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ה .0 ל ה נ  מ

0 .  טבלת ריכוז תאריכים 1

 התאריכים הפעילויותתיאור 

 4.1.2016יום שני פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט

 14.1.2016 חמישייום  תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים

תאריך אחרון למענה המוסד לביטוח לאומי לשאלות 

 הבהרה

 25.1.2016יום שני 

 3.2.2016יום רביעי  תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

 12.00שעה 

 

לא נדרשת ערבות  תוקף הערבות בגין הגשת ההצעה

 הגשה.

 .31.8.2016 תוקף ההצעה

 

במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים  אחרים המופיעים בגוף המכרז, קובעים התאריכים 

 בטבלה זו בלבד.

 אף המין השני במשמע. -כל האמור בלשון זכר או בלשון נקבה  -מובהר בזאת כי בכל המכרז 
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0 .  כללי 2

 לקבלת שירותים פנייה 0.2.1

 המוסד לביטוח לאומי ) להלן: "המוסד"(, מבקש לקבל הצעות לביצוע 

 חקירות בתחום ירושלים, אזור עוטף ירושלים, שטחי יהודה ושומרון ומקבצי אוכלוסיות מוגדרות 

 להלן. 0.2.3 -ו   0.2.2בשטחי ישראל כמפורט בסעיפים 

 תיאור כללי של השירותים 0.2.2

המוסד מעוניין בביצוע חקירות המתמקדות בבחינת סוגיית התושבות, כלומר הוכחת מקום  0.2.2.1

מגורים ומרכז חיים של מגישי תביעות למוסד, וכן בנושאים ושאלות שיופנו מעת לעת לזוכה 

 יטוח הלאומי. למטרות יישומה של עבודת הב

הזוכה יהיה אחראי לביצוע השירותים תוך מילוי כל הנדרש על פי המכרז ונספחיו  לרבות,  0.2.2.2

עמידה בלוחות הזמנים הנדרשים על ידי המוסד, השתתפות בהדרכות תקופתיות שיבוצעו על 

 ידי נציג המוסד, וכל פעילות נוספת שתידרש כדי לספק את השירותים.

השירותים במסגרת מכרז זה יבוצעו רק על ידי  חוקרים , העומדים  בכל תנאי המכרז ואושרו  0.2.2.3

 על ידי המוסד לביצוע השירותים. 

תחום ירושלים, אזור עוטף ירושלים, אזורי יהודה ושומרון ומקבצי  -מקום ביצוע השירותים  0.2.2.4

 אוכלוסיות מוגדרות בתחום מדינת ישראל.  

 הזוכים במכרז זה כוללים את הפעילויות המפורטות להלן:  השירותים שיינתנו ע"י   0.2.2.5

ביצוע פעולות חקירה, לרבות פעולות אקטיביות מעקב סמוי, תיעוד במצלמת  0.2.2.5.1

 וידאו נסתרת, הקלטה סמויה וחקירה סמויה.       

 מתן עדות של החוקר בבית משפט לגבי תיק חקירה שבוצע על ידו. 0.2.2.5.2

 , הצטרפות לפעילות מודד בשטח.פעילויות משלימות כגון: תמלול קלטות 0.2.2.5.3

המציע יספק את השירותים באמצעות עובדיו ו/או קבלני משנה  שיועסקו על ידו בכפוף  0.2.2.6

 לעמידתם בדרישות המכרז ולאישורם על ידי המוסד.

 לביצוע השירותים הנדרשים במכרז זה.  זוכים  3עד בכוונת המוסד  לבחור  0.2.2.7
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 ם(הנדרשים )נתונים כמותיי השירותיםהיקף  0.2.3

על פי צרכי המוסד  בזמנים ובהיקפים משתניםעל פי מכרז זה יבוצעו הנדרשים השירותים  0.2.3.1

 בכל תקופת ההתקשרות.

תיקי חקירה.  900- 800 –ההיקף הכמותי השנתי של  השירותים הנדרשים במכרז זה נאמד בכ 0.2.3.2

היקף הפעילות הכמותי  המפורט לעיל הינו לצרכי מתן ההצעה בלבד  ואינו  מהווה  

התחייבות של המוסד להיקף ההזמנות השנתי שיוזמן בפועל ולזוכה לא תהא כל טענה בעניין 

 זה לרבות טענת הסתמכות כלשהי.

 שיטת התשלום עבור השירותים 0.2.4

המוסד ישלם למציע עבור ביצוע השירותים בהתאם לסוג השירות והמחיר  המוצע על ידו  0.2.4.1

 .  3.6בהצעת המחיר לסוג שירות זה. התשלום יבוצע  מידי חודש כמוגדר בסעיף 
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0 .  הגדרות 3

 הגדרות כלליות 0.3.1

 הגדרה מושג 

 מינהל גבייה ביטוח וחקירות, אגף החקירותהמוסד לביטוח לאומי  המוסד

בקשה זו לקבלת הצעות, על נספחיה, לרבות קבצי הבהרות, אם יהיו  המכרז

 כאלה.

 המגיש הצעה למכרז. המציע

תשובת המציע למכרז זה על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו  הצעה

 )לרבות הסכם ההתקשרות(.

הצעתו תבחר כהצעה הזוכה על ידי ועדת המכרזים של המציע אשר  הזוכה

 המוסד. 

מציע אשר עמד בתנאי המכרז ונבחר על ידי וועדת המכרזים כספק  חלופיזוכה 

 חלופי.

 כל השירותים המפורטים במכרז.  םהשירותי

תקופת 

 ההתקשרות

 .במכרז 0.9בסעיף כמוגדר 

מנהל אגף מודיעין ומבצעים וכל מי שהוסמך על  ידו לשמש כאחראי  נציג המוסד

 לתיאום, לבקרה ופיקוח על ביצוע השירותים. 

תקופת 

 ההתארגנות

 במכרז.  0.10בסעיף כמוגדר 

תקופת 

 ניסיון

 במכרז. 0.11בסעיף כמוגדר 

ועדת 

 המכרזים

 ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי.

המוסד לבין הזוכה במכרז זה, ע"פ הנוסח הסכם שייחתם בין  ההסכם

 .0.5.2המצורף בנספח 

הצעת 

 המחיר 

על גבי נספח  5כמפורט בפרק שהוגשה על ידי המציע הצעת המחיר 

5.2. 
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 מקצועיות נוספותהגדרות  0.3.2

 הגדרה מושג 

ביצוע  פעילויות חקירה גלויה או סמויה ואקטיבית , אחר  חקירה 

, הכוללות בין השאר את וסביבתם מגישי תביעה למוסד

 הפעילויות הבאות )כולן ו/או חלקן(: 

 .)ללא מגע פיזי/פרונטלי  עם הנחקר( מעקב סמוי .1

 תיעוד במצלמת וידאו נסתרת. .2

 ביצוע הקלטה סמויה. .3

 ביצוע חקירה סמויה הכוללת תשאול וצילום מוקלטים. .4

לרבות של  השגת תמונות ושרטוט ברור להבנת אירוע .5

 .נכסים, רכבים וכדומה

  איתור כתובת מגורים / מקום עבודה. .6

 קבלת תצהירים רלוונטיים ככל שניתן. מסמכים, איתור .7

שלגביו בוצעה חקירה בקשת חקירה נוספת אחר מגיש תביעה  חקירה חוזרת

 השנים שלפני החקירה החוזרת. 7-ב

תוצר פעילות החקירה שיוגש לנציג המוסד בתיק הכולל את  תיק חקירה

 התכנים המפורטים להלן: 

 .מודפס תיאור מילולי מפורט של ממצאי החקירה וסיכום .1

 צילומים רלוונטיים שבוצעו במהלך עבודת החקירה. .2

 הקלטות של כל השיחות שיבוצעו עם עדים פוטנציאליים. .3

 קלטת שמע המתעדת את ההקלטות שבוצעו במהלך .4

 החקירה.

 שרטוטים של אזור האירוע . .5

 סרטים רלוונטיים שצולמו במהלך החקירה. .6

 תמלול ההקלטות כולל תרגום מערבית לעברית.  .7

 מסמכים ותצהירים רלוונטיים ככל שניתן. .8
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0 .  ( וקדמים להשתתפות במכרז )תנאי הסףתנאים מ 4

 תנאי סף מנהליים 0.4.1

(, הרלוונטי ע"פ דיןהמצאת אישור על היות המציע, רשום כדין כישות משפטית  )ברשם  0.4.1.1

הנדרשים במכרז זה,  והיעדר חובות בגין אגרה שנתית לרשם   העוסק באספקת השירותים

להוכחת העמידה בתנאי סף, יגיש המציע את האישורים והמסמכים המפורטים  הרלוונטי

 להלן:

 הרשום/מה /שותפות/עמותהתאגיד המציע על היותתעודת רישום  העתק 0.4.1.1.1

והשותפויות/רשם העמותות או העתק אישור עוסק מורשה  ברשם החברות

 )למציע במעמד עצמאי ( בתחום אספקת השירותים הנדרשים במכרז.

עבור חברה או שותפות יש להציג נסח חברה או שותפות עדכני המראה כי  0.4.1.1.2

 רשם כתאגיד מפר.לתאגיד אין חובות בגין אגרה שנתית וכי לא נ

עבור עמותה או חברה לתועלת הציבור יש להציג אישור על ניהול תקין בתוקף  0.4.1.1.3

 מרשם התאגידים.

מציע שהינו יחיד בעל מעמד עצמאי יגיש תעודת עוסק מורשה כמפורט בסעיף  0.4.1.1.4

0.4.1.2.2. 

המצאת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות,  0.4.1.2

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

 להוכחת העמידה בתנאי הסף יגיש המציע את האישורים והמסמכים המפורטים לעיל:

אישור ניהול ספרים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  0.4.1.2.1

 בתוקף. 1976 -חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו

 .תעודת עוסק מורשה 0.4.1.2.2

 בוטל. 0.4.1.3

וחוק  1991-בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א  תצהירהמצאת  0.4.1.4

 . 1987 - שכר מינימום, התשמ"ז

בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק  להוכחת העמידה בתנאי הסף המציע יגיש  תצהיר

וחוק שכר  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

חתום על ידי מורשה/י החתימה ומאושר על ידי עורך דין  על פי  1987-מינימום , התשמ"ז

 .0.4.1.4המפורט בנספח  הנוסח 

בתחום השירותים הנדרשים במכרז  בהיקף של לפחות       שנתי מחזור עסקיבעל הינו  המציע  0.4.1.5

 . 2014- 2013בכל אחת מהשנים ח ”ש 600,000
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 עסקיהמחזור הלהוכחת העמידה בתנאי הסף המציע יגיש הצהרה מאושרת על ידי רו"ח כי 

ח ”ש 600,000השנתי שלו בתחום השירותים הנדרשים במכרז  הינו בהיקף של לפחות   

 .0.4.1.5המפורט בנספח בכל אחת מהשנים המפורטות לעיל בנוסח  לשנה

כר מינימום וקיום חוקי עבודה.  התחייבות לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים, ש 0.4.1.6

המפורט בנספח  להוכחת העמידה בתנאי הסף על המציע לחתום על הצהרה  בנוסח 

0.4.1.6. 

 לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים.   תההתחייבו 0.4.1.7

להוכחת העמידה בתנאי הסף על המציע לחתום על הצהרה  לקיום החקיקה בתחום העסקת 

 .0.4.1.7כמפורט בנספח עובדים  

הצהרת המציע בנושא התאמת יכולותיו לדרישות המכרז והסכמה לתנאיו.  להוכחת  0.4.1.8

 .0.4.1.8כמפורט בנספח  העמידה בתנאי הסף על המציע לחתום על הצהרה  המציע 
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 תנאי סף מיוחדים 0.4.2

המציע הינו בעל רישיון לתאגיד חוקרים פרטיים/בעל רישיון לקיום משרד לחקירות פרטיות  0.4.2.1

שהונפק על ידי המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה במשרד  2016לשנת 

המשפטים וניסיון מוכח בביצוע השירותים הנדרשים במכרז ו/או דומים להם, ובכלל זה 

חקירות במגזר הערבי, חקירות איתור, חקירות כלכליות, חקירות נזיקין, וחקירות תאונות,  

כאמור לעיל על המציע לצרף צילום הרישיון לשנת . להוכחת הניסיון שלוש שנים לפחותשל 

 מאושרת על ידי עו"ד. 0.4.2.1כמפורט בנספח ולהגיש הצהרה  2016

עובדים לפחות מתוכם לפחות חוקרת אחת,  7המציע יציע לביצוע העבודה צוות של  0.4.2.2

המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה עימם יש לו הסכמים חתומים במועד האחרון להגשת 

כמפורט בנספח כמפורט בנספח הרישיונות , הניסיון המקצועי ובהרכב  בעליההצעה, 

0.4.2.2.1.  

מוצע לביצוע העבודה על להוכחת העמידה בתנאי סף זה על המציע להגיש את נתוני הצוות ה

המוצעים  אנשי הצוותכל אחד מ עבור,  הרישיונות הנדרשים , בצרוף 0.4.2.2.2נספח גבי 

 .על ידו לביצוע העבודה

 מבוטל. 0.4.2.3

 הנושאים הבאים: בדבר  יםאישור קיומם של 0.4.2.4

של המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין בעבירה על פי חוק היעדר הרשעות  0.4.2.4.1

 .1972-רה התשל"בחוקרים פרטיים ושירותי שמי

של המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין בעבירה על פי חוק היעדר הרשעות  0.4.2.4.2

 .1979 -האזנת סתר התשל"ט 

של המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין בעבירה על פי חוק הגנת היעדר הרשעות  0.4.2.4.3

 . 1981 -הפרטיות התשמ"א 

בירה של המציע ובעל זיקה אליו בכל עבירה פלילית ו/או עהיעדר הרשעות  0.4.2.4.4

 שיש עמה קלון.

חתום  קיומם של האישורים לעיל אישור בדבר להוכחת העמידה בתנאי הסף המציע יגיש  

המפורט על ידי מורשה/י החתימה ומאושר על ידי עורך דין  על פי הנוסח על פי הנוסח 

  .0.4.2.4בנספח  

 יים.חות ממליצים שהם גופים ציבור( אנשי קשר אצל לקו5הגשת רשימה של חמישה ) 0.4.2.5

משרדי ממשלה לרבות יחידות סמך ממשלתיות, תאגידים  -לעניין זה "גופים ציבוריים" 

 סטטורטורים וחברות ממשלתיות/ציבוריות.

 .0.4.2.5נספח   להוכחת העמידה בתנאי הסף המציע יגיש  רשימת אנשי הקשר על גבי  
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בראיון וכל הצוות המוצע  0.4.2.2.1השתתפות מנהל הפרויקט מטעם המציע כמוגדר בנספח  0.4.2.6

בראיון )יחושב  75של  יאישי שיבוצע על ידי צוות הבדיקה של המכרז וקבלת ציון מינימאל

 על פי ממוצע ציוני הצוות המוצע(.

 לל.תיפסל על הסף ולא תידון כ –הצעה שאינה עונה על אחד מתנאי הסף או יותר

 

0 .  שיש להגיש בהצעה נוספים ומסמכים אישורים 5

 .0.5.1המפורט בנספח  אישור פרטי המציע, על פי הנוסח  0.5.1

, חתומה  0.5.2המצורפת בנספח על המציע לצרף להצעתו את טיוטת ההסכם  -הסכם התקשרות  0.5.2

בראשי תיבות על ידי מורשי החתימה של המציע בכל עמוד ובחתימה מלאה וחותמת 

 במקום המיועד לכך בסוף טיוטת ההסכם.התאגיד/העסק 

 .0.5.3בנספח על המציע לחתום בראשי תיבות על גבי צילום הצהרת הסודיות  -הצהרת סודיות  0.5.3

בהסכם  15התחייבות המציע לשמירה וקיום נהלי הביטחון של המוסד על פי המוגדר בסעיף  0.5.4

 .0.5.4ובנוסח  המפורט בנספח (  0.5.2)נספח 

ב' לחוק חובת המכרזים, כלומר 2הצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף ל –עסק בשליטת אישה  0.5.5

כמפורט בסעיף  האמור, שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה, יצורפו אישור רואה חשבון ותצהיר 

 .0.5.5בנספח 

אישור מוקדם לתנאי הביטוח חתום על ידי המבטח של המציע  -התחייבות לעריכת ביטוחים  0.5.6

 .0.5.6כמוגדר בנספח 

 . 0.5.7כמוגדר בנספח הצהרת היעדר ניגוד עניינים ,  0.5.7
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0 .  הנחיות להגשת ההצעה 6

 קבלת מסמכי המכרז 0.6.1

ניתן להוריד את  מסמכי המכרז  )ללא תשלום( באתר האינטרנט של המוסד  0.6.1.1

(www.btl.gov.il.) 

