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  הישראלית למחקר ופיתוח ההתעשייפ מרכז "מתימו

ייעו� לקבלת שירותי פונה בזאת ) ר"ע(מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח  � פ "מתימו

  .המסורתית הילתעשיוליווי להפעלת תוכנית הסיוע 

 כללי .1

קידו� ותיאו� שיתופי פעולה בי�  �:אשר בי� מטרותיה, פ הינו עמותה ממשלתית"מתימו

תעשייתי  –בארצות חו� בתחו� המחקר והפיתוח הטכנולוגי  הבישראל לבי� התעשיי ההתעשיי

פ "מתימו. שישראל היא צד לה�, לאומיי� ובי� מדינתיי� בתחומי� אלה�ויישו� הסכמי� רב

פ שרותי "עובדי מנהלות אשר מקבלות ממתימו �25עובדי� ובנוס% עוד כ  15  –ונה כ מ

  .אדמיניסטרציה שוני�

  פ"תפקידי מתימו .2

, להתקשר ע� ארגוני� דומי� במדינות אחרות בהסכמי� לקידו� שיתופי הפעולה ביניה�

ולה תעשייתי לייש� הסכמי�  לשיתו% פע   .וביניה� ובי� גופי מחקר ופיתוח מאות� מדינות

  .במחקר ופיתוח בי� מדינת ישראל למדינות זרות

, בגופי� אקדמאי�, במוסדות להשכלה גבוהה, ידו� המחקר והפיתוח התעשייתי במפעלי�ק

  .במוסדות מדעיי� ובגופי� אחרי�, במכוני מחקר בישראל

במשרד , קיו� פעילות תפעולית טכנית ומקצועית לצור' יישו� תוכניות תמיכה של המדע� הראשי

  .ת"התמ

, סיוע בהקמת תשתית טכנולוגית המיועדת לתועלת מגזר תעשייתי מסוי� או לתעשייה כולה

 .בתחומי� שבה� תשתית כזו אינה קיימת או אינה מתאימה לצרכי�

סקרי� ובדיקות כלכליות וטכנולוגיות כדי לסייע בגיבוש מדיניות ממשלתית , ביצוע מחקרי�

  .ילסיוע למחקר ופיתוח תעשיית

ניהול מאגרי מידע בנוגע למחקר . ארגו� וכינוס כנסי� מקצועיי� לקידו� מחקר ופיתוח תעשייתי

  .ופיתוח תעשייתי טכנולוגי בחברות ישראליות

פ הטכנולוגי עבור המדע� הראשי שלא פורטו בסעיפי� "לבצע פעילות ולספק שירותי� בתחו� המו

  .לעייל

  רותותקופת ההתקש נשוא המכרזמהות השרות  .3

  :השירותי� הבאי�את , בי� השאר, אשר על המציע במכרז לספק לעמותה כולל השירות

  .המסורתית הלתעשייריכוז ועדת ההיגוי לתוכנית הסיוע   3.1

  .ביצוע ניהול ובקרה על החלטות הועדה ויישומ�  3.2

  .בהתבסס על ביקורי� במפעלי� ובחברות הלוועדהבאת המלצות   3.3

  ועצי� בתוכנית ומעקב אחר עמידה באבני הדר' וביעדי התוכניתבקרה על עבודת הי  3.4

  .בדיקת חשבוניות של היועצי� מול תוצרי� בפועל   3.5

  .יישו� מטרות התוכנית בפועל והבאת תוצרי� לועדת ההיגוי  3.6

  .השתתפות בדיוני� בהתא� לצור'   3.7

  פ"פיקוח על סקרי� טכנולוגי� בתחומי כלכלת מו 3.8

 .פ הנחית ועדת ההיגוי"ות נוספות עביצוע מטל  3.9
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 12לתקופה של , על הסכ� ההתקשרותהזוכה במכרז זה  חתימתתקופת ההתקשרות תחל ממועד 

בלבד שמורה האופציה להארי' את תקופת ההתקשרות עד שלוש שני�  פ"למתימו. חודשי�

ישור התקציב לא, לטיב מת� השירותי� של הזוכה, פ"בכפו% לצרכי מתימו, שנה בכל פע�, נוספות

לרבות הוראות להוראות כל די� , פ"מתימולתקציבו המאושר של , למגבלות התקציב, מדי שנה

  . ולהוראות הסכ� ההתקשרות והתקנות שהותקנו מכוחו 1992 �ב"התשנ, חוק חובת המכרזי�

  

   :במסגרת מכרז זה תנאי ס! להגשת הצעות. 4

 :ת הינורשאי להשתת% במכרז מי שבמועד האחרו� להגשת הצעו

   .ר לעניי� חוק מס ער' מוס%"מלכ/תעודה המעידה על היות המציע עוסק מורשה  4.1

  המעיד כי המציע מנהל  1976 �ו"אישור בר תוק% לפי חוק עסקאות גופי� ציבוריי� התשל  4.2

  .ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק             

בכלכלה או במינהל עסקי� ממוסד אקדמי ) חותתואר שני לפ(השכלה אקדמית בעל     4.3

  .י המועצה להשכלה גבוהה"מוכר ע, ל"באר� או בחו

  .בעבודה בתחו� הכלכלי, שני� לפחות 8ניסיו� מוכח של בעל   4.4

י "ניסיו� מוכח של שלוש שני� לפחות בפיקוח על מחקרי� כלכליי� אשר בוצעו עבעל   4.5

, י המועצה להשכלה גבוהה"אקדמי המוכר ע במוסד, חוקרי� אקדמיי� בדרגת פרופסור

  .ל"באר� או בחו

בכתיבת ניירות עמדה ובעבודת מטה בתחו� , ניסיו� מוכח של שלוש שני� לפחותבעל     4.6

  .פ ממשלתית"מדיניות מו

  פ"בעל נסיו� בניהול ופיקוח  על מחקרי� כלילי� בתחו� מדיניות מו   4.7

  .למכרז 'נספח בבנוסח 0  10,000עה בס' של הוא ציר% את ערבות המכרז לקיו� ההצ  4.8

  .כדמי השתתפות במכרז0  500שיל� ס' של   4.9

 

  כישורי# נדרשי# של  היוע	. 5 

  :היוע	 לעמוד בכל הדרישות המפורטות להל$ מעבר לאמור בתנאי הס% על 

  .פ הממשלתית בישראל"היכרות מעמיקה ע� מדיניות המו  5.1

, פ הקיימי� במדינת ישראל"התמיכה הממשלתיי� למובקיאות והכרה של מנגנוני     5.2

  .ת"במשרד התמ, ובכלל� בלשכת המדע� הראשי

 .פ אשר מוצעי� על ידי מדינות שונות בעול�"בקיאות והכרה של מנגנוני� לעידוד המו  5.3

 ).כתיבה ודיבור, קריאה(המציע הינו בקיא בשפה האנגלית ברמת שפת א�   5.4

ולצר% , ל באמצעות מסמכי� המעידי� על כ'"תו לפי הסעיפי� הנעל המציע להוכיח את כשירו

  . קורות חיי� מפורטי� ותעודות השכלה

מיד ע� הודעה על בחירתו במכרז  זמי� לתחילת העבודה נדרש להיותהמציע מובהר בזאת כי 

  .וחתימת חוזה

 

  ערבות  .6

   ערבות מכרז   6.1
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 עשרת( 10,000על ס'  ,בנקאיתכל משתת% במכרז חייב לצר% להצעתו ערבות   6.1.1  

