללים כאמור בסעיף  אחרוןאריך ת 12.5
בתאריך זה על הזוכה להגיש למוסד רשימה המפרטת את ציוני החללים   ממועד החתימה על ההסכם

  .מיפוי ותיעוד מלא והסיבה בגינה נבצר מהזוכה לסיים את הביצוע כנדרש, שלא בוצע בעבורם איתור

  הצעת המחיר .13

 )5(ג: בנספח כאמור שתפורט בטופס הצעת מחיר) מ"לא כולל מע(ח "הצעת מחיר בש מציע יגישה 13.1
  . זה המצורף למכרז

  :הצעת המחיר תוגש בהתאם לקריטריונים הבאים 13.2

  % -משקל ב  תיאור קריטריון  קריטריון
  מחיר מוצע

פעילות בגין ל
  חלל אחד

  א
לעניין הרשימה ) 11.2.1סעיף ( 'ד-ו' פעולות ג

   'א 11.1.3כאמור בסעיף 
30%    

  ב
לעניין  11.2.1סעיף (' עד ד' פעולות א

  'ב 11.1.3הרשימה כאמור בסעיף 
70%    

  
  :שני המחירים המשוקללים סכוםהוא , העלות של המציעיקבע ציון לפיו , המחיר המשוקלל

  למחיר תיעוד מצבה לה קיים מיפוי הצעת המציעהמחיר המשוקלל של 
  . מיפוי ותיעוד מצבה מהרשימה ללא המיפוי, המחיר המשוקלל של הצעת המציע למחיר איתורו
  

הצעת המחיר כאמור , כלשהיא שלא במסגרת המוצע במכרז זההמוסד לא יכסה הוצאה  -יודגש 13.3
 ....)'וצילום וכהוצאות  ,אגרות ,נסיעות: דוגמת( שהיא וצאה נוספתכוללת כל הסופית והינה 

אופן בחירת ( 10 כאמור בסעיף , של המציע בחישוב הציון המשוקלל של הצעתו משקל הצעת המחיר 13.4
  .60%יהיה , )הזוכה

  תשלום נוהל  .14

לזוכה בהתאם  ישולמו, במכרז זה איתור מיפוי ותיעוד מצבות החללים כאמורבגין  התשלומים 14.1
  .)א(11.2.6כאמור בסעיף  הגשת קובץ הנתוניםל

   .חללים 100-של לא פחות מ)) א(11.2.6כאמור בסעיף ( מלאיםקובץ הנתונים שיוגש יכיל נתונים  14.2

אם בהתבצירוף חשבונית מס מקור לכל חודש  15-בהזוכה יגיש את קובץ הנתונים כאמור לעיל  14.3
  .חשבונית ומסמכים נדרשיםכולל  למחירים שייקבעו במסגרת הסכם ההתקשרות

  .י המוסד"אישור החשבונית ובאמצעות העברה בנקאית עיום מיום  30התשלום לזוכה יתבצע בתום  14.4

 .מ כחוק"לתשלום יצורף מע 14.5

 

בטופס האישור יצוין (המפורט אכן בוצע  שהשירות מותנה באישור מטעם המזמין ,לזוכה תשלוםה 14.6
אם התשלום יתבצע לאחר תקופה זו   .12התמריץ כאמור בסעיף מלווה מיוחד הנותן ביטוי גם לעניין 

ישלם המוסד ריבית בהתאם להוראות החשב הכללי כתוקפן מעת , מסיבות התלויות במוסד בלבד
  .חשב המוסד אלהזוכה תשלום הריבית מותנה בפניה מטעם . לעת

ותכלול את כל , הדו תהיה קריאשהחשבונית המוגשת על י זוכהידאג ה, כדי למנוע עיכובים בתשלום 14.7
  .הפריטים הנדרשים כפי שיסוכם עם המזמין

לא תהיינה כל דרישות או טענות למוסד בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר פרטים   זוכהל 14.8
י "כפי שיידרשו ע –ליקוי בדיווח /או חוסר במסמכים או חוסר, או פרטים לא נכונים, בחשבונית

  .או נציגות המוסד/והחשב 
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, ר שעליו לשלםכל גורם אחאו לעובדיו או ל/אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו והזוכה  14.9
 .תשלומים מהמוסדבקבלת 

  

  תנאי הצמדה 14.10

  חודשים 18 -חיות החשב הכללי של משרד האוצר וחשב המוסד לביטוח לאומי בנעל פי ה 14.10.1
למעט , הראשונים להתקשרות לא תהיה הצמדה על המחירים המוצעים במסגרת מכרז זה

  .במקרים המפורטים בהמשך

ביום האחרון להגשת ההצעות הידוע  לצרכןהמחירים מדד הבסיס ההתחלתי הוא מדד  14.10.2
 .למכרז

 6ולאחר מכן יעודכנו כל , חודשים יעודכנו המחירים בעליית המדד ממדד הבסיס 18בתום  14.10.3
 .חודשים

יעודכנו , לעומת מדד הבסיס 4%המדד עלה מעל , החודשים הראשונים 18באם בתקופת  14.10.4
 .חודשים 6כל ולאחר מכן יעודכנו , המחירים במועד זה לעומת מדד הבסיס

  

  .מכל טעם שהוא,  שלו חב לו זוכהבגין חוב שהלזוכה למוסד תהיה זכות עיכבון לגבי תשלומים  14.11

  .לא תהיה זכות עיכבון בגין חוב שהמוסד חב לו זוכהל 14.12

אין להתחיל לבצע את השירות האמור במכרז זה לפני שייחתם הסכם בין המוסד לבין הספק הזוכה  14.13
  .כדין

 חתימה על ההסכם .15

 .'וטנספח בב "המציע שזכה במכרז יוזמן על ידי המוסד לחתום על ההסכם המצ 15.1

  יידרש הזוכה במכרז להמציא למוסד את כל , וכתנאי לחתימתו, בעת החתימה על ההסכם 15.2
 .ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם, המסמכים

יהיה  במקרה כזה. להפרתויום ממועד קבלת ההזמנה לחתימה שקולה  30אי חתימה על ההסכם בתוך  15.3
וזאת מבלי שיהיה  כולה או חלקה, המוסד רשאי לחלט את הערבות שצורפה על ידי המציע להצעתו

 . שנגרם לו כתוצאה מההפרה בכך כדי לגרוע מזכותו של המוסד להיפרע מהמציע בגין כל נזק

מציע השני בטיבו לבחור ב) אך אינה חייבת(חתימה על ההסכם רשאית ועדת המכרזים -במקרה של אי 15.4
 .במקרה כזה יחול כלל האמור לעיל על הזוכה החלופי. כזוכה במכרז

 תוכן ההתקשרות ומשכה .16

 .י החלטת המוסד"עם גמר הליכי המכרז או עפתהא י הזוכה "תחילת מתן השרות ע 16.1

   ".שירותים נדרשים" 11בסעיף במכרז יהיה לבצע את העבודה כפי שהיא מוגדרת  זוכהעל ה 16.2

עם אופציה השמורה בלעדית , שלוש שניםהמוסד לזוכה במכרז ייחתם לתקופה של  ההסכם בין 16.3
  .נוספות לשנתייםלמוסד להארכת תקופת ההתקשרות 

ותהיה מותנית בהמצאת , התקשרות שהוארכה תהיה כפופה לכל התנאים המפורטים במכרז ובהסכם 16.4
הארכת הסכם , ת הביצועהארכת ערבו, כגון, כל המסמכים הנדרשים לצורך החתימה על הסכם זה

 . ל כפי שידרוש נציג המוסדוהכ', המצאת מסמכים הנדרשים על ידי רשויות המס וכו, הביטוח

יוארך תוקף , על סיום ההתקשרותימים  60מראש של במידה שלא תימסר על ידי המוסד הודעה  16.5
 .ההסכם אוטומטית לשנה נוספת
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 היררכיה בין המכרז להסכם .17

   יש לראות את . מהווה חלק בלתי נפרד ממסכמי המכרז, על נספחיו, ההסכם המצורף למכרז זה 17.1
 .כמסמך אחד המשלים זה את זה) על נספחיו(המכרז ואת ההסכם המצורף לו 

 .בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים 17.2

 .בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח ההסכם בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב 17.3

 , ביטויים המופיעים בלשון זכר; ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך 17.4
 .משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך

 .סמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה הינה לבית המשפט המוסמך בירושלים 17.5

  שמירת סודיות .18

נותן השירות ימסור מידע וידווח באופן בלעדי לנציגיו המוסמכים  .נו חסוייה חלליםההמידע אודות  18.1
נותן  .לא יעשה על שימוש אחר שאינו מפורט במכרז זה במידע הנובע מביצוע העבודה .של המוסד

  .השרות יחתום על הסכם שמירת סודיות עם חתימת ההסכם

וכל מידע שקיבל לגבי   , הזוכה מתחייב לשמור בסוד ידיעות ומידע שיגיעו אליו עקב ביצוע מכרז זה 18.2
מדיה מגנטית או כל מידע לגבי מערכות , טפסים, חות"דו: במסגרת זו כלולים בין היתר .החללים

  .י המכרז"וכל מידע אחר שהגיע אליו במסגרת ביצוע השירותים עפ, המידע

לא , ור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע מכרז זה וללא הרשאה מהמזמיןהזוכה מתחייב לשמ 18.3
יחולו על הזוכה הוראות , לעניין זה.  הזוכה ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלהימסור 

הזוכה מתחייב להחתים את כל עובדיו והמועסקים על ידיו .  ז"תשללחוק העונשין  119 -ו 118סעיפים 
  .על התחייבות לשמירת סודיות זהמכרז לצרכי 

דא שלא ייעשה בו כל שימוש ולוו, הזוכה ידאג לאבטח את כל המידע המגיע אליו במסגרת מכרז זה 18.4
כן יוודא השמדת כל הקבצים והרישומים של כל המשתמשים בתוכניות השונות בתום . אחר

  .י המוסד"אלא אם יידרש אחרת ע, ההתקשרות

ממי שאינו שותף  , או המשרתות אותו לצורך מכרז זה, ב שברשותוהזוכה ימנע גישה למערכות המחש 18.5
או ממי שלא חתם על , למכרז או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב

  .התחייבות לשמירת סודיות

הזוכה יחתום על הצהרה למחויבות שמירת סודיות וכן יחתים את כל עובדיו והמועסקים על ידו  18.6
  .למוסדעותק מההצהרה יועבר , על התחייבות לשמור סודיות, זהלצורך מכרז 

   א"הזוכה ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ 18.7
, )תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(ותקנות הגנת הפרטיות  )1981(