 איש הקשר 0.6.2

 למכרז זה הוא :איש הקשר נציג המוסד לכל עניין הקשור 

 יואל מוזס  שם:

 yoelm@nioi.gov.il דואר אלקטרוני :

 נוהל העברת שאלות ובירורים 0.6.3

 0.6.2שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להעביר בכתב לאיש הקשר המפורט בסעיף  0.6.3.1

  0.1לעיל, באמצעות דואר אלקטרוני עד לתאריך המפורט בטבלת ריכוז תאריכים בסעיף 

 שיופנו בעל פה או בטלפון לא ייענו ( .)שאלות 

הפניה תכלול את מס' המכרז ,פירוט השאלות , פרטי השואל וכתובת דואר  אלקטרוני של  0.6.3.2

 הפונה.

 השאלות ימוספרו באופן סידורי ויתייחסו לסעיף במכרז או בהסכם  או בנספחים. 0.6.3.3

התשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו  החל מהמועד האמור בטבלת ריכוז התאריכים )סעיף  0.6.3.4

במדור מכרזים, החל מהמועד  www.btl.gov.il( באתר האינטרנט של המוסד,  בכתובת 0.1

 האמור.

 ות על כל השאלות.המוסד יענה על השאלות לפי שיקול דעתו הבלעדי ואינו מתחייב לענ 0.6.3.5

תשובות המוסד לשאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והוראותיו, ועל  0.6.3.6

המציעים לצרף להצעתם תדפיס או תדפיסים של הבהרות המוסד למכרז זה, חתומים על 

 ידי מורשי החתימה של המציע.

  

http://www.btl.gov.il/
http://www.btl.gov.il/
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 אופן הגשת ההצעה 0.6.4

בצירוף כל המסמכים הנלווים  הדרושים בשלושה עותקים  להגיש את הצעתו המציעעל  0.6.4.1

 2015(2033במעטפה סגורה , שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שעליה ייכתב " מכרז מ)

לאספקת שירותי חקירות בתחום ירושלים, אזור עוטף ירושלים, שטחי יהודה ושומרון  –

 ומקצבי אוכלוסיות מוגדרות בישראל".

 עטפות פנימיות כמפורט להלן :במעטפה יהיו שתי מ 0.6.4.2

( מקור ושני העתקים יוכנסו למעטפה 5.2שלושת עותקי הצעת המחיר  )נספח  0.6.4.2.1

)להלן : "מעטפת המחיר " (. כל עמוד בהצעת המחיר ייחתם  1שתסומן במספר 

 בחותמת הרשמית של המציע ובחתימת מורשי החתימה של המציע.

מקור ושני העתקים ,  שלושת עותקי מסמכי ההצעה ויתר מסמכי ההצעה( 0.6.4.2.2

 )להלן : "מעטפת ההצעה" (.  2יוכנסו למעטפה נפרדת שתסומן במספר 

יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון שני העתקי ההצעה  0.6.4.3

 במילה "העתק".

מעטפת המחיר תיחתם בחותמת המציע ותוכנס כשהיא סגורה וחתומה כאמור לתוך  0.6.4.4

למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין  מעטפת ההצעה. אין

 להזכיר פרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש על ידי המציע אלא אך ורק במעטפת המחיר.

לתיבת את המעטפה ההצעה הסגורה יש להגיש במסירה ידנית או באמצעות שליח   0.6.4.5

ד ראשי, שדרות לביטוח לאומי, משר מוסדשל המוסד הממוקמת בארכיב ההמכרזים 

המפורטים בטבלת   ליום ולשעה עד, מר יוסי מרציאנו  אצל 2, ירושלים, בקומה 13צמן יוי

 .0.1ריכוז תאריכים סעיף 

ולא מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה  הנקובים לעיל לא תובא בחשבון   0.6.4.6

 תידון על ידי ועדת המכרזים.

המציע להקפיד על בתמורה למסירת הצעתו יקבל המציע אישור על מסירת ההצעה , על  0.6.4.7

 , כשהוא כולל את כל הפרטים הנדרשים.קבלת אישור זה
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 דרישות והנחיות למגיש ההצעה 0.6.5

מתבקש לעיין וללמוד היטב את החומר המצ"ב, תנאיו ונספחיו, בטרם הגשת  מציעה 0.6.5.1

                                     ההצעה.                             

בעקיפין   אין המציע רשאי לצלם, להעתיק, להעביר, להודיע למסור או להביא במישרין או  0.6.5.2

הצעה זו, או   לידיעת כל גורם או אדם מידע ו/או חומר /או ידיעה שיגיעו אליו בקשר עם 

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

באופן המכרז /או שינויים ו/או להתייחס לדרישות המציע אינו רשאי להכניס תיקונים ו 0.6.5.3

ההצעה את לפסול המוסד  רשאי לא ימלא המציע דרישה זו במלואה או בחלקה,חלקי ואם 

 ולא לדון בה כלל, ולמציע לא תהיה כל טענה בעניין.

תתוקן. כן יתוקן, בהתאם, הסכום –כי כל טעות חישובית שתתגלה בהצעה  מוסכם בזאת 0.6.5.4

 .הכללי של ההצעה

בגין הוצאות שנגרמו לו לצורך מילוי הצעתו, בין אם המוסד  לא תהיינה טענות כלפי  מציעל 0.6.5.5

 התקבלה הצעתו ובין אם לא.

התנאים   מאשר כי קרא והבין את כל המסמכים המצורפים וכי הוא מסכים לכל  מציעה 0.6.5.6

 האמורים בהם.

יש להגיש מסמך זה חתום  .הוראות אלו למגישי ההצעות מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה 0.6.5.7

 בעת הגשת ההצעה.

, לבקשת המוסד יאריך 0.1יהיה כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים בסעיף  תוקף ההצעה  0.6.5.8

  המציע את תוקף ההצעה וערבות ההגשה עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה.
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0 .  תהליך בחירת הזוכים 7

 המידה לבחירת הזוכים-אמות 0.7.1

 המידה העיקריות הבאות:-יבחר את הזוכים לפי אמות המוסד

 הסף וצרוף של כל המסמכים הנדרשים. עמידה בכל תנאי 0.7.1.1

 שלה. למחיר 60%-של ההצעה ו לאיכות  40%ציון מיטבי משוקלל, כאשר יינתן משקל של  0.7.1.2

אשר ציון האיכות  הצעה .תבסס על כל המידע, אשר על המציע להגיש בהצעתוציון האיכות י 0.7.1.3

 תיפסל.( 100)מתוך  70 -יהיה נמוך מ  השלהכולל 

 הסף.תנאי שלב א': בדיקה של  0.7.2

תנאי כל שאינן עונות על לגבי מידת המענה על כל תנאי הסף. הצעות, תיבדקנה בשלב זה, ההצעות 

 .הסף, ייפסלו

 קביעת ציון האיכותשלב ב':  0.7.3

לפי המשקלות ותבסס על כל המידע, אשר על המציע להגיש בהצעתו, י, ציון האיכות של ההצעה

 .0.7.3במפ"ל המפורט בנספח היחסיים של סעיפי האיכות כמפורט 

 ציון המחירשלב ג': קביעה של  0.7.4

מעטפות המחיר של ההצעות, שעברו את שלב ב' לעיל, ייפתחו ע"י ועדת המכרזים וההצעות ידורגו עתה 

 קמן:, כדלמחירבמימד של ציוני 

ועלותה  לציון המחיר 100ביותר בין ההצעות, תקבל ציון הנמוכה  הצעת המחיר לאחר הנחה 0.7.4.1

 תקרא להלן "עלות הבסיס להשוואה בין ההצעות".

ציון מחיר, אשר יחושב ע"י חלוקה של "עלות הבסיס להשוואה בין תקבלנה שאר ההצעות  0.7.4.2

 .100-של ההצעה הנבדקת, ומוכפל ב במחירהההצעות", 

 ובחירת הזוכה( מחיר ואיכות ציון ההצעה )של  שקלול: שלב ד' 0.7.5

ידורגו   . ההצעותלמחיר 60%-לאיכות ו 40%לכל הצעה יחושב ציון משוקלל, לפי יחס של  0.7.5.1

 8המוסד יבחר עד  לציון הנמוך(.  –של ההצעה )מהציון הגבוה  בהתאם לציון המשוקלל

 .מציעים שציון ההצעה שלהם יהיה הגבוה ביותר

מציעים שעברו את שלב ב' וחלקם או כולם קבלו ציון משוקלל  8 -במקרה בו יהיו יותר מ 0.7.5.2

זהה, תערוך ועדת המכרזים הגרלה ותבחר באמצעותה את הזוכים, ואת הזוכה החלופי 

 )כשיר שני( באמצעות הגרלה נוספת מבין אלו שלא זכו בהגרלה לעיל.
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 )כשיר שני( זוכה חלופי 0.7.6

. עיתשיבמקום ההמציע שהצעתו , שיהיה במכרז חלופילבחור זוכה  הזכות, המוסד שומר לעצמו את

לאורך ו/או  יםהזוכאחד חוזה ההתקשרות עם על ידי המוסד ומכל סיבה שהיא, לא ייחתם היה 

במכרז בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו, וכתוצאה מכך  יםהזוכאחד תקופת ההתקשרות לא עמד 

הזוכה החלופי לצרכי אספקת עם  המוסד להתקשר בוטל ההסכם עמו או בוטל חלק ממנו, יהא רשאי 

 , בכפוף לאישור ועדת מכרזים.על פי המכרז  השירותים
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0 .  זכויות המוסד 8

 מציע שלא יעמוד בתנאי הסף הצעתו תיפסל על הסף. 0.8.1

חויב בפיצוי יבלא ש –את היקף השירות /להגדיללצמצםל פי שיקול דעתו הבלעדי, ערשאי המוסד  0.8.2

 כלשהו בגין כך.

 המוסד שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לצורך קבלת הבהרות על הצעתם. 0.8.3

/או ולדרוש הסברים  המוסד יהיה רשאימבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, לאחר קבלת ההצעות  0.8.4

וכן לפנות אל  ,/או מסמכים מן המציעים כולם או אחדים מהםהבהרות ו/או השלמות ו

 .הממליצים הרשומים בהצעתם לקבלת חוות דעת מקצועית

ללא צורך או לדחות את ביצועו וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ,  מכרז זהרשאי לבטל המוסד  0.8.5

 או דחיית ביצוע המכרז חדש מכרזהודעה על ביטול/ .או לשפותם/לפצותםו/במתן הסבר למציעים 

 .הליך זה /דחייתיום לאחר ההחלטה על ביטול 14-תישלח למציעים בכתב ולא יאוחר מ

 בדיקת איכות והתאמה  0.8.6

 בדיקת איכות והתאמה במהלך תקופת ההתקשרות 0.8.6.1

 במהלך תקופת ההתקשרותהמוסד או כל גורם שהוסמך על ידו  רשאי בכל עת  0.8.6.1.1

כי העבודה, צוות אספקת השירות לבדוק את איכות אספקת השירותים, תהלי

 והתאמתו לדרישות המכרז.

כמו כן, רשאי המזמין או כל גורם שהוסמך על ידו מטעמו לבדוק את מידת  0.8.6.1.2

יכולתו של הזוכה לעמוד בדרישות המכרז. הזוכה מתחייב להעביר למוסד את 

כל הנתונים, המסמכים והקבצים הנדרשים לצורך בדיקת האיכות האמורה 

מהמועד שבו התקבלה דרישת המוסד. הנתונים לעיל ייבחנו על  ימים 14תוך 

 ידי מנהל הפרויקט כדי לוודא את התאמתן לדרישות שבמכרז.

במידה ויימצאו ליקויים ברמת איכות אספקת השירותים על ידי המציע  0.8.6.1.3

 המוסד יוציא דוח יכלול את מועד קצוב להשלמת תיקון הליקויים.  

הבדיקה כי אין ביכולתו של הזוכה לעמוד במידה ויתברר על פי תוצאות  0.8.6.1.4

 בדרישות המכרז, רשאי המוסד לבטל את הזכייה.
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 הפסקת ההתקשרות עם הזוכה 0.8.7

המוסד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.  0.8.7.1

באם יחליט המוסד להפסיק את ההסכם, מכל סיבה שהיא, יעביר המוסד התראה על כך 

 יום מראש ) להלן : "הודעה מוקדמת " (.  60לזוכה, בכתב 

לעיל המוסד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בהודעה  0.8.7.1למרות האמור בסעיף  0.8.7.2

 ימים מראש  , בהתקיים לפחות אחד ממקרים הבאים :  7מוקדמת בכתב של 

במקרה שימונה לזוכה כונס נכסים זמני / קבוע  מפרק סופי / זמני לעסקי או  0.8.7.2.1

ש הזוכה. על הזוכה להודיע  מיידית למוסד על מינוי כונס הנכסים/המפרק רכו

 כאמור לעיל.

 במקרה שהזוכה הורשע בפלילים בעבירה פלילית ו/או עבירה שיש עימה קלון. 0.8.7.2.2

אם יינתן צו הקפאת הליכים לזוכה. על הזוכה להודיע מיידית למוסד בדבר  0.8.7.2.3

 מתן הצו כאמור.

 אם הזוכה הסתלק מביצוע ההסכם.   0.8.7.2.4

 ידי רשם התאגידים.-אם הזוכה הוכרז כחברה מפרה על 0.8.7.2.5

לעיל, על הזוכה למלא באופן מלא  0.8.7.1בתקופת ההודעה המוקדמת כאמור בסעיף  0.8.7.3

ומקצועי את כל התנאים, ההתחייבויות, נהלי העבודה, אספקת השירות, וכל המוטל עליו , 

 על פי תנאי המכרז , עד סיום עבודתו במוסד.

לעיל הזוכה מחויב בהשלמת תיקי חקירה הנמצאים בשלבי  0.8.7.3ף בנוסף לאמור בסעי 0.8.7.4

ביצוע וכן באספקת  כל השירותים הנדרשים עבור תיקי החקירה שבוצעו ו/או נמצאים 

 .2.3בשלבי ביצוע על פי הנדרש במכרז לרבות המפורט בסעיף 

שעשוי  הזוכה מתחייב לפעול ולנקוט את כל האמצעים שברשותו, על מנת לצמצם את הנזק 0.8.7.5

 להיגרם למוסד כתוצאה מסיום הסכם ההתקשרות.

הביא המוסד את ההסכם או חלק ממנו לידי סיום, לפי סעיף זה, ימסור הזוכה למוסד בתוך   0.8.7.6

יום , כל דבר המהווה רכוש המוסד, וכן יעמיד לרשות המוסד כל דבר ששולם עבורו על  30

 מוסד לא קיבל תמורה עבורו.ידי המוסד לצורך ההסכם, וכן יחזיר למוסד כל סכום שה

בכל מקרה של הפסקת ההסכם עם הזוכה על ידי המוסד , התשלום היחיד לו יהא הזוכה  0.8.7.7

זכאי הינו רק עבור מה שסופק על ידו עד למועד ההפסקה שייקבע על ידי המוסד, ומעבר 

 לכך לא יהא הזוכה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף מהמוסד. 

המגיע לו עבור שירותים שניתנו בתקופת ההודעה המוקדמת , המוסד ישלם לזוכה את  0.8.7.8

 בהתאם לנוהל התשלומים המוגדר במכרז זה.
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 מות ההצעה ואחריות כוללתשלי 0.8.8

ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית  0.8.8.1

 ותפעולית אחת.

לן הראשי ויהיה אחראי לכל במידה ויופעלו קבלני משנה ע"י המציע, ייחשב הוא לקב 0.8.8.2

 הפעילויות והתוצרים שלו ושל כל מי מטעמו. 

למען הסר ספק, באחריות המציע לדאוג כי כל קבלני המשנה עימם יתקשר לצורך מתן  0.8.8.3

 מכרז. ההשירותים נשוא מכרז זה למוסד, יעמדו בתנאים ובדרישות המפורטות במסמכי 

הסכם בין המציע לקבלן המשנה לא ישחרר את המציע ממחויבויותיו ומאחריותו הכוללת  0.8.8.4

 כלפי המוסד. 

המוסד יהיה רשאי לפסול בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי קבלן משנה, שיועסק במתן  0.8.8.5

, מבלי לנמק וללא כל התחייבות כלפי הספק ו/או קבלני המשנה זוכההשירותים מטעם ה

לן המשנה ו/או העובדים מטעמו יפסיקו את מתן השירות למוסד מטעמו ובמקרה זה קב

הפעיל קבלן משנה ו, במידה להפסיק את ההתקשרות עם הזוכהמיד. כמו כן, המוסד רשאי 

 שאינו עומד בדרישות המפורטות לעיל. 