במכרז  צעתולהבטחת ה, ")המכרז ערבות: "להל�( פ"מתימולפקודת 0 ) פי�אל

  .פ"מתימוי "וחתימתו על החוזה במועד שיקבע לכ' ע

, המכרז וסכומה יהיו על פי נוסח טופס כתב ערבותתנאיה , המכרזנוסח ערבות   6.1.2  

  .למכרז בהמצור% כנספח 

תהא ניתנת המכרז ערבות . 24.03.2010עד יו�  יהיהמכרז התוק% ערבות   6.1.3  

ניתנה דרישה  .פ"מתימועל פי דרישת , חודשי� נוספי�) 4(להארכה בארבעה 

  .בהתא�המכרז יואר' תוק% ערבות , כאמור

לא תדו� ועדת , כנדרש לעילהמכרז ערבות את משתת% במכרז שלא יצר%   6.1.4  

  .המכרזי� בהצעתו כלל והיא תפסל

למחול , א' לא חייבת, מובהר כי על א% האמור לעיל תהא ועדת המכרזי� רשאית  6.1.5  

א� על פי מיטב שיקול דעתה מדובר בפג� שאינו נגוע בחוסר , על פג� בערבות

כ' שאי� בו כדי להקנות למציע יתרו� בלתי הוג� או , והוא טכני במהותו, תו� לב

 .כדי לפגוע בעקרו� השוויו� בי� המשתתפי�

הא רשאי לחלט את סכו� הערבות או כל חלק ממנו כל אימת י פ"מתימו  6.1.6  

שהמשתת% לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או א� התקיי� בו אחד 

 :וזאת לאחר שתינת� לו הזדמנות להשמיע את טענותיו , מאלה

  .בתכסיסנות או בחוסר ניקיו� כפיי�, הוא נהג במהל' המכרז בעורמה. א    

 .הוא מסר לועדת המכרזי� מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק .ב    

  הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלו% המועד האחרו� להגשת . ג  

 .במכרזההצעות      

  אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שה� . ד  

 .תנאי מוקד� ליצירת ההתקשרות של החברה עמו    

שציר% תו' ארבעה המכרז תוחזר לו ערבות  � משתת% במכרז שהצעתו לא זכתה   6.1.7  

 .זוכהחוזה ע� ההעל  פ"מתימויו� ממועד חתימת ) 14( עשר

למכרז זה במועד  'זכנספח א� לא יחתו� הזוכה על החוזה בנוסח המצור%   6.1.8  

פקיד רשאית לחלט את סכו� הערבות שה פ"מתימותהא , פ"מתימוי "שייקבע ע

וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת  ,וזאת כפיצוי מוסכ� ומוער' מראש, לטובתה

או לתבוע כל נזק שייגר� לה /לרבות הזכות לתבוע את קיו� ההסכ� על ידו ו

  .העולה על סכו� הערבות

    

 מסמכי# נוספי# שעל המציע לצר! להצעתו .7

ומבלי לגרוע , בלא יוצא מ� הכלל %על המציע לצר% להצעתו את ההוכחות לעמידתו בכל תנאי הס

 :מכלליות הדרישה  האמורה ג�

  .כל האישורי� לפי חוק עסקאות גופי� ציבוריי�  7.1

אישור תק% מפקיד השומה או רואה חשבו� המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות ורשומות   7.2

 .שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ער' מוס%

  .קורות חיי�  7.3

  .מסמכי� ואישורי� המעידי� על כשירותו של היוע� ועמידתו בתנאי הס%, דותתעו  7.4
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 שיפרט את כלל ניסיונו בהתא� להיקפי� ולדרישות הס% גבנוסח נספח מ' כולל מס  7.5

 . ופרטי אנשי הקשר הגופי�/וכ� פירוט של הלקוחות, לעיל 4.4�4.6שבסעיפי� 

 .יסיונו האמורהמלצות ואסמכתאות לגבי נ ,אישורי�, מסמכי�  7.6

  .חתומי� בכל עמוד ועמוד, לרבות הנספחי� והסכ� ההתקשרות, כל מסמכי המכרז  7.7

  ההצעה ואמות המידה לפיה$ ייבחר המציע. 8

  ההצעה 8.1

אחוז הנחה מהמחיר המרבי של את במסגרת מכרז זה יידרש המציע להציע   8.1.1

כפי תוקפו מעת  תלעבודה מתמשכתעריפי התקשרות ע� נות� שירותי� חיצוניי� 

כישורי ניסיו� ו, בהתא� להשכלה וזאת,של החשב הכללי במשרד האוצר לעת

  .'וב למכרז זה כנספח "התעריפי� המעודכני� מצהעתק של . המבצע

ל והוצאות "אש: כגו�, התמורה לשעת עבודה כוללת את כל ההוצאותיובהר כי   

  . היוע�משרדיות של 

  .דהיינו תוספת של מחיר ,וז ההנחה שלילילא יתקבל אחמובהר בזאת כי   8.1.2

ל מקרה לא יעלו על היק% שעות העבודה אשר יידרשו מהזוכה אינ� קבועות ובכ  8.1.3

  .  שעות לחודש 80

  

   אמות המידה לבחירת הזוכה  8.2

ועבור רכיב , מ� הציו� הכולל של ההצעה 30%עבור רכיב ההצעה הכספי יינתנו   8.2.1

  .70%ההצעה האיכותי יינתנו 

8.2.2   �עבור היק% הניסיו�  30%: הציו� המשוקלל עבור הרכיב האיכותי יחושב כדלקמ

וזאת על פי איכות הניסיו� עבור  30%, ' ג בנספחכפי שיפורט על ידי המציע 

או מ� הממליצי� /או הבהרות שתקבל הועדה מ� המציע ו/או נתוני� ו/בירורי� ו

 �40%ו, ות שיוגשו על ידי המציעוכ� על פי המלצות רלוונטי, או מאחרי�/ו

  .ראיו� שיתקיי� ע� המציעאישית כוללת לרבות על סמ' התרשמות 

תקבל את ) ביותר הגבוהיהא  ההנחהשבה אחוז (ההצעה הכספית הזולה ביותר   8.2.3

וכל יתר ההצעות הכספיות ידורגו באופ� , הציו� המקסימאלי עבור הרכיב הכספי

 . יחסי אליה

לקבל הבהרות או , א' לא חייבת, ועדת המכרזי� תהא רשאיתמובהר כי   8.2.4

ולעשות כל פעולה שתמצא לנכו� בנוגע , לערו' בדיקות, פ"בכתב או בע, תשובות

וכ� שלא לקבל כל הצעה שציו� , לבחינת איכות הרכיב האיכותי של ההצעה

אפילו א� הציו� המשוקלל של ) של הרכיב האיכותי( 70%האיכות שלה נמו' מ 

  .והכל לפי שיקול דעתה המקצועי של הועדה, ה הצעה הוא הגבוה ביותראות

וכ� יהא , לטוב ולרע, תחשב בניסיו� קוד� שלו ע� המציעיהא רשאי לה פ"מתימו  8.2.5

בניסיו� קוד� של המציע ע� גורמי� אחרי� ככל שידוע רשאי להתחשב 

  .לטוב ולרע, על ניסיו� זהפ "למתימו

  

נות$ שירות זה יהא רשאי ג# הוא . את השירות נשוא המכרז כיו# יש מי שנות$: הבהרה

  .להגיש הצעה במסגרת מכרז זה

 

 עיו$ במסמכי המכרז ואופ$ רכישת#. 9
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וכ� באמצעות אתר _ 26.11.09_פ החל מיו� "נית� לעיי� במסמכי המכרז במשרדי מתימו  9.1

 .  www.matimop.org.il:פ בכתובת "האינטרנט של מתימו

ואול� מובהר כי , פ החל ממועד זה"במשרדי מתימו יחולקו ללא תשלו�כרז מסמכי המ  9.2

שלא יוחזר בשו� 0   500מציע אשר יהיה מעוניי� להשתת%  במכרז יחויב בתשלו� של 

   .לרבות בשל ביטול המכרז, מקרה

חשבונית המוכיחי� /הצעה תוגש א' ורק על גבי מסמכי המכרז ויצור% לה העתק קבלה  9.3

  . י המציע עצמו"עמי ההשתתפות תשלו� דאת 

9.4     �למע� הסר ספק מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בי� נוסח המודעה לבי