  .)1986( ו "התשמ

בהתאם " מאגר מידע"או נאספו על ידו במסגרת מכרז זה מהווים /ים אשר הגיעו אל הזוכה ואם נתונ 18.8
החזקתו והשימוש בו , תהיה אחריות לנוהל רישומו )1981(א "להגדרת חוק הגנת הפרטיות תשמ

אין האמור גורע מהיות הנתונים  כל עוד לא יקבע אחרת בהסכם זה, מוטלים על הזוכה, לחוק בהתאם
  .מוסד לביטוח לאומיבבעלות ה

  .כל חומר שיימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שיידרש לכך מוסדהזוכה יחזיר ל 18.9

  הצעה מסויגת או מותנית .19

 - המכרז חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות 19.1
  .ועדת המכרזים תפסול הצעות מסויגות או מותנות

 לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או ) אך אינה חייבת(ועדת המכרזים רשאית  19.2
  .כולה או במקצתה, פה להצעה–בעל

  
  
  
  

      בכל המסמכים )  שותפות' פ או מס"ח' מס :לדוגמא( על המציע לוודא כי המספר המזהה  :לתשומת לב
אם וככל . יהיה זהה) 'יות המס וכדאישורי רשו, לרבות תעודת ההתאגדות( המוגשים מטעמו

הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך / על המציע לצרף אישור , שאין התאמה במספר המזהה
  . ההתאמה -בדבר אי

, ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים לאלה המפורטים לעיל
  .אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז
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  איש קשר .20

בביצוע של  שיהיה אחראי לקשר עם המוסד בכל נושא הנובע והכרוך יעמיד לטובת המוסד איש קשר המציע 
העבודה של המוסד ובכל ימי  המציע ידאג כי איש הקשר יהיה זמין לפניות המוסד בכל שעות . הסכם זה

 .העבודה בשבוע של המוסד

 הקשר וכן יודיע למוסד עלהמציע יודיע למוסד במועד חתימת ההסכם  את שמו של איש  20.2.1
 .או הפסקת פעולתו מיד עם כל שינוי כאמור/החלפתו ו

, הן בכתב והן בהודעת מייל לאיש הקשר, י המוסד הן בטלפון"כל הודעה שתימסר ע       20.2.2
 .תחשב כהודעה שנמסרה 

צד להסכם לא ייחשב כמוותר על זכות המוקנית לו לפי הסכם זה או על פי כל דין אלא אם  20.2.3
 .דבר בכתב ובחתימתו של המורשה מטעמונעשה ה

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות  20.2.4
  .הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו, מצג, והם מבטלים כל הסכם ,הצדדים
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  מכרזל םנספחי
  

 
  

  ח שלמות ההצעה             "דו  -' נספח א

  
  :  פרטי המציע

  

  :שם המציע
  

_________________________  
  ___ -________ :        המציע' טל

  :כתובת המציע
  

_________________________  
  יישוב             מיקוד'              רחוב                  מס 

  ___ -_____ ___: פקס של המציע

  :שם איש הקשר
  

_________________________  
  ___ -________ :  איש הקשר' טל

  

  :ומבטיחים את שלמות ההצעה, ידי-כל הנתונים המובאים להלן נבדקו מולאו ונחתמו על
  

אישור   סעיף במכרז  הנתון  'מס
המציע 

להמצאות 
  בהצעה

    4.2  עותקים של ההצעה 3  .1
    )5(נספח ג,  9.13  הצעת המחיר במעטפה נפרדת  .2
    9.1  עוסק מורשה /תעודת התאגדות   .3

    9.6  אישור ניהול ספרים  .4
  טופס הרשמה ותצהיר המציע  .5

  
    'נספח ב

, ))4(ג-)1(נספחים ג( טופס הגשת ההצעה על כל חלקיה  .6
תעודות , קורות חיים, איש קשר, מורשי חתימהכולל 

  ואסמכתאות נדרשות

9.2 ,9.3 ,9.7 ,9.14 ,
  )4(ג-)1(נספח ג

  

    'נספח ד,  9.10  )'בנוסח שמובא בנספח ד(ערבות הגשה מקורית   .7
    'נספח ה   הצהרת המציע חתומה  .8
    'נספח ו, 9.5  אישור רואה חשבון על המחזור הכספי  .9

    'נספח ז  הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות  .10
הצהרת המציע שלא הורשע בעבירה לפי חוק עובדים   .11

  זרים ושכר מינימום
    'נספח ח, 9.4

    'נספח ט, 9.9  תצהיר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים      .12
    'ינספח , 9.4  הרשעות קודמות או העדרןהצהרה בדבר   .14
    'אינספח   פשיטת רגל והעדר תביעות אי תצהיר   .15
    'בינספח   תצהיר ניגוד עניינים   .16
  , 9.12  והמציע תאגיד בשליטת אישהאישור במידה   .17

  'גינספח 
  

 נספח, 'יד נספח, 9.11  אישור עריכת ביטוחיםהתחייבות בנושא ביטוח ו  .18
   להסכם 3

  

חתימה  – )בכל עמוד(חתימה על הסכם התקשרות   .19
  וחותמת

    'וטנספח 

    להסכם 2נספח    חתימה על הצהרת סודיות   .20
חתימה וחותמת על כל  – חתימה על מסמכי המכרז  .21

  עמוד
    

  
  

____________________         _____      
                 תאריך                        שם וחתימת המציע                                 

  

  .המכרזאך בכל מקרה יש לבדוק היטב ולצרף את כל הדרוש במסמכי , יודגש כי הרשימה לעיל רוכזה לנוחותכם*  
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  ותצהיר המציע טופס הרשמה   -' בנספח 
  

מיפוי ותיעוד קברים של חללי , מתן שירותי איתור   -________   'לצורך הגשת הצעה למכרז מס טופס רישום
  .פעולות איבה ברחבי הארץ

  
  . _________________________________  :שם המציע

  
 .______________________: עוסק מורשה./פ.ח' מס

     _____________,  :טלפון,  _____________________________________ : כתובת המציע

  ._____________________: ל"דוא ,_____________ :פקס_____________ ,  : טלפון נייד

 ._______:   פועל משנת

  

 : פרוייקטמנהל 

  ______________________: תפקיד אצל המציע___________________________     : שם

  _____________ , :טלפון ________________________________,:כתובת

  .______________________________: ל"דוא

  

 .__________________ :תפקיד ,_______________ :מורשה החתימה מטעם המציע

  

  :איש הקשר מטעם המציע

    _____________,  :טלפון .__________________ :תפקיד ,________________שם 

  .___________________________:  ל"דוא  ,____________ :פקס  ____________,  :טלפון נייד

  
ובכלל        ידוע לי כי כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות המוסד רשאי לתקן את מסמכי המכרז 

  . או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות/לבטלו ו זה 
  

  הצהרת המציע
  

זאת ו, מיפוי ותיעוד של חללי פעולות איבה ברחבי הארץ, איתור -אני החתום מטה מציע בזאת את שירותי  
  .בהתאם לתנאי המכרז

  

ביכולתי  וכי, אני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי מכרז זה
י כל תנאי המכרז ואני מתחייב למלא אחר כל התנאים "הכספית והארגונית לספק את השירות עפ, המקצועית

  . והדרישות לשביעות רצונכם המלאה
  

הידע וכל האמצעים האחרים הדרושים על מנת לאפשר לנו לבצע את , החומרים, הציוד, ברשותי כוח האדם
ה ימשיכו להיות ברשותי עד מילוי מלא של דרישות המוסד בהתאם ואל, העבודות בהתאם לדרישות המוסד

לרבות בתקופות הארכתו אם , י מכרז זה"י התחייבויותינו בהסכם שיחתם עימנו עפ"לדרישות המכרז ועפ
  .ל"ובהתאם לכך ערכתי את הצעתנו הנ, תהיינה

  

ידיעה  טענות לעניין אי הבנה או אי אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לי כל תביעות או דרישות או
  .או תנאי ההסכם על מסמכיהם ונספחיהם/של תנאי המכרז ו

  

  .ב הצעתי בהתאם לנדרש במכרז"רצ
  

___________________               _____________________            __________  
  תאריך                                   חתימת המציע                                      חותמת המציע     
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  טופס הגשת ההצעה   -' גנספח 

  

  פרטי מציע –) 1(נספח ג
  
  

  :אל
  המוסד לביטוח לאומי

  13וייצמן ' שד
  ירושלים

  

  
מיפוי ותיעוד קברים של חללי פעולות איבה , איתור מתן שירותי -________________________  להלן הצעת 

  .ברחבי הארץ
 

 

  
 : פרטי המציע

  .______________________________________:שם המציע 

 ._______________________: רישום' מס

 ._______________________________________________ :כתובת המציע

  _______________  :פקס,      _____________:נייד . טל   _____________,  :טלפון

  ._______________________________ :ל"דוא

  .__________________ :תפקיד ,______________ :שם איש הקשר מטעם המציע

   ,  ___________ :פקס   ___________, :נייד . טל     ___________, . טל

  ._____________________________________: ל"דוא

  :צורת ההתאגדות של המציע

  ____________________________   :)אחר/שותפות/חברה(צורת ההתאגדות של המציע 

 ________________________________    :)לפי הרישום במרשם הרלוונטי(מספר מזהה 

  ____________________  :תאריך רישום התאגדות

  ).עוסק מורשה /תעודת התאגדות (, רישום התאגידיש לצרף אישור לגבי 

  .תאגידים' לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס: חשוב

  

  
__________________               ___________________              ____________  

  תאריך                                   חותמת המציע                                       חתימת המציע         
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  המשך –טופס הגשת ההצעה  - גנספח 

  

  אישור מורשי חתימה –) 2(גנספח 

  
  אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה

  
  מאשר את הפרטים הבאים לגבי _______________  יון ריש' מס____________________________   אני   

  )ד"שם מלא של עו(                
  

  :החברה המציעה למכרז הנדון/ העוסק מורשה 
  

  _____________________________) :  עוסק מורשה/ כפי שהוא רשום אצל רשם החברות (שם המציע .  1
  
  _________________________:   סוג התארגנות.  2
  
  ___________________:   רישום/ תאריך התארגנות .  3
  
  _________________________:  מספר מזהה.  4
  
  :תפקידם ומספרי הזהות שלהם, שמות מורשי החתימה.  5
  

  דוגמת חתימה  תפקידו   תעודת זהות' מס  שם מורשה החתימה
  
  

  

      

  
  

  

      

  
  

  

      

  
  

  

      

  

  
  ,בברכה

   ________________________     ______________          ___________________  
  ד                                חתימה וחותמת"עו מספר רישיוןשם מלא                                                  