מובהר כי הספק ו/או קבלן משנה מטעמו ו/או מי מטעמם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או  0.8.8.6

 פסקת עבודת קבלן המשנה לפי סעיף זה.שיפוי בגין ה

המוסד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי  0.8.8.7

 המכרז, אשר לדעת המוסד מונע הערכת ההצעה כראוי בשל היותו תנאי סף.
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0 .  תקופת ההתקשרות 9

. למוסד  האופציה להאריך מיום החתימה על ההסכם עם הזוכהשנתיים  תקופת ההתקשרות תהיה למשך 

. הארכת תקופת תקופת האופציה( –)להלן  כל אחת שנהתקופות נוספות בנות  לשלושאת ההתקשרות 

 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות הרלוונטית. שישיםההתקשרות תבוצע בהודעה מוקדמת לזוכה של 

בתקופות האופציה יחולו על  המבוקשים מהזוכה. םבמהלך כל תקופה זו יוכל המוסד לרכוש את השירותי

(. במהלך  0.5.2בהסכם ההתקשרות )נספח  10הצדדים כל תנאי הסכם זה ובנוסף מנגנון ההצמדה שבסעיף 

 המבוקשים מהזוכה. םכל תקופה זו יוכל המוסד לרכוש את השירותי

0 . 1  תקופת ההתארגנות  0

יב הזוכה בביצוע כל . בתקופה זו מחוממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם הזוכה ימים 45תקופה בת 

הנדרש למימוש ההסכם לרבות לימוד נהלי המוסד הרלוונטיים לאספקת השירותים הנדרשים במכרז 

 ותיאום שיטת העבודה עם נציג המוסד.

0 . 1 ן  1  תקופת ניסיו

, בה תיבחן עמידתו של הזוכה בכל דרישות המכרז. למוסד חודשים ממועד חתימת ההסכם 6תקופה של 

 ההסכם עם הזוכה ולבחור במקומו מציע אחר )כשיר שני(.תהיה הזכות לבטל את 

0 . 1  בעלות על המכרז והשימוש בו )קניין רוחני( 2

 בעלות על המכרז והשימוש בו 0.12.1

המכרז הוא קניינו הרוחני של  המוסד,  אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו 

 שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה. 

 בה בעלות על ההצעה והשימוש 0.12.2

מסמך התשובה )ההצעה ( הוא רכושו של המוסד. למציע  תהא האפשרות להשתמש בהצעה ובמידע 

שבה לגבי הצעות לגורמים אחרים. המוסד מתחייב לשמור את תוכן הצעת המציע במסגרת חובת 

הסודיות הנדרשת ולא לעשות שימוש בהצעת המציע,  אלא לצרכי מכרז זה )למעט מסירת מידע 

 (.להלן  0.12.3כמתחייב מחוק חובת המכרזים כאמור בסעיף הקשור להצעה 

 צד שלישי 0.12.3

, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין  1992 –בהתאם  לתקנות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב 

בהצעה הזוכה. המציע רשאי לציין מראש )בתשובתו לסעיף זה ( אילו סעיפים בהצעתו חסויים בפני 

למרות זאת , ועדת המכרזים תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, להציג  הצגה בפני שאר המציעים.

בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך, אשר להערכתה  המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או 

 . 1993-מקצועי , והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חוק חובת המכרזים, התשנ"ג 

  



 אספקת שירותי חקירות  -2015( 2033מכרז מספר:  מ)

 

 docx.לאספקת שירותי חקירות 2015(2033מ) מכרז

22 

 זכויות השימוש 0.12.4

ק הזוכה למוסד, תעבור לבעלות המוסד, ולזוכה לא תהיה כל זכות בהם. הבעלות בכל הטובין , שיספ

מובהר בזאת כי, אין באמור לעיל לפגוע בזכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר ו/או 

 זכויות הקניין הרוחני האחרות של צד כל שהוא.

0 . 1  מחירים 3

ירותים במסגרת מכרז זה לרבות ,  מחירי השירותים יכללו את כל ההוצאות הכרוכות באספקת הש 0.13.1

פעילויות ההתארגנות לאספקת השירות במהלך תקופת עלויות העסקת עובדיו וקבלני המשנה , 

והסמכות, עלויות הדרכות, השתלמויות עלויות הכשרת עובדיו וקבלני המשנה הכוללות ההתארגנות, 

תקשוב, ציוד משרדי, נסיעות  רישיונות, עלויות רכישה ותחזוקה של  ציוד לביצוע חקירות, ציוד

וכל הדרוש לאספקת השירותים, מיסים )למעט  עובדיו וקבלני המשנה מטעמו כולל ביטול זמן ,

מע"מ(, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח, וכל הוצאה אחרת שתידרש למימוש השירות על פי מכרז זה 

 ורווח המציע. 

קבועים וסופיים ולא  תשולם לזוכה כל תוספת מחירי השירותים שיוצעו על ידי המציע יהיו מחירים  0.13.2

נספח ההתקשרות )בהסכם  10 מחיר מעבר למחירים הנקובים למעט, תוספת הצמדה כמפורט בסעיף 

0.5.2.) 

 כל המחירים יהיו נקובים בש"ח, נכונים ומעודכנים למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה. 0.13.3

0 . 1  ת ואבטחת מידע שמירה על סודיו ,סיווג בטחוני של עובדי הזוכה 4

הזוכה מתחייב שהוא וקבלני המשנה שלו יקיימו  את כל ההוראות שיימסרו לו על ידי אגף הביטחון  0.14.1

 של המוסד.

הזוכה מתחייב למסור לאגף הביטחון  של המוסד וכל מי שהוסמך על ידו , לפי בקשתו כל פרט  לגבי   0.14.2

 זה.  עובד או גורם שיועסק מטעמו  באספקת השירותים  על פי מכרז 

המוסד רשאי לא לאשר העסקת  עובד /קבלן משנה מטעם הזוכה מכל סיבה שהיא ללא צורך   0.14.3

 בנימוק/הסבר  כלשהו, והחלטתו תהיה סופית ומכרעת.

ועסקו על ידו באספקת השירות למוסד, יחתמו על התחייבות יהזוכה, עובדיו וקבלני המשנה ש 0.14.4

 .0.5.3לשמירת סודיות בנוסח שבנספח 

מידע : הזוכה והעובדים מטעמו מצהירים בזה שידוע להם כי מידע שיימסר לו על ידי אי פרסום  0.14.5

המוסד לשם  ביצוע התחייבויותיו על פי מכרז זה, אין לפרסמו, ועליו להחזירו למוסד בתום השימוש. 

 ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

יב לשמור בסוד, ולא להעביר , להודיע, למסור או להביא לידיעת אחר כל שמירת סוד : הזוכה מתחי 0.14.6

מסמך ו/או  ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו על פי מכרז זה. תשומת לב  

שעניינם איסור ועונש חוק העונשין(  –)להלן  1977 –לחוק העונשין, התשל"ז  118 לסעיףהספק מופנית 

עות רשמיות על ידי בעל חוזה, לרבות קבלן, עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר על מסירת ידי

 לחוק העונשין.  91לעניין זה "ידיעה" כהגדרתה בסעיף  .1958 –, תשי"ח  ,המדינה
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 נוהלי אבטחת המידע 0.14.7

, 1981יהיו לפי הנהוג במוסד, וכן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א נוהלי אבטחת המידע 

בצע את כל דרישות קצין שהוצאו לפיו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הזוכה מתחייב לוהתקנות 

הביטחון של המוסד בנושא אבטחת מידע, כפי שתהיינה מעת לעת לרבות כל בדיקה לגבי עובדי הזוכה 

 שידרוש קצין הביטחון האמור.

 חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר: 0.14.7.1

 ;לוי ללא חובת הסודיותהיה מצוי בחזקת הזוכה קודם לג 0.14.7.1.1

 ;פותח באופן עצמאי ללא שימוש במידע סודי 0.14.7.1.2

 ;נמסר לזוכה ע"י צד ג' ללא חובת סודיות 0.14.7.1.3

 ;הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות של המוסד 0.14.7.1.4

רעיונות, תפיסות, ידע וטכניקות הקשורים לפעילות העסקית של הזוכה   0.14.7.1.5

נשמרו בזיכרונם של עובדי הזוכה שהיו הכלולים במידע של המוסד, ואשר 

 ;בעלי גישה למידע בהתאם למפרט זה

 ;על הזוכה לגלותו בהתאם לצו שיפוטי 0.14.7.1.6

כל חומר שקיבל ממנו בעת ביצוע השירותים וסד מתחייב להחזיר למ זוכהה 0.14.7.1.7

 בהסכם זה, תוך שבועיים מיום סיום תקופת ההסכם.
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0 . 1  במכרז הזוכהידרשו מישופעילויות אישורים ,התחייבויות  5

 זכייה )ערבות ביצוע ( בגיןבנקאית  ערבותהגשת  0.15.1

הזוכה יגיש למוסד לביטוח לאומי ערבות אוטונומית בלתי מותנית בנוסח המפורט בנספח   0.15.1.1

, לפקודת המוסד בתוקף למשך כל תקופת ההסכם )כולל ח”ש 30,000בסך של  0.15.1.1

ממועד החתימה על הסכם יום  90תקופות אופציה של ההסכם באם יהיו(, בתוספת של 

המדד הבסיסי הוא מדד כש ,הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ההתקשרות.

 נחתם ההסכם. החודש שבו 

הערבות תהיה ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק  0.15.1.2

על ידי החשב ואשר אושרה  1981 –בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי  הביטוח, תשמ"א 

 הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים.

  0.15.1.1ערבות תוגש כערבות מקורית בדיוק בנוסח ערבות הביצוע המצורף בנספח 

 .  למכרז ללא תוספות, השמטות או שינויים . לא יתקבל צילום של הערבות

 שרות.בהסכם ההתק 7דין הערבות על פי סעיף זה , כדין הערבות על פי סעיף  0.15.1.3

 .לעיל 0.4.1.3המפורטת בסעיף המציע תחליף את ערבות  זו ערבות 0.15.1.4

 עלות הוצאת הערבות תהיה על חשבון  הזוכה. 0.15.1.5

 חתימה על הסכם ההתקשרות 0.15.2

למסמכי המכרז. מסמך  זה על  0.5.2המצורף כנספח הזוכה יחתום על הסכם  ההתקשרות  0.15.2.1

 רד מההסכם שייחתם.כל נספחיו, ותשובות המוסד לשלות ההבהרה יהיו חלק בלתי נפ

חתימת המוסד על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מהזוכה. אם  0.15.2.2

הזוכה לא ימלא את כל הדרישות הנ"ל או לא יחתום על הסכם התקשרות כנדרש, המוסד 

 שומר לעצמו את הזכות לא לחתום על הסכם התקשרות עם הזוכה .

 .0.15.3דרש ועל גבי נספח חתימה על אישור עריכת ביטוחים  כנ 0.15.3
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ת .1 ו ר י ש ה ת  ק פ ס א ל ת  ו נ ג ר א ת ה ו ע   ק  ר

1 .  כללי 1

 מפרט זה מגדיר את דרישות ותכולת העבודה הנדרשת מהמציע.  1.1.1

  תהמציע נדרש לספק את השירותים על פי המוגדר במכרז  תוך רמת היענות וגמישות מקסימאלי 1.1.2

 לצרכי המוסד . 

יספק את השירותים הנדרשים במכרז באמצעות צוות העובדים המוצע על ידו בהצעה ואושר  המציע 1.1.3

 על ידי המוסד כעונה על דרישות הסף.

1 .  התארגנות למתן השירות 2

במהלך תקופת ההתארגנות יתאים  הזוכה את התשתיות הנדרשות )תשתיות פיזיות, משאבי אנוש,  1.2.1

 ע השירותים על פי מכרז זה. (  לביצו, מערכות צילום והקלטהמערכות תקשוב

בניית תשתית משאבי אנוש תכלול הכשרת צוות לצרכי אספקת השירותים על פי המכרז. הכשרת  1.2.2

 הצוות תתמקד במאפיינים הייחודיים הנדרשים לביצוע העבודה במוסד. 

 במהלך תקופת ההתארגנות יבצע הזוכה את הפעילויות העיקריות המפורטות להלן: 1.2.3

 . של המוסד בתחומי השירותים הנדרשים במכרז נהלי העבודהלימוד  1.2.3.1

 .נציג המוסדבנייה ותיאום מתודולוגיית עבודה ותכנית עבודה מול , קיום ישיבות התנעה 1.2.3.2

 כל פעילות נוספת שתידרש לביצוע אפקטיבי של השירותים. 1.2.3.3

 .נציג המוסדההתארגנות תבוצע על פי תכנית עבודה שתוגש על ידי הזוכה ותאושר על ידי   1.2.4

 ל. מבוט 1.2.5

 איש קשר מטעם הזוכה 1.2.6

שיתאם את העבודה מול המוסד  0.4.2.2.1הזוכה ימנה מנהל פרויקט מטעמו כמוגדר בנספח  1.2.6.1

 ויהיה בעל סמכויות לפתרון בעיות שונות, שיתעוררו במהלך תקופת ההתקשרות . 

לעיל יהיה גורם בכיר בעל סמכויות רחבות אצל   1.2.6.1מנהל הפרויקט  כאמור בסעיף  1.2.6.2

 הזוכה.

באם הזוכה ירצה למנות מנהל פרוייקט אחר, מחוייב  הוא לקבל אישור מהמוסד מראש  1.2.6.3

 ובכתב. 
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ם  .2 י ש ר ד נ ה ם  י ת ו ר י ש ה ר  ו א  ת

2 .  רקע 1

מעוניין לבצע חקירות בתחומי ישראל ובעיקר בתחום ירושלים, אזור עוטף ירושלים ובאזורי המוסד  2.1.1

יהודה ושומרון בנושאים שונים לרבות בנושא התושבות לצורך הוכחת מקום מגורים ומרכז חיים של 

 תובע/ים מהמוסד ובנושאים ושאלות שיופנו לזוכה מעת לעת למטרות יישומה של עבודת המוסד. 

 

ות  יבוצעו על פי אפיון שיימסר לזוכה על ידי נציג המוסד או מי מטעמו ויכללו את הפעילויות החקיר 2.1.2

 הבאות: 

  - ביצוע פעילויות חקירה  2.1.2.1

 . 2.3.1.2.2 –ו  2.3.1.1.2הכנת תיק ממצאי חקירה  כמפורט בסעיף   –הכנת תיק חקירה  2.1.2.2

 .  2.3השירותים יכללו את כל המפורט  בסעיף  2.1.3

התאם לצרכי המוסד באזורים העיקריים הבאים : ירושלים, אזור עוטף ירושלים, יבוצעו בהחקירות  2.1.4

 אזורי יהודה ושומרון ואזורי מקבצי אוכלוסיות מוגדרות בתחום מדינת ישראל כפי שידרוש המוסד.

יכולות בהתאם לשיקולים העיקריים הבאים :  חקירההמוסד יבחר את ספק השירותים לכל  2.1.5

השונים  ושיקולים נוספים על פי החלטת נציג  הזוכיםהיקפי השירות בין , ויסות והתמחויות הזוכה

 המוסד.  

2 .  מטרות העבודה 2

ביצוע חקירות בנושאים הנדרשים לעבודה השוטפת של המוסד ובעיקר בנושא סוגיות התושבות  2.2.1

 .)הוכחת מקום מגורים ומרכז חיים ( של מגישי תביעה למוסד 

לגבי התביעה שהוגשה  ונושאים ישמשו את המוסד בקבלת החלטה  שממצאיו תיק חקירההכנת  2.2.2

 .נוספים הכלולים בפעילות השוטפת של המוסד
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2 .   השירותים הנדרשיםתאור  3

 הכנת תיק חקירה 2.3.1

 תכולת השירותים  2.3.1.1

גלויה או סמויה ואקטיבית , )כולל בחקירה חוזרת(  פעילויות חקירהביצוע   2.3.1.1.1

אחר מגישי תביעה למוסד, הכוללות בין השאר את הפעילויות הבאות )כולן 

 ו/או חלקן( המפורטות להלן:

 מעקב סמוי )ללא מגע פיזי/פרונטלי  עם הנחקר(.. .א

 תיעוד במצלמת וידאו נסתרת. .ב

             ת( במס' כתובות בהתאם                                                        ביצוע תצפיות סימולטניות )בו זמניו .ג
 ( תצפיות בתיק אחד.3מינימום שלוש ) .לדרישה

 ביצוע הקלטה סמויה. .ד

 ביצוע חקירה סמויה הכוללת תשאול וצילום מוקלטים.  .ה

 השגת תמונות ושרטוט ברור להבנת אירוע. .ו

 /מקום עבודה.איתור כתובת מגורים  .ז

 איתור מסמכים, קבלת תצהירים רלוונטיים ככל שניתן. .ח

המבוסס על ממצאי החקירה הכולל את התכולות  תיק חקירההכנת  2.3.1.1.2

 המפורטות להלן:

 תיאור מילולי מפורט של ממצאי החקירה וסיכום מודפס. .א

 צילומים רלוונטיים שבוצעו במהלך עבודת החקירה. .ב

 עדים פוטנציאליים.הקלטות של כל השיחות שיבוצעו עם  .ג

 קלטת שמע המתעדת את ההקלטות שבוצעו במהלך החקירה. .ד

 שרטוטים של אזור האירוע . .ה

 סרטים רלוונטיים שצולמו במהלך החקירה. .ו

 על פי המוגדר  תמלול ההקלטות כולל תרגום מערבית לעברית .ט
 בסעיף .