  .האמור במסמכי המכרז גובר, מסמכי  המכרז

 נוהל העברת שאלות ובירורי#. 10

 .ח יעקב כה�"רו, הוא מנהל הכספי�מכרז זה  �לעניי פ"מתימונציג   10.1

עד  ל"הנ פ"מתימולנציג  kobi@matimop.org.il ,ל"בדואיש להגיש שאלות להבהרה   10.2

 . פ"באחריות המציע לוודא קבלת השאלות במתימו. 10.12.09 לתארי'

 .פ"תפורסמנה באתר האינטרנט של מתימו, תשובות לשאלות שתתקבלנה  10.3

 להכניס שינויי�, קוד� למועד האחרו� להגשת המכרז, בכל עת, פ רשאית"מתימו  10.4

השינויי� . ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפי�, ותיקוני� במסמכי המכרז

לידיעת� של כל , בכתב, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, והתיקוני� כאמור

  . רוכשי מסמכי המכרז

 או אי התאמות/סתירות ו. 11

מציע יוכל ה: קיימי� במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות, ככל שלדעת המציע  11.1

תו' פרוט  03�5177655בפקס שמספרו  12:00עד השעה  15.12.09עד ליו� , בכתב, לפנות

אי התאמות או , השגיאות, הסתירות, זהותו ופרטי מספר פקס לש� פרוט ההבהרות

פ אינה "מתימו. ספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעי% או כל פרט שהוא

דחיית הבקשה , אי מת� תשובה תחשב כתשובה שליליתו, מתחייבת להשיב לפניות כאמור

ככל שהפניות תיעננה ה� תועברנה אל כל רוכשי מסמכי המכרז ותהווינה חלק בלתי . 'וכד

  .נפרד ממסמכי המכרז

, או אי בהירות/יהיה מנוע מלטעו� טענות בדבר אי סבירות ו, מי שלא יפנה כאמור  11.2

לא  �ות כאלה מצד מי שלא ינהג כאמור לעיל וטענ, ב"טעות וכיו, אי התאמות, שגיאות

 .תשמענה

, לעיל 11.2ומבלי לפגוע באמור בסעי% , בכפו% להבהרות או תיקוני� שיועברו כאמור לעיל  11.3

תגבר ההוראה המיטיבה , על כל מסמכיו, במקרה של סתירה בי� הוראות שונות שבמכרז

  .פ"לפי פירושה ושיקול דעתה של מתימו, פ"ע� מתימו

 

 אופ$ הגשת ההצעה. 12

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי של המציע לתיבת המכרזי� של   12.1

המועד האחרו� להגשת . חדר במחלקת הכספי� 14קומה , א"ת, 29פ רחוב המרד "מתימו

על המעטפות יש לרשו� את ש� המכרז . 12:00עד השעה  24.12.09ההצעות למכרז הוא 

כשכל מסמכי המכרז חתומי� על ידו וכוללי� (יע להגיש את הצעתו למכרז על המצ. בלבד
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למלא הפרטי� , על המציע להגיש את הצעתו חתומה כנדרש). את כל הפרטי� המבוקשי�

 .הנדרשי� ולצר% את המסמכי�  והאישורי� כנדרש במפרט מכרז זה

, גשת הצעתושובר המאשר את דבר ה, במעמד הגשת ההצעה, באחריות המציע לקבל  12.2

 . השעה והמועד בה הוגשה

הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכ' שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז   12.3

הבי� את האמור במסמכי� אלה ונת� לכ' את הסכמתו , והחוזה המצור% על נספחיו

  .הבלתי מסויגת

אי� .  ההצעות  פ אחראית להצעות שלא יהיו בתיבת המכרזי� במעמד פתיחת"אי� מתימו  12.4

  .לשלוח הצעות בפקס או באי מייל

פ רשאית לפסול כל הצעה בשל שינויי� או הסתייגויות כלשה� לגבי תנאי כלשהו "מתימו  12.5

בי� במכתב לוואי ובי� , י תוספת בגו% המסמכי�"בי� שנעשו ע, מתנאי המכרז או ההצעה

הכל לפי שיקול דעתה , כללולראות�  כאילו לא נכתבו , או להתעל� מה�, בכל דר' אחרת

 . פ"הבלעדי של מתימו

 –תוק% ההצעה יואר' מאליו ל , יו� מהמועד האחרו� שנקבע להגשתה 120תוק% ההצעה   12.6

הימי� הראשוני�  120יו� לפני תו�  15אלא א� הודיע המציע בכתב עד , יו� נוספי� 60

 .כי אי� בכוונתו להארי' את תוק% ההצעה

  החתימה על ההסכ#. 13

  .זהמציע שיזכה במכרז יידרש לחתו� על הסכ� המצור% כנספח   13.1

  . אי חתימה על ההסכ� שקולה להפרתו היסודית של ההסכ�  13.2

וכ� במקרה של הפרה יסודית , במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתו� על החוזה  13.3

כזוכה  פ  לבחור במציע אחר"אחרת של החוזה בסמו' לאחר חתימתו רשאית מתימו

במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מכרז זה על נספחיו על הזוכה . במכרז

  . החלופי

 הוראות נוספות. 14

פ מתחייב למסור את העבודה לבעל ההצעה הנמוכה ביותר או לבעל כל הצעה "אי� מתימו  14.1

�שיקול  לפי, שהיא והוא שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כול

כי במקרה וועדת המכרזי� תסבור כי אי� לקבל א% , עוד מובהר. דעתו הבלעדי והסופי

 :כדלקמ�, בי� היתר, לפעול, א' לא חייב, יהא מתימופ רשאי, אחת מ� ההצעות

ועל , מ ע� המציע בעל ההצעה הטובה ביותר מבי� ההצעות שהוגשו"לנהל מו �

  .ו או לבטל את המכרזמ זה להחליט א� לקבל את הצעת"פי תוצאות מו

מ "וכ� לנהל מו, ולבטל את המכרז, להחליט כי אי� טע� בעריכת מכרז נוס% �

או שלא להתקשר /ו, לרבות מי מבי� מגישי ההצעות, ע� כל גור� מתאי�

 . הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מתימופ, בעבודה נשוא המכרז

לדחות כל הצעה שאיננה , לא חייב א', פ יהא רשאי"מתימו, מבלי לגרוע מ� האמור לעיל  14.2

או למחול על קיו� דרישה או /ו, י מסמכי המכרז"או שאינה ערוכה עפ, או ברורה, שלמה

או /או הסברי� ו/או לפנות למציע בדרישה להמציא הבהרות ו/ו,  תנאי  מתנאי מכרז זה

' לרבות בעניי� המצאת כל מסמ, או לאפשר למציע לעשות כ�/השלמות ביחס להצעתו ו

והכל לפי , או לאפשר את תיקונ�/ו, היתר או רישיו� כנדרש לפי תנאי מכרז זה, אישור

 . פ"שיקול דעתו של מתימו
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פ רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי "מתימו, מבלי לגרוע מכל האמור לעיל  14.3

סבירה בעליל מבחינת מחירה ביחס למהות הפנייה ותנאיה או במקרה של חוסר 

  . פ מונע הערכת ההצעה כדבעי"פורטת לסעי% בסעיפי הפנייה שלדעת מתימוהתייחסות מ

לרבות , בכל מועד שהוא, מכל סיבה שהיא, פ שומר על זכותו לבטל את המכרז"מתימו  14.4

, או ההצעות שתתקבלנה /בי� מסיבות הקשורות בהליכי המכרז ו, לאחר הגשת הצעות

לרבות שינוי , ובי� מסיבות אחרות, ספר�או מ/לרבות גובה ההצעה או ההצעות שתוגשנה ו

  .מדיניות או העדר תקציב כול� או חלק� או כל סיבה אחרת

, )15 מספר(העונה על הדרישות לתיקו� לחוק חובת מכרזי� ו, המעוניי� בכ'על מציע   14.5