  
  

 ___________________             _______________________________________  
 כתובת                                                                   טלפון                                        

 
  

___________________  
   תאריך
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  טופס הגשת ההצעה    -' גנספח 

  

  פרטי ניסיון מנהל פרויקט  -) 3(נספח ג

  
  ______________________    : שם פרטי

  ______________________  :שם משפחה

  ______________________    .:ז.ת

  ______________________    :טלפון

  

  ________________________________________________________  :השכלה

    ________________________________________________________  

  .חיים תידות על השכלה וקורועיש לצרף תעודות המ

  

  ________________________________________________________  :הכשרה

    ________________________________________________________  

  
עבודות של מיפוי ואיתור לאו דווקא  הכוונה( מיפוי ותיעוד, י המציע לאיתור"ניסיון מנהל הפרוייקט המוצע ע

 )בתחום הקבורה 
  

  :ניסיון
  

   וכדומה מיפוי ותיעוד, ניסיון במתן שירותי איתור/ ותק 
   :)השנים האחרונות 10במהלך (

  
  

שם 

  המעסיק

  השירות ומהות היקף  טלפון

 **  

  

תקופת 

  העסקהה

החל 

  :מ

  :עד

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
  

  .במידת הצורך יש להוסיף פירוט בדף נפרד', מה היקפה וכיוב, יש לפרט מהי הפעילות שבוצעה** 
  ). 'שלד וכיוב, חלקו/ העתק הפרויקט (פרויקט שצוינו / לצרף אסמכתאות לכל פעילות  חובה*** 
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  המשך -טופס הגשת ההצעה    -' גנספח 

  

   המציעניסיון  הצהרת –) 4(נספח ג

  

  ___________________________________: שם המציע
  

  ________  עד שנה _________      משנה  :       מיפוי ותיעוד, ניסיון במתן שירותי איתור/ ותק .  1     
            
  __________:   שנות ניסיון של המציע ' מס           

  
  ).אישור רואה חשבון וכדומה, מסמכי ייסוד(אסמכתא לאישור מצורפת  *             

  
  
  

  ):שנים האחרונות 5 -ב( מיפוי ותיעוד , ניסיון במתן שירותי איתור. 2
  
  
  
שם 

  הלקוח

  **מהות השירות  איש קשר  טלפון

היקף , אופי השירות(

השירות לרבות היקף 

  )כספי

היקף 

  השירות

תקופת 

  השירות

החל   טלפון  שם

  :מ

  :עד

                

                

                

                

                

                

  

  .במידת הצורך יש להוסיף פירוט בדף נפרד', מה היקפה וכיוב, יש לפרט מהי הפעילות שבוצעה** 
  ). 'שלד וכיוב, חלקו/  הפרויקטהעתק ( שצוינו פרויקט/ לצרף אסמכתאות לכל פעילות  חובה*** 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________               ___________________              ____________  
  תאריך                                     חותמת המציע                                   חתימת המציע         
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  המשך –טופס הגשת ההצעה    - גנספח 

  

  נספח זה יוגש במעטפה נפרדת                הצעת המחיר -) 5(נספח ג

  

                
  

  :מיפוי ותיעוד קברים של חללי פעולות איבה ברחבי הארץ, למתן שירותי איתורלהלן הצעתנו                
  
  

    A  B  

  % -משקל ב  תיאור קריטריון  קריטריון
  מחיר מוצע

פעילות בגין ל
  חלל אחד

  א
לעניין  )11.2.1סעיף ('ד- ו' פעולות ג

   'א 11.1.3הרשימה כאמור בסעיף 
30%    

  ב
לעניין  11.2.1סעיף (' עד ד' פעולות א

  'ב 11.1.3הרשימה כאמור בסעיף 
70%    

    100%  כ מחיר משוקלל"סה

  
  
  

  .מ שישולם כחוק"כולל מעלא המחיר *               
            

  
  

  :למילוי הטבלההסבר 
  

  .רשימה עם מיפוילעניין , לתיעוד ציון קבר אחדהמוצע את המחיר  Bיש למלא בעמודה ' בשורה א

  לעניין , מיפוי ותיעוד ציון קבר אחד, לאיתורהמוצע את המחיר  Bיש למלא בעמודה ' בשורה ב
  .רשימה ללא מיפוי

  
  
  
  
  

__________________               ___________________              ____________  
  תאריך                                     חותמת המציע                                   חתימת המציע         
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    :נוסח כתב ערבות הגשה -' דנספח 
  

 ________________חברת הביטוח /שם הבנק

 ________________________הטלפון ' מס

 ________________________: הפקס' מס

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

  המוסד לביטוח לאומי

  13וייצמן ' שד

  ירושלים

  

 

 ____________'ערבות מס: הנדון

  

 )עשרת אלפים שקלים חדשיםבמילים (₪   10,000  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 

 בקשר") החייב"להלן (____________________________________________: אשר תדרשו מאת

 .מיפוי ותיעוד מצבות לחללי פעולות איבה ברחבי הארץ, איתור : 2011)2045ממספר  מכרזעם 

  

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

או , מוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכםחייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לע

 .לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב

  

 . 31.5.2012עד תאריך  ערבות זו תהיה בתוקף 

  

  

 __________________________הביטוח שכתובתו' חב/דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק

 הביטוח' חב/שם הבנק                                                                                                                         

  
__________________________________      ___________________________________ 

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

 

  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה

  

 

                  ________________                       ________________                       ________________ 

 תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת           
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  הצהרת המציע   -' הנספח 
  

נותן תצהירי זה בקשר למכרז המוסד לביטוח לאומי ____________ . ז.נושא ת, מ"הח_____________ אני
  .מיפוי ותיעוד קברים של חללי פעולות איבה ברחבי הארץ, מתן שירותי איתור      -_________  ' מס

  
שמספרה המזהה ___________________,  )מחק את המיותר( חברה/עוסק מורשההנני נותן תצהירי זה בשם 

 ).המציע –להלן (________________ הוא  )מחק את המיותר(ברשם החברות  חברה/כעוסק מורשה
  .אצל המציע___________ ש בתפקיד הנני משמ

 .הנני מורשה חתימה מטעם המציע ומוסמך להתחייב בשמו
והוא רשאי , כולל חומרות ותוכנות, למיטב ידיעתי המציע הוא בעל זכויות השימוש בכל מרכיבי השירות המוצעים

 . להשתמש בהם לצורך ההתקשרות מושא מכרז זה ללא סייג
פטנט או , זכות קניין רוחני, סוד מסחרי, מושא מכרז זה פגיעה בכל זכות יוצריםלמיטב ידיעתי אין בהתקשרות 

 .ולא הוגשה נגד המציע תביעה כלשהי בגין הפרת זכויות כאמור, כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו
 ,יפורט הדבר בנספח שהמציע יצרף להצהרה, אם זכות הקניין בחלק מהשירות המוצע או כולו שייכת לצד שלישי

 .בתוספת הסבר בדבר מקור זכותו של המציע להעניק את השירות הנדרש
פטנט או סוד מסחרי ולא , ביצוע ההסכם לא הפר ולא ייפר זכויות יוצרים/ המציע מצהיר כי בעת הגשת ההצעה 

  .'יפגע בזכות כלשהיא של צד ג/ פגע 
או פגיעה כאמור /בגין הפרה ו המציע מתחייב לפצות את המוסד לאלתר אם המוסד יחויב בתשלום כל שהוא

  .לעיל
הנני  מצהיר בזאת כי אין לי התנגדות לכך שנציג המוסד יפנה לממליצים מטעם המציע לצורך קבלת חוות דעת על 

 .או צוותו/המציע ו
  

  אישור
  

  ה בפני /הופיע___, ____ת בזאת כי ביום /מאשר____________, ד "עו, מ"אני הח      

ה /ה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו, ת לי אישית/המוכר    ____________. ז.ת_______, ' ______גב/מר      

, תעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תהיה צפוי/לומר את האמת בלבד ואת כולה וכי י

  .ה עליה בפני/םה דלעיל וחת/ה את נכונות הצהרתו/הוא אישר/היא

      

           
          ___________________________________________     _________________  

  ד                                  חתימה וחותמת"שם מלא                                               עו               
  
  

___________________             _______________________________________  
 כתובת                                                                        טלפון                                                     

  
___________________  

   תאריך
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  ח בדבר מחזור עסקי שנתי של המציע"רו אישור –' נספח ו
  

  

  ____/___/___: תאריך 

  לכבוד

  המוסד לביטוח לאומי

  13ויצמן שדרות 

  ירושלים 

  

ובהתאם לדוחות הכספיים , י מנהלי החברה ואנשי הכספים שלה"לבקשתכם ועל סמך הנתונים שנמסרו לנו ע

, החברהמחזורים הכספיים של היננו להודיעכם כי ה, 2010-ו, 2009, 2008המבוקרים של החברה לשנים 

  :נם כדלקמןהמסומן בחותמת משרדנו לשם הזיהוי הי______, המפורטים בנספח 

  

  מ"ח לא כולל מע"הכנסות בש  שנה

  

2008  _____________________  

  

2009  _____________________  

  

2010  _____________________  

  

  

מיפוי ותיעוד קברים , שירותי איתור מתןל'______________  הודעתנו זו ניתנה לצורך השתתפות במכרז מס

  של חללי פעולות איבה ברחבי הארץ

  

                                                                                  

  ,בכבוד רב                                                          

  

  

_______________      ____________________        _________________  

  ח                   תאריך"חתימה וחותמת של רו                      שם מלא                         

  

            _____________________                       ___________________________     

 טלפון                               כתובת                       
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  הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות  –' נספח  ז

  

      /    /      :תאריך
  

  :לכבוד
  המוסד לביטוח לאומי

  13שדרות וייצמן 
  ירושלים

  

  .נ.ג.א
  

  הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות
     

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

  :ה בזה כדלקמן/מצהיר, צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
  
  שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה           הנני נותן תצהיר זה בשם .       1

  .תת תצהיר זה בשם המציעת ל/והנני מוסמך           -אני מכהן כ"). המציע: "להלן(          
  
          'הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס.       2

  .ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המוסד לביטוח לאומי, ולצורך  ביצוע השירותים נשוא המכרז          
  
  .דלעיל אמתלהלן חתימתי ותוכן תצהירי , זה שמי.       3
  

  
  

____________  _____________________________  ______________________  

  חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החתום בשם המציע  תאריך

  
  
  

  הצהרת המציע כאמור לעילד המאשר את "אישור עו
  
  
  

