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 .המדינה מבקר משרדרכוש  הואמסמך זה 

עשה בו שימוש מלא או חלקי לכל ייפורסם, לא ישוכפל, ולא יהמידע הכלול בו לא 

 המפורטיםו/או הטובין  השירותים לאספקת הצעה הגשתמלבד  ,מטרה שהיא

  .במכרז
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 לשירותי הדפסת תמונות על זכוכית הצעות  קבלת
 

שירותי ל רמחי הצעותלקבל  מבקש( המשרד -גם  )להלןתלונות הציבור  ונציבמבקר המדינה  משרד .1

בעניין השרותים הנדרשים  ;ירושליםבשלב ראשון בלשכת )משרד הת ובלשכהדפסת תמונות על זכוכית 

  .להלן( 9ראו סע' 

את כל האישורים  לפני ביצוע ההתקשרות עמו ( יידרש להמציא למשרדהספק - המציע שייבחר )להלן .2

כן יידרש הספק לחתום על  . כמו1976-התקפים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 .2 המצורפת בנספח ,הצהרת סודיות

כתובת ; 050-6232897 ניידה טלפוןהרכש, מס' ערן צדוק, מנהל יחידת מר מטעם המשרד  הקשר איש .3

 . eran_zad@mevaker.gov.ilאלקטרוני  דואר

 האלקטרוני לדואר ,4 בנספח המצורף, למכרז רישום טופס ישלחלהשתתף במכרז  מעונייןאשר  מציעה .4

 . 14:00 בשעה 18.10.20 יוםמ יאוחר לא לשלוח יש הרישום טופס אתהקשר.  איששל 

בלשכת ירושלים ברח'  10:00שעה:  20.10.2020בתאריך:  הפרוקיט יתקייםסיור מציעים לצורך הכרת  .5

 , ירושלים.2מבקר המדינה 

 . גיש הצעה למכרזלא יוכל להטופס רישום לא יוכל להשתתף בסיור המציעים ולא ישלח אשר מציע  .6

שימסור המציע  ההתקשרות פרטי .התקבל אכן שהטופס הקשר איש מולהמציע לוודא בטלפון באחריות  .7

 הדוארלצורך המכרז. מסמך ששלח המשרד למספר הפקס או לכתובת  עמו ההתקשרות לפרטיייחשבו 

 .המציע בידי התקבל כאילו ייחשב המציע שלאלקטרוני 

-מ יאוחר לא ,בלבד האלקטרוני הדואר אמצעותב הקשר ישלא להפנות יש המכרז בעניין מציעיםשאלות  .8

 : כדלהלן יהיו בקובץהגיליון  עמודות. Excelיימסרו בקובץ  השאלות. 14:00 בשעה  22.10.20

מספר ה

סידורי של ה

 השאלה

סעיף המספר 

 בקשהב

 להצעות

 העמוד מספר

 בבקשה

 להצעות

 השאלה

 רישום טופס מהם שהתקבל המציעיםהאלקטרוני לכל  בדואר יישלחו השאלותל ע המשרד תשובות .9

 בעקבות במכרז שייעשו ותיקונים שינויים גם ייכללו בתשובות .29.10.20 -, עד4 בסעיף כנדרש למכרז

באופן  ניתנהתשובה ש רק. והם יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כאלה יהיו אם, המציעים שאלות

 .תקפההמכרזים המשרדית תהיה  ועדתו נציגזה על ידי 

 השלבים הבאים:במסגרת ההתקשרות יכללו את על ידי הספק הזוכה במכרז השירותים שיינתנו  .10

 .פגישה ראשונית לצורך סיור בלשכות המשרד ותכנון הפעילות .א

לל מיקומן, עיצובן בחבחירת תמונות, ב -יידרש גי הקומות ככל שיצסיוע וליווי לנייעוץ שוטף,  .ב

ומתן המלצות עד לגמר  , הדמיות, קבלת אישור סופי להדמיות בטרם ביצועהשטחים הציבוריים

)מחיר כולל  שעות לקומה(. מובהר בזאת כי מדובר בעבודה פאושלית 10-העבודה )הערכה לפחות כ

 והמשרד לא ישא בתשלום נוסף.לכל הפעילויות, הטובין והשירותים הנדרשים( 

יבחן המשך תביצוע פיילוט של מספר הדפסות, בשלב ראשון בלשכת ירושלים. לאחר כל שלב בפיילוט  .ג

 ההתקשרות. 

המשרד יישא בעלויות במידה ויידרש רכש קבצי תמונות ונות. ע בבחירת חומרים ונושאי תמסיו .ד

 זכויות או לספק בהתאם להחלטת המשרד.הוזכויות יוצרים. תשלום יתבצע במישרין לבעלי 
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לצורך  משרד.הלנציג  הספק הזוכה, יסוכמו תנאים בין במקרים בהם ידרשו טובין/שירותים נוספים .ה

 מסכום ההתקשרות המקורי. 25%כך, המשרד רשאי להרחיב את היקף ההתקשרות בשיעור של עד 

 המציע אחראי לבצע את העבודה באופן אישי ולא להעבירה לצד נוסף. .ו

 בהתאם למפרט דלהלן: ההתקשרות תהיה .11

 .להלן 3בהתאם לנספח  שנים 5-תקופת אחריות מלאה שלא תפחת מ .א

 .על יכולת עמידה בתנאי זה . נא לצרף אסמכתאdpi 1440של לפחות  יהברזולוצ הדפסה במדפסות .ב

 הדפסה ישירה מאחור על זכוכית ולא הדבקה. .ג

 מ"מ קליר מחוסמת ומלוטשת. 6זכוכית  .ד

 סגירה של ההדפס בצבע לבן ולא בדיו מדפסת. .ה

פיילוט ב עיוורת או אחרת. מרחיקי קיר ניקל דקורטיביים או הכנה לתלייה 4הכנה לתלייה באמצעות  .ו

 שבוצע בירושלים בוצעה התקנה בתלייה עיוורת.

 רכש קבצי הדפסה וכל הכרוך בכך. .ז

 ועוד. ייעוץ וליווי שוטף בבחירת תמונות הובלה, הרכבה התקנה .ח

 אופן בחירת הזוכה: .12

 בהתאם לבחינה הבאה 60%משקל איכות  .13

 נקודות( 100אמות המידה שלפיהן ייקבע הציון במרכיב האיכות ומשקלותיהן )סה"כ  .1.1

 

אמות המידה  –מרכיב האיכות 

 ומשקלותיהן

100 

 נקודות

 25 ניסיון המציע 

 25 שביעות רצון של לקוחות המציע

 30 התרשמות מפרויקטים אחרים )סיורים(

עם הספק שינהל, ייעץ ויבצע את ראיון 

 20 הפרויקט

 שביעות רצון של לקוחות המציע משירותיו. –נקודות  25 (א)

 . התרשמות מאיכות, גודל, היקף הפרויקטים – נקודות 30 (ב)

 בהתאם לשנות ותק, מס' פרויקטים.ניסיון המציע,  –נקודות  25 (ג)

 ראיון עם המציע הכולל סקירה על הספק ופעילותו, בקיאות וידע בתחום. –נקודות  20 (ד)

המשרד רשאי שלא לזמן לריאיון ולדחות )לפסול השלב האחרון ברכיב האיכות הוא הראיון.  .1.2

)לאחר כל שלבי האיכות למעט  נקודות במרכיבי האיכות 64-הסף( הצעת מציע שצבר פחות מעל 

 . הראיון(

 40% חישוב ציון העלות .1.3

במרכיב העלות. יתר המציעים  100המציע שיציע את המחיר הנמוך ביותר יזכה לציון  1.3.1

 יקבלו במרכיב העלות ציון יחסי לציון זה. 