 להגיש אישור, לעניי� עידוד נשי� בעסקי�, )התיקו� לחוק –להל� ( 2002ג  "התשס

עסק "; "עסק: "על משמעות� של המונחי�(סק הוא בשליטת אישה ותצהיר לפיו הע

לאחר , על פי התיקו� לחוק). ראה התיקו� לחוק" תצהיר"ו; "אישור"; "אישה בשליטת 

א� קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה , שקלול התוצאות

ר ההצעה האמורה תיבח, ואחת מ� ההצעות היא עסק בשליטת אישה, הגבוהה ביותר

 .כאמור לעיל אישור ותצהיר, כזוכה במכרז ובלבד שצור% לה בעת הגשתה

  שמירת סודיות וניגוד ענייני# .15

ימסור או יביא לידיעת כל , על המציע הזוכה להתחייב כי ישמור על סודיות ולא יעביר  15.1

, חפ�, נתוני�, חריסוד מס, ידיעה, כל מידע, או בכל דר' שהיא/בעקיפי� ו, במישרי�, גור�

עובדיו , מסמ' מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיב� אינ� נכסי הכלל שיגיעו לידיו

 . ללא אישור המשרד מראש ובכתב –או מי מטעמו עקב או בקשר למכרז זה 

מתחייבי� שלא לעסוק ולא לטפל , עובדיו או כל הפועלי� מטעמו, המציע שיזכה במכרז  15.2

י� בכל עניי� היוצר או עלול ליצור ניגוד ענייני� ע� מת� השירותי� על במישרי� או בעקיפ

על סודיות ומניעת ניגוד  פי מפרט מכרז זה וידרשו לחתו� על כתב התחייבות לשמירה

  .ענייני�

 בעלות על המכרז ועל ההצעה. 16

אי� . פ אשר מועבר למציע לצור' הגשת הצעה בלבד"המכרז הנו קניינו הרוחני של מתימו

מסכי� כי , בעצ� הגשת הצעתו, המציע.  לעשות בו שימוש שאינו לצור' הגשת ההצעה

  .פ תהא זכאית  להשתמש בהצעתו ובמידע שבה"מתימו

 צד שלישי. 17

מציעי� שלא זכו במכרז רשאי� , 1993 –ג "התשנ, בהתא� לתקנות חובת המכרזי�

  .לבקש לעיי� בהצעה הזוכה

בהצעתו עלולי� לחשו% סוד מסחרי או סוד  המציע רשאי לציי� מראש אילו חלקי�

מציע שלא יציי� בהצעתו חלקי� העלולי� לחשו% סוד מסחרי או סוד . מקצועי שלו

פ רשאי להעביר את הצעתו "יהא מתימו, מקצועי שלו מסכי� לכ' כי במקרה שיתבקש

מובהר כי אי� מ� האמור לגרוע מסמכותה של . הזוכה במלואה לעיו� מציעי� שלא זכו

וזאת לפי , דת המכרזי� של מתימופ לית� כל החלטה בעניי� גילוי חלקי� של ההצעהוע

  שיקול דעתה המלא 

כרוכה בתשלו� סכו� של , זכות העיו� בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא תזכה

הסכו� ישול� . עבור צילו� של כל עמוד' אג 0.5וכ� סכו� של , פ"למתימו0 500

  .ע בהצעה הזוכהפ בטר� יעיי� המצי"למתימו

 סמכות השיפוט. 18
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סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושאי וענייני המכרז תהא א' ורק בבתי המשפט 

  .המוסמכי� לכ' בעיר תל אביב בלבד

 נספחי# .19

  . הצעתו והצהרתו, פרטי המציע –' נספח א

  .נוסח ערבות מכרז –' נספח ב

  .פירוט ניסיו� המציע –' גנספח 

  .ר העסקת עובדי� זרי� ותשלו� שכר מינימו�הצהרה בדב –' דנספח 

  א� העסיק ( שיל� בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו הצהרה של המציע לפיה  –' הנספח 

   ההסכמי� הקיבוציי� וההסכמי� , צווי ההרחבה, כמתחייב מחוקי העבודה )עובדי�                    

  ובכל מקרה לא פחות משכר , שחלי� עליו במידה, האישיי� החלי� עליו                    

  ל במהל' כל תקופת "וישל� כנ מינימו� כחוק ותשלומי� סוציאליי� כנדרש                    

  .ההתקשרות                     

  .הכללי במשרד האוצר החשב שלחיצוני תעריפי התקשרות ע� נות� שירותי�  �' ונספח 

  .ספחיוהסכ� ההתקשרות על נ –' זנספח 

  

  

  ,בכבוד רב

  שושי כספי

  פ"ועדת מכרזי� מתימו   

_______  
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  'נספח א

  פרטי המציע והצהרתו

  פרטי המציע. א

 ;_________________        :ש�

  ;_________________        כתובת

 ;_________________      ש� איש קשר

� ;_________________        טלפו

 ;_________________      פקסימיליה

 ;_________________    כתובת דואר אלקטרוני

  ;_________________    מספר עוסק מורשה

 ;_________________      מספר החברה

 ;_________________    פרטי חשבו� הבנק

  

  הצעת המציע. ב

להל� אחוז ההנחה , אוכרז כזוכה במכרזא� הריני להודיעכ� כי ב לעיל 8בהתא� לאמור בסעי% 

מתעריפי ההתקשרות ע� נות� שירותי� חיצוניי� לעבודה מתמשכת של החשב  שיינת� על ידי

  :הכללי במשרד האוצר 

  

  ).אחוזי�________________:  במילי�(________ %הנחה של  
  

כל שגיאה או שיבוש יביאו לפסילת . יש להקפיד היטב על תאימות בי� הכתוב בספרות במילי�

א� תשתכנע , למחול על כ', לפי שיקול דעתה הבלעדי, המכרזי� לנכו� תמצא ועדתכ "אא, ההצעה

�  .כי השיבוש נפל בתו� לב וכי לא היה בו כדי לפגוע בעקרו� השוויו

  הצהרת המציע. ג

מצהיר ומתחייב , בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז תיבעיו� ובחנ תילאחר שקרא, מ"הח יאנ

�  : בזה כדלקמ

כי , בהתא� יאת הצעתתי את כל האמור במסמכי המכרז והגש תיכי הבנ, מצהיר בזה יאנ  .1

ציג תביעות או דרישות המבוססות על אי אמסכי� לכל האמור במסמכי המכרז ולא  יאנ

של , או חריגה/מוותר מראש על כל טענה בדבר אי התאמה ו יואנ, או אי הבנה/ידיעה ו

 .או תנאי מתנאיו מדרישות כל די� כאמור/המכרז ו

זו עונה  יכי הצעת, עומד בכל התנאי� הנדרשי� מהמשתתפי� במכרז יכי אנ, מצהיר יאנ  .2

בהתא� , לבצע את ההתקשרות ימקבל על עצמ יעל כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנ

  .לתנאי� המפורטי� במכרז ובחוזה ונספחיו

  .כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאו� ע� משתתפי� אחרי�, מצהיר בזה יאנ  .3

 ._____ זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד יו� יהצעת  .4

  .ערבות מכרז בתוק% ובסכו� הנקובי� במסמכי המכרז מוסר יאנ ילהבטחת קיו� הצעת  .5

, מסכי� שאת ערבות המכרז יאנ, יעמוד בהתחייבויותיאא� מסיבה כל שהיא לא   .6

, תחלטו כפיצויי� מוסכמי� וקבועי� מראש וזאת, כולה או מקצתה, למכרז תישצרפ

  .י די�"או עפ/מבלי לפגוע בכל סעד לו הינכ� זכאי� על פי המכרז ו
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היא בגדר המטרות והסמכויות  יכי הצעת, מסכי� יאנ, ככל שההצעה מוגשת בש� תאגיד  .7