____________  ______________________  ____________  ______________________  

  חתימה וחותמת  מספר רישיון  ד"שם מלא של  עו  תאריך
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ותשלום שכר  ןהתחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדי/הצהרה -' חנספח 
  מינימום

  

     מורשה חתימה מטעם ______, _______ז שמספרה .נושא ת___, _____________מ "אני הח          
  :מצהיר בזאת כדלקמן} להלן המציע_ {__________________שמספרו   __________, ____          

  
  .וחוק שכר מינימום הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים

  
  :כדלהלן הנני מצהיר כי מתקיים במציע, מבלי לגרוע מהאמור לעיל

או חוק שכר /ו המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים
  .בשנה שקדמה למועד החתימה על ההצהרה 1987-ז"התשמ, מינימום

  
חוק שכר / אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים 

  .ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד החתימה על ההצהרה –מינימום 
  

 :זה לעניין סעיף
תאגיד אחר שבעל השליטה , בעל שליטה במציע, נושא משרה אצל המציע, תאגיד שבשליטת המציע –" בעל זיקה"

 .במציע הינו בעל השליטה גם בו
  .1991 –א "התשנ, )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים(חוק עובדים זרים  –" חוק עובדים זרים"
 .1968 –ח "התשכ, כמשמעותה בחוק ניירות ערך –" שליטה"
  

ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי , הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום
  .ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, צווי ההרחבה, העבודה

  :הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל
  .אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימוםהמציע או בעל זיקה 

או במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה , המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום
 .לפחות ממועד ההרשעה

אך במועד חתימת ההצהרה חלפו , המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום
  .וש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונהשל

 :לעניין סעיף זה
 :כל אחד מאלה" בעל זיקה"

 .תאגיד שבשליטת המציע
תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הינו בעל השליטה גם בתאגיד , בעל שליטה במציע, ושא משרה אצל המציענ

ותחומי פעילותו של , של המציעדומה במהותו להרכב כאמור , לפי העניין, שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו
  .התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע

 .מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה
 .תאגיד אחר שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע –אם המציע הינו תאגיד הנשלט שליטה מהותית 

ג "ה בחשוון התשס"שנעברה לאחר יום כ, ינימוםבעבירה לפי חוק שכר מ, הורשע בפסק דין חלוט –" הורשע"
)31.10.2002.(  
 .1987 –ז "התשמ, חוק שכר מינימום –" חוק שכר מינימום"
 .החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד –" שליטה מהותית"
  

וכי תוכן תצהירי , זה היא חתימתיכי החתימה המופיעה בשולי גיליון ____________, הנני מצהיר כי שמי הוא 
  .אמת

  
__________________               ___________________                        __________  

  חתימה וחותמת         שם המצהיר                                    תאריך                                              
  

  :אישור
  

. ז.נושא ת' ___________ גב/מר_________, ד "עו הופיע בפני__________ הנני מאשר כי ביום       

ה לעונשים /יהיה צפוי/ה לומר את האמת וכי ת/ה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו_________, שמספרה 

  . ה עליה בפני/ה דלעיל וחתמ/ה את נכונות הצהרתו/אישר, יעשה כן/הקבועים בחוק אם לא ת

___________                ________________________          ___________  
  ד"חתימת עו                            חותמת ומספר רישיון עורך דין          תאריך         

  
___________________             _____________________________________  

 כתובת                                                                        טלפון                                        
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  קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים -תצהיר  -' נספח ט

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי _______________ . ז.ת__________ מ "אני הח
  :ה בזה כדלקמן/מצהיר, עים בחוק אם לא אעשה כןלעונשים הקבו

שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז _________________ הנני נותן תצהיר זה בשם   .1

  . ת לתת תצהיר זה בשם המציע/והנני מוסמך_______________ אני מכהן כ"). המציע: "להלן(זה 

מתחייב המציע לקיים אחר כל , המציע תוכרז כהצעה הזוכה במכרזהריני להצהיר בזאת כי ככל שהצעתו של   .2
וכן צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוצים החלים על ") דיני העבודה: "להלן(החיקוקים המפורטים להלן 

או כל תקופת התקשרות /במהלך כל תקופת ההתקשרות ו, המציע כמעסיק לצורך הספקת השירותים וזאת
  : מוארכת

  1945, )הודעה(ומחלות משלוח יד פקודת תאונות  -

  1946, פקודת הבטיחות בעבודה -

  1949 -ט"תש, )החזרה לעבודה(חוק החיילים המשוחררים  -

  1951-א"תשי, חוק שעות עבודה ומנוחה -

  1951-א"תשי, חוק חופשה שנתית -

  1953-ג"תשי, חוק החניכות -

  1953- ג"תשי, חוק עבודת הנוער -

  1954- ד"תשי, חוק עבודת נשים -

  1954-ד"תשי, הפיקוח על העבודה חוק ארגון -

  1958-ח"תשי, חוק הגנת השכר -

  1959-ט"תשי, חוק שירות התעסוקה -

  1967-ז"תשכ, חוק שירות עבודה בשעת חירום -

  1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב[חוק הביטוח הלאומי  -

  1957-ז"חוק הסכמים קיבוציים תשי -

  1987-ז"התשמ, חוק שכר מינימום -

  1988-ח"התשמ, החוק שוויון ההזדמנויות בעבוד -

  1991- א"התשנ, )העסקה שלא כדין(חוק עובדים זרים  -

  1996-ו"התשנ, חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם -

  1998- ח"התשנ, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות' פרק ד -

  1998- ח"התשנ, לחוק למניעת הטרדה מינית 8סעיף  -

   1957-ז"התשי, חוק הסכמים קיבוציים -

  2001- א"התשס, מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות חוק הודעה -

  2000-א"התשס, לחוק מידע גנטי 29סעיף  -

   2002-ב"התשס, )תנאי עבודה(חוק הודעה לעובד  -

  2006-ו"התשס, חוק הגנה על עובדים בשעת חירום -

  .1997-ז"התשנ, )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(א לחוק הגנה על עובדים 5סעיף  -
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הורשע המציע על ידי בית משפט , בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז .2
  : מוסמך בעבירות פליליות על דיני העבודה כמפורט להלן

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ניתנו כנגד המציע על ידי בתי המשפט  .3
צווי ההרחבה , וטים שעניינם זכויות עובדי המציע על פי דיני העבודההמוסמכים פסקי דין חל

יש לפרט את מספר (וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך הספקת השירותים 
 ):נושא התביעה ופסק הדין של בית המשפט, מועד מתן פסק הדין, ההליך

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

הוטלו על המציע הקנסות המפורטים להלן על , להגשת ההצעות בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון .4
 : ת בעבירות על דיני העבודה"ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________  

  . להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי
_____________________ 

  המצהיר                   

  אישור
  

ה בפני במשרדי ברחוב /הופיע____________ ת כי ביום /מאשר, ד"עו________________, , מ"אני הח

ה על ידי /תה עצמו/שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בישוב___________ 

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

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

  
  

   ___________                ________________________          ___________  
  ד"חתימת עו                            חותמת ומספר רישיון עורך דין                      תאריך   

  
  

___________________             _______________________________________  
 כתובת                                                                        טלפון                                        
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  הצהרה בדבר קיום הרשעות קודמות או העדרן  –'  נספח  י
  

      /    /      :תאריך
  :לכבוד

  המוסד לביטוח לאומי
  13שדרות וייצמן 

  ירושלים
  הצהרה בדבר הרשעות קודמות או העדרן

  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים     .ז.ת    מ"אני הח
  :מצהיר בזאת בכתב כדלקמן, הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

  

, )סחורות ושירותים(או נחקרתי בעבירות לפי חוק מס קניה /הורשעתי והריני מצהיר בזאת כי לא  .1

חוק הפיקוח על  ;1975- ו"התשל, חוק מס ערך מוסף ;פקודת המכס ;פקודת מס הכנסה ;1952-ב"התשי

, 1977-ז"התשל, לחוק העונשין 438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290סעיפים  ;1978-ח"התשל, המטבע
חוק למניעת הטרדה ; 1981א "התשמ, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים למעט הרשעות שנמחקו

 . 1998-ח "התשנ, מינית
  או

  בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות) מחק את המיותר(או הורשעתי /הנני מצהיר כי נחקרתי ו
  )יש לפרט את העבירות(                

או שיהיה קיים אודותיי /הקיים ו נת בזאת  הסכמתי מראש למסירת כל מידע/הואיל וכך אני נותן .2
; 1981-א"על פי חוק  המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ, במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורט להלן

 . 1998- ח "התשנ, חוק למניעת הטרדה מינית
  

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

במשך כל , ובמידה ואזכה במכרז, זו תהא תקפה במשך כל תקופה של ההצעה המוגשת למכרז זההסכמה 
  .תקופה ההתקשרות עם המוסד

  )יש למחוק את הסעיף המיותר(
  

או נחקרתי בעבר בגין עבירה פלילית כלשהי למעט עבירות מסוג /הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו .3
חוק למניעת הטרדה ; 1981-א"התשמ, הפלילי ותקנת השביםוהרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם , חטא

 . 1998-ח "התשנ, מינית
  או

  בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות) מחק את המיותר(או הורשעתי  /הנני מצהיר כי נחקרתי ו  
  ).יש לפרט את העבירות(                                                                                                             
  )יש למחוק את הסעיף המיותר(      

  - לראיה באתי על החתום  -  

 
                                                       

    שנת לידה                    תעודת זהות         שם פרטי ומשפחה          שם האב  תאריך    

  
                                              
  חתימה וחותמת             כתובת              תפקיד    

  
  

  .ל"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"אישור עו
  
  
   ___________                ________________________          ___________  

  ד"חתימת עו                            חותמת ומספר רישיון עורך דין                      תאריך   
  
  

___________________             _______________________________________  
 כתובת                                                                        טלפון                                        
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  פשיטת רגל והעדר תביעותאי תצהיר  –' אינספח  
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ________________   .  ז.ת_____________________   מ "אני הח

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

  עם המוסד במסגרת מכרז   שהוא הגוף המבקש להתקשר __________________   הנני נותן תצהיר זה בשם . 1

  ת לתת תצהיר זה בשם  /והנני מוסמך_____________________    -אני מכהן כ").   המציע: "להלן(זה     

  .המציע    

  לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא ______________________   הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה . 2

  .או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז/גל ואינו נמצא בהליכי פשיטת ר    

  .להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי. 3

  
  _________________________  

  שם וחתימת המצהיר      
  
  
  
  

  אישור
  

ה בפני במשרדי /הופיע______________ ת כי ביום /מאשר, ד"עו, ______________________  , מ"אני הח