 מסמכים ותצהירים רלוונטיים ככל שניתן. .ז

  

תוצאות בדיקת התאמתו לדרישות על ידי  השלמה /עדכון תיק חקירה על פי 2.3.1.1.3

 נציג המוסד.  
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 הנחיות מיוחדות  2.3.1.2

 החקירה תבוצע על פי דרישות וסדר פעולות חקירה שיקבע המוסד. 2.3.1.2.1

המציע יפעל בביצוע המטלות בהתאם להוראות הדין בכל הקשור לביצועי 

חקירות ותיעודן, ברשות הרבים וברשות היחיד וכן בהתאם לפסיקת בתי הדין 

כפי שיימסר על ידי נציג המוסד או בתי המשפט וכן בהתאם לנהלים ולכללים 

 של המוסד.

 תיק החקירה ייבנה ככל הניתן במבנה המפורט להלן: 2.3.1.2.2

 חקירה, תיאור וסיכום  .1

 תיאור מהות חקירה מבוקשת.   .1.1

 פרטי פעילויות החקירה שבוצעו. .1.2

 תמצית עדויות ביקור במקום החקירה. .1.3

 ים שבוצעו.פרטי תצפיות וברורים שונ .1.4

 מסקנות החקירה .2

 עדויות , מסמכים ותצהירים רלוונטיים ככל הניתן וראיות מצורפות. .3

 פרטי החוקר המבצע )כולל מס' ת.ז ומס' תעודת חוקר( חתימה  .4

 ותאריך.

אישור מנהל הפרויקט /מנכ"ל  המציע לתיק החקירה כולל חתימה ,  .5

 חותמת המציע ותאריך.

יו חתומים ע"י החוקרים המבצעים את דוחות החקירה המוגשים למוסד יה 2.3.1.2.3

ויצוין בהם כי החוקר המבצע את החקירה האזין לעדויות   החקירה,

 המוקלטות ויש סימוכין לממצאי החקירה בחומר המוקלט. 

 מבנה קובץ תמלול הקלטות  2.3.1.2.4

שורות )לצרכי תשלום יימנו רק  A4 -27התמלול יודפס על גבי עמוד  .א

 שורות מודפסות(. 13 –עמודים הכוללים החל מ 

 . 12דוד/אריאל  –גופן  .ב

 שורות. 1.5 –מרווח בין שורות  .ג

התמלול יכלול  עמוד שער בו יפורטו שמות הדוברים, ונתונים רלוונטיים  .ד

לגבי ההקלטה כפי שיידרשו על ידי נציג המוסד, עמוד זה לא יימנה כעמוד 

 מודפס ולא תשולם עבורו התמורה הנקובה בהצעת המחיר.
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או החוקר המתמלל מטעמה יבדוק את התאמתו של התמליל המוגש  הזוכה 2.3.1.2.5

לבין הקלטת ויאשר בחתימת ידו/ ידה שהתוכן בתמלול זהה לנשמע בקלטת 

 השמע.

קלטות השמע ישמרו בידי הזוכה, ואילו העתק מתאים למקור יועבר למוסד.  2.3.1.2.6

מוכנות להקרנה בנוסף  CDאו  VHSהזוכה יספק למוסד קלטות וידאו 

 המקוריות. )מדיה דיגיטלית(. ווידיאלקלטות ה

החומר שיוגש ע"י הזוכה למוסד חייב לכלול בין השאר ראיות הקבילות בבתי  2.3.1.2.7

, ועל פי כל דין 1971 –המשפט, על פי פקודת הראיות )נוסח חדש( התשל"א 

וחוק הגנת  1979 –אחר בתחום הראיות לרבות חוק האזנת סתר, התשל"ט 

ב לקיים את הוראות החוקים הנ"ל וכל דין , והספק מתחיי1981 –הפרטיות 

 אחר ולא לפעול בניגוד להם.

 תיק החקירה יוגש לנציג המוסד בשני עותקים.   2.3.1.2.8

 

 10כל חומרי החקירה )בכתב וקלטות ומוצגים( יישמרו בידי הזוכה לפחות  2.3.1.2.9

 שנים ויוצגו למוסד לבטל"א עפ"י דרישה.
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 לוח זמנים  2.3.1.3

יום ממועד קבלת הזמנת העבודה  30 עדתיק החקירה יוגש לנציג המוסד    2.3.1.3.1

 .  מהמוסד

 14עד יוגש לנציג המוסד  כחקירה דחופה תיק חקירה שהוגדר על ידי המוסד 2.3.1.3.2

 . יום ממועד קבלת הזמנת העבודה מהמוסד

,  ביצוע השלמות /עדכונים שנדרשו על ידי נציג המוסדתיק חקירה לאחר   2.3.1.3.3

 . השלמות/העדכוניםיום ממועד קבלת בקשתו לביצוע ה 14עד יוגש לידיו 

שלא יאפשר לו לעמוד בלוח הזמנים  עיכוב רשהזוכה  צופה שייווצבכל מקרה  2.3.1.3.4

לעיל , הינו נדרש לדווח בכתב  לנציג   2.3.1.3.3 – 2.3.1.3.1המפורט בסעיפים 

 המוסד  על העיכוב הצפוי וסיבותיו, לרבות הערכה לגבי מועד סיום הביצוע.

 סיוע בהליך משפטי 2.3.2

 במשטרה  על ידי מבצע החקירה מטעם הזוכה  על פי דרישות המוסד.מסירת הודעות  2.3.2.1

הופעה על פי דרישות  המוסד במשרדי המוסד/ בבית הדין לעבודה/ בית המשפט  2.3.2.2

לחקירה/מתן עדות/מענה על שאלות הבהרה /עימות מול מומחה מטעם התובע בנושא 

 החקירה וכיוצא בזה.. 

י המוסד  /הפרקליטות /כל גורם רלוונטי אחר פגישות מבצעי החקירה מטעם הזוכה עם נציג 2.3.2.3

 כפי שיידרש על ידי המוסד.

 השלמת בדיקות ככל שיידרש במסגרת הדיון המשפטי. 2.3.2.4

 ליווי מודד/שמאי   2.3.3

מוסמך מטעם  המוסד,  לצרכי  זיהוי והצבעה על  /שמאימודדמבצע החקירה אל ליווי של  2.3.3.1

 דרש על ידי המוסד.בכל עת שייוכיוצא בזה מקום מגורי  מושא החקירה נכס, 
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י .3 ל ה ה נ ד ו ב  ע

3 .  הזמנת השירות 1

 המוסד יעביר לזוכה הזמנת עבודה הכוללת אפיון מדויק של  דרישות הביצוע בתיק החקירה.נציג  3.1.1

 הזוכה יחל בביצוע העבודה רק לאחר קבלת הזמנת העבודה לעיל.   3.1.2

3 .  צוות העובדים המקצועיים המיועדים לאספקת השירות 2

 תיאור הצוות 3.2.1

הזוכה יפעיל  לצורך  מתן השירותים הנדרשים כוח אדם מיומן ומקצועי בכמות הנדרשת לאספקת 

 השירותים על פי דרישות המוסד. 

 גודל הצוות 3.2.2

צוות  0.4.2.2.1נספח בשיידרש המציע להעסיק והתמחויותיו מפורט  יהמינימאל גודל הצוות 

 .הפרויקט

3 .  לגבי צוות העובדיםדרישות  3

 ועי השכלה וניסיון מקצ 3.3.1

נספח ב מפורטהזוכה יפעיל באספקת השירותים עובדים בעלי הסמכה וניסיון מקצועי כ 3.3.1.1

0.4.2.2.1 . 

 ביצוע בדיקות אמינות בפוליגרף  3.3.2

יהא רשאי לדרוש מהמציע בדיקת פוליגרף ,במכון שייקבע על ידו, של החוקרים נציג המוסד  3.3.2.1

 המועסקים על ידו בביצוע השירותים )חלקם / כולם (  במועדים /בנסיבות הבאות : 

 במהלך תקופת ההתארגנות טרום תחילת אספקת השירותים. 3.3.2.1.1

 אחת לשנה במהלך תקופת ההתקשרות. 3.3.2.1.2

 במקרים בהם מתעורר חשד  לכאורה לפגיעה בטוהר המידות.  3.3.2.1.3

 השאלות שיוצגו לחוקר בבדיקת הפוליגרף ינוסחו בשיתוף עם נציג המוסד . 3.3.2.2

בדיקת הפוליגרף תבוצע על חשבון המציע וכלולה במחיר השירותים  המסופקים על ידו  3.3.2.3

 במסגרת המכרז.

ת חוקר שסירב לבצע בדיקת המוסד יהיה רשאי לדרוש מהזוכה הפסקה מיידית של עבוד 3.3.2.4

 פוליגרף שנדרשה על ידי המוסד. 
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3 .  אישור/ החלפת אנשי הצוות   4

 /קבלני המשנה ( עובדיםנותני השירות ), את רשימת צוות נציג המוסדיגיש בכתב, לאישור  הזוכה 3.4.1

רישיונות חוקר פרטי בתוקף עד לתום השנה במהלכה הוגשה בצרוף  -ידו לביצוע העבודה -המוצע על

 (. 0.4.2.2.2מה לאישור )נספח הרשי

הזוכה באספקת שיועסקו ע"י  צוות נותני השירותפי שיקול דעתו הבלעדי, את -יאשר על נציג המוסד 3.4.2

 .השירותים הנדרשים במכרז זה

/קבלני מהעובדים לא לאשר העסקת עובדפי שיקול דעתו הבלעדי, -יהיה רשאי בכל עת, עלהמוסד  נציג 3.4.3

יהיה חייב לדאוג להחלפתו של עובד זה בעובד  זוכהכאמור לעיל, וה זוכהידי ה-המוצעים על המשנה

 .לרבות ביצוע חפיפה בהתאם לדרישות נציג המוסד על חשבונו, ובאופן מיידי -אחר 

 

3 .  הגשת דוחות מעקב 5

מפורט על פי המתכונת  חודשי, דוח פעילות  החודשיעל הזוכה להמציא למוסד , בצירוף לחשבון  3.5.1

 יועבר אליו על ידי המוסד במהלך תקופת ההתארגנות. המפורטת במסמך, ש

המוסד ובמועדים שיידרשו על ידו , נציג במהלך תקופת ההתקשרות יידרש הזוכה , על פי הנחיות   3.5.2

דוחות פעילות תקופתיים )חודשיים, רבעוניים, חצי שנתיים , שנתיים ( בחתכים  לולהפיק ולהעביר 

המצטבר של ביצוע השירותים  עד מועד הדוח, תקלות ביצוע שונים שיידרשו , לרבות השווי הכספי 

 ותקלות חוזרות  כולל פירוט הסיבות וכו' . 

כולן או הדוחות המפורטים לעיל יופקו ויועברו למוסד על פי נוהל שיסוכם עם הזוכה בצורות הבאות  3.5.3

ירות בתקשורת (, דוח מקוון שיוזן יש Hard Copy: דוח דיגיטאלי בפורמט אקסל ודוח מודפס )חלקן

 למוסד )בהתאם להנחיות מינהל תמ"מ של המוסד( . 

3 .  הגשה ותשלום חשבונות   6

המוסד ישלם את התמורה המגיעה לזוכה לפי מכרז זה, וחשבוניות מס כחוק. החשבון ייבדק וישולם  3.6.1

התשלום יבוצע רק עבור, תיקי חקירה  יום מיום קבלת חשבונית במוסד. 30בכפוף לבדיקה בתוך 

)בהגשה הראשונה ו/או לאחר ביצוע ההשלמות שנדרשו על ידי נציג המוסד( ,  על פי החלטת  שהושלמו

 נציג המוסד .   

דוח כספי מפורט  של כל הזמנות העבודה שבוצעו על ידו לחודש לכל חודש   10הזוכה  יגיש  למוסד עד  3.6.2

שיוגדר על ידי המוסד  הקודם. הדוח יוגש הן כקובץ אקסל במבנה ואושרו על ידי נציג המוסד בחודש 

 (.Hard Copyוהן כדוח מודפס )

ביצוע התשלום לאחר שנבדק ואושר על ידי הגורם המוסמך יהיה בדרך של זיכוי חשבון הבנק של  3.6.3

 הזוכה על ידי חשבות המוסד.
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ת  .4 ו ר י ש ה ת  נ מ  א

 הגדרות .4.1

 של משאביו.ניהול נכון ויעיל להיא כלי בידי הזוכה  להלן,  4.2כמפורט בסעיף אמנת השירות  .4.1.1

אמנת השירות היא כלי בידי המוסד , להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לביצוע השירותים הנדרשים  .4.1.2

 מהזוכה במכרז זה  ולביצוע פיקוח על הזוכה בקיום הגדרות אלה.

גורם חיצוני אשר מחוץ לשליטתו של הזוכה, לא יחשבו כאי עמידה ביעדי על ידי תקלות אשר נגרמות  .4.1.3

למוסד יהיה שיקול הדעת הבלעדי לקביעה אם אמנם מדובר בגורם חיצוני כאמור בסעיף אמנת השירות)

 זה (.

במקרה שהזוכה לא יעמוד בדרישות איכות השרות וברמות השירות המוגדרות להלן  –פיצויים מוסכמים  .4.1.4

 בהתאם לשיקול דעת המוסד להלן 4.2בטבלה יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים כמופיע בטבלה  בסעיף 

 מדידת  העמידה במדד השירות הנדרש תבוצע על ידי המוסד בכל  דרך  שיוחלט על ידו. .4.1.5

ייעשה בדרך של קיזוז מחשבונית  –מימוש פיצויים מוסכמים תוך קיזוזו מהסכומים המגיעים לזוכה  .4.1.6

 .נציג המוסדבחתימה ואישור של  

 להלן. 4.2דרישות אמנת השירות מפורטות בטבלה בסעיף  .4.1.7
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 טבלת אמנת השירות  .4.2

 גובה הפיצוי המוסכם מדד השירות הנדרש מרכיב השרות מס"ד

במועדי הגשת תיק עמידה   .1

החקירה כמפורט בסעיף 

2.3.1.3.1 . 

יום ממועד קבלת  30עד 

 הזמנת המוסד.

 איחור ח לכל יום "ש 50

במועדי הגשת תיק עמידה   .2

חקירה דחופה כמפורט 

 .2.3.1.3.2בסעיף 

ממועד קבלת יום  14עד 

 הזמנת המוסד .

 ח לכל יום איחור "ש 100

 

במועדי הגשת עמידה   .3

השלמה/עדכונים לתיק 

חקירה כמפורט בסעיף 

2.3.1.3.3. 

יום ממועד קבלת  14עד 

 דרישת נציג המוסד .

 איחור ח לכל יום "ש 50
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ר  .5 י ח מ ה ת  ע צ  ה

5 .  כללי 1

הצעת  –5.2בנספח  (5.0לאשר מפורשות את הסכמתו לכל התנאים להלן )כל סעיף המציע מתבקש  5.1.1

 .המחיר

 הצעת המחיר תכלול את המפורט לעיל: 5.1.2

כל המחירים בהצעה יהיו סופיים, נקובים בש"ח, ויכללו את כל ההוצאות הישירות  5.1.2.1

 0.13כמפורט בסעיף והעקיפות של הספק לביצוע עבודתו, כולל כל המסים וההיטלים, 

 .כאמור מעט מע"מ. ההצעות יושוו לפי הערך הכולל של ההצעה, לא כולל מע"מל

 .5.2והסעיפים המוגדרים בנספח  2.3הצעת המחיר תוגש על פי ההנחיות המפורטות  5.1.2.2

אינו מתחייב להזמין את כל הרכיבים או  המוסדלמען הסר ספק יודגש, כי  -היקף השירותים  5.1.3

זמין רכיב או עבודה כלשהם. ההחלטה על רכישת רכיב העבודות או חלקן והוא אף רשאי שלא לה

. ההיקפים מוסדדי של העדעתו הבל-או שרות כלשהו, לפי הרשום במכרז זה, תעשה לפי שיקול

 וסד.עשויים להשתנות )כלפי מטה או כלפי מעלה( בהתאם לצרכים של המ

5 .  מבנה הצעת מחיר  2

 .5.2בנספח  המחיר בהצעת סעיף לבכ למוגדר בהתאם למחירים הנחה אחוז בהצעתו יגיש המציע 5.2.1

  .%15אחוז ההנחה עבור כל שירות יוגבל לשיעור מרבי של  5.2.2
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 מבוטל : 0.4.1.3ספח נ
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 : תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום 0.4.1.4נספח 

 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי ני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר א

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

 במסגרת המוסדנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם ה .1

לאספקת שירותי חקירות בתחום ירושלים, אזור עוטף ירושלים, שטחי יהודה  2015 (2033)מכרז מ 

אני מצהיר/ה כי הנני מורשה חתימה (. המציע"" להלן:) ושומרון ומקבצי אוכלוסיות מוגדרות בישראל

 ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

וק עסקאות גופים חתם  בהגדרכ בעל זיקה""ו תושב ישראל""מונחים השמעותם של מתצהירי זה, ב .2

אני מאשר/ת כי הוסברה לי  .(חוק עסקאות גופים ציבוריים"" –להלן ) 1976-ציבוריים התשל"ו

 משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. 