זכאי לחתו� בש� התאגיד על  יכי אנ, הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה

  .על הצעה זו יוכי אי� כל מניעה על פי כל די� או הסכ� לחתימת, זו הצעה

  .את המסמכי� והאישורי� הנדרשי� על פי מסמכי המכרז ילהצעת %מצר יאנ  .8

  

_______________________  

  חתימת וחותמת המשתת% במכרז

  

  

  

  

  עריכת די$ בישראל $רישיוד בעל "אישור עו

  

מאשר בזאת _______________________מרחוב ___________________ ד "עו, מ"אני הח

ה לפי /תה עצמו/שזיהה' _________________, גב/ה לפני מר/הופיע_________, כי ביו� 

ה לעיל לאחר /מה על הצהרתו/וחת�, ת לי אישית/המוכר/ ' ___________תעודת זהות מס

יה לכל העונשי� הקבועי� /תהא צפוי/וכי יהא, צהיר את האמתה לה/כי עליו, ה/שהזהרתי אותו

  .תעשה כ�/א� לא יעשה, בחוק

  

  

________________________ 
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  'בנספח 

  המכרזנוסח ערבות 

                      :  לכבוד

  פ"מתימו

  '___________כתב ערבות מס

  0 10,000 ו� עד לס' שללסילוק כל סכ, הננו ערבי� בזאת כלפיכ� באופ� בלתי חוזר  .1

המגיע או עשוי להגיע לכ� , ")סכו� הערבות: "להל�) (חדשי� שקלי� עשרת אלפי� ( 

של  /**09 'בקשר ע� מכרז מס") משתת% במכרזה: "להל�( ______________מאת 

 .פ"מתימו

  

את סכו� הערבות בצירו% , ממועד קבלת דרישתכ�� ימי) 7(שבעה תו' , אנו נשל� לכ�

מבלי שיהיה עליכ� לבסס את , להל� וזאת 3מדה למדד כמפורט בסעי% הפרשי הצ

בתנאי , משתת% במכרזדרישתכ� או לדרוש תחילה את סילוק הסכו� האמור מאת ה

לא יעלה על סכו� הערבות בצירו% הפרשי , שהסכו� הכולל שנשל� על פי ערבות זו

 .להל� 3ההצמדה למדד הנקובי� בסעי% 

  :בערבות זו  .2

על ידי הלשכה , המתפרס� בכל חודש, מדד המחירי� לצרכ�  �" ירי� לצרכ�מדד המח"  

או כל מדד אחר שיתפרס� , או כל גו% אחר שיבוא במקומה/המרכזית לסטטיסטיקה ו

  .במקומו

, 2009שנת  אוקטוברלחודש  15מדד המחירי� לצרכ� אשר פורס� ביו�   �" מדד הבסיס"  

  .2009שנת  ספטמברבגי� חודש 

מדד המחירי� לצרכ� אשר יתפרס� לאחרונה לפני מועד תשלו� סכו� �" עהמדד הקוב"  

  .הערבות

א� . המדד הקובע לעומת מדד הבסיסאו ירידת שיעור עליית   �" הפרשי הצמדה למדד"  

לעומת מדד , או ירד, כי המדד הקובע עלה, לפני מועד תשלו� סכו� הערבות, יתברר

 המדדאו ירידת בהתא� לעליית מוקט�  אוישול� סכו� הערבות כשהוא מוגדל , הבסיס

  .הקובע לעומת מדד הבסיס

 ._______ערבות זו תישאר בתוקפה מתארי' כתב ערבות זה עד לתארי'   .3

חודשי� ) 4( ארבעהערבות זאת על כל תנאיה תואר' באופ� אוטומטי לתקופה נוספת של   .4

פי הכתובת הרשומה צריכה להימסר בכתב לסניפנו על ו, פ"מתימול "מנכעל פי דרישת 

ועד  ________עד וצריכה להגיע לסני% זה ____________________________ 

  .בכלל

צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת , כל דרישה לתשלו� מכוח ערבות זו  .5

וצריכה להגיע לסני% _______________________________________, הרשומה 

  ._______בשעה________ 28זה עד יו� 

  .התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה  .6

  

  ,בכבוד רב            

      ___________  : בנק

    ____________  : סני%
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  'גנספח 

  המציעפירוט ניסיו$ 

עבודה בתחו� השני� האחרונות  בשמונההמציע  ביצעאו /ו מבצע עבור� הגופי�פירוט   .א

 :הכלכלי 

ש# הגו! 

  וכתובתו

, הקשר ש# איש

כתובתו ומספרי 

  טלפו$

תקופת מת$   שמות ממליצי#

  השירות

פרטי# בדבר 

המסגרת ומהות 

השירות שנית$ 

  על ידי המציע

          

          

          

          

פיקוח על השני� האחרונות  בשלושהמציע  ביצעאו /ו מבצע עבור� הגופי�פירוט   .ב

במוסד אקדמי , רופסורי חוקרי� אקדמיי� בדרגת פ"מחקרי� כלכליי� אשר בוצעו ע

 .ל"באר� או בחו, י המועצה להשכלה גבוהה"המוכר ע

ש# הגו! 

  וכתובתו

, ש# איש הקשר

כתובתו ומספרי 

  טלפו$

תקופת מת$   שמות ממליצי#

  השירות

פרטי# בדבר 

המסגרת ומהות 

השירות שנית$ 

  על ידי המציע

          

          

          

          

  

ניירות עמדה השני� האחרונות  בשלושהמציע  או כותב/כתב ו עבור� הגופי�פירוט   .ג

 .פ ממשלתית"עבודת מטה בתחו� מדיניות מוו

ש# הגו! 

  וכתובתו

, ש# איש הקשר

כתובתו ומספרי 

  טלפו$

תקופת מת$   שמות ממליצי#

  השירות

פרטי# בדבר 

המסגרת ומהות 

השירות שנית$ 

  על ידי המציע

          

          

          

          

  

  

  

  

  



 14 

  'דנספח 

  תצהיר

  העסקת עובדי� זרי� כדי� ותשלו� שכר מינימו� בדבר

  �1976ו"תשל, חוק עסקאות גופי� ציבוריי�לפי 

לאחר שהוזהרתי כי עלי ____________, שמספרה . ז.ת ת/נושא' ______________, גב/מר, מ"אני הח

 ה בזאת בכתב/מצהיר, ה לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא אעשה כ�/להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי

�  :כדלקמ

לחתו� על תצהיר זה ") המציע: "להל�(____________________ אני הוסמכתי כדי� על ידי   .1

  ")המכרז: "להל�( פ"מתימושפורס� על ידי /** 09בתמיכה להצעה למכרז פומבי 

  : כי התקיי� בנות� השירותי� אחד מאלה ,הנני מצהיר  .2

בפסק די� חלוט בעבירה לפי חוק עובדי� לא הורשעו , נות� השירותי� ובעל הזיקה אליו  )א(

  . זרי� בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה

א� נות� השירותי� או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק די� חלוט בשתי עבירות או יותר   )ב(

  . השני� שקדמו לחתימת ההצהרה 3 יתה ביההרשעה האחרונה לא ה –לפי חוק עובדי� זרי� 

   –לעניי� סעי% זה

ג�  בעל  �מי שנשלט על ידי נות� השירותי� וא� נות� השירותי� הוא חבר בני אד� –" הבעל זיק"

  . השליטה בו או חבר בני אד� אחר שבשליטת  בעל השליטה בו

, )איסור העסקה שלא כדי� והבטחת תנאי� הוגני�(חוק עובדי� זרי�  –" חוק עובדי� זרי�"