' __________________  גב/מר______________  עיר /בישוב_____________________  ברחוב 

ה כל /ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר___________________ . ז.ה על ידי ת/תה עצמו/שזיהה

ני על התצהיר ה בפ/חתם, יעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יהיה צפוי/ה  להצהיר אמת וכי ת/עליו

  .דלעיל

  
  
   ___________                ________________________          ___________  

  ד"חתימת עו                            חותמת ומספר רישיון עורך דין                      תאריך   
  
  

             __________________________________________________________  
 כתובת                                                                        טלפון                                        
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  תצהיר ניגוד עניינים –' בינספח 
  

כי עלי לומר את האמת לאחר שהוזהרתי ________________   .  ז.ת_____________________   מ "אני הח

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

  שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המוסד במסגרת מכרז   __________________   הנני נותן תצהיר זה בשם . 1

  ת לתת תצהיר זה בשם  /והנני מוסמך_____________________   אני מכהן כ ").   המציע: "להלן(זה     

  .המציע    

  המציע אינו נמצא במצב של ניגוד  ______________________   הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה . 2

  או  /או חשש סביר לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים בהתאם למכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/עניינים ו    

  .א ממלאתפקידים אחרים אותם הו    

  מתחייב המציע להודיע למזמין באופן מיידי על כל סיבה שבגללה הוא  , ככל שתבחר הצעתו של המציע במכרז. 3

  .או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל/או עובדיו ו/ו    

  .להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי. 4

    

___________________  
  המצהיר              

  
  
  
  

  אישור
  

ה בפני במשרדי /הופיע______________ ת כי ביום /מאשר, ד"עו, ______________________  , מ"אני הח

' __________________  גב/מר______________  עיר /בישוב_____________________  ברחוב 

ה כל /ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר___________________ . ז.ה על ידי ת/תה עצמו/שזיהה

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

  .דלעיל

  
  

 ____________________           ___________________________             ______________  
  ד"ד                                        חתימת עו"חותמת ומספר רישיון עו                               תאריך                

  
  
  

___________________             _______________________________________  
 טלפון                                         כתובת                                                                       

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 



 2011) 2045(מ   מכרז מספר

 34

  תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה -' גינספח 
  
   

  תצהיר בעלת השליטה

  _______________________.  ז.ת' מס___________________________    אני  

  
  נמצא בשליטתי בהתאם _____________________________________  העסק   / מצהירה בזאת כי התאגיד 

  .1992-ב"התשנ, לחוק חובת המכרזים'  ב2לסעיף 

  

  
   ________________________        ______________          ___________________  

  חתימה                                          חותמת                     שם מלא                                    
       

  

  

  
  לחוק חובת          '  ב2מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף ________________   ח  "רו/ ד "אני עו

        
  .1992-ב"התשנ, המכרזים

       

  ' _________________________הינה גב___________________________   עסק / מחזיקה בשליטה בתאגיד      

  .___________________.  ז.ת' מס    
  
  
  

   ________________________     ______________          ___________________  
  ד                        חתימה וחותמת"עו/ ח "רו              שם מלא                                       

  
  

 ___________________             _______________________________________  
 כתובת                                                                   טלפון                                        

  

 
___________________  

  תאריך
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  התחייבות בנושא ביטוח   -' ידנספח 
  
  
  

אשר , הריני מתחייב כי אם אזכה במכרז אחתום עם חברת ביטוח מוכרת על הסכם ביטוח לטובתי ולטובת המוסד
   .להסכם 13גבולות הכיסוי והאחריות של המבטח על פיו לא יפחתו מהמפורט בסעיף 

  
  
  
  
  

__________________               ___________________              ____________  
  תאריך                                  חותמת המציע                                   חתימת המציע         
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  הסכם התקשרות -'וטנספח 
  
  
  

  ______בשנת _____________ בחודש ___________   ביום ____________  שנערך ונחתם ב 
  

  חשב המוסד  איתן קשמוןומר ___________________  'גבי "ע: המוסד לביטוח לאומי:  בין
  ) "המוסד" : להלן(          

  
  ___________________________________: שם:   לבין

  ___________________________________: כתובת            
  __________________________): תאגיד, עוסק מורשה(רישום  ' מס           
  ___________________________________: אצל רשם           

  ) "נותן השירותים" :להלן(            
  

  מיפוי ותיעוד קברים של חללי , מתן שירותי איתור :המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבלו: הואיל              
   ."לעד"ולהכניס המידע לאתר  פעולות איבה ברחבי הארץ                          
  ") מיפוי ותיעוד קברים, שירותי איתור: "להלן(                          

  
    _______: מס כרזנותן השירותים הציע לספק למוסד את השירותים המפורטים במו :והואיל

  ;")ההצעה: "להלן( זה  הסכםמ מהווה חלק בלתי נפרדוהגיש הצעה ה              
  

 נותן השירותים כאמור לעילהבחרה בהצעת __ __________וועדת המכרזים בישיבתה מיום  :והואיל
  . כהצעה זוכה

  
  

  :לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן
  
  
  

 כללי       .1

] 4[; מפרט המכרז על נספחיו] 3[ ;על נספחיו הסכםגוף ה] 2[ ;הסכםהמבוא ל] 1[: הסכם זה כולל את 1.1
המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים  .על המסמכים המצורפים לה ;הצעת נותן השירותים למכרז

 .לו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 .שהוגדרו לעילכפי  הסכםמבטאת את הסכמתו לכל חלקי ה הסכםחתימה של נותן השירותים על ה 1.2
 

  הגדרות .2
  .תהא המשמעות שנקבעה להם בסעיף ההגדרות שבמסמכי המכרז הסכםלביטויים המופיעים ב

  

   שירותים נדרשים מהזוכה .3
" שירותים נדרשים" -בנוסח המכרז  11הזוכה יספק שירותים למוסד לביטוח לאומי בהתאם לסעיף 

  .המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
  

  

  לצורך ביצוע תשלום צורת דיווח למוסד .4
בצרוף דוח    מקור מס חשבונית בכל סוף חודש להעביר למוסד זוכה על ה, לצורך קבלת התמורה 4.1

  .פעילות ממוחשב לחודש
או חורג מהוראות /נותן השירותים מתחייב להחזיר לאלתר למוסד כל חיוב שנעשה בחיוב יתר ו 4.2

 . חיוב היתר יוחזר בתוספת ריבית פיגורים של החשב בכללי. ההסכם
  .י המוסד"התשלום לזוכה יתבצע בתום אישור החשבונית ובאמצעות העברה בנקאית ע  4.3
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  תנאי תשלום .5
  

השירות מושא מכרז זה יעשה בהתאם לתעריפים שבהם נקב הספק בהצעתו התשלום לספק עבור   5.1
  .המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה) למכרז) 5(גנספח ( למכרז

  
שלאחר המועד האחרון  18 - כל המחירים בהצעת המציע יהיו קבועים ויתעדכנו החל מהחודש ה  5.2

בסיסי הוא המדד הידוע ביום כאשר המדד ה, וזאת על פי מדד המחירים לצרכן, להגשת  ההצעה
, חודשים 18בחלוף תקופה של " ).  המדד הבסיסי: "להלן( האחרון להגשת  ההצעות למכרז זה 

  .חודשים 6 -עדכון המחירים יתבצע אחת  ל
  

יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי , כי אם במהלך השנה הראשונה של ההתקשרות, מובהר בזאת  5.3
שיעור ההתאמה יתבסס על : תיעשה התאמה לשינויים כדלקמן, ומעלה מהמדד הבסיסי 4%

ולאחר מכן יעודכנו , בו עלה שיעורו כאמורלבין המדד הקובע במועד , השוואה בין המדד הבסיסי
  .חודשים 6המחירים כל 

  
מיפוי ותיעוד קברים של חללי פעולות איבה , מתן שירותי איתורהתשלום מהמוסד לזוכה עבור   5.4

י הגורמים "החשבונית במוסד ובתנאי שאושרה ע אישוריום ממועד  30יעשה תוך , נשוא מכרז זה
.  ןאו ריבית כלשה/המחיר שבחשבונית לא יישא הצמדה ו, ימים אלה 30במשך . המוסמכים לכך

בהתאם , ועד למועד ביצוע התשלום 31 -ריבית החל  מהיום ה, תתווסף למחיר בחשבונית, לאחר מכן
  .לריבית החשב הכללי  במשרד האוצר

  
למכרז מותנה באישור המוסד בדבר התקיימות התנאים  12תשלום התמריצים כאמור בסעיף   5.5

  דעתו הבלעדי של המוסד הקבועים במכרז לתשלומים והחלטה בעניין זה נתונה לשיקול
 

 :הפרת ההסכם .6
והיא מחייבת את , כל התחייבות הכלולה בהצעתו של נותן השירותים תיראה ככלולה בהסכם זה  6.1

  .זה במפורש הסכםנותן השירותים כאילו נכתבה ב
אלא אם כן התקבל , כל חריגה של נותן השירותים מן הקבוע בהצעתו תיחשב כהפרה של ההסכם  6.2

  .המוסד מראש ובכתב רעליה אישו
   שהיוו תנאי לזכייתו במכרז או היוו בסיס , על נותן השירותים חלה חובה לחדש כל אישור או רישיון   6.3

  .חידוש האישור או הרישיון כאמור יהווה הפרה יסודית של ההסכם-אי. להערכת הצעתו במכרז       
אשר הפרתם מזכה , סעיפים יסודיים בהסכםמוסכם על הצדדים כי הסעיפים המפורטים להלן הינם  6.4

לדרוש החזר כספים , לסיים את ההתקשרות או להשעותה, המוסד בזכות לבטל את ההסכם את
וכן לתבוע מנותן השירותים כל , הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד, לספק שלא כדין ששולמו

  :   לנפגע מההפרה בהתאם להסכם ולדין זכות וסעד המגיעים
 11סעיף וכן ; להסכם, 16, 13, 9 ,8 ,3:סעיפים: הסעיפים הבאים מהווים תנאים יסודיים בהסכם       

   .למכרז נשוא הסכם זה
במקרה שיופר על ידי נותן השירותים תנאי יסודי בהסכם יהיה המוסד , מבלי לגרוע מהאמור לעיל 6.5

וזאת בתנאים המפורטים בהסכם  ,כולה או חלקה, לחלט את ערבות הביצוע שהומצאה על ידו רשאי
  .זה

ואם לא הוקצב , כשל נותן השירותים בתיקון הפרה של ההסכם בתוך פרק הזמן שהוקצב לו לשם כך 6.6
תהפוך הפרת ההסכם להפרה  –ע לו על דבר ההפרה ייום מיום שהוד 14לאחר שחלפו   –לו זמן 
  . המזכה את המוסד במכלול הסעדים המפורטים לעיל, יסודית