המציע ו"בעל זיקה " אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים מוצהר בזאת כי  .3

"חוק עובדים זרים " ( בשנה  –)להלן  1991 -)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  הוגנים ( התשנ"א 

 (" מועד ההגשה" –לעיל )להלן  1האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז האמור בסעיף 

 –)להלן  1987 –המציע ו"בעל זיקה " אליו לא הורשעו לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז מוצהר בזאת כי  .4

 "חוק שכר מינימום" ( בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. ז .5

 מת:____________תאריך :___________שם: ________________תפקיד : ____________חתימה וחות

 

 ישור עורך/ת הדיןא

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

/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ב___________ בישו

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

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

     

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך
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 2013-2014בשנים  "ח על מחזור הכספי של המציערו: אישור  0.4.1.5נספח 

 הצהרת המציע על מחזור כספי -חלק א' 

 

 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי

 

 

, בזאת מצהירים( ""המציע – )להלן_____________  המציע של חתימה מורשי_________________  מ"הח אנו

לאספקת שירותי ביצוע חקירות בתחום ירושלים, אזור עוטף ירושלים,  2015(2033)מ במכרז השתתפות לצורך

השירותים בתחום  המציע )הכנסות( הכספי המחזור כי, שטחי יהודה ושומרון ומקבצי אוכלוסיות מוגדרות בישראל

 :כדלקמן הינו 2014, 2013מהשנים  אחת לכלבמכרז  הנדרשים

 

 הכנסות בש"ח ללא מע"מ   שנה

2013   __________________ 

2014   __________________ 

 

 ,רב בכבוד

 ______________________________  __________________________ 

 חתימה וחותמת      חתימה י/מורשה של מלא שם

  



 אספקת שירותי חקירות  -2015 (2033)מכרז מספר:  מ

 

 docx.לאספקת שירותי חקירות 2015(2033מ) מכרז

41 

 2013-2014בשנים  "ח על מחזור הכספי של המציערו: אישור  0.4.1.5נספח 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי -חלק ב' 

 

 ח["הרו משרד של לוגו נייר על ]יודפס

 

 :_______________תאריך

 לכבוד

 המציע( )שם______________ 

 

 המציע )הכנסות( כספי מחזור:  הנדון

 

 הצעה המגישה _________________ של המבקר החשבון רואי_____________________,  ח"רו משרד אנו

לאספקת שירותי ביצוע חקירות בתחום ירושלים, אזור עוטף ירושלים, שטחי יהודה ושומרון  2015(2033)מלמכרז 

 היקף בדבר המציע של ההצהרה את ביקרנו כי ת/( מאשר"המציע" )להלן ומקבצי אוכלוסיות מוגדרות בישראל

 מהשנים אחת לכל מתייחסת ואשר האמור למכרז המציע של בהצעה כלולההמכרז( ה לדרישות )בהתאם כספי מחזור

 .בלבד זיהוי לשם משרדנו בחותמת ומסומנת בזאת , מצורפת2014, 2013

 .על ביקורתנו בהתבסס ההצהרה על דעה לחוות היא אחריותנו. המציע של ההנהלה באחריות הינה זו הצהרה

 ראינו אותם אשר ביקורת נהלי אותם את ונקטנו בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

 מוטעית ל הצגה"הנ בהצהרה שאין בטחון של סבירה מידה להשיג במטרה בוצעה הביקורת. הנסיבות לפי כדרושים

 .שבהצהרה ובמידע בסכומים התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת הביקורת. מהותית

 של ידי ההנהלה על שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת הביקורת

 .דעתנו לחוות בסיס נאות מספקת שביקורתנו סבורים אנו. בכללותה בהצהרה ההצגה נאותות הערכת וכן המציע

 וזאת בהתאם בה המפורט את המהותיות הבחינות מכל נאות באופן משקפת כספי מחזור בדבר ההצהרה, לדעתנו

 .התבססה עליהם לרשומות

 

 ,רב בכבוד

_____________________ 

 החשבון רואי וחותמת חתימה
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התחייבות המציע לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים, שכר מינימום וקיום : 0.4.1.6נספח 

 חוקי העבודה 

 

  2015(2033מ)במכרז מס' מצהירים בזאת כי במידה וניבחר כזוכה                                                          נו הח"מ א

לאספקת שירותי ביצוע חקירות בתחום ירושלים, אזור עוטף ירושלים, שטחי יהודה ושומרון ומקבצי אוכלוסיות 

, אנו מתחייבים לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר המינימום לעובדים וכן לקיים מוגדרות בישראל

חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידינו באספקת השירותים הנדרשים על פי מכרז זה, במהלך כל  את כל

 תקופת ההתקשרות )לרבות תקופות הארכה, במידה ותהיינה(.

 

 חתימה וחותמת שם מורשה החתימה

  

  

  

 

 ישור עורך/ת הדיןא

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

 /עיר ______________ ב___________ בישו

 מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישי

 מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישי

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

 מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישי

ן, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כ

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

     

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך
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 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים:  0.4.1.7נספח 

 

ידי ועל מנת לבצע את השירותים לגבי הסכם -הריני מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה, לגבי העובדים שיועסקו על

המפורטים בתוספת ובהתאם לחוקי עבודה עתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת, וכן זה, את האמור בחוקי העבודה 

את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים  שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין 

ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוערכו או יתוקנו 

 עתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.ב

ידוע לי כי המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה לפיהם 

 סקים עובדי, וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה.עמו

 

 1959 –חוק שירות תעסוקה תשי"ט 

 1951 –חוק שעות ומנוחה תשי"א 

 1976 –חוק דמי מחלה תשל"ו 

 1950 –חוק חופשה שנתית תשי"א 

 1954 –חוק עבודת נשים תשי"ד 

 1965 –חוק שכר שווה לעובד ולעובדת תשכ"ו 

 1953 –חוק עבודת הנוער תשי"ג 

 1953 –חוק חניכות תשי"ג 

 1951 –חוק חיילים משוחררים )חזרה לעבודה( תשי"א 

 1968 –חוק הגנת השכר תשכ"ח 

 1963 –חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 

 1995 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה 

 1987 –חוק שכר המינימום תשמ"ז 

 1981 –חוק הזדמנות שווה בתעסוקה תשמ"א 

 

בינם  יתקיימוידי לצורך מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי, ולא -ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על

 מעביד לכל דבר ועניין.-יחסי עובדד לביטוח לאומי לבין המוס

__________    _____________________   __________ 

 חתימת המציע           חותמת המציע                     תאריך     
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 : הצהרת המציע 0.4.1.8נספח  

 

מצהיר/ים                                       מורשה/י חתימה של המציע:                                                                אנו הח"מ 

 בזאת כי :

 

הננו מצהירים ומאשרים, כי קראנו והבנו את צרכי המוסד ודרישותיו כמפורט במכרז זה, קיבלנו את כל  .1

בקשנו לדעת, ברשותנו הניסיון, הידע, המומחיות, היכולת וכל יתר התשתיות  ההבהרות וההסברים אשר

והאמצעים הנדרשים לביצוע התחייבויות הזוכה במכרז זה, בשלמות וברמה מקצועית גבוהה , וימשיכו 

 להיות ברשותנו לאורך כל תקופת ההתקשרות , לרבות הארכות במידה ותהיינה.

לאספקת שירותי חקירות בתחום ירושלים, אזור עוטף   2015(2033מ) במכרז מס'אנו מסכימים לכל תנאי  .2

, והננו מתחייבים למלא את כל ירושלים, שטחי יהודה ושומרון ומקבצי אוכלוסיות מוגדרות בישראל

דרישותיו , אם נזכה בו, בדייקנות, ביעילות, במיומנות וברמה מקצועית גבוהה , לאורך כל תקופת 

 במידה ותהיינה, והכל בהתאם ובכפוף להוראות המכרז והסכם ההתקשרות. ההתקשרות, לרבות הארכות

הננו מצהירים , כי ברור לנו שמכרז זה הינו במתכונת מכרז מסגרת , שהזמנת השירות על פיו תהיה על פי  .3

צרכי המוסד כפי שיהיו מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד , וללא  התחייבות לכמויות כלשהן 

 למחירים בהצעתנו למכרז זה. ובהתאם

, יתכן שתהיינה פניות של מציעים  1992 –הננו מצהירים כי ידוע לנו שעל פי חוק חובת המכרזים  התשנ"ב  .4

ו התנגדות לכך ואין צורך לבקש אחרים לראות את הצעתנו במידה ונזכה. כמו כן אנו מצהירים , כי אין לנ

 חובת המכרזים. תנו רשות להראות את הצעתנו , בכפוף לחוקמא

ידוע לנו כי ועדת המכרזים של המוסד רשאית, על פי שיקול דעתה, להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית  .5

 אינו מהווה סוד מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות חוק חובת המכרזים ותקנותיו.

זכויות קניין של צד הננו מצהירים, כי אין ולא יהיה באספקת השירות למוסד על פי מכרז זה , הפרה של  .6

שלישי כלשהו, וכי אין כל מניעה או הגבלה שחלים על המוסד כתוצאה מכך. כמו כן אנו מתחייבים לשפות 

 את המוסד בכל מקרה של תביעת צד שלישי, שתוגש נגד המוסד, וקשורה בזכויות בטובין המוצעים.

 בכבוד רב

___________                                 _____________________                                                  _____  

 חתימה וחותמת                 תאריך                                         שם מורשה/י החתימה                                     
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 תחום הנדרש במכרזונו בהצהרת המציע לגבי התמחותו וניסי:  0.4.2.1נספח 

המציע: מורשה/י חתימה של                                        אנו הח"מ 

 מצהיר בזאת:_______________________________

 

המציע הינו בעל רישיון  לתאגיד חוקרים פרטיים / בעל רישיון לקיום משרד לחקירות פרטיות )יש להקיף  .1

המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה  שהונפק על ידי 2016לשנת בעיגול את ההגדרה המתאימה(  

 . במשרד המשפטים

רישיון לקיום משרד לחקירות פרטיות )יש להקיף לתאגיד חוקרים פרטיים / בעל המציע  היה בעל רישיון    .2

 . 2015 –ו  2014, 2013בכל אחת מהשנים  בעיגול את ההגדרה המתאימה(

 לעיל מצורפים להצהרה זו  צילומי הרישיונות הנדרשים.  2 – 1להוכחת העמידה בתנאים הנדרשים בסעיפים  .3

ים הנדרשים במכרז וביצע את  באספקת השירות שנים ___________המציע הינו בעל ניסיון של   .4

 הפרויקטים המפורטים בטבלה להלן אצל גופים ציבוריים : 

 שם הלקוח מס"ד
 פרטי איש קשר

 )שם ,תפקיד וטלפון(

 תקופת ביצוע העבודה 

 תאור השירותים חודש ושנה 

 סיום   התחלה 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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 הריני להצהיר כי הפרטים דלעיל בדבר התמחות וניסיון בתחום נכונים הם. 

 

 

 על החתום : /נולראיה באתיו

     ___________                                          ___________    ______________                                       _____ 

 חתימה וחותמת                 שם מורשה/י החתימה                                 תאריך                                             

 

 ישור עורך/ת הדיןא

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

 /עיר ______________ ב___________ בישו

 מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישי

 מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישי

 מוכר/ת לי באופן אישימר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/ה

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. 

     

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך

 



 לאספקת שירותי חקירות  -2015 (2033)מכרז מספר:  מ 

 

 docx.לאספקת שירותי חקירות 2015(2033מ) מכרז

47 

 : הצוות המוצע לביצוע הפרויקט 0.4.2.2.1נספח 

 

A B C D E 

מס'  תפקיד מס"ד
עובדים 
 מינימאלי

 ניסיון ויכולות מקצועיות דרישות רישוי מקצועי והסמכה

1.  
 2016לשנת   בעל רישיון חוקר פרטי 1 מנהל הפרויקט

שהונפק על ידי המחלקה לרישוי 

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 

 במשרד המשפטים. 

 להלן:  בכל  הדרישות המפורטותעומד 

 .לפחות 5201 – 1020רישיון חוקר פרטי בשנים היה בעל  .1

 .שנים לפחות 5של בעל ניסיון כחוקר פרטי  .2

 )דיבור, קריאה וכתיבה( ברמת שפת אם. שליטה בשפה הערביתבעל  .3

2.  
 2016לשנת   בעל רישיון חוקר פרטי 5 חוקר  פרטי

שהונפק על ידי המחלקה לרישוי 

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 

 במשרד המשפטים.

 להלן:  בכל  הדרישות המפורטותעומד 

 .לפחות 5201 – 1020רישיון חוקר פרטי בשנים היה בעל  .1

 .שנים לפחות 5של בעל ניסיון כחוקר פרטי  .2

 )דיבור, קריאה וכתיבה( ברמת שפת אם. הערביתשליטה בשפה בעל  .3

3.  
 2016לשנת   בעלת רישיון חוקר פרטי 1 חוקרת פרטית

שהונפק על ידי המחלקה לרישוי 

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 

 במשרד המשפטים.

 להלן:  בכל  הדרישות המפורטותעומדת 

 פחות.ל 5201 – 1020רישיון חוקר פרטי בשנים  תבעלהייתה  .1

 .שנים לפחות 5של בעלת ניסיון כחוקרת פרטית  .2

 )דיבור, קריאה וכתיבה( ברמת שפת אם.שליטה בשפה הערבית בעלת  .3
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 השכלה וניסיון מקצועי-יצוע הפרויקט: הצוות המוצע לב0.4.2.2.2 נספח

 מנהל הפרויקט – 1עובד מס' 
 

 פרטים אישיים  ורישיונות

 מועד תחילת העסקה אצל המציע: ת.ז.  שם העובד המוצע : 

 2012 2013 2014 2015 2016 רישיון חוקר פרטי )יש להקיף בעיגול את השנים הרלוונטיות( 

 או 2011

לפני כן 
)ציין 
 שנה(

 שליטה בשפות

 = נמוכה 1 

 = בינונית 2

 = גבוהה  3

 נוספת, פרט:  ערבית עברית  

    דיבור

    קריאה

    כתיבה

 שבוצעו בגופים ציבורים פירוט פרויקטים/עבודות –ניסיון מקצועי 

 מס"ד
שם 

 הלקוח/המעסיק

 פרטי איש קשר

 )שם ,תפקיד וטלפון(

 תקופת ביצוע העבודה 

 תיאור השירותים חודש ושנה 

 סיום   התחלה 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 .וצילומי רישיונות מקצועיים לשנים הנדרשותיש לצרף קורות חיים 

     

 חתימה וחותמת  שם מורשה/י החתימה  תאריך
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 1חוקר פרטי מס'  – 2עובד מס' 

 

 פרטים אישיים  ורישיונות

 מועד תחילת העסקה אצל המציע: ת.ז.  שם העובד המוצע : 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 רישיון חוקר פרטי )יש להקיף בעיגול את השנים הרלוונטיות( 

 שליטה בשפות

 = נמוכה 1 

 = בינונית 2

 = גבוהה  3

 נוספת פרט: ערבית עברית 

    דיבור

    קריאה

    כתיבה

 פירוט פרויקטים/עבודות –ניסיון מקצועי 

 מס"ד
שם 

 הלקוח/המעסיק

 איש קשר פרטי

 )שם ,תפקיד וטלפון(

 תקופת ביצוע העבודה 

 תאור השירותים חודש ושנה 

 סיום   התחלה 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 .וצילומי רישיונות מקצועיים לשנים הנדרשותיש לצרף קורות חיים 

     

 חתימה וחותמת  שם מורשה/י החתימה  תאריך
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 2חוקר פרטי מס'  –2עובד מס' 

 

 פרטים אישיים  ורישיונות

 מועד תחילת העסקה אצל המציע: ת.ז.  שם העובד המוצע : 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 רישיון חוקר פרטי )יש להקיף בעיגול את השנים הרלוונטיות( 

 שליטה בשפות

 = נמוכה 1 

 = בינונית 2

 = גבוהה  3

 נוספת פרט: ערבית עברית 

    דיבור

    קריאה

    כתיבה

 פירוט פרויקטים/עבודות –ניסיון מקצועי 

 מס"ד
שם 

 הלקוח/המעסיק

 פרטי איש קשר

 )שם ,תפקיד וטלפון(

 תקופת ביצוע העבודה 

 תאור השירותים חודש ושנה 

 סיום   התחלה 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 .וצילומי רישיונות מקצועיים לשנים הנדרשותיש לצרף קורות חיים 

     

 חתימה וחותמת  שם מורשה/י החתימה  תאריך

 

  



 לאספקת שירותי חקירות  -2015 (2033)מכרז מספר:  מ 

  51 

 

 3חוקר פרטי מס'  –2עובד מס' 

 

 פרטים אישיים  ורישיונות

 מועד תחילת העסקה אצל המציע: ת.ז.  שם העובד המוצע : 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 רישיון חוקר פרטי )יש להקיף בעיגול את השנים הרלוונטיות( 