  .1991 � א"התשנ

  .1968 �ח"התשכ, ער' כמשמעותה בחוק ניירות –" שליטה"

  :כי התקיי� בנות� השירותי� אחד מאלה ,הנני מצהיר  .3

 ;נות� השירותי� ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימו�  )א(

א' , נות� השירותי� או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימו�  )ב(

   ;ועד ההרשעהבמועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממ

נות� השירותי� או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר   )ג(

א' במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שני� לפחות ממועד ההרשעה , מינימו�

  . האחרונה

  � לעניי� סעי% זה  

, )רישוי(כמשמעות� בחוק הבנקאות  –" שליטה" � ו" החזקה", "אמצעי שליטה"

  . 1981 � א"התשמ

  :כל אחד מאלה � " בעל זיקה"  

  .חבר בני אד� שנשלט על ידי נות� השירותי�  )1(  

  :אחד מאלה, א� נות� השירותי� הוא חבר בני אד�  )2(  

  ;בעל השליטה בו  )א(    

 דומה, י�ילפי הענ, חבר בני אד� שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו )ב(   

י פעילותו של חבר בני האד� ותחומ, במהותו להרכב כאמור של נות� השירותי�

  ;דומי� במהות� לתחומי פעילותו של נות� השירותי�

  ;מי שאחראי מטע� נות� השירותי� על תשלו� שכר העבודה  ) ג(    

, חבר בני אד� אחר –א� נות� השירותי� הוא חבר בני אד� שנשלט שליטה מהותית   )3(

 ;שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בנות� השירותי�

ה "שנעברה לאחר יו� כ, בעבירה לפי חוק שכר מינימו�, הורשע בפסק די� חלוט –" רשעהו"

  ). 31.10.02(ג "בחשו� התשס

  . 1987 � ז"התשמ, חוק שכר מינימו� –" חוק שכר מינימו�"
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  .או יותר בסוג מסוי� של אמצעי שליטה בחבר בני אד� 75%החזקה של  –" שליטה מהותית"

  

  . אמת זו רתיחתימתי וכי תוכ�  הצהזו 

  

  

  

  חתימה+ ש� המצהיר       תארי'  

  

  

  

  אישור

  

ת בזאת כי ביו� /מאשר__________________, מרחוב , עור' די�_________, מ "אני הח

ושזיהה , המוסמ' לחתו� מטע� המציע' ___________, גב/ה במשרדי מר/הופיע_________ 

ה להצהיר את /ה כי עליו/רתיוואחרי שהזה____________, שמספרה . ז.עצמו באמצעות ת

�אישר את נכונות הצהרתו דלעיל , האמת וכי יהיה צפוי לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא יעשה כ

  .וחת� עליה בפני

____________________  

  ד"עו,                       
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  'נספח ה

  הצהרה

 

. ז.נושא ת ,")המציע: "להל�(______________ מ מורשה חתימה מטע� המציע "אני הח

___________, בשנת , האחרונה בזאת כי המציע שיל� בקביעות בשנה מצהיר___________ 

ההסכמי� הקיבוציי� וההסכמי� האישיי� , צווי ההרחבה, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה

ובכל מקרה לא פחות משכר מינימו� כחוק ותשלומי� , במידה שחלי� עליו, החלי� עליו

דרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומי� הסוציאליי� ושכר מינימו� לעובדי� וכ� סוציאליי� כנ

  .לקיי� את חוקי העבודה לגבי העובדי� שיועסקו על ידו במהל' כל תקופת ההתקשרות

  

_____________            ____________   _______________  ___________  

  חתימה                             חותמת       ש� מורשה החתימה   תארי'                  

  

  

  אישור

  

ת בזאת כי המציע רשו� בישראל על פי די� וכי ביו� /ד מאשר"עו______________, מ "אני הח

. ז.ה על ידי ת/תה עצמו/שזוהה' ______________ גב/ה בפני במשרדי מר/הופיע__________ 

מוסמ' לעשות כ� בש� , ת� על הצהרה זו בפנית לי באופ� אישי אשר ח/המוכר_________ 

ה לעונשי� הקבועי� /תהיה צפוי/ה להצהיר אמת וכי יהיה/ה כי עליו/לאחר שהזהרתיו, המציע

  . תעשה כ�/בחוק א� לא יעשה

  

  

  

____________ ______                                                                         _______  

 חתימה וחותמת עור' די�                                                                            תארי' 
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  'ונספח 
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  'נספח ז

  התקשרות  הסכ#

  2009_______ בחודש ________ ביו� ___ ___ �שנער' ונחת� ב 

כז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוחמר ) פ "מתימו  

אביב�תל, 29מרחוב המרד   

)�  ")פ"מתימו: "להל

  מצד אחד

 �  :ל ב י 

_________________  

_________________  

 )�  ")היוע�: "להל

  מצד שני

  

לקבלת שירותי ייעו� פ "י מתימו"שפורס� ע והיוע� הגיש הצעה והשתת% במכרז  הואיל
  ;")השירותי#: "להל�( המסורתית התעשייוליווי להפעלת תוכנית הסיוע ל

 1כנספח ב להסכ� זה "הצעת היוע� מצ(במכרז  הוכרזה כהצעה הזוכה והצעת היוע�  והואיל
  ;)ומהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה

, הנדרשי� את השירותי�הידע והניסיו� לספק , והיוע� מצהיר שהוא בעל הכישורי�  והואיל
  ;� ובתנאי� המפורטי� בחוזה זהבמועדי ,באופ� והוא מתחייב לספק�

מתחייב ומצהיר בזה כי בכל הנוגע להתקשרות זו מעמדו הוא כקבל� עצמאי  והיוע�  והואיל
�  ;לכל דבר ועניי

י תנאי החוזה "והכל עפ היוע�י הצעת "עפ לקבל את השירותי�פ מעוניינת "ומתימו  והואיל
�  ;כדלקמ

  :הותנה והוסכ# בי$ הצדדי# כדלקמ$, לפיכ( הוצהר

  מבוא וכותרות    .1

  .והנספחי� לו מהווי� חלק בלתי נפרד ממנוהמבוא להסכ� זה   1.1  

ולא יעשה בה� כל שימוש בפרשנות , לנוחות הקורא בלבדכותרות הסעיפי� בהסכ�   1.2

 .ההסכ�

  ומהות� השירותי�    .2

  :השירותי� הבאי�את , בי� השאר, כולל פ"מתימואשר על המציע במכרז לספק ל השירותי�

  .המסורתית הריכוז ועדת ההיגוי לתוכנית הסיוע לתעשיי  2.1

  .ביצוע ניהול ובקרה על החלטות הועדה ויישומ�  2.2

  .בהתבסס על ביקורי� במפעלי� ובחברות ההבאת המלצות לוועד  2.3

  בקרה על עבודת היועצי� בתוכנית ומעקב אחר עמידה באבני הדר' וביעדי התוכנית  2.4

  .היועצי� מול תוצרי� בפועל בדיקת חשבוניות של   2.5

  .יישו� מטרות התוכנית בפועל והבאת תוצרי� לועדת ההיגוי  2.6



 30 

  .השתתפות בדיוני� בהתא� לצור'   2.7

 .פ הנחית ועדת ההיגוי"ביצוע מטלות נוספות ע  2.8

 תקופת ההסכ�   .3

, על הסכ� ההתקשרותהזוכה במכרז זה  חתימתתקופת ההתקשרות תחל ממועד 

  . חודשי� 12לתקופה של 

בלבד שמורה האופציה להארי' את תקופת ההתקשרות עד שלוש שני�  פ"למתימו

לאישור , לטיב מת� השירותי� של הזוכה, פ"בכפו% לצרכי מתימו, שנה בכל פע�, נוספות

להוראות כל די� , פ"מתימולתקציבו המאושר של , למגבלות התקציב, התקציב מדי שנה

ולהוראות  והתקנות שהותקנו מכוחו 1992 �ב"התשנ, לרבות הוראות חוק חובת המכרזי�

  . הסכ� ההתקשרות

לסיומו תו' תקופת  רשאי כל אחד מהצדדי� להביא הסכ� זה, על א% האמור לעיל

  .יו� מראש) חמישה עשר( 15, י מת� הודעה מוקדמת בכתב לצד האחר"השירות ע

פ לבטל "רשאית מתימותהא , עוד מובהר כי במקרה בו יפר היוע� הסכ� זה הפרה יסודית

 .ואו הדי�/או זכות העומדת מכוח החוק /וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו, הסכ� זה לאלתר