. המשרד יקבע את היקף השירותים 1ת המחיר הרצ"ב בנספח מס' בטופס הצע המציע יציין את התעריפים .14

להקטין או  על פי צרכיו בלבד. כן רשאי המשרד לבטל את בקשתו זו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות

 ללא כל פיצוי.ולשיקול דעתו הבלעדי להגדיל את היקף השירותים שיזמין מהזוכה בהתאם להחלטתו 

  סףה תנאי .15

 יחיד. או עוסק מורשה הוא תאגיד רשום המציע .15.1
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  .1999-"טהתשנא לחוק החברות, 362כמשמעה בסעיף  רהמפי כחברה רשוםאינו  המציע .15.2

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2המפורטים בסעיף  התנאים המציע לגבי מתקיימים לא .15.3

  עמו. להתקשר איסורגוף ציבורי  על חל שבהתקיימם, 1976-התשל"ו

 והואסוציאליים ותשלום שכר מינימום לעובדים,  תשלומים לגבי החוק בדרישות עומד המציע .15.4

ק מתחייב  .כאמור בדרישות עמידתו, את כל המסמכים הנדרשים להוכחת יידרש אם, לספֵּ

 .4 בסעיף, כאמור למכרז רישום טופס שליחת באמצעות במכרז להשתתף רצונו את הביע המציע .15.5

מכרז ב ותהמפורט הדרישותבכל  יםעומד שיסופקוכוכית שירותי הדפסת תמונות על זההצעה ל .15.6

 .זה

 המצורפים למסמכי המכרז.והנספחים מלוא התצהירים וחתימה על מילוי  .15.7

של  חודשים אחרונים 15ב  על זכוכית הש"ח לפני מע"מ בתחום הדפס 500,000מחזור מכירות של  .15.8

 לצרף אישור רואה חשבון.בעלי חברה או עסק. יש 

בהיקף של  למתן שירות למשרדי ממשלה וגופים ציבורייםשנים בתחום המכרז,  5של  סיוןנדרש נ .15.9

המלצות ו/או פרטי התקשרות מהמשרדים והגופים  5, יש לצרף ש"ח כולל מע"מ 50,000לפחות 

 .הללו

או מי שהיא הצעתו תיפסל. עם זאת, ועדת המכרזים ) -מציע שהצעתו לא תעמוד בכל תנאי הסף  .15.10

הבלעדי לאפשר השלמת חוסרים והיא גם רשאית שלא  ול דעתהעפ"י שק ( רשאיתתמנה לכך

 לאפשר זאת.

 

 המציע הצעת .16

 ,"לשירותי הדפסת תמונות על זכוכית מחיר הצעת טופס"להגיש את הצעת המחיר על גבי  יש .16.1

 של מוהחתימה מטע מורשיעל הטופס להיות מלא וחתום חתימה מלאה על ידי  .1 בנספח המצורף

 . המציע

 .זה שבמכרזהגשת ההצעה מתחייב המציע למלא אחר כל התנאים והדרישות  בעצם .16.2

 כלכלול את להמחיר המוצע  עלמודגש בזאת כי  .מבשקלים חדשים, ללא מע" תהיההצעת המחיר  .16.3

ים המפורטים שהטובין והשירותים הנדרספקת בההכרוכות  ,הישירות והעקיפות ,ההוצאות

  .במכרז זה

 ,המכרז הסכםבעמוד האחרון של  מלאהחתימה מורשי חתימה, , באמצעות המציע לחתום על .16.4

 .ההסכם מעמודי אחד כלב תיבות בראשי לחתום וכן ,6נספח ב המצורף

 גופים עסקאות חוק לפיהמציע לצרף להצעתו אישור של פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס,  על .16.5

בישראל  המסים רשות של האינטרנט באתר המופיעממוחשב  אישור או ;1976-"והתשל, ציבוריים

, מוסף ערך מס וחוק[ חדש נוסח]פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה  מנהל שהוא המעיד

 על שומה לפקיד דווחמ הואו ,חשבונות פנקסי מניהולפטור  הואש אישור או; 1975-"והתשל

, מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מוסף ערך מס למנהל מדווח וכן הכנסותיו

  .הנוכחית המס בשנת תקף להיות האישור על. 1975-"והתשל

המעיד כי הגורמים המורשים לחתום בשמו של  חשבון רואהאו  דין עורךהמציע לצרף אישור  על .16.6

התחייבויות על התאגיד  להחילזה  ובכלל לחייב את התאגיד בחתימתם, מוסמכים התאגיד

 . וז בקשהל הנוגעות

 שכר תשלום עלו כדין זרים עובדים העסקת על כדין ומאומת חתום תצהיר לצרף המציע על .16.7

 (8 נספחב מצורף התצהיר נוסח) 1976-"והתשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי מינימום
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על המציע לצרף תצהיר חתום ומאומת כדין בעניין העסקת אנשים עם מוגבלות )נוסח התצהיר  .16.8

 (.7בנספח 

 חובת לחוקב 2 בסעיף המצוינותעידוד נשים בעסקים  ענייןבהעונה על הדרישות  מציעה על .16.9

 .האמור בסעיף הנדרשים והתצהיר האישור את להגיש, 1992-"בהתשנ, המכרזים

 הליך יתמשך אםההצעה.  הגשוה שבה הכל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו תקפים לשנ .16.10

 כל האישורים והמסמכים הנדרשים.  את לחדש המציע על יהיה, שהיא סיבה מכל ההצעות בדיקת

 .(4 בנספחההתחייבות מצורף  נוסח(המציע לצרף להצעתו התחייבות לשמירה על סודיות  על .16.11

 . .הגשתה ממועד יום 120 למשך תקפה תהיהההצעה  .16.12

שירותי הדפסת , וזאת לצורך משרדלשכות הלכל  המשרד יהיה רשאי להרחיב את ההתקשרות .16.13

ירים שנקבעו לכל אחד , באותם מחכולל התקנה וכל הנדרש במפרט נוספיםתמונות על זכוכית 

יהיה מפרט או פריטים שככל  ., בנוגע להצעה שעמה המשרד ביצע את ההתקשרותמהתמונות

ובהתאם ינוהל משא ומתן לגבי המחיר בין הספק המכרזשונים הספק יעביר הצעת מחיר במסגרת 

 שיקול דעתו הבלעדי אם לקבל את ההצעה. המשרד יחליט עפ"יו ,לנציג המשרד

כל המסמכים הנדרשים במכרז מלבד הצעת  בצירוףבשני עותקים  הצעתוהמציע להגיש את  על 16.14

מתן  -שיפור חזות פנים משרדית  45/2020 למכרז מענה" יירשם שעליההמחיר במעטפה סגורה 

 ."(מחיר)ללא הצעת  שירותי הדפסת תמונות על זכוכית ללשכות המשרד

המצ"ב " מחיר הצעתהגשת  טופס" - 1 ספחנגבי  עלסגורה אחרת תוגש הצעת המחיר  במעטפה 16.15

מתן שירותי הדפסת  -שיפור חזות פנים משרדית  45/2020 למכרז מחיר הצעת: "יירשם ועליה

 ".תמונות על זכוכית ללשכות המשרד

 מענה: "יירשם שעליהמעטפה כוללת(  -)להלן יש להכניס למעטפה שלישית  המעטפות שתי את 16.16

מתן שירותי הדפסת תמונות על זכוכית ללשכות  -שיפור חזות פנים משרדית  45/2020 למכרז

 ".המשרד

בירושלים בלשכת המשרד  :תוהנמצאת המכרזים ותיבאחת מל הכניסל ישהכוללת המעטפה  את 16.17

ת"א  19ירושלים, או בלשכת תל אביב הנמצאת ברחוב הארבעה  2הנמצאת ברח' מבקר המדינה 

  .14:00 שעהב 5.11.2020 -עד ליום ה 13קומה 

שומר לעצמו ו, זה בסעיףש ההנחיותמ אחת כלפי  עלשלא  יוגשורשאי לפסול הצעות אשר  רדמשה 16.18

 דעתו.  שיקול פיההצעות ל הגשתאת הזכות לדחות את מועד 

 

  המשרדזכויות  17

התחייבות המכרז , ואין בעצם פרסום רשאי שלא לבחור הצעה כלשהי במסגרת המכרז המשרד 17.14

  .ויפלהתקשר על 

 .דעתו שיקול פי על ,חדש מכרז לפרסםאו זה  מכרזבטל לרשאי  המשרד 17.15

 לחוק בכפוף, ותאת הזכות לבקש מהמציעים הבהרות בזמן בדיקת ההצע ושומר לעצמ המשרד 17.16

 . יושהותקנו על פ תקנותהו, 1992-"בהתשנ, המכרזים חובת

חלקים לקבל רק  וכן, זכאי להרחיב או לצמצם את היקף הרכישה מכל סיבה שהיא המשרד 17.17

  זאת על פי צורכי המשרד ושיקול דעתו הבלעדי. כלמההצעה הזוכה ולממשה בשלבים, 

 .יום 30 של מראשרשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת, בהודעה  המשרד 17.18

 ממנו הנמוכהפסול הצעת מחיר הגבוהה או רשאי לשומר לעצמו את הזכות להכין אומדן ו המשרד 17.19

 .)במידה ויוכן אומדן( 25%-ב
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  ,ו את הזכות לבחור ספקים שונים לביצוע העבודות בלשכות השונותמצשומר לעהמשרד  17.20

 

 בעלות על ההצעה ה 18

שהוא אינו  סוד מסחרי או סוד מקצועיל בנוגעשלו  הסתייגותכל  תכלול לאהמציע  שיגיש ההצעה 18.14

 םמשתתפיהתועמד הצעתו לעיונם של  ,במכרז יזכה, והמציע ער לכך כי אם מעוניין לחשוף

סוד מסחרי או סוד מקצועי  לשטענה ברצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו י אם. בו האחרים

 ,בקשתואת  נמקלו לחשוף מעוניין אינו שהואציין בדף נפרד את החלקים ל עליואו מכל טעם אחר, 