  

 פסקת ההתקשרותה .7
  

    תוך מתן הודעה מוקדמת , המוסד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות בטרם הגיעה לסיומה  7.1
  .מכל טעם ענייני שהוא, נותן השירותיםיום ל 60בכתב של         
תוך מתן , המוסד יהיה רשאי להפסיק את התקשרותו עם נותן השירותים בטרם הגיעה לסיומה 7.2

  :בכל אחד מהמצבים הבאים, נותן השירותיםיום ל 30של  הודעה מוקדמת בכתב
 7נותן השירותים הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך פרק זמן של   7.2.1

  .או תוך פרק זמן אחר שקצב לו לשם כך נציג המוסד ימים 
  .נותן השירותים נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה  7.2.2
   מפרק זמני או כונס נכסים והבקשה לא , הוגשה נגד נותן השירותים בקשה למינוי נאמן  7.2.3

  .יום מיום הגשתה 90הוסרה תוך 
  .הוצא נגד נותן השירותים צו פירוק או צו כינוס נכסים או מונה לו מפרק זמני  7.2.4
, ולם או חלקםכ, הוטל עיקול על נכסי נותן השירותים או על זכויותיו על פי הסכם זה  7.2.5

  .יום מיום הטלתו 90והעיקול לא הוסר תוך 
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נותן השירותים או מי מעובדיו הבכירים או נושא משרה בו או בעל מניות בו הורשע בעבירה   7.2.6
 או נפתחה נגדו חקירה פלילית בגין ביצוע עבירה /או הוגש נגדו כתב אישום פלילי ו/פלילית ו

 .שיש עימה קלון
לנותן  להחליט בדבר הקלון הכרוך בביצוע העבירה לאחר שייתןהמוסד יהיה מוסמך 

  .השירותים הזדמנות להשמיע את טיעוניו
אם , וללא הודעה מוקדמת, המוסד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם נותן השירותים לאלתר  7.3

  .מצא כי הדבר נחוץ כדי למנוע נזק בלתי הפיך

יבות של הפסקת ההתקשרות ביוזמת המוסד הוא לא נותן השירותים מודע לכך ומסכים לכך שבנס 7.4
אלא , וכן לא יהיה רשאי לדרוש פיצוי בגין אובדן רווחים, יהיה רשאי לדרוש את אכיפת ההסכם

וזאת ללא יוצא מן הכלל וללא קשר לנזקי ציפייה שלטענתו נגרמו , פיצוי בגין נזקי הסתמכות בלבד
  .לו

  
 

  איסור ניגוד עניינים .8
  .מתחייב כי ימנע מלפעול בניגוד עניינים בין עניינו הוא לבין עניינו של המוסדנותן השירותים 

  
  סודיות ושמירה על פרטיות, בעלות על מידע  .9

 )"המידע" -להלן( ייוצר או יגובש על ידי נותן השירותים בקשר להסכם זה , כל מידע שייאסף    9.1
  .הינו קניינו של המוסד

  או כלכלי או כל זכות /זכות לפיתוח מסחרי ו, זכות יוצרים, לנותן השירותים אין כל זכות קניין    9.2
או נוצר על ידו כתוצאה מפעילותו במהלך תקופת ההתקשרות וכתוצאה /אחרת במידע שנאסף ו

, והוא אינו רשאי לעשות במידע זה כל שימוש שאינו קשור בביצוע מטלותיו על פי ההסכם, ממנה
  .באישור מראש ובכתב של נציג המוסדאלא 

יעביר נותן השירותים , או על פי דרישה מפורשת ובכתב של נציג המוסד/עם סיום ההתקשרות ו    9.3
ולא ישמור , את כל המידע שברשותו לרשות המוסד או מי שהמוסד יורה לו במפורש ובכתב

אלא אם כן , פת ההתקשרותגיבוי או חלקים מן המידע שנאסף על ידו במהלך תקו, ברשותו עותק
  .ניתן על כך אישור מפורש ובכתב של נציג המוסד

  .על נותן השירותים לשמור את המידע המצוי ברשותו באופן שניתן להגן עליו    9.4
  או קבלני המשנה עקב /המוסד שומר לעצמו את הזכות לפסול כל אחד מעובדי נותן השירותים ו    9.5

  .והחלטתו תהיה סופית ומכרעת, או הסבר כלשהו/ימוק וללא צורך בנ, סיבות ביטחוניות
נותן השירותים מתחייב לעמוד בכל דרישות מנהל אגף הביטחון ומנהל אבטחת המידע של     9.6

  .או בטחון שדה/המוסד המתייחסות לאבטחת מידע ו
הסכם נותן השירותים מתחייב לשמור על סודיותו של כל מידע שהגיע לידיעתו אגב ביצועו של     9.7

  .וכן מתחייב להחתים את עובדיו ומנהליו על הצהרה בדבר שמירה על סודיות המידע האמור, זה
  .הצהרת הסודיות לא תחול על מסירת מידע למוסד או לנציגיו

 כמשמעותה בחוק, נותן השירותים מתחייב להימנע מכל מעשה שעלול להוות פגיעה בפרטיות  9.8
כמשמעותה , ן להימנע מכל מעשה שעלול להוות האזנת סתרוכ, 1981 –א "התשמ, הגנת הפרטיות

 .1979 -ט "האזנות סתר תשל בחוק 
  
  

  נזיקין  .10
באי או לרכוש שייגרמו ל/ישא בכל תשלום בגין כל נזק לגוף וינותן השירותים יהיה אחראי ו  10.1

  .או על ידי כל אדם אחר הבא מכוחו של נותן השירותים/על ידי עובדיו ו המוסד 
אם , נותן השירותים מסכים בזאת מראש לצירופו כצד שלישי בכל תביעה שתוגש נגד המוסד  10.2

או על ידי כל אדם אחר הבא מכוחו /בגין נזקים לגוף או לרכוש שייגרמו על ידי עובדיו ו ,תוגש
 .מתחייב לשפות את המוסד על כל סכום שיחויב המוסד לשלם בגין אותם נזקים והוא 

 

  נייןזכות ק.     11
נותן השירותים מתחייב להימנע מעשיית שימוש בכל רכיב או שירות שזכות הקניין עליו שייכת כולה או   

השירותים מתחייב  נותן . מבלי שניתנה על כך הסכמה ברורה ומפורשת של אותו גורם, חלקה לצד שלישי
או ברכיב שבו משתמש  י צד שלישי בקשר לזכות קניין בשירות"במקרה של הגשת תביעה נגד המוסד ע כי

  . נותן השירותים הוא ישפה את המוסד בגין כל נזק או הוצאה שתגרם לו עקב כך
  

  

 ביטוח     .     12
פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה - מבלי לגרוע מהתחייבויות נותן השירותים על   12.1

לרכוש על חשבונו , לפני כניסתו של ההסכם לתוקף, מתחייב נותן השירותים, פי דין- אחראי על
: להלן(ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו   להסכם 3בנספח הוא הסכם ביטוח העונה על הקבוע  

  ). "האישור"
גבולות האחריות הנקובים באישור על קיום ביטוחים הנם סכומים מינימאליים ועל נותן   12.1.1

  .השירותים יהיה לקבוע סכומים כפי הסיכון
הביטוח הנדרש הנו מינימאלי ונותן השירותים ירחיב ויוסיף ביטוח ככל הנחוץ לשם   12.1.2

  . מניעת הפסד לו ולמוסד
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  טוח בגין נזק לרכוש המהווה חלק מהסכם זה או בגין נזק כספים שיתקבלו מחברת הבי  12.1.3
  .ישמשו אך ורק לשם תיקון הנזק, לרכוש המוסד

כשהוא חתום , ימציא נותן השירותים למוסד את האישור, יום לפני חתימת ההסכם 14  12.1.4
חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל בענפי הביטוח המבוקשים במכרז  ידי-על
  .זה

ימציא נותן , שבוע לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים  12.1.5
השירותים למוסד שוב את האישור כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת 

  "._____ :כדלקמן, אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה"הכותרת 
ימציא , הביטוח או עם סיומהבמידה שנותן השירותים יחליף מבטח במהלך תקופת   .א

כשהוא חתום על ידי המבטח , נותן השירותים למוסד את העתק האישור המקורי
  .החדש

  .תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד הסכם זה בתוקפו  .ב
  .תהווה הפרה של תנאי מהותי בהסכם שייחתם, הפרה של סעיף זה  .ג

מוצר גם לאחר תום תקופת ההסכם נותן השירותים מתחייב להסדיר ביטוח אחריות    12.1.6
 .ולהחזיקו בתוקף כל עוד קיימת לו חבות חוקית על פי החוק

  אין משום מתן פטור כלשהו , מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל  12.2
   בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על, או על פי כל דין/ו, לזוכה מאחריותו על פי הסכם זה

 אין בה כדי להטיל, והמצאת אישור ביטוח לידי המוסד כאמור לעיל, נזקים כאמור ובין אם לאו
  .המוסד אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח על 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור על קיום ביטוחים לידי המוסד אין משום אישור   12.3
מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאי לבדוק את האישור על קיום . על טיבו

 .יהיה חייב לעשות כך ביטוחים אך לא 

  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאי לבקש מנותן השירותים לשנות או לתקן את  12.4
קון או הבקשה לתי. האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי המכרז

לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על המוסד  שינוי
 .אחריות כלשהי

 כי אם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי , מוצהר ומוסכם בין הצדדים 12.5
 . שא נותן השירותים בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כךיי, הסדרת ביטוח כנדרש

  לרבות נזקים שהם מתחת לגבול , ירותים לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחיםנותן הש 12.6
 .ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה

 .נותן השירותים לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על גבולות האחריות הנקובים בפוליסות 12.7

או /וסד ואו תביעה כנגד המ/או דרישה ו/נותן השירותים מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו 12.8
והוא פוטר בזאת את המוסד , ל"י הביטוחים הנ"הבאים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ

האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק . מכל אחריות לנזק כאמור
 .בזדון

לתשלום ההשתתפויות , נותן השירותים לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים 12.9
 .פי תנאי הפוליסות-ות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח עלהעצמי

  יהא , או זכויות המוסד/הפר נותן השירותים את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו 12.10
  או /ולא תהיינה לו תביעות ו, נותן השירותים אחראי לנזקים שייגרמו למוסד באופן מלא ובלעדי

 .והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המוסד, כלפי המוסד, כספיות או אחרות, טענות

, יהיה המוסד זכאי, לא עמד נותן השירותים בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו 12.11
או /לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של נותן השירותים ועל חשבונו ו, ייבחלא  אך

הזכות . מבלי לגרוע מזכותו של המוסד לכל סעד אחרוזאת , במקומו כל סכום שהוא לשלם
לערוך ביטוח במקומו של נותן השירותים תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת 

  .ההסכם
  

 יחסי עובד ומעביד     .13
ובשום מקרה לא ניתן , קבלן עצמאי –הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין   13.1

 או מי מעובדיו של נותן /לפרש הסכם זה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין המוסד לבין נותן השירותים ו
אם תוגש נגד המוסד תביעה שעניינה יחסי עובד ומעביד ישפה . או הפועלים מטעמו/השירותים ו

תן השירותים את המוסד בגין כל תשלום כספי או חיוב שיפסק נגד המוסד מייד עם דרישת נו
  .המוסד והצגת נותן השירותים המחייב

וכי הוא , נותן השירותים מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו ועל ספקי המשנה שלו  13.2
לרבות בתשלומי , ם כלפי עובדיוחבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בה, היחיד הנושא בכל אחריות

  .או זכויות סוציאליות מכל מין וסוג/שכר ו
 , כל שינוי שיחול בהסכם העבודה שבין נותן השירותים לבין עובדיו לא ישמש עילה לשינוי הסכם זה  13.3

  .אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של המוסד
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שלא להעניק את השירותים  םנותן השירותיהמוסד יהיה רשאי להורות ל, על אף האמור לעיל  13.4
אם מצא כי הדבר אינו עולה בקנה אחד , שלהם הוא מחויב על פי ההסכם באמצעות עובד מסוים

  .עם מטרות התקשרות זו
  

  :מעמדו של נותן השירותים     .14
, זהות בעליו, על כל שינוי במעמדו המשפטי, מיד ובכתב, נותן השירותים מתחייב להודיע למוסד  14.1

  . בכתובתו או במספר הטלפון של משרדו, במספר תיק ניכויים שלושינוי 
 רשאי יהיה המוסד להפסיק את , או זהות בעליו, חל שינוי במעמדו המשפטי של נותן השירותים  14.2

 .זולת אם נתן על כך את הסכמתו בכתב ומראש, ההסכם לאלתר באמצעות הודעה בכתב
  

 כתנאי לחתימת ההסכםמסמכים שעל נותן השירותים להמציא   .15
  :במועד החתימה על ההסכם וכתנאי לחתימתו על נותן השירותים להמציא את המסמכים הבאים

ההצעה החתומה ] 2[ ,המכרז] 1: [שאליהם יצורף, שלושה עותקים חתומים של ההסכם על נספחיו   15.1
  .על כל נספחיה

  .פרטי חשבון הבנק של נותן השירותים  15.2
להסכם  3להסכם ובנספח  12הסכם ביטוח חתום התואם את מכלול הדרישות המפורטות בסעיף   15.3

  .או אישור בחתימת חברת הביטוח בדבר ביצוע הביטוח דלעיל
הבא להבטיח את עמידתו של נותן השירותים בדרישות המכרז , כל מסמך שידרוש המוסד  15.4

  .וההסכם
  

 :ערבות ביצוע.     16
 בטרם , מתחייב נותן השירותים להפקיד בידי נציג המוסד, ייבויותיו על פי הסכם זהלהבטחת התח   16.1

בסכום של , ביטוחית בלתי מותנית לפקודת המוסד/ ערבות בנקאית , החתימה על הסכם זה
, אשר תהא צמודה למדד המחירים לצרכן החל מהמדד הידוע בעת החתימה על ההסכם, ₪ 20,000

  .יום 90פת ההתקשרות בתוספת ותהיה בתוקף למשך כל תקו
  .להסכם 1נספח הערבות תהיה בנוסח הקבוע ב  16.2
  ערבות הביצוע תימסר לידי המוסד בטרם החתימה על ההסכם ומסירתה תהווה תנאי מוקדם   16.3

  .לכניסת ההסכם לתוקף
תהיה ההארכה מותנית בהארכת תוקפה של ערבות , אם יוחלט על הארכת משך ההתקשרות  16.4

הארכת ערבות הביצוע לגבי התקופה  - אי. כך שהיא תחול גם על התקופה הנוספת, הביצוע
  .תהווה הפרה יסודית של ההסכם היוצרת עילה לחילוט הערבות, הנוספת

  : אם, כפיצוי מוסכם , כולה או מקצתה המוסד יהיה רשאי לחלט את הערבות  16.5
 וזאת לאחר מתן הודעה, )להסכם 6כאמור בסעיף (תנאי יסודי בהסכם  נותן השירותים ייפר    )א

להציג את  נותן השירותיםולשם מתן אפשרות ל, יום לצורך תיקון הפגם 14 מראש של
  .טענותיו בפני נציג המוסד

   -או          
 יום  30וזאת לאחר מתן הודעה מראש של , אחרת בהסכם כל הוראהנותן השירותים יפר    )ב

להביא את טענותיו בפני נציג  נותן השירותיםמתן אפשרות ל ולשם, ך תיקון הפגםלצור
הערכה סבירה בדבר הנזק הצפוי למוסד אם יידרש  מהווה ערבות הביצוע  סכום . המוסד

  .ההסכם לסיים את התקשרותו עם נותן השירותים בעקבות הפרת
  במידה שאלה , שירותים את מלוא נזקיובחילוט הערבות אין כדי למנוע מהמוסד לתבוע מנותן ה   16.6

  .על הסכום שחולט עולים
אין בחילוט הערבות כדי לשחרר את נותן השירותים מקיום מלוא התחייבויותיו , למען הסר ספק  16.7

  .ובהתאם למפורט בהצעתו, ההסכם פי על
בנוסח , שהיפקיד נותן השירותים בידי המוסד ערבות חד, כולה או חלקה, עם חילוט הערבות  16.8

שיהיה בה כדי להשלים את סכום הערבות לסכום הערבות המפורט , להסכם 1נספח המפורט ב
  .לעיל

  
  

  :היררכיה בין המכרז להסכם .    17
  .מהווים מסמך אחד המשלים זה את זה) על נספחיו(המכרז וההסכם המצורף לו   17.1
  .יקבע מפרט המכרזבכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם   17.2
  .בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח ההסכם  17.3
  .סמכות השיפוט המקומית לגבי הסכם זה הינה לבית המשפט המוסמך בירושלים  17.4
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  כתובת הצדדים והודעות  .18
  

של הצד השני לפי הכתובות  המצוינות תשלח בדואר למשרדו , כל הודעה של צד בקשר עם הסכם זה  19.1
  .במבוא להסכם זה

, הודעות לצרכי הסכם זה תישלחנה מצד אחד למשנהו בכתב לפי כתובות הצדדים  הרשומות להלן  19.2
  .שעות ממועד משלוחן כאמור 72ותיחשבנה כאילו נתקבלו אצל הנמען בתום 

  
  .ירושלים, 13שדרות ויצמן : המוסד         

             

  שכתובתו לצורך _____________________________________________ : נותן השירותים                       

  _______, ____פקס ' _____________, טל_______, ___________ : המצאת מסמכים היא                       

 .____________________________דואר אלקטרוני                        
  

  :נציגי הצדדים לצורך ביצע הסכם זה הינם  .  19
  .או מי שימונה על ידה_______________________  : נציג המוסד

  ' _______________,טל    ____, ___________________: מטעם נותן השירותיםנציג 
  .הצדדים רשאים להחליף את נציגיהם לאחר שניתנה על כך הודעה לצד השני

  .י הצדדים"תוקפו של ההסכם ביום חתימתו עתחילת 
  

  .לתקציב המוסד_________  ההוצאה הכספית לביצוע הסכם זה מתוקצבת מסעיף תקציבי מספר   .20
  ").תקופת ההסכם: "להלן(_______________   :  ועד ליום_____________   : הסכם זה יחול מיום 

  
  

  .המוסד בלבדמימוש ההסכם יהיה לפי שיקול דעתו של   .21
  

י נציגים "תחולת הסכם זה  והמכרז בכללו יהא רק בהסכמה בכתב של שני הצדדים ע/ כל שינוי בתוקף   .22
  .מורשים כאמור במכרז זה

  

    
  
  
  

  :ולראייה באו הצדדים על החתום
  
  
  
  
   ______________________________                               ___________________________  

  נותן השירותיםהמוסד לביטוח לאומי                                                                                        
  
  
  

____________________________  
  חשב המוסד                       
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  נוסח כתב ערבות ביצוע –להסכם  1נספח 
  
  

 ________________חברת הביטוח /שם הבנק

 ________________________הטלפון ' מס

 ________________________: הפקס' מס

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

  המוסד לביטוח לאומי

  13וייצמן ' שד

  ירושלים

  

 

 ____________'ערבות מס: הנדון

  

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

 _________________________מתאריך  המחירים לצרכן  שיוצמד למדד

  )תאריך תחילת תוקף הערבות(                                                                     

 

 בקשר") החייב"להלן (____________________________________________: אשר תדרשו מאת

 . _____________________________________________________________חוזה /עם הזמנה

  

מבלי שתהיו , יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום 15ל תוך "ו נשלם לכם את הסכום הנאנ

או , חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם

 .לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב

  

 _______________עד תאריך  ______________ תהיה בתוקף מתאריך ערבות זו 

  

  

 __________________________הביטוח שכתובתו' חב/דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק

 הביטוח' חב/שם הבנק                                                                                                                         

  
__________________________________      ___________________________________ 

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

 

  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה

  

 

_________                  ________________                       ________________                       _______ 

 תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת           
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  הצהרה בדבר שמירת סודיות   -להסכם   2נספח 
  

  _____________:  תאריך
  

  : לכבוד
  המוסד לביטוח לאומי

  13שדרות ויצמן 
  ירושלים

  

  נ.ג.א
  

  התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים: הנדון
  

  ____ שנת _______  בחודש _________  הואיל     ולפי הסכם מיום 

  רוכש  ") המוסד"להלן (לבין המוסד לביטוח לאומי ") הזוכה"להלן (__  _______________שבין                

   מיפוי ותיעוד קברים של חללי פעולות איבה ברחבי הארץ, איתור -המוסד מהזוכה שירותי                

  .___________:  'במכרז מסכפי האמור                

      
  להלן         (כאמור בהסכם האמור , בביצוע העבודה במוסד, בין השאר ,מועסק על ידי הזוכה/ והואיל    ואני עוסק 

  ;")העבודה"                
  

  והואיל    והמוסד הסכים להתקשר עם הזוכה בתנאי שהזוכה והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע  
  ;וכן על סמך התחייבות הזוכה לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע, כהגדרתו להלן               

  
  או   /או אקבל לחזקתי ו/או בקשר אליה יתכן כי אעסוק ו/והואיל   והוסבר לי כי במהלך עיסוקי בעבודה במוסד ו

  בין ישיר ובין   , בין בעל פה ובין בכתב, דיעת כלל הציבורשאינו מצוי בי, יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים              
  לרבות אך מבלי לגרוע   , או לפעילויותיו בכל צורה ואופן/או הנודע למוסד ו/השייך למוסד ו, עקיף              
  ;")המידע"להלן (חות "מסמכים ודו, נתונים, מכלליות האמור              

  
  או /עלול לגרום לכם ו, והואיל   והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם

  ;והוא עלול להוות עבירה פלילית, לצדדים נזק              
  

  :מ מתחייב כלפיכם כדלקמן"אני הח, אי לזאת

 .ע מן העבודה או ביצועהאו כל הקשור והנוב/לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו .1

הנני מתחייב כי במשך תקופת העבודה או לאחר מכן ללא הגבלת , לעיל 1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2
או /או כל חומר כתוב אחר ו/לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו, זמן לא אגלה לכל אדם או גוף

 .אלצד כל שהו, בין ישיר ובין עקיף, כל חפץ או דבר

נוהלית או אחרת כדי , ביטחונית, לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית .3
 .לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו

 .או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה/להביא לידיעת עובדי ו .4

אשר יגרמו לכם או לצד , ל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוגלהיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכ .5
וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי כל האמור ובין אם אהיה , שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו

 .אחראי ביחד עם אחרים

השייך לכם להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או  .6
שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב ביצוע העבודה או חומר 

 .הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע, כמו כן.  שהכנתי עבורכם

עם עיסוקי בביצוע העבודה שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים  .7
 .כאמור לעיל
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  הצהרה בדבר שמירת סודיות   -להסכם   2נספח  המשך

  
  
 

תהיה לכם , או הקשור לפעילויותיכם/או הנמצא ברשותכם ו/בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו .8
 .זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי 
  .1981-א"וחוק הגנת הפרטיות התשמ 1997-ז"התשל, חוק עונשין

 .התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם .9

  
  

  
  :ולראייה באתי על החתום

  
  
  

  _____: שנת____________   : בחודש_____   : היום
  
  
  

                                                                                                            
  מספר זהות                      חתימה                    שם פרטי                     תאריך                            שם משפחה     
  
  
  
  

     ____________________          _______________________       ______________________________                                   
                      חותמת+ חתימה                               כתובת                    שם הזוכה                                                          
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    אישור עריכת ביטוח –להסכם  3נספח 

  
  

  :לכבוד
  לביטוח לאומי המוסד

   18רחוב ויצמן 
  ירושלים

  
  __________________:       אישור על קיום ביטוחים של: הנדון

  )______________ז .תאו   ____________פ .ח( 
  ")נותן השירותים"להלן (

  ")ההסכם"להלן ( הארץ ברחבי איבה פעולות לחללי מצבות ותיעוד מיפוי, איתורהסכם ל בקשר
  

נותן ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם מצהירים , מ"חברה לביטוח בע, _________________מ"אנו הח
  :את הביטוחים להלן השירותים
או /המבטח את חבות נותן השירותים על פי דין בגין פגיעה גופנית ו, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .  1

  או גוף כלשהו בגבול אחריות /או לרכושו של אדם ו/נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו ו
ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה . לאירוע אחד ובמצטבר במשך שנת ביטוח אחת₪   1,000,000בסך        

מסמכים מידע . התפרעויות ושביתות וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח הלאומי, בגין מהומות
הביטוח מורחב לשפות את המוסד . ורכוש של המוסד יחשבו כרכוש צד שלישי על פי פוליסה זו

הביטוח . או למחדלי נותן השירותים וכל הבאים מטעמו/והבאים מטעמו בגין אחריותם למעשי ו
יות צולבת שלפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור נותן השירותים ועבור המוסד כולל אחר

  .וכאילו הוצאה על שם כל אחד מהם בלבד
  

הביטוח מורחב . ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות נותן השירותים כלפי כל המועסקים על ידו .   2
  .ידי נותן השירותיםלשפות את המוסד במידה ויחשב כמעביד של מי מהמועסקים על 

  

₪   500,000 בגבולות אחריות של ,  על פי דין נותן השירותים חבויות בגיןביטוח אחריות מקצועית  .   3
או היפר חובה מקצועית /או מחדל ו/או השמטה ו/בגין כל מעשה ו, לתובע ולתקופת ביטוח של שנה

 . מצד נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו
אי יושר של , אובדן מידע מכל סוג ותיאור, אין כל חריג או סייג בגין אובדן מסמכיםבביטוח זה        

הפרת חובת הסודיות ואחריות בגין , הפרת חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו, חריגה מסמכות, עובדים
 .קבלני משנה

    או מקרה /ו או מחדל/הביטוח מורחב לשפות את המוסד והבאים מטעמו עקב אחריותם למעשה ו              
  .או הבאים מטעמו/או המועסקים על ידו ו/נזק שנגרם על ידי נותן השירותים ו              
חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח ) 12(תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שנים עשר        

  . אחר ביטוח שאין ובתנאי המבוטח או י המבטח"כאמור ע
יחול תאריך רטרואקטיבי מיום ,  הביטוח בפוליסה זו הוא על פי יום הגשת התביעהאם בסיס        

תאריך רטרואקטיבי משמעו . חתימת ההסכם בין המוסד לבין נותן השירותים או מועד מוקדם לכך
 .שהפוליסה תכסה מקרים שקרו החל מהיום הרטרואקטיבי והתגלו בתקופת הביטוח

 . ₪  25,000זו אינה עולה על  ההשתתפות העצמית בפוליסה        
  

  :בהתייחס לפוליסות לעיל .4

המוסד יהיה רשאי אך לא חייב לדווח אודות מקרים העלולים להוות עילת תביעה המכוסה על פי  .5
 .ל וזו תחשב כהודעה של המבוטח"הפוליסות הנ

לא , המבטח כאשר קיים ביטוח אחר כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות .6
ביטוח "ל הוא "פי הפוליסות הנ-הביטוח על, ולגבי המוסד , יופעל כלפי המוסד וכלפי מבטחיו

מבלי , ללא זכות השתתפות בבטוחי המוסד , המזכה אותו במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, "ראשוני
לחוק הסכם  59מור בסעיף שתהיה למבטח זכות תביעה ממבטחי המוסד להשתתף בנטל החיוב כא

ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המוסד  וכלפי . 1981-א"התשמ, הביטוח
  .מבטחיו

אלא אם תימסר הודעה , בפוליסות מופיע תנאי שלפיו לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח .7
 .יום מראש 60כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד  לפחות 

  .נוסח הפוליסות לביטוח צד שלישי וחבות מעבידים הנו ביט החל ביום תחילת תקופת הביטוח .8
 

 .השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על נותן השירותים בלבד .9
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 .עובדיו והבאים מטעמו ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון,  אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד .10
  

  .י האמור לעיל"הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע אישור זה כפוף לתנאי .11
  
  

  ,בכבוד רב
  

      ___________      __________    ___________       ___     ___________________  
  חתימת וחותמת המבטח           תפקיד החותם                    שם החותם              תאריך            
  
  

 רשימת הפוליסות מתאריך עד תאריך 'פוליסה מס

 צד שלישי 

 אחריות מעבידים 

  

 אחריות מקצועית 

 _________ 

  
      

  :כדלקמן, אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה

 חתימה וחותמת חברת הביטוח
 רשימת הפוליסות מתאריך עד תאריך

 שלישיצד   

 אחריות מעבידים  

   

 אחריות מקצועית  

  ____________ 
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  ציוני איכות     –ל "מפ -ז "טנספח 
  

   סודר
  

A 

  
B  

  קריטריון
 

  ניקוד דירוג נסיון במתן שירות
  

C 

 

1 0.60 

  
  
  
  
  
  
1 

 
  
  
  
  
  

ניסיון 
 המציע

של שלושה פרויקטים ומעלה 
מהם  2כאשר לפחות שירות דומה 
כלומר (למכרז זה בהיקף זהה 

  )פריטים 3000איתור של 
  

 

 100 מצוין

שני פרויקטים דומים באופיים 
  בהיקף שלא יפחת מהיקף מכרז זה

 75 טוב מאד

שירות אחד בהיקף דומה או גדול  
  מהיקף הנדרש במרכז זה

  50  טוב

 50%בהיקף של  שירות אחד דומה
לפחות מהיקף פרוייקט הנדרש 

  במכרז זה

  25  בינוני

2 0.40 

  
  
  

0.6  

ניסיון 
מנהל 

 הפרויקט

שנות נסיון בניהול פרוייקטים ' מס
 .הדומים באופיים לנדרש במכרז

 10מעל 
 שנים

 100 מצוין

שנים 5-9  80 טוב מאד 

שנים 2-4  60 טוב 

 40 בינוני עד שנתיים

 
 
 
0.4 

 *השכלה וידיעות רלונטיות

 100 מצוין *1

 80 טוב מאד 2*

 50 טוב 3*

 20  בינוני 4*

  

  T=      =  (A*B*C)ציון כללי לקריטריון משנה           
  

  :מקרא
  
  :השכלה וידיעות רלוונטיות *
  
  :תנאים מצטברים 2  -  1

 .ת כמורה דרך"י משרד התמ"בעל תעודה מוכרת ע -

, סטוריה כלליתיה, גיאוגרפיה(תחומים דומים סטוריה של ארץ ישראל או יבעל תואר שני ומעלה בתחום ה -
  .ה גבוההללהשכ י המועצה"מוכר ע ממוסד) 'וכד

) 'סטוריה כללית וכדיה, גיאוגרפיה (סטוריה של ארץ ישראל או תחומים דומים יבתחום השני בעל תואר   -  2
 .י המועצה להשכלה גבוהה"ממוסד מוכר ע

  .או תחומים דומים, ישראל בעל תואר ראשון בתחום היסטוריה של ארץ  -  3
, גיאוגרפיה (ומעלה שלא בתחום וההיסטוריה של ארץ ישראל או תחומים דומים  ראשוןבעל תואר   -  4

  .' וכו, כללית היסטוריה
  

  :הגדרות
  

   .נכסים וכיוצא בזה, לרבות בני אדם , ותיעוד איתור – שירות דומה