  היוע� מצהיר ומתחייב כי    .4

, והאמצעי� הדרושי� לביצוע השירותי� כמתואר במבוא להסכ�, הניסיו�, יש לו הידע  4.1

� .תבנאמנוו את השירותי� ברמה מקצועית גבוהה והוא מתחייב לית

או אחרת המונעת /וכי אי� כל מניעה חוקית ו, הוא מורשה לית� השירותי� על פי חוזה זה  4.2

וכי א� יחדל להיות מורשה לבצע השירותי� בכל עת במהל' , ממנו להתקשר בהסכ� זה

ויפסיק את מת� השירותי� על פי חוזה  פ"למתימותוק% קיו� החוזה יודיע על כ' מיידית 

 .זה

 .רי חשבונות כדי� ובידיו אישורי� תקפי� מאת כל רשויות המסהוא מנהל ספ  4.3

ידוע לו כי מעמדו הוא של יוע� עצמאי וכי אי� בחוזה זה או בתנאי  מתנאיו כדי ליצור   4.4

 � . מעביד –יחסי עובד  פ"מתימובינו לבי

4.5   � .פ"מתימולא יבצע כל פעילות העלולה לגרו� למצב של ניגוד ענייני� בינו לבי

או את יכולתו לית� את /על כל שינוי שיחול בתוק% הצהרותיו ו פ"למתימויודיע   4.6

  .מיד ע� התרחש השינוי, השירותי� בהתא� להסכ� זה על נספחיו

  התמורה ואופ� התשלו�  . 5

שהיא  תמורה ליוע� פ"מתימו של�ת, זה להסכ� בהתא� השירותי� ביצוע תמורת  5.1

שנת� היוע� בתערי% השעתי כולל ההנחה שנת� מכפלת שעות הייעו� החודשיות בפועל 

  .היוע� בהצעתו

ח שעות מפורט מאת "דוחשבונית ומובהר כי התמורה תשול� ליוע� בכפו% להעברת   5.2

לא תשול� ליוע� כל . שעות לכל היותר 80וכי מגבלת שעות הייעו� החודשיות הנה , היוע�

פ "אלא א� יתקבל אישור מתימו ,שעות בחודש �80תמורה בגי� ביצוע שעות ייעו� מעבר ל

 .מראש ובכתב לחריגה
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של� ת, ח והחשבונית כאמור"ובכפו% להמצאת הדו, בכפו% לביצוע מטלות היוע� בפועל  5.3

ח "יו� מיו� מקבלת הדו 30ליוע� את התמורה בהתא� להסכ� בתו'  פ"מתימו

רותי� ואת מת� השי, חות"יאשר את הדו פ"במתימולאחר שהאחראי וזאת , והחשבונית

 .בפועל

 במקור מס ניכוי על אישור, ספרי� ניהול על מתאימי� אישורי� פ"למתימו עבירי היוע�  5.4

� כל את התמורה מ� נכהת פ"ומתימו, המס שלטונות ידי על הנדרש אחר אישור כל וכ

  .די� כל פי על לנכות� החובה שחלה התשלומי�

 זכאי 	היועהיה ילא , בהסכ� זהוכאמור  פ"ממתימו יקבל היוע�אותו  התמורהמלבד   5.5

או /כל תביעות ו פ"מתימוכלפי  וכל תשלו� אחר נוס% ולא תהיינה ל פ"ממתימולקבל 

תנאי� סוציאליי� אחרי� כלשה� , דמי הבראה, ימי מחלה, ימי חופשה –לגבי  טענות

 . 'פיצויי פיטורי� וכו, )'ג וכד"קופ(

  סודיות  .6

עביר ליוע� מעת לעת בכל דר' ת פ"מתימוע אשר מידע סודי לצור' הסכ� זה הוא כל מיד

וכ� בעל פה או באופ� , במדיה מגנטית או בכל דר' מוחשית אחרת, לרבות בכתב(שהיא 

ד וכ� לא יגלה לצ, היוע� יג� על סודיות המידע וימנע שימוש בלתי מורשה בו ).חזותי

 .פ"שלישי כלשהו מידע סודי שיקבל ממתימו

ולא לשו� , מוש במידע הסודי שיקבל למטרת מת� השירותי�היוע� יהיה רשאי לעשות שי

כל הזכויות במידע הינ� ותהיינה מוקנות בכל עת ולכל צור' ועניי�  .מטרה אחרת

, פ"מתימוהסכ� זה לא מעניק ליוע� זכות כלשהי במידע שיקבל מאת . בלבד פ"למתימו

 .למעט הזכות לעשות בו שימוש לצור' מת� השירותי�

, ק ולא ישכפל בכל דר' אחרת את המסמכי� או כל אמצעי אחר כאמורהיוע� לא יעתי

 .בלבד פ"מתימוכל העתק כאמור יהיה בבעלות . אלא לצור' מת� השירותי�

יחזיר היוע� , לפי המוקד�, פ"מתימובגמר מת� השירותי� או על פי בקשה בכתב מאת 

  ).א� נעשה(הימנו לרבות כל העתק , את המידע הסודי שקיבל על פי הסכ� זה פ"למתימו

הצהרה על שמירת סודיות להבטחת השמירה על סודיות המידע יחתו� היוע� על טופס 

  .1בנוסח נספח 

  �ניגוד ענייניי  .7

מתחייבי� שלא לעסוק ולא לטפל במישרי� או , עובדיו או כל הפועלי� מטעמו ,היוע�  

שירותי� על פי מכרז זה בעקיפי� בכל עניי� היוצר או עלול ליצור ניגוד ענייני� ע� מת� ה

  .וההסכ� שנחת� מכוחו

  קניי� רוחני  .8

זכויות הקניי� וזכויות מכל סוג , זכויות הבעלות תהא בעלפ ת"מתימומוסכ� בזאת כי   8.1

לנהוג בשירותי�  תהיה רשאיתא ישהוא בשירותי� ובתוצרי השירות נשוא חוזה זה וה

פטנטי� וסודות , בות זכויות יוצרי�ובתוצרי השירות מנהג בעלי� על כל הזכויות בה� לר

למכור אות� או חלק� לאחרי� ולבצע בה� , מסחריי� ובכלל זאת להשתמש בה�

 .הבלעדי השינויי� ותוספות לפי שקול דעת
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היוע� לא ימסור לצד שלישי כלשהו עותק מתוצרי השירות ומהתיעוד הנלווה לה� או של   8.2