 ועדת המכרזים היא שתכריע בעניין.ו

 בכל מקרה לא ייחשבו מחירי ההצעה סוד מסחרי או סוד מקצועי. 18.15

 ,מציע בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי של הועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצע 18.16

 סימון גורף בהצעה.  מסומנת היא אם אואינה מנומקת  הבקשהאם 

 

 משותפת הצעה 19

 לכמה מציעים.  משותפתהתוגש על ידי מציע אחד בלבד. לא תתקבל הצעה  ההצעה

 

 סמכות השיפוט  20

זה או בכל תביעה הנובעת מהליך  למכרזבכל הקשור לעניינים הנוגעים  שישפוטוהבלעדי  היחיד הגורם

 .ירושליםיהיה בית המשפט המוסמך ב וניהול

 

 ההצעות והערכתןבדיקת  21

ובמבחן האיכות תנאי הסף באם ההצעה עומדת  ומנה לכך יבדקת היאועדת המכרזים או מי ש 21.14

 . לעיל שצוינוהנדרשים 

, בכפוף לסמכות ועדת המכרזים )או מי שהיא תמנה לצורך הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף תיפסל 21.15

ציע שהצעתו תיפסל, יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה מ.  כך( לאפשר השלמת מסמכים

 בחירת הזוכה, על פי שיקול דעתו של המשרד.  לאחראו 

נציגי  פניספק את המוצרים המוצעים לבחינה בליהיה על המציע  ,ההצעה בדיקת מהליך כחלק 21.16

מבקר  משרדי המשרד ברח'תתבצע ב המוצעים הדפס תמונות על זכוכיתספקת דוגמאות המשרד. ה

 .המשרדלבחינת  ירושלים 2המדינה 

לקוחות שקנו את המוצר אותו הוא מציע  חמישההמציע יספק פרטי התקשרות ואיש קשר של  21.17

ולצורך כך יספק פרטי אנשי קשר בגופים אלה ופרוט העבודות  ת דעת על המוצרבמכרז לקבלת חוו

 שנעשו בהן.

שלא ידגים את עמידת המוצר בכל הדרישות לפסול הצעה של מציע  הזכותשומר לעצמו את  המשרד 21.18

 שהתקבלה עליו חוות דעת שלילית מאחד מלקוחותיו. , ו/או מכרז זההמפורטות ב

או אם ההתקשרות עמו תבוטל או לא תצא לפועל  ,בהתחייבויותיו יעמוד לא הזוכה הספק אם 21.19

 בתוך זאת, השני במקוםדורגה  שהצעתומסיבה כלשהי, יהיה המשרד זכאי להתקשר עם המציע 

 ההודעה למשתתפים על תוצאות הליך זה.  ממתןחודשים  12

 הספקה ואחריות 22

קבוע בהתאם להמוצע על ידו  ציוד/טובין/עבודההמציע מתחייב לתת אחריות מלאה לכל תקלה ל 22.14

  .כתב אחריות - 3בנספח מס' 
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 נדרשים: ועבודות טוביןמפרט  23

 .להלן 7למפורט בסעיף בהתאם  שירותי הדפסת תמונות על זכוכיתכוללת את  העבודה 23.14

פגישות עם נציגי קומות, הובלה , התקנה לרבות  ייעוץ , ליווי שוטף ככל הנדרש,העבודה כוללת  23.15

לשביעות רצון המלאה של  וכל פעולה נוספת שתידרש לצורך השלמת העבודהחלקים וכיוצ"ב 

בכך מלהסיר מהספק את בהתאם לשיקול דעת של המשרד ואין פיקוח על ביצוע העבודה יעשה המשרד.

  .ולטובין האחריות לעבודה

 

 התשלום 24

תמונות יום לאחר אישור נציג המשרד בכתב כי ה 45 עד יינתןשיסופקו  התמונותהתשלום בגין  24.14

והמצאת  כאמור אישורהמצאת ל פי הנדרש ולשביעות רצונו של המשרד. עסופקו והותקנו 

 התשלום. מתןחשבונית מס כדין הם תנאי ל

 נושניתתמונות פירוט ה קבלתל בכפוף ,המס חשבונית קבלת ממועד יום 30 בתוך יינתן התשלום 24.15

 הגורם הממונה מטעם המשרד.  ואישורו על ידי

 

 חביטו 25

ביטוח  המציע מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לפי העניין: 25.14

ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, 

חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי כלי רכב(, 

בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל 

לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים שיועסקו על ידי הספק/קבלן/נותן השירותים קבלני משנה, עליו 

 כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

המציע יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )למעט ביטוח מסוג עבודות  25.15

משרד מבקר המדינה בגין אחריותם  –קבלניות/הקמה( תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל 

 י הספק. למעשי ו/או מחדל

המציע יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות,  25.16

 משרד מבקר המדינה כמבוטחים נוספים.  –יכללו מדינת ישראל 

המציע יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות  25.17

משרד מבקר המדינה עובדיה והפועלים מטעמה )ויתור  –ראלהתחלוף/השיבוב כלפי מדינת יש

 כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(. 

המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, לפי  25.18

 דרישה.

, שבגינה המשרד יהיה רשאי להפסיק אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה 25.19

 .ותאת ההתקשר

 

 בכבוד רב,

 ועדת המכרזים

 משרד מבקר המדינה

 



 לשירותי הדפסת תמונות על זכוכית 2020מכרז _/       יח' הרכש -משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור 

 8עמוד 

 

 

  מחיר הצעתהגשת  טופס - 1 נספח

 

  לכבוד

  המדינה מבקר משרד

  

 בקשה לקבלת הצעת מחיר לשירותי הדפסת תמונות על זכוכיתהנדון: 

1.  

לפני מחיר ליחידה  גודל הדפסה מס'

 מע"מ

  מ"ר( 1) ס"מ 100/100 1

 

החיוב  50/70יובהר כי המחיר בטבלה יהווה מחיר בסיס לתמונה. אם התמונה שתדרש תהיה בגודל של  .2

 מ"ר. 1.5ס"מ החיוב יהיה לפי 150/100, אם גודל התמונה יהיה מ"ר 0.35ייהיה באופן יחסי כלומר לפי 

כל ץ וליווי, המחיר ליחידה כולל את כל מרכיבי העלויות לרבות הוצאות הובלה, התקנה, ביטוח, ייעו .3

 מרחיקי קיר או תלייה עיוורת, נסיעה ועוד.פגישות נדרשות עם נציגי המשרד ,

 ידוע לי כי פרט למחירים האמורים לעיל לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת מלבד מס ערך מוסף. .4

קראתי בעיון את כל הפרטים של פניה זו ואני מצהיר בזה שהבינותי את הדרישות ושאני מסכים לעמוד 

 כל הדרישות והתניות וכן אני מסכים לתנאי פנייה זו ובהתאם לכך ערכתי את הצעתי.ב

 ____________________________________________  שם המציע

 _____________________ מס' זיהוי )מס' עוסק מורשה/מס' ח.פ./ת.ז.(

   _______________________________כתובת 

   _______________________________כתובת דוא"ל 

 ___________פקסימיליה   _____________________טל נייד _____________טלפון 

 _________________התפקיד  _______________שם החותם 

 __________________ חתימה וחותמת
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 טופס הצהרת סודיות  - 2 נספח

 

 

 _______________, מצהיר ומתחייב כדלקמן:אני הח"מ _______________________________, ת"ז 

אך ורק למטרות ביצועה של  -הנני מתחייב לעשות שימוש במידע שאיחשף אליו במסגרת מתן השירות  .1

העבודה שנמסרה לי וכי לא אעשה במידע כל שימוש אחר. כן אני מתחייב לנקוט בכל האמצעים 

די ולא לעשות כל מעשה, שיש בו כדי לסכן הנדרשים, כדי להבטיח, שהמידע לא יגיע לידיעת איש מלב

את ביטחונו של המידע או כדי לאפשר את הוצאתו מידי או את הגעת המידע עצמו או חלק ממנו או 

 תוכנו לידי מי שאינו מוסמך לכך.

 

הנני מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא לגלות, לא להראות, לא להודיע, לא למסור ולא להביא  .2

כל גורם שהוא, במסגרת מתן השירות למשרד מבקר המדינה או בכל זמן לאחר מכן, לידיעת כל אדם ו

שום מידע שנחשפתי אליו במסגרת מתן השירות למשרד מבקר המדינה ובכלל זה נתונים בצורתם 

הגולמית או בצורתם המעובדת, בין אם בצורה אנונימית ובין אם בצורה המאפשרת זיהוי. ידוע לי כי 

 . 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 118ות זו היא עבירה על סעיף מילוי התחייב-אי

 

 הנני מתחייב לא להציג או לפרסם את המידע שבידי בכל סוג של הצגה או פרסום.  .3

 

והתקנות על פיו בכל הקשור לטיפול  1981-הנני מתחייב לשמור על חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .4

 בנתונים שאיחשף אליהם במהלך עבודתי.