 שליטה בשפות

 = נמוכה 1 

 = בינונית 2

 = גבוהה  3

 נוספת פרט: ערבית עברית 

    דיבור

    קריאה

    כתיבה

 פירוט פרויקטים/עבודות –ניסיון מקצועי 

 מס"ד
שם 

 הלקוח/המעסיק

 איש קשר פרטי

 )שם ,תפקיד וטלפון(

 תקופת ביצוע העבודה 

 תיאור השירותים חודש ושנה 

 סיום   התחלה 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 .וצילומי רישיונות מקצועיים לשנים הנדרשותיש לצרף קורות חיים 

     

 חתימה וחותמת  שם מורשה/י החתימה  תאריך
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 4חוקר פרטי מס'  –2עובד מס' 

 

 פרטים אישיים  ורישיונות

 מועד תחילת העסקה אצל המציע: ת.ז.  שם העובד המוצע : 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 רישיון חוקר פרטי )יש להקיף בעיגול את השנים הרלוונטיות( 

 שליטה בשפות

 = נמוכה 1 

 = בינונית 2

 = גבוהה  3

 נוספת פרט: ערבית עברית 

    דיבור

    קריאה

    כתיבה

 פירוט פרויקטים/עבודות –ניסיון מקצועי 

 מס"ד
שם 

 הלקוח/המעסיק

 פרטי איש קשר

 )שם ,תפקיד וטלפון(

 תקופת ביצוע העבודה 

 תיאור השירותים חודש ושנה 

 סיום   התחלה 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 .וצילומי רישיונות מקצועיים לשנים הנדרשותיש לצרף קורות חיים 

     

 חתימה וחותמת  שם מורשה/י החתימה  תאריך
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 5חוקר פרטי מס'  –2עובד מס' 

 

 פרטים אישיים  ורישיונות

 מועד תחילת העסקה אצל המציע: ת.ז.  שם העובד המוצע : 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 רישיון חוקר פרטי )יש להקיף בעיגול את השנים הרלוונטיות( 

 שליטה בשפות

 = נמוכה 1 

 = בינונית 2

 = גבוהה  3

 נוספת פרט: ערבית עברית 

    דיבור

    קריאה

    כתיבה

 פירוט פרויקטים/עבודות –ניסיון מקצועי 

 מס"ד
שם 

 הלקוח/המעסיק

 איש קשר פרטי

 )שם ,תפקיד וטלפון(

 תקופת ביצוע העבודה 

 תיאור השירותים חודש ושנה 

 סיום   התחלה 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 .וצילומי רישיונות מקצועיים לשנים הנדרשותיש לצרף קורות חיים 

     

 חתימה וחותמת  שם מורשה/י החתימה  תאריך
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 חוקרת פרטית  –3עובד מס' 

 

 פרטים אישיים  ורישיונות

 מועד תחילת העסקה אצל המציע: ת.ז.  שם העובד המוצע : 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 רישיון חוקר פרטי )יש להקיף בעיגול את השנים הרלוונטיות( 

 שליטה בשפות

 = נמוכה 1 

 = בינונית 2

 = גבוהה  3

 נוספת פרט: ערבית עברית 

    דיבור

    קריאה

    כתיבה

 פירוט פרויקטים/עבודות –ניסיון מקצועי 

 מס"ד
שם 

 הלקוח/המעסיק

 פרטי איש קשר

 )שם ,תפקיד וטלפון(

 תקופת ביצוע העבודה 

 תיאור השירותים חודש ושנה 

 סיום   התחלה 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 .וצילומי רישיונות מקצועיים לשנים הנדרשותיש לצרף קורות חיים 

     

 חתימה וחותמת  שם מורשה/י החתימה  תאריך
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 : נספח מבוטל 0.4.2.3נספח 
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 : תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות על פי חוקים הרלוונטיים לשירותי המכרז  0.4.2.4נספח 

שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  אני הח"מ __________ לאחר
 לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

 –ו בפסק דין בעבירה על פי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה התשל"ב נאני הח"מ ובעל זיקה אלי לא הורשע .1

1972. 

 .1979 –ה על פי חוק האזנת סחר התשל"ט ו בפסק דין בעבירנאני הח"מ ובעל זיקה אלי לא הורשע .2

 .1981 –ו בפסק דין בעבירה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א נאני הח"מ ובעל זיקה אלי לא הורשע .3

 שיש עימה קלון.פלילית ו/או עבירה ו בכל עבירה נאני הח"מ ובעל זיקה אלי לא הורשע .4

 

 ____________חתימה וחותמת:____________תאריך :___________שם: ________________תפקיד : 

 

 ישור עורך/ת הדיןא

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

/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ב___________ בישו

_____________ /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. 

     

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך
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 שהם גופים ציבוריים  לקוחות: רשימת  0.4.2.5נספח 

 
 בתנאי הסף. 0.4.2.5נדרש בסעיף כ לקוחות 5יש למלא 

 

 שם הלקוח מס"ד
 פרטי איש קשר

 )שם ,תפקיד וטלפון(

 תקופת ביצוע העבודה 

 תיאור השירותים חודש ושנה 

 סיום   התחלה 

1      

2      

3      

4      

5      

 
 

  



 לאספקת שירותי חקירות  -2015 (2033)מכרז מספר:  מ 

  58 

 

 אישור עו"ד על פרטי המציע, התאגדות ומורשי חתימה: 0.5.1נספח 

 המוסד לביטוח לאומילכבוד 

אזור עוטף ירושלים, שטחי יהודה  לאספקת שירותי חקירות בתחום ירושלים, 2015 (2033)מכרז מ : הנדון

 )להלן: "המכרז"( ושומרון ומקבצי אוכלוסיות מוגדרות בישראל

 המציע :שם  .1

  :ההתאגדותסוג  .2

  רישום:התאריך  .3

  :תאגיד ברשם הרלוונטימספר  .4

 פרטי איש קשר .5

 כתובת: שם:

 פקס:  טלפון:  דוא"ל: 

 פרטי מורשי חתימה .6

שם מורשה החתימה 

 לעניין מכרז זה

 דוגמת חתימה תפקיד בחברה מס' תעודת הזהות

    

    

    

 

 )יש להקיף בעיגול(.לחוד           ביחד   / הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע: 

 

 בכבוד רב,

___________________ 

 תאריך

___________________ 

 שם מורשה חתימה

_________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 

 הנני מאשר את הפרטים לעיל אודות המציע.

 בברכה,

___________________ 

 תאריך

___________________ 

 שם עו"ד

_________________ 

 מס' רישיון

___________________ 

 כתובת

___________________ 

 טלפון

_________________ 

 חתימה וחותמת העו"ד
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 : הסכם ההתקשרות0.5.2נספח 

 

 הסכם

 בירושלים____    לשנת______  בחודש ______ שנחתם ביום  

 

י יגאל בראזני סמנכ"ל ביטוח גבייה וחקירות ומר ע"ירושלים  13המוסד לביטוח לאומי, משד' ויצמן  בין 

 (מוסד"ה" –)להלן המוסד  גדעון  אליאס חשב 

 מצד אחד

 ______________________ מרח' _________________________________  לבין

 הספק"(“   -)להלן    

 מצד שני 

 ;ל___________________שירותי ברכישת  והמוסד לביטוח לאומי  מעוניין  הואיל: 

לאספקת שירותי חקירות בתחום ירושלים, אזור – 2015 (2033)ממכרז  פרסם  המוסד לביטוח לאומיו והואיל:

" השירותים "(  כמפורט  –)להלן  עוטף ירושלים, שטחי יהודה ושומרון ומקבצי אוכלוסיות מוגדרות בישראל

 (;"המכרז" –)להלן  במפרט, שהעתקו מצורף כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

, שצילומה מצ"ב והספק, לאחר שעיין בכל ההנחיות והתנאים במפרט המכרז, הגיש הצעתו במכרז והואיל: 

 ;מסומנת כנספח ב' ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 ;וועדת המכרזים בישיבתה מיום _______ בחרה בספק לאספקת השירותים כמפורט בהסכם זה והואיל: 

 ;ולאחר מועד פרסום המכרז נמסרו בין הצדדים הבהרות שונות, שהעתקן רצ"ב ומסומן כנספח ג'  והואיל: 

 ;והצדדים הסכימו שההבהרות תהיינה חלק בלתי נפרד מהסכם זה והואיל: 

ובחינה של הצעת הספק ובהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים ולאחר בדיקה  והואיל: 

בתנאים המפורטים מוסד ל השירותיםלקבל את הצעת הספק לספק את  מוסדהסכים ה ,שבהצעתו

 להלן;

 אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

 מבוא ונספחים .1

להסכם זה ונספחיו, על כל הצהרותיו וקביעותיו, מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ויקרא עמו  המבוא .1.1

 בד בבד.

  פים הנספחים הבאים :מצור זה להסכם .1.2

 ונספחיה.   הכולל את פרקי המנהלהמפרט   - א' נספח .1.2.1

 .הצעת הספק –נספח ב'  .1.2.2
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המציעים שהשתתפו  מסמך תשובות והבהרות לשאלות המציעים שהועבר בכתב לכל  -נספח ג'  .1.2.3

 במכרז.

 התחייבות לשמירת סודיות. –נספח ד'  .1.2.4

חברת הביטוח של על ידי למכרז חתום   0.15.3אישור על קיום הביטוחים בנספח  –נספח ה'  .1.2.5

 הספק.

הסכם זה ונספחיו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל  המצגים , המסמכים  .1.3

 בטלים ומבוטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.וההבטחות שקדמו להסכם  

 הגדרות מונחים  .2

 לצורך הסכם זה יהיו הגדרות המונחים המפורטים להלן כהגדרות לצידם.

 ו.הסכם זה על כל נספחי ההסכם 

  המוסד וכל מי מי שהוסמך על ידו.  /הלקוחמזמיןה

לאספקת שירותי חקירות בתחום – 2015 (2033)ממכרז  מס' המוסד לביטוח לאומי מכרז  המכרז

 .ירושלים, אזור עוטף ירושלים, שטחי יהודה ושומרון ומקבצי אוכלוסיות מוגדרות בישראל

 מסמכי תשובות והבהרה  רבותול ( להסכם  ) נספחים א' וב'חוברת המכרז על כל חלקיו ונספחיו  המפרט

 (ג')נספח 

 המפורטים במפרט המיוחד. כל או חלק, לפי הענין, מהשירותים שירותיםה

  

 

 תקופת ההתקשרות .3

ועד ליום  כם זה, דהיינו החל מיום ________החתימה על הסמיום שנתיים  לתקופה של  היההסכם זה י .3.1

 .להלן: "התקופה הראשונה"( ______   .)

מוקנית מוסכם על הצדדים כי ששת  החודשים הראשונים לתקופה הראשונה יהוו תקופת ניסיון ובסופם  .3.2

מוותר מראש על כל טענה ו/או  הספקהאפשרות שלא להמשיך בהתקשרות עפ"י הסכם זה, ו מוסדל

 בקשר לסיום ההסכם לרבות טענה ו/או תביעה בגין מניעת רווח.כלפי המוסד  תביעה כלשהי 

תקופות נוספות  בנות שנה כל אחת בהודעה  3 –ההתקשרות עם הספק ל  להאריך אתהאופציה  למוסד  .3.3

יום לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או כל אחת מתקופות האופציה. בתקופות האופציה יחולו  60פק לס

 . 10על הצדדים כל תנאי הסכם זה ובנוסף מנגנון ההצמדה שבסעיף 
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 הצהרות והתחייבויות הספק .4

היטב וקיבל  ו, הבינהמפרטהספק מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את  .4.1

לו שנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על הנחוצים את כל ההסברים וההנחיות  מוסדמנציגי ה

גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או -בקשר עם אי מוסדועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי ה ופי

עומדים ויעמדו  השירותים כי הספק מצהיר בזה בהתאם להסכם זה. כן שירותים פגם בקשר לאספקת ה

 .על נספחיו השונים בכל תנאי המכרז

הנדרש במסמכי על פי  שירותיםמקצועי מתאים המאפשר לו לספק את ה ניסיוןנו בעל יהספק מצהיר כי ה .4.2

והוראות הסכם זה, וכי יש בידיו הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לו המכרז 

כל ימשיכו להיות ברשותו עד מילוי מלא של פורט במפרט ובהסכם זה, ואלה השירותים כמלספק את 

 הסכם זה. על פי התחייבויותיו 

ובהסכם זה על כל נספחיו. הספק  המכרז שבמסמכיהספק מתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות  .4.3

מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו ואם על ידי מי מעובדיו, במומחיות ובמקצועיות 

 הגבוהים ביותר. 

הספק מצהיר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופת התקשרות נוספת אם תמומש, יהיו  .4.4

 ם על פי מסמכי מכרז זה ועל פי כל דין.ברשותו כל האישורים והרישיונות הנדרשי

לרבות לנושא מטעמו ,  קבלני משנה, עובדיופעילות של  לכלבאחריות מלאה   מתחייב לשאתהספק  .4.5

, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצוי באחריות הספק איכות מתקני השירות ,אספקת השירותאיכות 

  אספקת השירות עפ"י המכרז וההסכם.בקשר ל

כאשר השימוש הוא בהתאם להוראות  מוסד,על ידי ה שירותיםכי בכל הקשור לשימוש בהספק מצהיר  .4.6

, חלה על הספק בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ו/או דרישה באשר ספקמוש של היהש

מכל תביעה ו/או דרישה כאמור בין אם והמשתמש  מזמין לאי שמירת דינים והוא משחרר בזאת את ה

 ן נעשתה על ידו ובין אם נעשתה על ידי עובד או אחר מטעמו.הפרת הוראות די

הספק מתחייב להביא לידיעת המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדו ו/או מי מטעמו בעילת רשלנות  .4.7

מקצועית ו/או התלויה ועומדת נגדו או נגד מי מטעמו ו/או הרשעה בעבירה  לפי חוק שכר המינימום 

, וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות עמו על  1991ק עובדים זרים התשנ"א  ו/או לפי חו 1987 –התשמ"ז 

 פי הסכם זה מיד עם היוודע לו עליהם. 
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 זכויות יוצרים .5

הספק מצהיר כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים סודות המסחריים והזכויות האחרות  .5.1

(, ולגבי הזכויות "זכויות הקנייניותה" –)להלן  מתן השירותים והשימוש בהם על ידי המוסדב ותהגלומ

בבעלות הספק, שיש בידו כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות האמורות כדי  ןהקנייניות שאינ

מוש יולהתקשר בהסכם זה; כן מצהיר הספק כי אין ולא יהיה בש ספק את השירותיםלאפשר לו ל

של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה ולא  משום פגיעה בזכויות הקנייניות או כל זכות אחרת בשירותים

מוסכם כי במקרה שתעלה טענה ו/או  ידוע לו על איום על הגשת תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור.

על המוסד  מפני אותה טענה ו/או תביעה ,על חשבונו  ,המפורטים בסעיף זה, יגן הספק םתביעה בענייני

שכ"ט של עורכי הדין שיפסקו ע"י הוצאות ו הדין לרבות, החייבות על פי פסקוישלם את כל ההוצאות , 

ימי עבודה על כל טענה ו/או תביעה  12בית המשפט בפס"ד חלוט, ובלבד שהמוסד יודיע לזוכה תוך 

 כאמור, יאפשר לספק  לנהל את ההגנה וישתף עימו פעולה ככל שניתן בעניין זה.

ניגוד להוראות הסכם זה, יסיר אותו מיד ויסכם מפר זכות ב במתן השירותיםנודע לספק כי רכיב כלשהו  .5.2

שימוש חוקי ברכיב על פי תנאי הסכם זה, הכל  ןרישיווהלקוח על שימוש ברכיב חוקי או ישיג  וסדעם המ

ללא הפרעה  שירותיםמוש ביעל חשבונו בלבד, וכפי שיסוכם בין הצדדים, והכל כדי לאפשר המשך ש

 .מוסדל

על פי הסכם זה או על פי דין באשר  למוסדמכל סעד אחר המוענק  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע .5.3

לשימוש ברכיבים מפרים, לרבות הזכות לפיצויים עקב הפרת הסכם זה או שיפוי בהתאם להוראות הסכם 

 זה.

 מהות ההסכם .6

 לרכוש , זכאיהמוסדיהיה זה לרבות התקופות המוארכות, הספק מתחייב בזאת כי במשך קיום הסכם  .6.1

  ובתהליך שנקבע במסמכי המכרז .במחיר ם המפורטים במסמכי המכרז השירותי את

 ערבויות ובטחונות .7

, במעמד וכתנאי לחתימת הסכם ספקימציא ה זה להבטחת מילוי התחייבויותיו בהתאם להוראות הסכם  .7.1

    1.0.15.1בנספח צמודה בנוסח המפורט  ובלתי מותנית  ערבות בנקאית אוטונומית -ערבות ביצוע  זה, 

 .ח”ש 30,000סכום של ב

 מועד מדד הבסיס יהיה המדד האחרון הידוע בכש .הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן  .7.2

 . ההסכםעל  חתימת ה

יום  90הערבות תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההסכם וכל תקופות ההארכה בתוספת  –תוקף הערבות  .7.3

 לאחר סיומן.