ק ולא יעשה שימוש אחר בתוצרי השרות לא ישוו, לא ימכור, לא יפרס�, כל חלק מה�

 .בכתב ומראש פ"מתימוללא קבלת הסכמת 

, לרבות ע� סיו� תקופת החוזה, מכל סיבה שהיא, בכל מקרה של הפסקת מת� השירותי�  8.3

ולא יהיה  פ"מתימואת כל הנתוני� והמידע שנמסרו לו על ידי  פ"מתימוישיב היוע� לידי 

י השירותי� או בתוצרי עיבוד הנתוני� שנעשו על בתוצר, רשאי לעשות בה� או בחלק�

לרבות , את כל המידע הקשור לשירותי� פ"למתימוכ� ימסור היוע� . ידו כל שימוש שהוא

 . כל עבודות הכנה שה� שביצע

מסמ' או פרטי� , בחומר ובכל ידיעה הבכל עת כראות עיני, להשתמש תרשאי פ"מתימו  8.4

ובלי לגרוע מכלליות  �לרבות , די ביצוע השירותי�אחרי� שנמסרו על ידי היוע� תו' כ

מצא לנכו� ולפרס� את החומר תלמי ש, כולו או מקצתו, למסור את החומר � האמור לעיל 

וללא צור'  פ"מתימוהכל לפי שיקול דעת , האו כל חלק ממנו בכל דר' שתראה בעיני

  .בקבלת הסכמת היוע� לכ'

  אחריות  .9

או /ו פ"למתימואו קלקול אשר נגרמו /או אבד� ו/נזק ו לכל פ"מתימוהיוע� אחראי כלפי 

 . תו' כדי ביצוע השירותי� או בקשר אליה�, לציוד עקב מעשה או מחדל של היוע�

 מעביד�העדר יחסי עובד  .10

לכ' שבכל מהל' תקופת השירות לא יתקיימו � א מודע ומסכיומצהיר בזאת כי ה �היוע

. וכי התמורה על פי הסכ� זה חושבה על בסיס זה, פ"מתימולבי�  ויחסי עובד מעביד בינ

 פ"מתימוכ� מוסכ� כי היה ועקב קביעה כי התקיימו יחסי עובד מעביד בי� הצדדי� יחויב 

יהא  פ"במתימוכי אז מוסכ� שבמקרה כזה שכרו ברוטו של היוע� כשכיר , בסכו� כלשהו

 פ"למתימוהשיב מ� התמורה לפי הסכ� זה וכי את ההפרשי� יחוב היוע� ל 60%בגובה 

   . מיד ע� דרישה

  שונות  .11

11.1  �ואינו  פ"מתימושלוח או נציג של , מוסכ� ומוצהר בזאת בי� הצדדי� כי היוע� אינו סוכ

וזאת בהתחשב במהות , בעניי� כלשהו פ"מתימורשאי או מוסמ' לייצג או לחייב את 

 .השירותי� נשוא הסכ� זה

� או בתנאי� הכלליי� יהיה תק% רק א� נעשה מוסכ� על הצדדי� כי כל שינוי בהסכ  11.2

מוסכ� כי הימנעות מתביעת זכות . בכתב ונחת� על ידי הנציגי� המוסמכי� של הצדדי�

 .לא תחשב כויתור על אותה זכות

לפי מענו דלעיל תיראה כאילו הגיעה , הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשו�  11.3

הודעה שתשוגר בפקס תיראה כאילו הגיעה . שעות ממועד שיגורה 48לתעודתה בתו� 

  .בכפו% לאישור בדבר קבלתה על ידי הנמע�, לתעודתה במועד שיגורה

  :ולראיה באו הצדדי� על החתו�

_______________              _______________  

  היוע�                  פ"מתימו        
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  1נספח 

  

  הצהרה על שמירת סודיות 

מורשה חתימה מטע� ' __________________ מס. ז.ת_______________ מ "אני הח

  :מתחייב בזאת בכתב כדלקמ�") המציע"להל� (__________________ שמספרו _______ 

 או כל הקשור או הנובע ממת� השירותי� /לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו .1

, שירותי�להשתמש במידע א' ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מת� ה .2

לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא או לנצלו לא להשתמש במידע , בכפו% לאמור לעילו

את , בכל דר' או אופ� שה�, וכ� לא לגרו� או לאפשר לאחרי� לנצל, בהתא� לאמור לעיל

  . המידע

לאפשר לכל אד� או גו% או מוסד הנני מתחייב לא , ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .3

למסור או , להודיע, להעביר, לא לפרס�, בי� במישרי� ובי� בעקיפי�, בל את המידעכלשה� לק

 �וציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל להלא להביא לידיעת אד� או גו% וכ

 . לצד כל שהוא, בי� ישיר ובי� עקי%, חפ� או דבר

ת התחייבותי על פי לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיי� א .4

לנקוט בכל אמצעי הזהירות , בי� השאר, לרבות שמירת על סודיות המידע התחייבות זו

 . נוהלית או אחרת, ביטחונית, מבחינה בטיחותיתהנדרשי� 

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו  .5

 . י מילוי החובהשל שמירת סודיות ואת העונש על א

אשר , להיות אחראי כלפיכ� על פי כל די� לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג .6

וזאת בי� א� אהיה , ייגרמו לכ� או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו

 . אחראי לבדי בגי� כל האמור ובי� א� אהיה אחראי ביחד ע� אחרי�

יד כשאתבקש לכ' כל חומר כתוב או אחר או חפ� שקיבלתי להחזיר לידיכ� ולחזקתכ� מ .7

או שקיבלתי מכל אד�  מת� השירותי� שהגיע לחזקתי או לידי עקב או מכ� או השיי' לכ� 

הנני מתחייב לא לשמור , כמו כ�. המשרד או חומר שהכנתי עבור מת� השירותי�או גו% עקב 

 . מידעהאצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של 

שיש בו משו� פגיעה בחובותיי שלפי כתב בכל דר' שהיא בעיסוק או להתקשר א לעסוק של .8

במישרי� או , התחייבות זה או שמכוח מת� השירותי� למשרד או שבעטיו אני עשוי להימצא

�בי� מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מת� השירותי� , במצב של ניגוד ענייני�, בעקיפי

עניינו של קרובי או של גו% שאני או , ייחשבו ענייני" עניי� אחר"ל בכל. למשרד לבי� עניי� אחר

בהו� , או גו% שלי או לקרוב שלי חלק בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, קרוב שלי חבר בו

, וכ� ג� ענינו של לקוח, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, בזכות לקבלת רווחי�, מניות

מבקרי� /מייעצי�/מיצגי�, ובד העובד עימי או בפיקוחיאו ע, שאני או מעסיקי או שותפי

   "). עניי$ אחר: "להל$() מחק את המיותר(

בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד ענייני� קיי� או שאני עשוי לעמוד בו בי� מילוי תפקידי או  .9
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שלי או עניי� של קרובי או עניי� של  עיסוקי במסגרת מת� השירותי� למשרד לבי� עניי� אחר

  .  שאני או קרובי חבר בו גו%

או /אגלה מידע כאמור השיי' לכ� ואפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שבכל מקרה ש  .10

תהיה לכ� זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי , או הקשור לפעילויותיכ�/הנמצא ברשותכ� ו

 שלא בהתא� לכתבהנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע . בגי� הפרת חובת הסודיות שלעיל

וחוק  1997 �ז"התשל, מסירתו לאחר מהווי� עבירה לפי חוק עונשי�התחייבות זה לרבות 

 . 1981 �א"התשמ, הגנת הפרטיות

� "הנני מצהיר כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט בהוראת תכ  .11

, המדינה בטחו�(של חוק דיני העונשי�  27וכי נהירות לי חובותיי מכוח סעי%  17נספח  3.99.99

 . 1957 �ז"תשי, ) יחסי חו� וסודות רשמיי�

 . התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכ� .12

יחולו כל הוראות , אשר התקבלו בכל דר' שהיא, מוסכ� וידוע לי כי על העתקי� של המידע .13

 .  כתב התחייבות זה

סמכות אחרת המוקנית סעד או מכל זכות או ע מוסכ� וידוע לי כי אי� בהתחייבות זו כדי לגרו .14

 . לרבות ההסכ� פי כל די� או הסכ��למשרד על

  

  

  ולראיה באתי על החתו�

  

  

______________           ________________           ______________________  

  חתימת מורשה החתימה              חותמת התאגיד                     תארי'+ ש� 
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