 

 חייב לעבור בדיקה ביטחונית בהתאם לנוהלי הביטחון של המשרד.הנני מת .5

 

 הנני מתחייב כי העבודה תתבצע על ידי בלבד.  .6

 

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי שקיום התחייבויותיי לעיל מהווה תנאי יסודי בהתקשרותי עם המשרד וכי  .7

 שפטיים נגדי.הפרה של הוראות אלו תגרור הפסקת עבודה מידית ועלולה להביא לצעדים מ

 

 

 חתימה _______________________ תאריך ____________________
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 ואחריות כתב התחייבות - 3ספח נ

 

 תאריך: ________________

 

 לכבוד

 משרד מבקר המדינה

 

 שלום רב

 

 הצהרה והתחייבות למתן אחריות לתמונה בהדפסה על זכוכית

 

, יוחלף על ידנו או בכל רכיבי התקנתה מקרה של פגם בתמונה אנו החתומים מטה, מתחייבים בזאת כי בכל

לרבות נסיעה, הובלה, התקנה, ביטוח, מרחיקי קיר או תלייה עיוורת וזאת כלשהי  בתמונה חדשה ללא כל עלות

ימים. בגין כל יום איחור מעבר לכך ישלם הזוכה פיצוי  10החלפה תתבצע תוך  שנים מיום ההתקנה. 5למשך 

 ש"ח בגין כל יום ועד להחלפה בפועל . 100מוסכם של 

 

 ____________________________________________  שם הספק

 _____________________ מס' זיהוי )מס' עוסק מורשה/מס' ח.פ./ת.ז.(

 _________________התפקיד  _______________שם החותם 

 __________________ חתימה וחותמת

 

 

 

 

 אישור 

אני הח"מ, עו"ד _______________ מ.ר. ___________, מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התייצב/ה בפניי מר/גב' 

באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה __________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה _____________ / המוכר/ת לי 

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה 

 וחתם/ה עליו בפניי.

 

 

___________________ 

 עו"ד )חתימה +חותמת(
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 טופס רישום למכרז - 4 נספח

הדפסת לעל רצוננו להשתתף במכרז ונציב תלונות הציבור  מבקר המדינה למשרדמודיעים הח"מ אנו 

 התחייבות להגיש הצעה במכרז. משום. אין בחתימתנו על טופס זה בלשכות המשרדתמונות על זכוכית 

 

 שם המציע: _______________________________________

 _____כתובת המציע: __________________________________________

 מורשה של המציע: __________________________________העוסק המספר 

 מספר טלפון להתקשרות: ______________________________

 מספר טלפון נייד להתקשרות: ______________________________

 שם נציג המציע:_____________________________________ 

 המציע: __________________________________אלקטרוני של הדואר הכתובת 

הצעתי מתיחחסת ללשכות הבאות: )נא לציין אם לכל הלשכות, או לחלק ולאלו 

 ________________לשכות(:________________

 

 

 

 חתימה: _________________________ תאריך: _________________
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 הסכם המכרז - 5 נספח

 

 שירותי הדפסת תמונות על זכוכית ספקת לה הסכם

 ונציב תלונות הציבור המדינה מבקר משרדעבור 

 

 __________-ב בירושלים ונחתם שנערך

 בין

 המדינה מבקרמשרד /ישראל מדינת

 2 המדינה מבקר' רח

 ירושלים

 ובין

 "מ__________________בע____________  חברת

 ___________________עיר________________________________  'מרח

 :מטעמה לחתום המוסמכים נציגיה באמצעות

 _____________תפקידז ____________, "תגב'___________ /מר

 _____________תפקידז ____________, "תגב' ___________ /מר

 

טובין ועבודות ספקת הל שירותמבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מעוניין לרכוש  ומשרד  הואיל

  .בלשכות המשרדהדפסת שירותי תמונות על זכוכית לביצוע עבודות 

להספקה השירות  הצעות לקבל בבקשה אחרים ולגורמים הנבחר לספק פנה והמשרד והואיל

 .במכרז זה והטובין המוזמנים

הצעות כולל הבהרות שניתנו בכתב בעקבות שאלות קבלת לאחר שעיין בבקשה ל ,והספק  והואיל

, והתקנה של השירות והטובין המוזמנים במכרז זהספקת אהגיש הצעה ל ,המציעים

 .ממנו נפרד בלתי חלק והיא ,זה להסכם כנספח המצורפת

ציוד הנדרש כמופיע ה ספקתאבעל הידע והניסיון הדרושים לצורך  ואמצהיר כי ה והספק והואיל

 .במסמכי המכרז

  .מעוניינים להעלות על הכתב את הסכמותיהם, זכויותיהם וחובותיהם והצדדים והואיל

 

 :להלןדכ הצדדים בין והוסכם הוצהר

  הספק של והתחייבויותיו הצהרותיו

כי קיבל מנציגי המשרד את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו ולמימוש כל מצהיר  הספק .1

גילוי של נתונים -התחייבויותיו על פיה ועל פי הסכם זה, ולא יהיו לו טענות כלשהן כלפי המשרד בדבר אי

 או עובדות הכרוכים במתן השירות למשרד. 
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ברשותו כוח האדם, הציוד, החומרים,  , וכיודרישותיומצהיר כי הבין באופן מלא את צורכי המשרד  הספק .2

  באיכות הנדרשת. ציוד הנדרשההידע והאמצעים האחרים הדרושים לו לספק את 

על ידו או על ידי מי מטעמו על פי הסכם זה משום ניגוד עניינים עם  השירותספקת אמצהיר כי אין ב ספקה .3

פעולות, התקשרויות והתחייבויות אחרות שהוא עוסק בהן, והוא מתחייב שלא יעשה דבר שיש בו משום 

 ניגוד עניינים עם מחויבויותיו על פי הסכם זה. 

 למי או הנבחר לספקה בנוגע על פי הסכם ז השירותספקת אאם יתעורר חשש לניגוד עניינים במהלך  .2

 .הנחיותיו פי על לופעלו המשרד גיצנל מיד כך על ודיעלהמתחייב  הספק, מטעמו

 סכסוך עם המשרד.  ייווצר אם גםבניגוד להסכם זה,  טוביןה ספקתאאת  להפסיקלא ש מתחייב הספק .3

נפרד מהסכם הם חלק בלתי  ,(על נספחיו, תיקוניו, והתשובות לשאלות המציעים) מסמכי המכרז .4

מסמכי המכרז גוברים,  -במקרה של אי התאמה בין מסמכי המכרז להסכם ההתקשרות  .ההתקשרות

  והכל אם אין כוונה משתמעת אחרת, או הוראה מאוחרת למסמכי המכרז.

 

 המשרד התחייבויות

 הספקלרשותו של  דיהעמולאת התמורה בהתאם למחירים הנקובים בהצעת הספק,  לשלםהמשרד מתחייב 

 . יולביצוע התחייבויותלו הפריטים והשירותים הדרושים  את כל

 

 ההסכם של יסודית הפרה

לגרוע מהוראות מיוחדות הנוגעות להפרת ההסכם, מוסכם בין הצדדים כי כל אחד מן הליקויים והחריגות  בלי

 השירותשבגינה רשאי המשרד לנכות את מלוא יתרת התמורה המגיעה עבור  ,להלן הוא הפרה של ההסכםש

  להלן פירוט: .לקצו זה הסכם להביאו

בתוך אותן לא יתקן  , והספקושסופקהשרות והטובין תפקוד תקין של יתגלו תקלות שלא יאפשרו  אם .1

 שבעה ימי עבודה.

 בקשה או זמני מפרק למינוי בקשה, נאמן למינוי בקשהאו שתוגש לגביו , פירוק צו הספק כנגד וגשי אם .2

 .ימים 30 בתוך תוסר לא והבקשה ,נכסים כונס למינוי

בל מראש ובכתב את אישורם של הגורמים המוסמכים ילגורם שלישי בלי שק מסרמצא כי הספק יאם י .3

  על פי טופס הצהרת סודיות הספק. למסור אותו שאיןמידע השייך למשרד  ,לכך מטעם המשרד

 

 עבודה נוהלי

 .המשרד של מטעמו ובבקרה בפיקוח תלווה הספק פעילות כי הצדדים ידי על ומוצהר מוסכם .1

 פעולה לשתף מתחייב והספק, מטעמו המבצע את הפיקוח והבקרה הגורם מיהוהנבחר  לספק יודיע המשרד .2

 .ווהגדרותיו קביעותי, והנחיותי פי על ולפעול עת בכלגורם זה  עם

 התמורההסר ספק, מובהר בזאת שסמכויותיו של נציג המשרד מוגבלות בכל הקשור להגדלת  למען .3

 בכתב ניתנה אם רק הצדדים את תחייב התמורה הגדלת משום בה שיש הוראה כל. השירותהכספית של 

 .והספק המשרד מטעם המורשים בידי ונחתמה

 

 הצדדים נציגי

  המשרד נציג
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הם צוין בהסכם זה יבלגלמעט בעניינים ש -ביצוע הסכם זה נוגע לב מוהמשרד המוסמך לפעול מטע נציג .1

 לוי מר דוד הוא -הרשאה שיש לה השפעה כספית(  בעניין ,המורשה לפעול מטעם המשרד )כגוןאדם אחר 

 .מנהל בנא"מ ארצי או מי מטעמו -

כל הפעולות שמוטלות על המשרד בכל הקשור  ולריכוזהמשרד יהיה אחראי מטעם המשרד לניהול  נציג .2

 .זה הסכםל

 :כדלהלן ומוסמך רשאי המשרד נציג יהיה ,לעיל האמור מכלליות לגרוע בלי .3

 .זה בהסכם המפורט פי על הספק את להנחות .א

 .לביצוע ומשימות נושאים לאשר .ב

 .זה הסכם לדרישות תוצריםהאחר ביצוע העבודות ולבחון את התאמת  לעקוב .ג

 .זה הסכם ביצוע במסגרת לדעתו הנדרש יווחהד את ולמסור פעולות לבצע מהספק לדרוש .ד

 פי עלשל הספק  כלשהי אחריות או חבות, מהתחייבות גרועבסמכויות הנתונות לנציג המשרד כדי ל אין .4

 .כאמור אחריות או חבות, מהתחייבות או לפטור את הספק ,דין כל פי ועל זה הסכם

 .בכתב לספק תימסר כך על והודעה, ההסכם תקופת במהלך נציגו את להחליף רשאי המשרד .5

בחיובים  חייב את המשרדמתן הנחייות שיש בהן לאף האמור לעיל לא יהיו נציגי המשרד מוסמכים ל על .6

חיובים כספיים. בהחתימה של המשרד יחייבו את המשרד  מורשירק הזמנות בכתב ובחתימת  .כספיים

הזמנה  ספקת טובין שתבוצע ללאאלמען הסר ספק, מודגש כי הספק לא יהיה זכאי לתשלום או פיצוי בגין 

 החתימה כאמור. מורשיחתומה על ידי 

 הספק נציג

ביצוע העבודות השירותים והטובים נשוא למטעמו, האחראי  נציגל____________הספק ימנה את   .7

יוסמך מטעם הספק לקבל החלטות לגבי כל הנושאים הדורשים הכרעה לצורך מילוי  זה נציג. מכרז זה

 הסכם זה.

 

 ההסכם במסגרת הנדרשים שירותיםה

 . מסמכי המרכזב מפורטבהתאם ל הנדרשים יהיו השירותים

 

 אחרים ספקים ולבין המשרד לבין הספק בין עבודה קשרי

 לבוא יוכל המשרד שנציג מנת על, המקובלות העבודה בשעות זמין ספקה ציגנ יהיה התקשרותה בתקופת .1

הודעה או דרישה שנמסרו לבא , הוראה. זה הסכם לפי לתת רשאי שהוא הוראות לו ולתת בדברים אתו

  .פקסל ונמסר כאילו ןאות ואיר ,ספקכוחו של ה

 .זה הסכם פי על חייב לבצע כל התחייבות הספק .2

 

 והרחבות התאמות, ינוייםש

נוספים, ייקבעו מחיריהם על פי המחירים הנקובים בטופס הצעת המחיר  טוביןהמשרד לרכוש יבקש  אם .1

במקרה של מחלוקת בין ספק לנציג משרד , החלטתו של מנהל רכש משרדי  .למכרז זה 1נספח המופיע ב

 תהיה הקובעת.

 תנאי כל עליה ויחולו ,המשרד מטעם המורשה הנציג אישור לאחר רק תבוצע נוספים שירותים ספקתא .2

  .זה הסכם
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נוספים,  שירותי הדפסה על זכוכיתהמשרד יהיה רשאי להרחיב את ההתקשרות לכל לשכות המשרד, וזאת  .3

. ככל שיהיה , בנוגע להצעה שעמה המשרד ביצע את ההתקשרותמהםבאותם מחירים שנקבעו לכל אחד 

מפרט או פריטים שונים הספק יעביר הצעת מחיר במסגרת המשרד ובהתאם ינוהל משא ומתן לגבי המחיר 

  בין הספק לנציג המשרד, והמשרד יחליט עפ"י שיקול דעתו הבלעדי אם לקבל את ההצעה.

 

 ההתקשרות תקופת במהלך הספק מחויבות

 . מסמכי המכרזכמפורט ביהיה השירותים  מתן .1

 תקלות בגין זה הסכם במסגרת שירותים לתת או תיקונים לבצע אחראי איננולמרות האמור לעיל, הספק  .2

 הספק ידי על שלא תקלות תיקון ;זדון מעשה או רשלנות כולל, הספק להוראות בניגוד משימוש שנובעות

 או תיקונים לבצע אחראי איננו , הספקכן כמו .מתאימים לא סביבה תנאישימוש ב ;אתו תיאום בלי או

 .ההצפאו  שריפה, אדמה רעידת, ברק ובכלל זה ,עליון כוח בשל נזקכאמור במקרה של  שירותים לתת

 .השירותספקת אברשותו כל הציוד והידע הדרוש ל יםמצהיר כי נמצא הספק .3

 העבודה לביצוע ושיידרשם מוצריהכל נוגע לבזכויות בעלות או שימוש  לוהספק מצהיר כי יש  .4

 . זה הסכם פי על התחייבויותהו

 

  תמורה

 ,והצעת המחיר שלל בהתאםשיסופק בתקופת ההסכם ישלם המשרד לספק תמורה כספית  השירות בגין .1

 .המחיר הצעת בטופס שצוינה כפי

. לסכומים הנקובים בהצעת המחיר מ"מעלמעט  ,כוללת את כל המסים החלים על עבודת הספק התמורה .2

 כחוק.  מ"מעוסף וית

יום לאחר אישור נציג המשרד בכתב כי  30 עד יינתן ההסכם בתקופתשיסופק  טוביןה עבורהתשלום  .3

תנאי לקבלת חשבונית מס כדין הם והמצאת האישור המצאת ל פי הנדרש. וע ובמלואסופק  השירות

 התשלום.

 מוצהר, ספק הסר למען. תשלום שום להם יתווסף ולא, סופיים הם הספק בהצעת הנקובים הסכומים .4

לתמורה לא יתווספו תשלומים בגין הוצאות הנסיעה לאתרי העבודה ובגין הוצאות נוספות  כי ומוסכם

 .לכל פריט או מוצר או שירות הנחוצים למתן השירותים למשרד הקשורות

 

 מידע אבטחת

מתחייב לבצע את כל דרישותיו של ממונה הביטחון הארצי של המשרד הספק  ,לפגוע בכלליות האמור לעיל בלי

 .למשרד הקשורים ומסמכיםהאמור לאחסון מידע  בכל

 

 סודיות שמירת

 . מכרזל 4 בנספח צורףמה ,סודיות הסכם על לחתום מתחייב הספק .1

 על, זה הסכם לפי םהעסקת לפני מטעמו או בשמו יםשפועל מי כל ואת עובדיו את להחתים מתחייב הספק .2

 .סודיות לשמירת התחייבות

 ביצוע נוהלי, עבודה הוראות, תכנה, שרטוט, תכנית, מסמך, מסחרי סוד כל בסוד לשמור מתחייב הספק .3

 זה חוזה על כי בזה מובהר. בעקיפין או במישרין, ההתקשרות במהלך לידיעתו הגיעו אשר אחר מידע וכל

 .1977-"זהתשל, העונשין לחוק 118 סעיף הוראות חלות
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 יבטל מהצדדים מי אםגם  בתוקפן ויעמדו בזמן מוגבלות אינן זה שבסעיף ההתחייבויות כי ומוצהר מוסכם .4

 .כלשהי מסיבה זה הסכם

 

 המשנה וספקי הספק עובדי, הצדדים יחסי

טובין  קונהקבלן או בין למזמין  שבין יחסים הם זה הסכם לפי הצדדיםומוצהר כי היחסים בין  מוסכם .1

ליצור יחסי  נועדמוכר ידע בלבד, וכל דבר האמור בחוזה זה לא יתפרש כלידע  קונהאו בין  טוביןלמוכר 

שלוח כלשהם בין הצדדים, לרבות מי שפועל בשמם או במסגרתם. לכן לספק  עובד מעביד או יחסי שולח

או למועסקים על ידו או מטעמו לא יהיו זכויות כלשהן של עובדים במשרד, והם לא יהיו זכאים לפיצויים 

 בגין מתן שירותים או בגין הפסקת ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא.מן המשרד או לכל גמול אחר 

לתת או  אותם , להדריךמועסקים על ידוה לעספק או ה לע ה על פי חוזה זה למשרד לפקחכל זכות שניתנ .2

 ביצוען של הוראות חוזה זה במלואן. אתאלא אמצעי להבטיח בה אין לראות  -להם הוראות 

 ושלהספק  של םמועסקיהאו  םעובדיהמעבידם של  יהלמען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי המשרד לא יה .3

האחראי יהיה הספק  ,ספק המשנה בלבד. כמו כן שלהם יהיו עובדים של הספק או  כיספקי המשנה, ו

כלפי עובדיו, המועסקים על ידו וספקי המשנה שלו, וספקי המשנה יהיו האחראים היחידים כלפי היחיד 

בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו עובדיהם והמועסקים על ידם 

לרבות, אך בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מסים או  -

, פיצויי פיטורים 1958-תשי"חהסוג, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר,  מכלהיטלים אחרים 

חוק  פי על, תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או 1963-תשכ"גהק פיצויי פיטורים, כמשמעותם בחו

, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל 1951-תשי"אהשעות עבודה ומנוחה, 

 פי עלכל דין, חוזה והסכם קיבוצי, וכל תשלומים  פי עלתשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג, 

 הם או במקומם. ילעם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא נוסף חליפיה

 ספקי של אוהספק  של לשעבר םעובדיהאין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכות המשרד להעסיק את  .4

ימה תקופת העסקתם על ידי הספק או ספקי ישישה חודשים מיום שהסת שחלפולאחר  שלו המשנה

 שרות בין המשרד לספק, לפי המוקדם שבהם.המשנה או לחלופין מיום שהסתיימה ההתק

 

 ופיצוי שיפוי, נזיקין

במסגרת חוזה זה באמצעות עובדים מנוסים ואחראים בעלי רמה  השירותמתחייב לספק את  הספק .1

מקצועית מעולה. מוצהר ומוסכם כי הספק מקבל עליו לשאת על פי כל דין בכל נזק ישיר שייגרם למשרד 

שלו או של מי מעובדיו או של מי משלוחיו במסגרת פעולתם  םאו מחדלי םאו לצד שלישי בעקבות מעשי

 דין.על פי חוזה זה ועל פי כל 

, תביעה כל בגין מטעמו שפועל מי את או המשרד את לשפות מתחייב הספק, הקודם בסעיף לאמור בכפוף .2

 ביצוע לגבי, מטעמו שפועל מי או המשרד אל שתופנה הוצאה כל בגין או ,כספים לתשלום תביעה לרבות

 בהליך שמקורם והוצאות טרחה שכר לרבות, במישרין, מהחוזה הנובע או זה חוזה פי על הספק חיובי

 ותהיה חוזרת בלתי היא זה קטן סעיף לפי הספק התחייבות. לו צד יהיה מטעמו שפועל מי או שהמשרד

 על כחתימה כמוה זה חוזה על הספק חתימת. זמן הגבלת ללא, זה חוזה של תוקפו פקיעת לאחר גם תקפה

 בשמו להתגונן לספק יאפשר שהמשרד בכך מותנית זה בסעיף לשיפוי התחייבותה. לשיפוי התחייבות כתב

 .התביעה מפני

 

 



 לשירותי הדפסת תמונות על זכוכית 2020מכרז _/       יח' הרכש -משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור 

 17עמוד 

 

 ביטוח

ביטוח  המציע מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לפי העניין: .1.1

שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד 

חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי כלי רכב(, 

בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל 

, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים שיועסקו על ידי הספק/קבלן/נותן השירותים קבלני משנה

 כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

המציע יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )למעט ביטוח מסוג עבודות  .1.2

משרד מבקר המדינה בגין אחריותם  –קבלניות/הקמה( תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל 

 או מחדלי הספק. למעשי ו/

המציע יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות,  .1.3

 משרד מבקר המדינה כמבוטחים נוספים.  –יכללו מדינת ישראל 

המציע יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות  .1.4

משרד מבקר המדינה עובדיה והפועלים מטעמה )ויתור  –דינת ישראלהתחלוף/השיבוב כלפי מ

 כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(. 

המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, לפי  .1.5

 דרישה.

  אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.  .1.6

 ההתקשרות הפסקת

 עבודה ימי 45 בתוך ההפרה את תיקן ולא שהיא סיבה מכל זה חוזה פי על בהתחייבויותיו הספק עמד לא .1

 ללא הספק עם ההתקשרות את מיד לבטל רשאי המשרד יהיה, בעניין זה מהמשרד בכתב התראה מקבלת

 בוטלה. דין כל פי על או זה בהסכם כאמור פיצוי או סעד לקבל המשרד מזכות לגרוע בלי, נוספת התראה

 או כספית דרישה או תביעה כל לספק תהיה לא, לעיל הנזכרות בנסיבות לספק המשרד בין ההתקשרות

 .המשרד כלפי אחרת

 כל ללא לספק בהודעה ההתקשרות את לבטל רשאי המשרד יהיה, יסודית הפרה ההסכם את הספק הפר .2

 .דין כל פי על או זה בחוזה כאמור לפיצוי או לסעד המשרד מזכות לגרוע בלי וזאת ,מראש התראה

יהיה חייב בשום תשלום או פיצוי לספק בגין הפסקת  לאפעל המשרד מכוח זכותו על פי האמור בסעיף זה,  .3

זכאי אך ורק לקבל את התמורות הכספיות המגיעות יהיה ההתקשרות או קיצור תקופת ההסכם. הספק 

של ביטול ההסכם  במקרהעד מועד הפסקת ההתקשרות בפועל. מוסכם ומוצהר כי  ןשנית השירות עבורלו 

לספק כל תביעה או דרישה כספית  יהיוהספק, למעט התמורה הנזכרת בסעיף זה לא  ו על ידיעקב הפרת

 .הפסקתה תוצאות לגביהפסקת פעולתו על פי חוזה זה או  לגביאו אחרת כלפי המשרד 

 חייב יהיהש ובלי שהיא סיבה מכל, סיום לידי ממנו חלק או ההסכם את להביא עת בכל רשאי המשרד .4

על המשרד . גם אם לא הופר על ידי הספק ההסכם של ביצועו השלמת לפני עוד וזאת, הסיבה את לציין

 לעקרונות ובכפוף, הביטול מועד לפני לפחות יום 45 לספק סיום הודעת משלוח באמצעות לעשות זאת

 .הסיום בהודעת הכלולות להוראות בהתאם מיד יפעל הספק. זה בפרק הקבועים

-תשל"אה)א( לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, 18אירעה הפרת חוזה בנסיבות המצוינות בסעיף  .5

 עליון(, ינהגו הצדדים כדלקמן: כוח -)להלן  1970
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 לאחרמיד  ,עליון המשפיע על קיום התחייבויותיו כוחדבר קיומו של על  לצד האחרכל צד יודיע  .א

 מוביצוע נגר-כי עיכוב או אי לצד האחר. כל צד יהיה חייב להוכיח עליון כוחלו דבר קיומו של  שייוודע

כל האמצעים הסבירים האפשריים כדי לצמצם את השפעת האירוע על  אתעליון, וכי נקט  כוח בגין

 האמצעים שננקטו כאמור.על כל צד לפרט לצד האחר את  .ביצוע ההסכם

 לאאו  לעומת הנקבע בלוחות הזמנים, שלושה חודשיםמ יותרהביצוע  יתעכבעליון  כוחות בעקבאם  .ב

כל צד רשאי להביא הסכם זה או חלק ממנו לידי  יהעבודות המתחייבות על פי הסכם זה, יה יבוצעו

 משנה )ד(, )ה(, )ו( לעיל. סעיפייחולו הוראות  כאמורמשלוח הודעת סיום. על סיום  באמצעותסיום 

 השלושפחות מ העליון הכוח התעכב הביצוע עקבבוטל ההסכם או חלק ממנו כאמור לעיל, או לא  .ג

שביצועו , יידחו לוחות הזמנים של ההסכם או של החלק לעומת הנקבע בלוחות הזמנים חודשים

 העליון. הכוח עקבלזמן העיכוב  ם, בהתאהתעכב

עליון, כהגדרתו לעיל, אינו כולל שירות מילואים של עובדים שאינו  כוחמוסכם על דעת שני הצדדים כי  .ד

 וכן איננו כולל קשיים בהשגת עובדים מקצועיים. ,במסגרת מצב מלחמה או גיוס כללי

 עליון, לא יהיו הצדדים חייבים בפיצוי בגין הפרת ההסכם הנובעת מכך. כוח בגדר שהוא מקרהאירע   .ה

 ההסכם הסבת

לאחר  להמחותהוא רשאי להעביר או  יןוכן א ,להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו רשאי ספקה יןא .1

 בכתב. ומראש  לכך תוהסכמהמשרד את  כן ייתןאלא אם  ,כל זכות לפי ההסכם

בלי הסכמה מוקדמת בכתב של  ממנוחלק  אספקתאו  השירותספקת אאת  משנה פקסל ימסור לא ספקה .2

 מהתחייבויותיו ספקא תפטור את הל כאמור משנה פקלס ממנוק או חל השירותספקת א מסירת. משרדה

 לפי הסכם זה, והוא יהיה אחראי לכל הנזקים שיגרמו קבלני המשנה או עובדיהם. 

 כללי

 הנחה או ויתור .1

 לא, בהסכם לצד ושניתנ דחייה או הנחה או מסוים במקרה זה חוזה מתנאי לחרוג הצדדים הסכמת .א

 .אחר מקרהגבי ל שווה גזרה מכך תילמד ולא תקדים ישמשו

 הזכויות אותן על ויתור בכך לראות אין, זה חוזה פי על בזכויות מסוים במקרה הצדדים השתמשו לא .ב

 או זה בחוזה שנקבעו המפקח ובסמכויות הצדדים בזכויות להקל יש כי מכך ללמוד ואין ,אחר במקרה

 .וסמכויות זכויות אותן על לוותר

 על מזכויותיו זכות מימושנוגע לב הצדדים אחד של מצדו שיהוי או הימנעות, הנחה, ארכה, ויתור כל .ג

 המורשים בידי כדין ונחתמו בכתב נעשו כן אם אלא ,משמעות בעלי או תקפים יהיו לא ,החוזה פי

 .המשרד מטעם

 פרשנות .2

 בפירוש משקל או תוקף כל להן יהיה ולא ,בלבד הנוחיות לשם זה חוזהל הוכנסו הסעיפים כותרות .א

 .החוזה

 בכתב התיקון או השינוי ונעש כן אם אלא, ממנו חלקב או זה חוזהב תיקון או שינוי לכל תוקף יהיה לא .ב

 .לחוזה הצדדים כל ידי על מוונחת

 אישורים  המצאת .3

 את למשרד ימציא הספקש , בתנאיזה חוזה לפי את התשלומים המגיעים לו לספק ישלם המשרד

 :תוקףב כשהם האלה האישורים

  .1975-תוקף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ובתעודת עוסק מורשה  צילום .א
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הספק כדין בכל שנת כספים במשך תקופת דיווח ולפיו  ,תוקף משלטונות מס ערך מוסףבשנתי  אישור .ב

  .קיומו של חוזה זה

 שעליו הרשומותאת ו החשבונות פנקסי את מנהל הספק ולפיו חשבון מרואה או מורשה מפקיד אישור .ג

 .1975-"והתשל, מוסף ערך מס וחוק ]נוסח חדש[ הכנסה מס פקודתהוראות  פי על לנהל

 שיפוטה סמכות

 לבתי המשפט המוסמכים בירושלים. התוקנ  חוזה להקשורים עניינים בסמכות השיפוט בנושאים ו

 וביטחונות ערבויות

מתחייב הספק להמציא, עובר לחתימת חוזה זה  ,למילוי התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה כביטחון .1

 עשרה ימים מיום קבלת הודעת המשרד על זכייתו במכרז, ערבות בנקאית אוטונומית בסכום של ועד

ותהיה בתוקף  ,ש"ח. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע בתאריך הוצאת הערבות 10,000

 ,למכרז. אם תוארך תקופת ההתקשרות 6חודשים מיום הוצאתה. נוסח הערבות יהיה לפי נספח  24במשך 

תום תקופת ההסכם ערבות בנקאית חדשה בתוקף לתקופת ההארכה, וכך לימסור הספק למשרד סמוך 

 כל הארכה נוספת של ההתקשרות.י בלגייעשה 

אם הספק לא יבצע את מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוזה  ,ירעוןיהיה רשאי להציג את הערבות לפ המשרד .2

 זה. 

 ואין ,זה חוזה פי על התחייבויותיו כל של ומדויק מלא ממילוי הספק את לשחרר כדי לעיל האמור בכל אין .3

 .כלשהי חובה המשרד על להטיל כדי באמור

 .החוזה על המשרד לחתימת מוקדם תנאי היא לעיל הנזכרת הערבות המצאת .4

 תרופות

 הספק לו שחייב סכום כל לקזז המשרד רשאי, דין כל פי על או זה חוזה לפי המשרד מזכויות לגרוע בלי .1

 .לספק חייב שהוא סכום מכל

בהתאם להתחייבויותיו המפורטות בחוזה  השירותהספק הוראה מהוראות חוזה זה או לא סיפק את  הפר .2

באמצעות לקבל הוראות חוזה זה, לרכוש בעצמו או על פי רשאי המשרד, נוסף על זכויותיו על פי כל דין ו ,זה

 ,היביצועל אחראי הספק יהיה לא אלו בנסיבות ,לעיל האמור למרות .הספק חשבון על, השירותאחרים את 

 .תחזוקתהלו שבה הרוחני הקניין זכויותל

 שינויים

 ידי על םונחת בכתב הנעש כן אם אלא, תוקף חסר היהי בו, הנקובים במועדים, ובכלל זה זה בחוזה שינוי כל

 .הצדדים של המוסמכים נציגיהם

 והודעות הצדדים כתובות

 ירושלים, 2 המדינה מבקר 'רח, ונציב תלונות הציבור המדינה מבקר משרד: המשרד

 ______:____________________________________הספק

 48 לאחר בתעודתה תקבלהה כאילו תיחשב לעיל הנזכרות מהכתובות לאחת רשום בדואר שתישלח הודעה כל

 .המשלוח מעת שעות

 :החתום על הצדדים באו ולראיה

      

 חתימה תפקידה שםה חתימה תפקידה שםה

 הספק   המשרד  
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  ביצוע ערבות כתב - 6 נספח

 לכבוד

 ונציב תלונות הציבור המדינה מבקר משרד - ישראל מדינת

 

 ' _________________מס ערבות: הנדון

 

 לצרכן המחירים למדד שיוצמד ,"ח(ש אלפיםעשרת )"ח ש 10,000 לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם ערבים אנו

 ______________________ )תאריך תחילת תוקף הערבות( הערבות תוקף תחילת בתאריך הידוע

 'מס מכרז עם בקשר( החייב -_______________________________________ )להלן מאת תדרשו אשר

 . הטובין והשירות המוזמניםספקת לה 45/2020

יום מתאריך  15 בתוך ,הפרשי הצמדה למדד עד למועד הדרישה בצירוף ,האמור הסכום את לכם נשלם אנו

בלי לטעון  ,ו חייבים לנמק את דרישתכםשתהי בלידרישתכם הראשונה בכתב שנשלחה אלינו בדואר רשום, 

 הסכום סילוק אתלדרוש תחילה  ובלילעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם,  שיכולההגנה  טענת כלכלפיכם 

 . החייב מאת האמור

  שנים מגמר העבודה(. 5לגמר מועד האחריות ) זו תהיה בתוקף עד ערבות

 :בכתובת ביטוחה רתחב /הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

_________________________________________________ 

  

_______________________  ________________________________ 

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

 

 .להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 

________________ ________________  _____________________ 

 וחותמת חתימה    מלא שם   תאריך
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 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות - 7נספח 

 

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

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

 

"המציע"( המבקש להתקשר  הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:

עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת ____________________ עבור 

 __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 

 :במשבצת המתאימה( X)סמן  

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

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

  אותן. 

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

 במשבצת המתאימה(: xנדרש לסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

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

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

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

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה ,1998

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

, הוא פנה 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  שוויוןלחוק  9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת

כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו 

 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

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

 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 אישור עורך הדין

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

 במשרדי אשר 

 

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 

על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר 

  דלעיל.

 

____________________  ____________________   ____________________ 

 חתימה     חותמת ומספר רישיון   תאריך
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 תשלום שכר מינימום עלתצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ו - 8 נספח

 עליי כי שהוזהרתי לאחר_______________,  תעודת זהות "מ ____________________,הח אני

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

 

, שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין ___נותן תצהיר זה בשם _________________ אני .1

 ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשם הגוף.  _____,הגוף(. אני מכהן כ_______________ -)להלן 

 במשבצת הנכונה(  X סמן) .2

 (, 1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף  הגוף

רה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת יבפסק דין חלוט בביצוע עב הורשעו לא

)להלן  1987-"זהתשמם, חוק עובדים זרים(, או חוק שכר מינימו -)להלן  1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 חוק שכר מינימום(.  -

 רות בלבד לפי חוק ירה אחת או בשתי עביבפסק דין חלוט בעב והורשעאו בעל זיקה אליו  הגוף

 עובדים זרים, או חוק שכר מינימום. 

 רות לפי חוק עובדים זרים או יבפסק דין חלוט ביותר משתי עב הורשעואו בעל זיקה אליו  הגוף

 מינימום.חוק שכר 

 :הנכונה במשבצת Xסימנת את האפשרות השלישית, סמן  אם

 שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק.  בשנה הייתה לאהאחרונה  ההרשעה 

 בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק. הייתההאחרונה  ההרשעה 

רה שנעברה אחרי כ"ה בחשוון ילי כי לצורכי החוק הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעב ידוע .3

 (.31.10.02"ג )התשס

 מצהיר כי ידוע לי כי בתצהירי זה "בעל זיקה" משמעו כאמור בחוק, וידוע לי שהוא:  אני .4

 בני אדם שנשלט על ידי הגוף;  חבר .א

 השליטה בגוף;  בעל .ב

ומי , ותחהגוףין, דומה במהותו להרכב יבני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענ חבר .ג

 ; גוףשל ה ופעילותו דומים במהותם לתחומי פעילות

 תשלום שכר העבודה; ל הגוףמי שאחראי מטעם  .ד

שנשלט  חבר בני אדם אחר -, יוגדר בעל זיקה נשלט שליטה מהותיתש אדם בני חבר הוא הגוףאם  .ה

 .בגוףשליטה מהותית בידי מי ששולט 

-לי כי בתצהירי זה המונח "שליטה" מציין שליטה כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א ידוע .5

סוג מסוים של אמצעי של שלושה רבעים או יותר ב, והמונח "שליטה מהותית" משמעו החזקה 1981

 .1981-התשמ"א ,)רישוי( הבנקאות בחוק" שליטה"אמצעי  של כמשמעם ,אדם בני חברשליטה ב

 לעיל אמת. שחתימתי, ותוכן תצהירי  שמי, להלן זה .6

 

____________   ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ__________________   ____________ 

 חתימה     המצהיר שם     תאריך
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 אישור

י י____________ הופיע/ה לפנ-, עורך דין, מאשר כי ב_________הח"מ, ________________ אני

_ מר/גב' ____ביישוב_____________ ______________________ 'במשרדי ברח

תעודת זהות זיהה/תה עצמו/ה על ידי  ,המוכר/ת לי באופן אישי ,מר/גב' _______._____________

, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר הצהרת אמת וכי _____________________פרהמסש

 לעיל. שניי על התצהיר פלת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה 

  .כן לעשות כת/מוסמך, פנייל זו הצהרה על ה/חתםשמי ש מאשר אני כן כמו

 

 

___________  ______________________  _______________ 

 חתימת עורך הדין  חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך  
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 יועץ עם התקשרות להסכם ביטחון נספח - 9 נספח

 

 )להלן "נותן השירות"( היועץ התחייבות 

 

נותן השירות מצהיר בזה כי ידוע לו שכל המידע אשר בידיו ו/או אשר יגיע לידיו תוך כדי ביצוע  .1

התחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או בקשר עמו, הינו חסוי ואסור לפרסום, והוא מתחייב לשמור על כל מידע 

 גוף. כאמור בסוד ולא להעבירו או לחשפו בפני שום אדם או

 

נותן השירות מתחייב לקיים במלואן את הוראות הביטחון המפורטות בנספח הביטחון ולמלא את כל  .2

הוראות משרד מבקר המדינה )להלן "המשרד"( בנושא בטחון מידע, לגבי כל מידע שיימסר לידו או יובא 

 לידיעתו במסגרת הסכם זה, כדלקמן:

 

מידע לא יגיע לידיעת איש מלבדו ולא לעשות כל לנקוט בכל האמצעים הנדרשים, כדי להבטיח, שה .א

מעשה, שיש בו כדי לסכן את ביטחונו של המידע או כדי לאפשר הוצאתו מידי נותן השירות או הגעת 

 המידע עצמו או חלק ממנו או תוכנו לידי מי שאינו מוסמך לכך.

 ו כל שימוש אחר.כפי שהוגדרו ולא  לעשות ב ץלהשתמש במידע אך ורק לצורכי מתן שירותי הייעו .ב

להחזיר כל מסמך או מידע מיד עם תום העבודה, לאדם או לגורם ממנו התקבל ולא להשאיר ברשותו  .ג

 כל העתק או תצלום שלו.

יישלח  קובץ המידע יימסר מהמשרד לנותן השירות ובחזרה בדואר אלקטרוני או בעותק מודפס. .ד

מודפס יועבר במעטפה אטומה ועליה עותק  בדואר האלקטרוני רק כשהוא מוגן באמצעות סיסמא.

יירשמו, בצורה מלאה, ברורה ומדויקת, שמו, תפקידו וכתובתו של עובד המשרד שאליו מיועד 

 המסמך.

לצורך השימוש בדואר אלקטרוני יפתח נותן השירות חשבון דואר ייעודי שישמש רק לצורכי עבודתו  .ה

 לקוחות אחרים או שימוש פרטי. מול משרד מבקר המדינה. אין לעשות שימוש בחשבון זה מול

נותן השירות מתחייב לערוך את המידע שיתקבל מהמשרד במחשבו הפרטי בלבד. המחשב יימצא  .ו

 בביתו של נותן השירות או במשרדו. הגישה אל המחשב בזמן העבודה תהיה מוגבלת לו עצמו בלבד.

ואושרו על ידי אגף השרתים שבהם יועבד המידע ינקטו אמצעי ביטחון כפי שנדרשו  \במחשבים .ז

 ןהביטחו

בזמן העבודה על המידע, יהיה המידע בהשגחתו האישית של נותן השירות. השגחה הינה פיקוח פיזי  .ח

 רצוף וישיר.

נותן השירות מתחייב לא לשמור שום עותקים של המידע או חלק ממנו על גבי מצעי זיכרון חיצוניים  .ט

ל הכונן הקשיח עד לפרסומו כדי להיעזר בו למענה ע ץאחרים. נותן השירות רשאי לשמור תוצרי הייעו

 למשרד.

אין להעביר את תוצרי הייעוץ או כל מסמך הנובע מהם לצד שלישי ללא אישור בכתב מהמשרד ולאחר  .י

 .כולל שירותי אחסון ו/או עיבוד -במשרד ןאישור אגף הביטחו

 

ודיות מתאימה )המצורפת נותן השרות מתחייב לעבור תהליך התאמה ביטחונית ולחתום על הצהרת ס .3

 לנספח זה( בהתאם לנוהלי הביטחון של המשרד. בנספח ב'

 

נותן השירות מתחייב להציג למשרד, על פי דרישתו, את האמצעים, המצויים בידו ואשר בהם הוא נוקט  .4

 לאבטחת המידע.

 

"( יבדוק את הסדרי נותן השרות מסכים שממונה הביטחון הארצי או מי שהוסמך על ידו )להלן "המנב"ט .5

אבטחת המידע אצל נותן השירות ויוכל לערוך, בכל עת, על פי שיקול דעתו, ובתיאום מראש עם נותן 
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השירות, ביקורות אצל נותן השירות, כולל בדיקת מסמכים של המשרד הנמצאים ברשותו ובדיקה במחשב 

ב להושיט כל סיוע שיידרש לצורך קיום כללי נספח הביטחון. נותן השירות מתחיי אנותן השירות, לווידו

 ביקורות אלו.

 

נותן השירות מתחייב להציג או למסור למנב"ט, עפ"י דרישתו, ובאופן מידי, כל מידע או מדיה  .6

 מגנטית/אופטית המכילים מידע הקשור למשרד.

 

שרד נותן השירות מסכים, כי במקרה של הפרת הנחיות הביטחון בנספח ביטחון זה, יהיו רשאים נציגי המ .7

או מי מטעמו לבצע כל בדיקה בביתו או משרדיו של נותן השרות ובמחשביו או בכל מקום אחר המשמש 

לעבודת נותן השרות, על מנת לאתר את כל המידע של המשרד הנמצא ברשות נותן השירות 

ולהסירו/להוציאו מרשות נותן השרות, אפילו אם יהיה בפעולות אלה כדי להביא לאבדן מידע של נותן 

 השירות או פגיעה בפעילותו.

 

-לחוק העונשין התשל"ז 118-ו 91נותן השירות מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתו הוראות פרק ז', סעיפים  .8

]נוסח משולב[, וכי ידוע לו כי יהיה צפוי  1958-לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 28-ו 23, וסעיפים 1977

 מידע שנמסר לו.לעונשים הקבועים בחוק אם יפר את חובתו לשמור על ה

 

נותן השירות מצהיר בזאת כי ידוע לו שקיום התחייבויותיו שלעיל מהווה תנאי יסודי בהתקשרותו עם  .9

המשרד וכי הפרה של הוראות אלו תגרור הפסקת עבודה מיידית ועלולה להביא לצעדים משפטיים נגד 

 נותן השירות.

 

 

________________   __________________     ___________________    ________ 

   תאריך            חתימה         מס' ת"ז     שם   

 

 