 . יודיע על הארכת ההסכם מוסדמועדים שההארכת הערבות, מפעם לפעם, תעשה באותם  .7.4
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המוסד יהא רשאי לחלט את הערבות או חלקה , לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל מקרה שהספק לא יעמוד  .7.5

שאר מסמכי המכרז על נספחיהם השונים ו/או בגין נזק שייגרם למוסד על ידי בבתנאי מתנאי ההסכם ו

על מטעמו,  בהתראה של שבועיים מראש וזאת מבלי הספק ו/או עובדיו ו/או קבלני משנה  וכל מי שפו

 .לפגוע בזכויות המוסד לכל סעד אחר לפי כל דין

מוסכם כי , על אף האמור הן בהסכם זה בכלל ובסעיף זה לעיל בפרט והן בגוף הערבות הבנקאית עצמה .7.6

 מוסדהא היסכום כלשהו בגין כל סיבה שהיא, גם אם אינו קשור להסכם זה,  מוסדחייב ל ספקאם יהא ה

רשאי, אך לא חייב לעשות שימוש בערבות הבנקאית ו/או בכספים שיתקבלו מחילוט הערבות הבנקאית 

 כאמור.

 . ספקכל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבויות האמורות בסעיף זה תחולנה על ה .7.7

 ספקהא זכאי לקבל מהי מוסדמובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום פיצויים מוסכמים וה .7.8

 בפועל. וכל סכום בגין כל נזק שנגרם ל

  יחסי הצדדים .8

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחס שבין מזמין  .8.1

לקבלן המספק שירות ו/או עבודה , בין מוכר שירותים וקונה שירותים, וכי רק על הספק תחול האחריות 

למישהו, לרבות עובדיו  המועסקים על ידו , או הבאים מכוחו או מטעמו לספק לכל אובדן או נזק שייגרם 

 שירותים.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למוסד לפקח, להדריך, או  .8.2

להורות לספק או לעובדיו או למי מטעמו , אלא אמצעי להבטיח  את קיום הוראות הסכם זה במלואו, 

לספק ולמועסקים על ידו לא תהיינה זכויות כלשהן של עובד המוסד, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, ו

פיצויים או הטבות אחרות בקשר הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם 

 זה, או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

,  1995 –ם בגין דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב ( התשנ"ה המוסד לא ישלם כל תשלו .8.3

, מס הכנסה ויתר הזכויות הסוציאליות של הספק ,  1994 –או לפי חוק  ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 

 .בהתאם לדין של עובדיו ושל מי מטעמו , והספק לבדו ישלם כל תשלום וניכוי הכרוך בזכויות אלו

 יב להביא לידיעת עובדיו וכל מי שפועל מטעמו במסגרת הסכם זה את האמור בסעיף זה.הספק מתחי .8.4

הספק מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע הסכם  -תשלומים בגין המועסקים  .8.5

זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים 

לליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר הכ

תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה 

ק ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלומים על פי חו

 ,שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה

 תנאים סוציאליים וכיוצ"ב. 
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לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי  8.5בסעיף לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים  מוסדחויב ה .8.6

שונה, בגין כל סכום, שחויב לשלם דרישה רא קבלת עםוסד הספק בביצוע הסכם זה, ישפה הספק את המ

 כאמור.

 תמורה ותנאי תשלום .9

למכרז. התמורה תשולם בהתאם למוגדר  5.2התמורה תהיה בהתאם להצעת המחיר של הזוכה כאמור בנספח 

 ,המוסד לא יהיה חייב לשאת ולא ישא בכל תשלום על פי הסכם זה או הנובע ממנובמפרט המיוחד.  3.6בסעיף 

 , למעט הצמדה.ייב לכך במפורש במסגרת הזמנה מפורטת מטעם המוסדאלא אם הסכים והתח

 הצמדה .10

 בהצעת  המציע)להלן: "המדד" ( אחוז ההנחה  מדד המחירים לצרכןלשינויים ביוצמדו  מחירי המחירון .10.1

 . יינתן ממחירי המחירון

צורך של ההתקשרות, ייקבע מדד הבסיס אשר ישמש כבסיס להשוואה להחודשים הראשונים  18תום  ב .10.2

חודשים  24חודשים, כך שההצמדה הראשונה תיעשה בחלוף  6ביצוע ההצמדות. ההצמדה תתבצע מידי 

חודשים לאחר מכן.  שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד הידוע במועד ביצוע  6ממועד ההתקשרות ובכל 

 .ההצמדה למדד הבסיס

חול שינוי במדד ושיעורו יעלה החודשים הראשונים  של ההתקשרות  י 18למרות האמור לעיל, אם במהלך  .10.3

תיעשה התאמה לשינויים כדלקמן: מדד מועד האחרון להגשת ההצעות,  מהמדד הידוע בומעלה  4%לכדי 

חודשים  6. ההצמדה תתבצע מידי   4% –הבסיס יהיה המדד, שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את ה 

 ממועד זה.

 ושיפוי  לנזקיםאחריות  .11

או ו/הספק ישא באחריות לכל נזק ישיר שייגרם למוסד או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, שלו  .11.1

 במסגרת פעולתם על פי הסכם זה. מועסקיו ו/או מי מטעמו שלוחיו, , של מי מעובדיו

 תפועל מטעמו בגין כל תשלום, פיצוי, פיצויים, שכר טרחשאו את מי ו/ מוסדהספק מתחייב לשפות את ה .11.2

, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד חלוטרכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין עו

ואשר האחריות לגביה חלה על הספק על פי האמור  , מועסקיו או מי מטעמושלוחיו ,עובדיו מוסד,ה

 לעיל. 11.1בסעיף 

 קיזוז .12

 מהספק. למוסד יהיה רשאי לקזז מכל תשלום המגיע ממנו לספק כל סכום אשר מגיע המוסד .12.1

לספק בכתב בדבר כוונתו לערוך  המוסד יודיעשימוש בזכותו לקיזוז לפי סעיף זה,  המוסדבטרם יעשה  .12.2

 קיזוז.
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 המחאת זכויות  .13

מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב זכות מזכויותיו על פי הסכם זה או  .13.1

ד המחאה או וסד. אישר המוסר מראש ובכתב של המאת ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישו

 וסדהסבה של זכויותיו או חובותיו של הספק על פי הסכם זה למרות האמור לעיל, לא יהיה באישור המ

 בדבר הוראות הסכם זה. מוסדלשחרר את הספק מאחריותו כלפי ה

הזכות להסב או להמחות זכויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, ללא  וסדמוצהר ומוסכם בזה כי למ .13.2

 צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

 ואבטחת מידעשמירת סודיות  .14

( שיהווה 0.5.3למפרט )נספח  שצורף הנוסח פי על סודיות לשמירת התחייבות על לחתום מתחייב הספק .14.1

 ממנו.נספח ד' להסכם זה וחלק בלתי נפרד 

 ,סודיות לשמירת הקשור במפרט בכל 0.12המוסד כמוגדר בסעיף  הנחיות פי על לפעול מתחייב הספק .14.2

 ולעיבוד נתונים. לאימות ,לסימון ,לאיסוף ,למידע הגישה ונוהלי המידע הבטחת להסדרת ובכלל זה

 והוא ותקנותיו 1981 -א "התשמ ,הפרטיות הגנת חוק הוראות את מכיר הוא כי ומאשר מצהיר הספק .14.3

 ברשות שימצא המידע של וסודיותו- לשמירתו הנוגע אחר חוק ומכל זה מחוק כמתחייב ויפעל יעשה

 הספק.

 דית לנציג המוסד אם יימצא במצב של ניגוד עניינים. הספק מתחייב להודיע מי .14.4

 סיווג בטחוני של עובדי הספק  .15

רבות קבלני המשנה וכל מי שמופעל על הספק מתחייב  שכל מי שמופעל על ידו באספקת השירותים , ל .15.1

 ידם, יפעלו על פי ההנחיות של אגף הביטחון של המוסד .

הספק מתחייב להעביר לנציג המוסד /נציג אגף הביטחון וכל מי שהוסמך על ידו , לפי דרישתם  נתונים  .15.2

 לגבי כל אחד מהמועסקים/מופעלים מטעמו  באספקת השירותים.

ובד/קבלן משנה מטעם הספק מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו המוסד רשאי לא לאשר העסקת ע .15.3

 הבלבדי וללא צורך בנימוק/הסבר כלשהו והחלטתו תהיה סופית ומכרעת.

הספק  עובדיו וקבלני המשנה שיועסקו על ידו באספקת השירותים יחתמו על התחייבות לשמירה וקיום  .15.4

 . 0.5.4נוהלי הביטחון של המוסד בנוסח המפורט בנספח 
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  הפסקת ההסכם .16

לעיל , המוסד  רשאי  להפסיק הסכם זה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  3מבלי לפגוע באמור בסעיף  .16.1

 יום מראש. 60בהודעה בכתב של 

לעיל  , יהא המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק בהודעה  14.1למרות האמור בסעיף   .16.2

 במפרט. 0.8.7ימים מראש , בהתקיים לפחות אחד  מהתנאים  המוגדרים  בסעיף   7מוקדמת של 

בכל  מקרה של  הפסקת ההסכם  עם הספק על ידי המוסד, התשלום היחידי לו יהא הספק זכאי הינו רק  .16.3

מה שסופק על ידו  עד למועד ההפסקה שייקבע על ידי המוסד, ומעבר לכך לא יהא הזוכה זכאי לכל עבור 

 תשלום ו/או  פיצוי נוסף מהמוסד.

הביא המוסד לידי סיום ההסכם או חלק ממנו לפי סעיף זה, ימסור הספק למוסד בתוך פרק זמן סביר  .16.4

מיד לרשות המוסד כל דבר ששולם עבורו על שיתואם בין הצדדים, כל דבר המהווה רכוש המוסד , וכן יע

 ידי המוסד לצורך ביצוע ההסכם, וכן יחזיר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל תמורה עבורו.

 בשל הפרת/ביטול ההסכם ותרופותהפרת ההסכם  .17

,  0.12, 0.5, 0.4הבאים בנספח א' להסכם:  ייבויותיו כאמור בסעיפים/בפרקים אי עמידה של הספק בהתח .17.1

כהפרה יסודית של ההסכם על כל   בהסכם זה  תחשב 17 –ו   14,  13,  7,  6,  5,  4, וסעיפים   1פרק  ,0.13

  הנובע מכך. 

 1970 –הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות ( תשל"א  .17.2

ו והתנאי לא קויים תוך פרק זמן או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומ

סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד אלו רשאי המוסד לעמוד על קיום ההסכם עם הספק  או לבטל 

הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה להיעשות על ידי 

כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה,  הספק, וזאת על חשבון הספק ובנוסף לזכויות המוסד על פי

 ש"ח. 100,000לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של  

על ידי  1987-מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז  .17.3

 זה , מהווה הפרת הסכם.הספק ו/או מי מטעמו לגבי עובד  המועסק על ידם  לשם ביצוע הסכם  
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 ביטוחים   .18

פי כל -אחראי עליהיה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא  פי הסכם-עלהספק מבלי לגרוע מהתחייבויות  .18.1

 0.15.3כנספח המצ"ב להסכם זה  ביטוחים  על קיוםבאישור  כמפורטלעשות ביטוח מתחייב  . הספקדין

עלות הביטוח וההשתתפויות (. "יםקיום ביטוחאישור על ")להלן: ממנו  מהווה חלק בלתי נפרד ו

 העצמיות יחלו על הספק בלבד.

ואין בהם משום  מזערייםהביטוח  הנדרש וגבולות  האחריות   הרשומים באישור על קיום ביטוח , הנם  .18.2

אישור של  המוסד או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הספק יהיה להסדיר  ביטוח 

 ים לביטוח כפי הסיכון, על מנת למנוע הפסד לו ,  למוסד ולצד שלישי כלשהו .ולקבוע סכומ

על פי ההסכם , יהיה  ההתחייבויותבכל הביטוחים הנוספים  אשר יערוך הספק ואשר קשורים בביצוע  .18.3

אדם סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטח הספק כלפי  המוסד והבאים מטעמו ולמעט כלפי 

 ון.שביצע נזק בזד

 ימציא הספק  כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת העבודות בפועל , המוקדם מביניהם, ימים לפני 14 .18.4

בעלת רישיון של מדינת ישראל ידי חברת ביטוח -כשהוא חתום על את האישור על קיום ביטוחלמוסד  

 . בו יםהביטוח הנדרש ילעסוק בסוג

ר על קיום ביטוח, ימציא הספק  למוסד  שוב את ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישו 14 .18.5

אנו מאשרים כי תוקף כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת "  אישור על קיום ביטוחה

התחייבויות הספק ". תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

 .זה הסכם  על פי

בטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה , ימציא הספק  למוסד את העתק במידה והספק יחליף מ .18.6

תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו  האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש.

 .זה הסכם  התחייבויות הספק על פי

 הספק יוסיף ויערוך ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו חבות על פי חוק. .18.7

 יועץל ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהובהמצאת אישור הצדדים כי ומוסכם בין  מוצהר .18.8

על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין זה, ו/או  על פי הסכם ומאחריות

אחריות כלשהי  המוסד אין בה כדי להטיל על  ,כאמור לעילהמוסד  לידי  אישור ביטוחאם לאו, והמצאת 

 ביטוח.של ה ווטיב ולגבי היקפ

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאי לבדוק את האישור על קיום ביטוחים אך לא יהיה  .18.9

 חייב לעשות כך .

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע  ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת  .18.10

 בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך . ביטוח כנדרש , יישא הספק 
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אחראי לנזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית יהיה לבדו  הספק .18.11

 .ה כלשהיבפוליס הנקובה

 הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות. .18.12

ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  המוסד ו/או הבאים מטעמו בגין נזק  הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה .18.13

שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל 

 בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון.

 שונות .19

עים או הקשורים גשור לנושאים והעניינים הנוהקבכל  תהייחודי כי סמכות השיפוט  מסכימיםהצדדים  .19.1

המשפט המוסמכים בבתי לבתי ונספחיו או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהול הסכם זה תהיה הסכם זה ל

 ויחולו עליו דיני מדינת ישראל בלבד. בירושלים

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר שנערכו עובר  .19.2

 לחתימתו של הסכם זה.

כל שינוי בהסכם זה ו/או בנספחיו ייעשה בכתב וייחתם על ידי הצד או הצדדים המקבלים על עצמם  .19.3

 .התחייבות מכוח אותו שינוי

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה  במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא  .19.4

 ה אחר בעתיד.תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקר

לא אכף מי מהצדדים  או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה או מכוח  .19.5

 הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או זכויות אחרות כל שהן.

 שהם מספק.למען הסר ספק, המוסד לא יהא חייב להזמין טובין בכמויות ובסוגים כל  .19.6

מוסכם בין הצדדים כי זכות הקניין בכל הטובין שיספק הספק למוסד על פי הסכם זה, הינם קניינו   .19.7

 הבלעדי של המוסד.

 כותרות השוליים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות ההסכם. .19.8

_______  וסעיפים נוספים ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצבת בתקציב  המוסד  בסעיף  .19.9

 עפ"י החלטת המוסד.
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 הודעות .20

 בהתאם רשום בדואר משלוח או ביד מסירה באמצעות בכתב תינתן זה הסכם פי על לתיתה יש אשר הודעה כל

 ידי על נתקבלה כאילו תחשב הודעה למשנהו. צד הודעת ידי על שישונו כפי או להסכם במבוא כמצוין לכתובות

 הדואר. בסניף שיגורה מיום עסקים ימי שלושה ותוך , ביד נמסרה אם מסירתה ביום הנמען

 

 

 ולראייה באנו על החתום

 

 המוסד ביטוח לאומי

 

 

 הספק 

 סמנכ"ל

 

 

 

  

   חשב המוסד
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  התחייבות לשמירת סודיות: 0.5.3נספח 

 

 /     /      /       תאריך :

 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי 

  13שד' ויצמן 

 ירושלים

 א.ג.נ

 הנדון : התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

ולפי הסכם מיום _______ שבין ______________ )להלן "הזוכה " ( לבין המוסד לביטוח לאומי ) להלן  הואיל  

 ; _________________________________________" המוסד " ( מזמין המוסד  

, כאמור בהסכם האמור ) להלן :  באספקת שירותי חקירותואני עוסק/מועסק על ידי הזוכה , בין השאר ,  והואיל  

 " ( ; "השירותים

והמוסד הסכים להתקשר עם הזוכה בתנאי שהזוכה והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו  והואיל  

 שמירת סודיות המידע;להלן, וכן על סמך התחייבות הזוכה לעשות את כל הדרוש ל

מוסד ו/או בקשר אליה יתכן כי אעסוק ו/או אקבל ל באספקת השירותים והוסבר לי כי במהלך עיסוקי  והואיל  

לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, 

למוסד ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי ע גבין ישיר ובין עקיף, השייך למוסד ו/או הנו

 לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודוחות ) להלן : "המידע"(;

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

 והוא עלול להוות עבירה פלילית;

 :אני הח"מ מתחייב בפניכם כדלקמןאי לזאת 

 .םאו ביצוע השירותיםלשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור  .1

או לאחר מכן  ביצוע השירותיםלעיל , הנני מתחייב כי במשך תקופת  1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

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.

די לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש  מבחינה  בטיחותית , ביטחונית, נוהלית או אחרת כ .3

 על פי התחייבות זו. ילקיים את התחייבויותי

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

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג , אשר יגרמו לכם או לצד  .5

תחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת ה

 אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
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להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד שאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם  .6

ודה או חומר שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב ביצוע העב

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

ניגוד עניינים עם עיסוקי בביצוע חשש שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של  .7

 כאמור לעיל.שירותים ה

, תהיה לכם םא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכבכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצ .8

 זכות 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 –וחוק הגנת הפרטיות  התשמ"א  1997 –חוק העונשין , התשל"ז 

 כם ינהתחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לב .9

 ולראיה באתי על החתום

 היום :___________

 שם פרטי ומשפחה : ____________________________ת.ז ____________________________

 הזוכה:____________________________

                                                                           כתובת: ____________________________

                                                                                                    חתימה:  ____________________________
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 טחון של המוסד: התחייבות לשמירה ולקיום נהלי הבי0.5.4נספח 

 

 :לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמן 

 ירושלים

 א.ג.נ

 טחון של המוסדיהתחייבות לשמירה ולקיום נהלי הבהנדון: 

 מיום ________ בחודש ______ שנת __________,  הסכם התקשרותולפי 

 "(הספק___________ )להלן: ":  שבין

 ד"(,המוסד לביטוח לאומי )להלן: "המוס:  לבין

 ;שירותי ביצוע חקירות מהספקמזמין המוסד 

 הואיל

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 .כל מי שיועסקו על ידינו באספקת השירות עובדים וקבלני משנה יפעלו על פי הנחיות אגף הביטחון של המוסד .1

נתונים לגבי כל אחד מהמועסקים להעביר לנציג המוסד/נציג אגף הביטחון של המוסד וכל מי שהוסמך על ידו ,  .2

 /מופעלים על ידנו באספקת השירותים בכל מועד שיידרש על ידם.

לא להעסיק עובדים ו/או קבלני משנה  שלא אושרו בכתב ומראש על ידי נציג המוסד במתן השירותים הנדרשים  .3

 במכרז. 

הנהלים על ביקורת  לבדיקת קיום מעת לעת , ,לבצע וכל מי שהוסמך על ידו  טחון במוסדילאפשר לנציג אגף הב .4

 .ידינו ולשתף איתו פעולה באופן מלא לרבות , המצאת כל המסמכים הנדרשים במועדים שיוגדרו על ידו

 

 ולראיה באתי על החתום

 ______________________תאריך : 

 שם פרטי ומשפחה:_______________________________ ת"ז:_____________ 

 

 +חותמת הספקחתימה    שם הספק
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 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה:  0.5.5נספח 

 

 

ב'  2אני  עו"ד/רו"ח ______________________ מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף 

 . 1992 –לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 

 

 ______________________מחזיקה בשליטה בתאגיד/עסק ______________________ הינה גב' 

 מס' ת.ז. _____________________

 

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

 

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

 אני _____________________________________  מס' ת.ז.   __________________________ 

 

ב' לחוק  2מצהירה בזאת כי התאגיד /העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 . 1992 –חובת  המכרזים  התשנ"ב 

 

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא
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 מוקדם לתנאי ביטוחאישור : 0.5.6נספח  

 

  ביטוח:____________________ חברת

 ________________________ כתובת:

     לכבוד:

 המוסד לביטוח לאומי

 ויצמן שדרות

 ירושלים

 "  (  מוסד)  להלן :  "ה

 

 

 

 ביטוח לתנאי מוקדם אישור הנדון:

 

 חלק המהווה "אישור קיום ביטוחים" הכותרת את הנושא 0.15.3נספח  לעיוננו הובא כי בזאת לאשר הרינו .1

לאספקת שירותי חקירות בתחום ירושלים,   2015(2033מ) במכרז מס' יזכה אשר המציע עם שיחתם מהסכם

 ) להלן "המכרז" ( . מוגדרות בישראלאזור עוטף ירושלים, שטחי יהודה ושומרון ומקבצי אוכלוסיות 

 המציע בעבורלעיל  1המפורט בסעיף  בנספח  כמפורט הביטוחים את לבצע נסכים אנו כי בזאת מאשרים אנו .2

 .אם יזכה במכרז  _________________

 רב, בכבוד

 

 

 חברת וחותמת חתימת  החותם תפקיד  החותם שם  תאריך

 הביטוח

 

  

 לנציג חברת הביטוח הממלא אישור זה: הנחיות

אישור זה נועד לאשר לנמענים כי, נכון למועד 
 האישור,

לא תסכים חברת הביטוח לבטח את המציע )הוא 
במידה והצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז  (סורבי

והוא יידרש להמציא להם אישור מחברת ביטוח כי 
 .הוא מבוטח בהתאם לאישור קיום ביטוחים

 

נציג מורשה של על ידי  אך ורקימולא אישור זה 
חותמת חברת וייחתם על ידו בצרוף  ביטוחהחברת 

 .הביטוח

 

עלול  סוכן ביטוחאישור זה שיוגש חתום על ידי 
 .לפסילת הצעת המציעלהביא 
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  להיעדר ניגוד עניינים: התחייבות 0.5.7נספח  

 
  לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי

 

 הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפיכם, כדלקמן: 

לאספקת   2015(2033מ) במכרז מס'כי איני מצוי בניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, ביחס למתן השירותים נשוא  .1

  ושומרון ומקבצי אוכלוסיות מוגדרות בישראלשירותי חקירות בתחום ירושלים, אזור עוטף ירושלים, שטחי יהודה 

, המכרז, וכי איני נמצא בקשרים עסקיים או אחרים עם מי מהמשתתפים הפוטנציאליים בהליך "(המכרז)להלן: "

)לעניין סעיף זה, ייחשב כהגדרתו במסמכי המכרז, לרבות עם מי שהינם בעלי עניין או נושאי משרה באחד מהם 

לפחות מסוג מסוים של אמצעי שליטה"; כמו וכן, "החזקה"  10%-, במישרין או בעקיפין, ב"בעל עניין" כמי שהחזיק

  היא, לרבות החזקה כשלוח או כנאמן(.

על כל נתון או מצב שבעטיים אהיה עשוי להימצא בניגוד עניינים, וזאת מיד עם היוודע לי הנתון או  למוסדכי אודיע  .2

 המצב האמורים.

 אהיה עלול להימצא בניגוד עניינים. ובכל מקרה בו לפי שיקול דעת מוסדהכי אפעל בהתאם להוראות  .3

 על פי כתב התחייבות זה תפורשנה על דרך ההרחבה באופן בו תהיינה בעלות תחולה רחבה. יהתחייבויותי .4

המפורשת  וכאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא בהסכמת יהתחייבויותי .5

 .המוסדמראש ובכתב של 

 

 

 שם  תאריך
 החותם

 תפקיד 
 החותם

 חתימה 
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  : מפ"ל0.7.3  נספח

 

  
תת רכיבמס' סעיף

משקל 

רכיב ראשי

משקל 

תת רכיב

הנחיות לדירוג ההצעות 

וקביעת הציונים

סולם 

ציונים

65.00%

75 4 שנים 

90 5 - 7 שנים

8100 שנים ומעלה 

175 - 5 שנים

685 - 9 שנים

10100 שנים ומעלה

65.00%100.00%סה"כ  לניסיון המציע בתחום השירותים הנדרשים במכרז

35.00%

30.00%התרשמות כללית

בהתאם לטיב  ההצגה על 

0-100בסיס טופס מובנה  לציינון 

35.00%מקצועיות

בהתאם לטיב  ההצגה על 

0-100בסיס טופס מובנה  לציינון 

35.00%כושר ביטוי ויכולת תקשור

בהתאם לטיב  ההצגה על 

0-100בסיס טופס מובנה  לציינון 

35.00%100.00%

100.00% סה"כ  ציון איכות 

סה"כ איכות הראיון עם צוות הפרויקט המוצע

50.00% מספר שנות ניסיון  בתחום הנדרש 0.4.2.1

מספר שנות ניסיון של הצוות המוצע על ידי המציע 

לאספקת השירותים  )חישוב מספר שנות ניסיון 

לחוקר בצוות על פי  ממוצע של כל חברי הצוות(

0.4.2.250.00%

0.4.2.6

ניסיון המציע בתחום השירותים הנדרשים במכרז

איכות הראיון עם צוות הפרויקט המוצע
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 ערבות ביצוע  -לקיום תנאי החוזה כתב ערבות נוסח :  0.15.1.1  נספח

 

 _____________תאריך: 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 כתב ערבות

 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי

 13שד' וייצמן 

 ירושלים

 ____________הנדון: ערבות מס'

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

 _________________________________________________________________()במילים 

 מתאריך _________________________ המחירים לצרכן  שיוצמד למדד

 )תאריך תחילת תוקף הערבות(                                                                     

 _________________________)להלן "החייב"( בקשראשר תדרשו מאת: ___________________

 . עם הזמנה/חוזה _____________________________________________________________

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

טעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי ל

 לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

 _____________דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו_____________

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                                         

__________________________________      ___________________________________ 

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

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

                      ________________                    ________________                       ________________ 

 שם מלא                                         חתימה וחותמת            תאריך                                                  
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 אישור על עריכת ביטוחים: 0.15.3נספח  

 במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו

 

 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי 

 13רחוב שדרות ויצמן 

 ירושלים

 ) להלן "המוסד" (

 

 : _______________________________                                                        שלאישור על קיום ביטוחים הנדון: 

לאספקת  2015(   2033  מכרז מספר: מ )בקשר להסכם  על פי  "הספק "(: )להלן ) מ.ח.פ  /  צ ____________ (

  בתחום ירושלים, אזור עוטף ירושלים, שטחי יהודה ושומרון ומקצבי אוכלוסיות המוגדרות בישראלשירותי חקירות 

 "(הסכם "ה :)להלן 

 

את הספק  ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם אנו הח"מ, _________________ספק לביטוח בע"מ, מצהירים 
 הביטוחים להלן:

 

לתובע ולתקופת ביטוח   ₪ 2,000,000 על פי דין,  בגבולות אחריות של  הספק חבויות בגין  ביטוח אחריות מקצועית
 וכל הפועלים מטעמו.  של שנה, בגין מעשה ו/או השמטה ו/או מחדל ו/או היפר חובה מקצועית מצד הספק

בביטוח זה אין כל חריג או סייג בגין אובדן מסמכים, אובדן מידע מכל סוג ותיאור, אי יושר של עובדים, חריגה 
 עקב, אובדן השימוש ועיכוב ותקנותיו, הפרת חובת הסודיות 1981-מסמכות, הפרת חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 קבלני משנה.של טעויות ו/או מחדלים  ו/אומעשים ו/או השמטה ו/או אחריות בגין  טעות  ו/או מעשה

ו/או מקרה נזק שנגרם על ידי הביטוח מורחב לשפות את המוסד והבאים מטעמו עקב אחריותם למעשה ו/או מחדל 
 הספקו/או המועסקים על ידו ו/או הבאים מטעמו.

 ( חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח כאמור ע"י המבטח6) שישהתקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של 
 . אחר ביטוח שאין ובתנאי המבוטח או

 .  ₪ 40,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על  

על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש העלול  , המבטח את חבות הספק יטוח אחריות כלפי צד שלישיב 
לאירוע אחד ובמצטבר   ₪ 1,000,000להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או גוף כלשהו בגבול אחריות  בסך 

שביתות וכן תביעות שיבוב מצד  ,רעויותבמשך שנת ביטוח אחת. ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בגין מהומות, התפ
המוסד לביטוח הלאומי. הביטוח מורחב לשפות את המוסד והבאים מטעמו בגין אחריותם למעשי ו/או למחדלי 

 . הביטוח כולל אחריות צולבת שלפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור הספק ווכל הבאים מטעמ הספק 
 אחד מהם בלבד. ועבור המוסד וכאילו הוצאה על שם כל
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. הביטוח מורחב לשפות את  וכלפי כל המועסקים על יד , המבטח את חבות הספק  ביטוח אחריות מעבידים

 .הספקהמוסד במידה ויחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי 

במשך לאירוע אחד ובמצטבר ) או סכום מקביל לו בדולר ארה"ב (   ₪ 20,000,000גבול האחריות בביטוח זה הנו 
 .שנת ביטוח אחת

 בהתייחס לפוליסות לעיל:

כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי  .1
פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותו במלוא -המוסד וכלפי מבטחיו, ולגבי המוסד , הביטוח על

יו, ללא זכות השתתפות בבטוחי המוסד , מבלי שתהיה למבטח זכות תביעה ממבטחי השיפוי המגיע לפי תנא
. ולמען הסר ספק אנו 1981-הביטוח, התשמ"אהסכם לחוק  59המוסד להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המוסד  וכלפי מבטחיו.
לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, הביטוחים  מופיע תנאי שלפיושל הביטוחים הנ"ל בפוליסות  .2

 יום מראש. 60הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד  לפחות  שלחאלא אם תי

 בלבד. על הספק  חלותהשתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות  .3

 נזק בזדון.שגרם ל אדםאנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד,  עובדיו והבאים מטעמו ולמעט כלפי  .4

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל. .5

 

 בכבוד רב,

 

___________      _________   _________________   ______________ 

 המבטחתפקיד החותם                      חתימת וחותמת         שם החותם             תאריך   

 

 

 תאריךעד   תאריךמ פוליסה מס' רשימת הפוליסות

ביטוח אחריות 
 מקצועית 

   

ביטוח אחריות כלפי 
 צד שלישי

   

ביטוח אחריות 
 מעבידים

   

_________    

 

 :פרטי סוכן הביטוח

 

  ;כתובת ________________  ;שם _____________

 טלפון ____________ 
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 תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:אנו מאשרים כי 

 תאריךעד   תאריךמ פוליסה מס' רשימת הפוליסות

ביטוח אחריות 
 מקצועית 

   

ביטוח אחריות כלפי 
 צד שלישי

   

ביטוח אחריות 
 מעבידים

   

_________    

 

 בכבוד רב,

 

___________      _________      ______________  _________________ 

 תפקיד החותם       חתימת וחותמת המבטח        שם החותם    תאריך   
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 הצעת המחיר: 5.2נספח 

שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון לרבות: פרסום ההודעה למשתתפים בעיתונות, הוראות   לאחר:

שים מאת למשתתפים, נוסח מסמכי המכרז וההסכם המצורף והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדר

 המשתתפים במכרז זה, ובדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי;

 בבחירת הזוכה במכרז; מוסדשקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי ה ולאחר:

 הנני מציע את הצעתי כמפורט בטבלה להלן :

 .15%יוגבל לשיעור מרבי של עבור כל שירות אחוז ההנחה 

 

A B C D E F G=E*(1-F) H=G*C 

 משקל תיאור השירות סעיף
יחידת 
 חישוב

מחיר 
 מקסימלי

 ליח'ש"ח/
לא כולל 

 מע"מ
אחוז 
 הנחה

מחיר לאחר 
הנחה 

 ש"ח/יחידה
לא כולל 

 מע"מ

מחיר משוקלל 
לאחר הנחה 

ש"ח/יחידה  
יחושב ע"י 

 הוועדה
בתחום הכנת תיק חקירה   .1

 ירושלים, למעט כפר עקב 
חוזרת : בחקירה יודגש כי

 התשלום יהיה מחצית הסכום.

 600 תיק 66%

      

לתחום  מחוץהכנת תיק חקירה   .2
ירושלים, כולל כפר עקב, וכולל 

 שטחי יהודה שומרון ובנימין
חוזרת  החקירב :יודגש כי
 מחצית הסכום.יהיה התשלום 

24% 

 תיק

2,000 

      

  הכנת תיק חקירה רגיל  .3
במקבצי אוכלוסיות מוגדרות 

 בישראל 
 600 תיק 4%

הופעת חוקר למתן עדות בתיק   .4   
 חקירה 

 300 עדות 2%

תמלול קלטות על פי המוגדר   .5   
 .2.3.1.2.4בסעיף 

 25 עמוד 1%

   6.  

 ליווי מודד מוסמך על ידי חוקר 
 200 ליווי 2%

הפקת קלטת אודיו /וידאו   .7   
 נוספת לתיק חקירה 

 50 קלטת 1%

           100.00% סה"כ      

 __________________________:שם המציע

 / ח.פ :___________________________ מס'

 _____________________________ תאריך:

 ____________________________ חתימה מורשה חתימה + חותמת:


