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 נוסח המודעה לפרסום המכרז
 שראלמדינת י

 מינהל התכנון -משרד האוצר 

לייצור, לאספקה  102/1/מס' משרד האוצר מזמין בזאת הצעות למכרז  –מינהל התכנון 
 .ריהוט משרדי עבור מינהל התכנוןולהתקנת 

 כללי ./

ות הכוללעפ"י תכניות אדריכליות אספקת והתקנת ריהוט משרדי יצור, מינהל התכנון מעוניין ב
 כמפורט במסמכי המכרז. למרחבי המתנה פסליםוס לחדרי ישיבות שולחנות

 תקופת ההתקשרות .0

חתימת להליכי המכרז וסיום בכפוף ל ,2418 ספטמברהינו מועד משוער לתחילת מתן השירותים 
ספק ייצר, ל"(, ועל הזוכה לםתקופת ההסכ)להלן: " שנהחצי  מורשי החתימה על ההסכם ולמשך

יום ממועד החתימה על ההסכם על ידי  04התכנון עד במשרדי מינהל הריהוט כל פרטי ולהתקין את 
 .ובהתאם לנדרש במסמכי המכרז מורשי החתימה של מינהל התכנון

  תנאים להשתתפות במכרז .3

 .1970-המציע בעל אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 3.1

אספקה ייצור, בב עותוהמועד האחרון להגשת הצ 102411ניסיון קודם מוכח בין המועדים המציע בעל  3.2
פרויקטים  2עבור לפחות  , על פי תכנית אדריכלית שהוכנה מטעם הלקוח,התקנה של ריהוט משרדיבו

 )יש לצרף אישור רו"ח(. פרויקטלכל ₪  214,444, בסכום של לפחות שונים

טי הריהוט הנדרשים יפרעל המציע להתחייב לעמוד בכל דרישות המכרז, לרבות יכולת לספק את כל  3.3
 התאם לתכניות האדריכליות ובמועד שנקבע במכרז זה.ב

 )הגשה( ערבות הצעה 3.3

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית או המחאה בנקאית או ערבות מחברת ביטוח 
פי חוק הפיקוח -ישראלית )חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה( שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על

שהוצאה על שמו של המציע כפי שהוא מופיע בנספח א' למכרז  1981 -על עסקי הביטוח, התשמ"א
הערבות תוגש בנוסח המפורט  01.0./02.בתוקף עד ליום ₪  00,222לפקודת מנהל התכנון, בסכום של 

 במסמכי המכרז.

ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי  .4
נהל התכנון שכתובתו יובאתר האינטרנט של מ www.mr.gov.il/purchasingשכתובתו 

www.iplan.gov.il. 

, גבעת 12בית הדפוס נהל התכנון, רח' ימבמשרדי  ,2:22/בשעה  .1.02/1.כנס ספקים יתקיים ביום  .1
 .חובה אינהכנס ספקים ההשתתפות ב. , ירושליםCן בית השנהב, אגף שאול, בניי

. את השאלות יש לשלוח  4421:שעה ב 1.02/1/3. לתאריך עד בלבד שאלות והבהרות יש להפנות בכתב .0
ץ וורד לדואר אלקטרוני קובעל גבי  רחלי דיאסגב' , ההתכנון אשת הקשר של מינהלל

rachelidi@iplan.gov.ilמו באתר האינטרנט . תשובות יפורסwww.iplan.gov.il  תחת הכותרת
  .1.02/120."כלים ושירותים0מכרזים פומביים" החל מיום 

בית נהל התכנון, רח' ימשל על המציע להגיש הצעתו באופן המפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים  .7
 . /220:בשעה  02/101.1.רושלים, עד ליום , יCשנהב, אגף , גבעת שאול, בניין בית ה12הדפוס 

ביטחונית בכניסה לבניין המשרד ויתכנו עיכובים במתן אפשרות  יש לקחת בחשבון כי קיימת בדיקה
 כניסה למשרד על כן יש להיערך בהתאם.

 למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז
 האמור במסמכי המכרז גובר.

http://www.mr.gov.il/purchasing
http://www.iplan.gov.il/
http://www.iplan.gov.il/
http://www.iplan.gov.il/
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 השירותים המבוקשים - /פרק 
 רקע /./

 מינהל התכנון /././

 הוא הגורם המקצועי בתחום התכנון והבנייה בממשלת ישראל.במשרד האוצר מינהל התכנון 

תפקידי המינהל כוללים, בין היתר, גיבוש המלצות למדיניות בתחום התכנון והבנייה בישראל 
ולמוסדות התכנון, יזום תכניות מתאר  האוצרייה מקצועית לשר ומעקב אחר מימושה, סיוע והנח

ארציות, מחוזיות ומקומיות, טיפול בתוכניות מפורטות, טיפול בהכנת תקנות מתוקף חוק התכנון 
 והבנייה, וביצוע פעולות נוספות על פי דין.

  והון אנושייבים תקצ אגף 0././

ל ובקרה של משאבי המטה והמחוזות ניהובמינהל התכנון אחראי על  והון אנושי תקציביםגף א
ם, חוקרים, ריכוז )תקציב, כ"א, מכרזים והתקשרויות מול ספקים חיצוניים, ניהול מאגרים יועצי

 .(ועדת המכרזים

 תכולת השירותים 0./

 רקע /.0./

גבעת שאול,  12בית הדפוס  ברחובעבר מינהל התכנון לבניין בית השנהב  2418יוני  בחודש
של הבניין  2קומות. בקומה  0על פני מ"ר בבניין ופרוס  0,144-לס כהתכנון מאכ מינהלירושלים. 

 ועדה חדר ישנו כן כמוחדרי ועדות גדולים מאוד.  4 הכוללנמצא מרכז הוועדות של מינהל התכנון 
 בהתאם לרהט התכנון מינהל נדרש אותם אשר הקומות בכל ואירוח המתנה וחללי 7 בקומה נוסף

 (.3-7ותרשים קומות  2רשים קומה )מצורף ת אדריכליות לתכניות
 למכרז בהתאם וטההרי התקנת לסיום עד פועלים אינם הוועדות חדרי אך מאוכלס כיום הבניין

 .זה

 ט השירותיםפירו 0.0./

להתקין ולתת אחריות לריהוט כמפורט להוביל, , לספקלייצר, במסגרת מכרז זה יידרש הזוכה 
 להלן:

הריהוט פריטי  כלאת  לספקלייצר ו וכהזהבמסגרת מכרז זה יידרש  - אספקהייצור ו 1.2.2.1
, ובהתאם למפרט האדריכלי הנדרש בתרשימים המצ"ב, לגבי כל אחד מהפריטים שלהלן

 :המבוקשים

 
כנית מס' ת מיקום שם הפריט

 אדריכלית

 כמות

 פריטים

   1א -נג 2קומה  אולם מליאה ארצית –שולחן ישיבות 

 עמודים( 4)

1 

 8א -נג 2קומה  אולם ועדת משנה –שולחן ישיבות 

 עמודים( 2)

1 

 אולם כנסים –שולחן פריק 

ס"מ, פלטה  184084 בגודל, הניתן לקיפול שולחן על גלגלים)

mdf אחראי מטעם מינהל צבע לבחירת  ,מצופה פורמייקה

 (בגוון אלון טבעי התכנון

 4ת ומצורפ 2קומה 

 תמונות 

31 

 1 11א -נג 7קומה  חדר וועדה –שולחן ישיבות 

 13א -נג 2קומה  חדר תדריכים -ישיבות  שולחן

 עמודים( 2)

1 
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כנית מס' ת מיקום שם הפריט

 אדריכלית

 כמות

 פריטים

  18א -נג  2קומה  אולם מליאה –שולחן מזכיר ועדה 

 עמודים( 2)

1 

 1 3א -נג 2קומה  ספסל המתנה צמוד לחלון באזור אולם מליאה

 1 1א -נג 2מה קו ספסל המתנה צמוד לחלון באזור אולם כנסים

 1 4א -נג 2קומה  ספסל המתנה סמוך לאולם כנסים

 1 2א -נג 2קומה  ספסל המתנה משולש באזור חדר ועדת משנה

קומות  1ספסל המתנה אזור תערוכה 

3-7 

 1 9א -נג

קומות  3ספסל המתנה אזור תערוכה 

2-7 

 0 10א -נג

קומות  2ספסל המתנה אזור תערוכה 

3-7 

 1 17א -נג

 
ר ויודגש כי מינהל התכנון אינו מתחייב לרכוש את כל הפריטים המפורטים לעיל, יובה

 הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 

י יובהר ויודגש כי בטרם תחילת ביצוע השירותים מחויב הספק הזוכה להגיע למשרד
 מינהל התכנון בכדי לבצע מדידות.

 
 צועכניות מעודכנות לביתלהעביר לאישור האחראי במינהל התכנון  על הספק הזוכה

 .בטרם תחילת הביצוע
 

במסגרת מכרז זה יידרש הזוכה להוביל את כל פרטי הריהוט  – והתקנההובלה  1.2.2.2
בניין  במשרדי מינהל התכנון בבית השנהב , לרבות ביצוע התאמות ככל ויידרשו,ולהתקינם

c  ירושלים, בהתאם למיקומים במפרט האדריכלי. 12בית הדפוס , ברחוב 

שאינם  , לרבות תיקוניםכוללתבמסגרת מכרז זה יידרש הזוכה למתן אחריות  – תאחריו 1.2.2.3
 חודשים 24ה של לתקופלכל הריהוט המוזמן במסגרת מכרז זה,  ,נובעים מבלאי סביר

 ."(תקופת האחריותתום תקופת ההתקנה )להלן: "מ

 ימי עסקים מיום 7על הזוכה לבצע התיקון בתוך במקרה של צורך בתיקון כלשהו, 
 שנמסרה לו הודעה על ידי מינהל התכנון.

  :לוח זמנים 1.2.2.4

ספק ולהתקין את כל פרטי הריהוט בהתאם לתכנית האדריכלית לייצר, לעל הזוכה 
על הפריטים המבוקשים מאת מינהל התכנון הודעה בכתב בהתאם לולמיקומי הפריטים 

  .עבור כל פריט ומועד האספקה המבוקש
מיום  יום 34קה והתקנה של ספסל המתנה לא יעלה על יצוין כי פרק הזמן לייצור, אספ

יום  04שולחנות לא יעלה על ופרק הזמן לייצור, אספקה והתקנה של  מתן הודעה כאמור,
 "(תקופת ההתקנהמיום מתן הודעה כאמור )להלן: "

במועד יובהר כי נוכח הדחיפות והצורך על הספק להשלים את מלוא ההתקנות של הריהוט 
עיף יינתן בונוס כמפורט בס "פריטים בעדיפות"הקדמת מועדי אספקת , עבור שנקבע

 .2.3.2ינוכה קנס כמפורט בסעיף  "כל פריטועבור כל עיכוב במועדי אספקת " 2.3.1
עבור התקנת כל פריט לשביעות רצון מינהל התכנון יינתן אישור בכתב מאת האחראי 

 .מטעם מינהל התכנון
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 תקופת ההתקשרות 3./

, בכפוף לסיום הליכי המכרז ולחתימת 2418ילת מתן השירותים הינו ספטמבר מועד משוער לתח
 ."(תקופת ההסכם)להלן: " ועד לתום תקופת האחריותמורשי החתימה על ההסכם 

 

 בקרה ומעקב 3./

דיווחים תקופתיים על דרך ביצוע העבודה והתקדמותה, במועדים  מינהל התכנוןהזוכה יעביר ל /.3./
כן דיווחים מיוחדים לפי דרישה, וכן יאפשר לנציגי מטעם מינהל , וובמתכונת אשר יסוכמו עימו

 התכנון לפקח על האמור.
הזוכה ידווח מיידית לאחראי המקצועי על אירועים מהותיים הקשורים במתן השירותים, לרבות  3.0./

לכה על ביצוע , וכן אירועים אחרים שיש להם השאי עמידה בלוחות זמניםתקלות ושיבושים, 
 ים במכרז זה.השירותים הנדרש

 

 שימוש בתוכנות מחשב 0./

הזוכה יעשה שימוש אך ורק בתוכנות מחשב חוקיות, ולצורך כך עליו לחתום על נספח ד' למסמכי 
 המכרז.

 

 בטחון 1./

אך ורק עובדים אשר יאושרו במשרדי מינהל התכנון רשאי להעסיק בביצוע העבודה הספק הזוכה  /.1./
 ערך סייבר חירום וביטחון במשרד האוצר.ע"י קב"ט הביטחון של המזמין ובהתאם להנחיות מ

ם הספק שיתקינו את הריהוט במשרדי מינהל התכנון או יבצעו עבודות תחזוקה ותיקוני עובדי 1.0./
יעברו בדיקה ביטחונית של מערך סייבר חירום וביטחון משרד האוצר במשרדי מינהל התכנון, 

 (. יאסגב' רחלי ד –)את טפסי הבדיקה ניתן לקבל מאיש הקשר במכרז זה 
 לא תחל עבודת הזוכה לפני אישור עובדיו על ידי מערך סייבר חירום וביטחון במשרד האוצר. 1.3./
עובד של הזוכה שלא יהיה ברשימת העובדים המאושרים לא תאושר כניסתו לעבודה במתקני  1.3./

 .מינהל התכנון
ות , ייעשה באמצעהובקבלת אישורי הכניסה לעובדים אל הספק הזוכההטיפול באישור עובדי  1.0./

את רשימת העובדים שבדעתו להעסיק עם הטפסים  הזוכהקב"ט המזמין ולצורך כך יגיש 
ימים לפני המועד להתחלת ביצוע  14 –לנספח זה, לא יאוחר מ  2המתבקשים בהתאם לסעיף 

 :שלהלן: רשימת העובדים תוגש עפ"י הטבלה ההתקנה במשרדי מינהל התכנון

 כתובת מלאה שם פרטי שם משפחה מס' ת.ז.

    

 

לקב"ט את הפרטים  ספקלהעסיק עובדים נוספים, יגיש ה ספקאם במהלך ביצוע העבודה יבקש ה 1.1./
 משבוע ימים לפני המועד שבדעתו להתחיל להעסיקם באתר0י המזמין. –עליהם, לא יאוחר מ 

הזוכה מתחייב להיות קשוב להוראות הביטחון אשר נרשמו בנספח זה ובנוסף להוראות הספק  1.1./
 יטחון החלות באתר0י המזמין.והנחיות הב
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 התמורה - 0פרק 
 הנחיות /.0

התמורה עבור השירותים המבוקשים תהיה בהתאם להצעת המחיר שתוגש על ידי המציע  2.1.1
 בהתאם לטופס ההצעה המצורף כנספח א'.

תהיה נקובה בש"ח ותכלול את כל הצעת המחיר תהיה בגין כל אחד מהרכיבים הנדרשים ו 2.1.2
כלול את כל הוצאות הספק ובכלל זאת, יסופי ו מוצע יהיה הסכום ההמיסים למעט מע"מ. 

הובלה אריזה, מיסים, תשלומים סוציאליים למיניהם, ביטוח לסוגיו השונים, עלות ייצור, 
שירותי משרד, הדפסות, צילומים, , מתן אחריות לפריטי הריהוטמינהל התכנון,  לאתר

ות אחרות של הספק, לרבות רווח ו"חות, נסיעות, ביטול זמן וכל הוצאות ישירות ועקיפד
 קבלני.

 הצעת מחיר לא שלמה ו0או מותנית ו0או מסויגת עלולה לפסול את ההצעה על הסף. 2.1.3

 

 הצמדות 0.0

 .הצמדותכל תישא  לאהתמורה נשוא מכרז זה 

 

 בונוס1קנס 0.3

הודעה על ככל ויוגדרו. , ים שיוגדרו בעדיפותפריטמספר בכוונת מינהל התכנון לקבוע  2.3.1
פריטים )להלן: "בעת החתימה על ההסכם בעדיפות יימסרו לזוכה בכתב  פריטים שיוגדרו

 "(.בעדיפות

לשביעות רצון  שיותקנו במשרדי מינהל התכנון, ככל שיוגדרו, ו"פריטים בעדיפות" עבור 2.3.2
 יינתן בונוס בכפוף לאמור להלן: האחראי מטעם מינהל התכנון,

-, יינתן בונוס השווה לנהל התכנוןימים מהמועד הנקוב בהודעת מי 7הקדמה של לפחות בגין 
החל מיום  עבור כל יום הקדמה ,מערך הפריט, בהתאם להצעת הספק הזוכה במכרז 1%

 ., וכמפורט בדוגמא שלהלןבונוס 14%, ועד למקסימום של ההקדמה הראשון

 

מספר ימי הקדמה ממועד האספקה שנקבע בהודעת 
 מינהל התכנון

בהתאם לערך  גובה הבונוס
 הפריט

 4% ימים 4-0מה של הקד

 7% ימים 7הקדמה של 

 8% ימים 8הקדמה של 

 9% ימים 9הקדמה של 

 14% ימים ויותר 14הקדמה של 

 

שיותקן במשרדי מינהל התכנון לשביעות רצון האחראי מטעם מינהל התכנון  כל פריטעבור  2.3.3
ערך מ 1%-, ינוכה מהתמורה סך השווה למהמועד הנקוב בהודעת מינהל התכנון באיחור

החל מהיום הראשון  הפריט, בהתאם להצעת הספק הזוכה במכרז, עבור כל יום איחור
 קנס, וכמפורט בדוגמא להלן: 14%, ועד למקסימום של לאיחור
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ממועד האספקה שנקבע בהודעת  איחורמספר ימי 
 מינהל התכנון

 קנס בהתאם לערך הפריטגובה ה

 1% איחור של יום אחד

 2% איחור של יומיים

 3% ימים 3איחור של 

 4% ימים 4איחור של 

 1% ימים 1איחור של 

 0% ימים 0איחור של 

 7% ימים 7איחור של 

 8% ימים 8איחור של 

 9% ימים 9איחור של 

 14% ימים ויותר 14איחור של 

 

מסמכות המינהל לחלט את הערבות  עכדי לגרוכאמור אין במתן הקנס יובהר ויודגש כי 
 זמנים הנדרש.-עמוד הספק בלוחבמידה ולא י

אישור בכתב של האחראי מטעם מינהל התכנון בדבר קבלת הפריט לשביעות רצון מינהל  2.3.4
 התכנון, הינו תנאי לחישוב גובה הבונוס0קנס.

 

 אופן התשלום 0.3

כמפורט במפרט מכרז זה על נספחיו כנדרש  פרטי הריהוטמינהל התכנון ישלם לזוכה עבור  2.4.1
לאחר השלמת ההתקנה הזוכה, -עה ע"י המציעהמחיר שהוצ במכרז זה, בהתאם להצעת

 .במשרדי מינהל התכנון של כל הפריטים הנדרשים במכרז זה

כל התשלומים יבוצעו רק לאחר קבלת אישור של האחראי כי העבודה בוצעה לשביעות רצונו  2.4.2
 המלאה. 

 1.4.3התשלום יהיה בהתאם למועדי התשלום של החשב הכללי כפי שמפורט בהוראת תכ"מ  2.4.3
 "מועדי תשלום". –
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 מנהלה – 3פרק 
 טבלת ריכוז מועדים  /.3

 הפעילות
 המועדים

 שעה תאריך

  2.8.2418 המכרז פרסום יום

 14:44בשעה  9.8.2418 )לא חובה( כנס ספקים

 12:44 השעה עד 13.8.2418 הבהרה שאלות להגשת אחרון מועד

  24.8.2418 הבהרה לשאלות מענה מועד

 12:44 השעה עד 28.8.2418 הצעות שתלהג אחרון מועד

  29.8.2418-3.9.2418 משוער לביצוע סיור אצל לקוח0ות המציעמועד 

  מינהל התכנון רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון
 להגשת ההצעות הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי  הודעה בדבר דחייה כאמור תפורסם באתר
ובאתר האינטרנט של מינהל התכנון, על המציע מוטלת החובה לעקוב אחר שינוי המועדים או פרסום 

 כל הודעה אחרת.
 

 הגדרות 3.0

 ההגדרה המונח
 במינהל התכנוןתקציבים והון אנושי אגף  עורך המכרז

 תנאיו וחלקיו. מכרז זה על נספחיו, דרישותיו,  המכרז 
יחידת סמך במשרד האוצר שהינה הגורם המקצועי בתחום התכנון  מינהל התכנון

והבניה בממשלת ישראל.  בכל מקום בו מצוין מינהל התכנון הכוונה 
הינה לגורם המקצועי הרלוונטי או לוועדת המכרזים של מינהל התכנון, 

 לפי עניין.
מורשי החתימה 
מטעם מינהל 

 התכנון

 מינהל התכנון וחשבת מינהל התכנוןמנהלת 

 .על נספחיו ,הסכם ההתקשרות לאספקת השירותים המצורף למכרז זה הסכם ההתקשרות
 תשובת מציע למכרז על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו. הצעה

חברי צוות הממונים על ידי ועדת המכרזים לטפל במנהלת המכרז,  ועדת המשנה 
ות הבדיקות והבחינות בכל שלב במכרז. בוועדת ולהביא בפניה את תוצא

 המשנה יוכלו לכהן יועצים חיצוניים על פי הצורך.
מציע אשר ייבחר על ידי ועדת המכרזים לספק את השירותים לפי מכרז  זוכה

 זה.
 זה. הצעה למכרז מי שמגיש  מציע
 –ית והסכם זה על ביצוע התכנ מינהל התכנוןהאחראי המקצועי מטעם   נהל התכנוןימ נציג

 האו מי שימונה על יד  -רחלי דיאס גב' 
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 תנאי סף 3.3

 :שעומד בדרישה הבאהרשאי להגיש הצעה למכרז זה מי 

 .1970-המציע בעל אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו /.3.3
בייצור,  והמועד האחרון להגשת הצעות 102411ניסיון קודם מוכח בין המועדים המציע בעל  3.3.0

ספקה ובהתקנה של ריהוט משרדי, על פי תכנית אדריכלית שהוכנה מטעם הלקוח, עבור בא
לכל פרויקט )יש לצרף  (כולל מע"מ)₪  214,444פרויקטים שונים, בסכום של לפחות  2לפחות 

 אישור רו"ח(.
פריטי הריהוט על המציע להתחייב לעמוד בכל דרישות המכרז, לרבות יכולת לספק את כל  3.3.3

 אם לתכניות האדריכליות ובמועד שנקבע במכרז זה.הנדרשים בהת
 
 )הגשה( ערבות הצעה 3.3.3

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית או המחאה בנקאית או ערבות מחברת 
-עצמה( שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עלביטוח ישראלית )חתומה על ידי חברת הביטוח 

שהוצאה על שמו של המציע כפי שהוא  1981 -פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א
בתוקף עד ליום ₪  22200,נהל התכנון, בסכום של ימופיע בנספח א' למכרז לפקודת מ

 .הערבות תוגש בנוסח המפורט במסמכי המכרז 01.0./02.

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה 3.3

 להלן המסמכים שעל המציע לצרף להצעה:

 סוג האישור1מסמך
מציע שהינו 

 יחיד
נו מציע שהי
 תאגיד

 :11./-התשל"ו, אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אישור פקיד מורשה, רואה חשבון המבקר או יועץ מס החיצוני 
למציע, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס 

, או 1971 –הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 
וח לפקיד שומה על הכנסותיו שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדו

וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס 
במקרה שאין למציע אישור כאמור, הוא לפי חוק מס ערך מוסף. 

 מתחייב להמציא אישור זה כתנאי לחתימת ההסכם.

X X 

 תעודת רישום תאגיד
 ושמות ופרטי מנהלי התאגיד. העתק מתעודת רישום תאגיד

 X 

 היעדר חובות לרשם החברות ח חברה לעניין נס
על המציע שהינו חברה0שותפות רשומה  לצרף להצעתו  נסח 
חברה0שותפות  עדכני  מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר 
האינטרנט של רשות התאגידים שכתובתו 

ov.il/MOJHeb/RashamHachvarotwww.justice.g. 
במידה ולמציע אין בנמצא נסח המאשר את הנ"ל, יהיה עליו 
להעביר כתנאי לביצוע ההתקשרות עמו, אם יוכרז כזוכה במכרז, 
נסח עדכני אשר לא מצוינים בו חובות אגרה שנתית לשנים 
שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה. בנוסף וועדת המכרזים תוודא 

נסח כי המציע הנו חברה מפרת חוק או שהיא כי לא מצוין ב
 בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

 X 

  מורשי החתימה מטעם המציעהצהרה לעניין זהות טופס הצעה ו
הצהרה של המציע חתומה על ידי מורשה0י החתימה מטעמו של 
המציע, בפני עורך דין, בדבר המורשים להתחייב בשם המציע על 

  .פי דין

 

X 

 (א' נספח)
 

X 
 (א'נספח )

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
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 סוג האישור1מסמך
מציע שהינו 

 יחיד
נו מציע שהי
 תאגיד

 טופס הצעה כספית
X 

 (/א'נספח )
 

X 

 (/א'נספח )
 

תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר 
 מינימום

תצהיר בכתב של מורשה0י חתימה מטעמו, בפני עורך דין, בדבר 
, 1991-היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א

 .1987 –התשמ"ז  ולפי חוק שכר מינימום,

X 

 (נספח ב')
X 

 (נספח ב')

 עסק בשליטת אישה
על מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים )מספר 

)להלן: "התיקון לחוק"(, לעניין עידוד נשים  2442 –(, התשס"ג 11
בעסקים, להגיש אישור  לפיו העסק הוא בשליטת אישה )על 

שליטת אישה"; משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק ב
 "אישור"; ו"תצהיר" ראה התיקון לחוק(.

 
X 

 (ג'נספח )

 מענה לשאלות הבהרה
 יש לצרף מענה לשאלות הבהרה חתום על ידי המציע 

 תאגיד( -יחיד; חתימה+חותמת  -)חתימה 
X X 

 X תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות
 )נספח ד'(

X 
 )נספח ד'(

 X ערבות הגשה
 '()נספח ה

X 
 '(ה)נספח 

 X X 3.3.0אישור רו"ח לפיו המציע עומד בתנאי הסף שבסעיף 

 
אי הגשת ההתחייבויות והאישורים כנדרש לעיל עלולה למנוע בחינת הצעת המציע ועלולה לפסול את 

 ההצעה על הסף.
 

 כנס ספקים 3.0
נהל יממשרדי כניסה ללעיל, ב 3.1כנס ספקים יתקיים במועד המפורט בטבלה שבסעיף  /.3.0

 . , ירושליםC, גבעת שאול, בניין בית השנהב, אגף 12בית הדפוס  התכנון, רח'
 חובה. אינהספקים הכנס ההשתתפות ב 3.0.0

 
  הבהרהשאלות הגשת  3.1

אלקטרוני בדואר רחלי דיאס הגב'  קשרת הלאשמציעים רשאים להגיש שאלות  /.3.1
rachelidi@iplan.gov.il 3.1פורט בטבלת ריכוז מועדים בסעיף עד למועד המ. 

אשת הקשר  תקבלו אצלבאחריות המציע לוודא באמצעות הדואר האלקטרוני כי שאלותיו ה 3.1.0
 למכרז.

 הניתנים לעריכה במבנה הבא: WORDהשאלות יוגשו בקבצי  3.1.3
 

 השאלה הסעיף במכרז מס'

   

הל התכנון התשובות, המחייבות את עורך המכרז, תתפרסמנה באתר האינטרנט של מנ 3.1.3
מענה עורך המכרז לשאלות מציעים,  -הכותרת מכרזים תחת  www.iplan.gov.ilשכתובתו: 

 .3.1 עיףבמועד המפורט בטבלת ריכוז מועדים בס 102418למכרז מספר 

עם יחד  ולהגישו שהתפרסם בהתאם למפורט לעיל על המציע לחתום על המענה לשאלות כפי 3.1.0
 תאגיד(. -יחיד, חתימה + חותמת  -, חתום על ידו )חתימה הצעתו למכרז

mailto:rachelidi@iplan.gov.il
mailto:rachelidi@iplan.gov.il
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 אופן הגשת ההצעה   3.1
אטומה אחת, ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי חיצוני הגיש באריזה את ההצעה יש ל /.3.1

 ."102418 אחר. על האריזה ירשם "הצעה למכרז מספר

 עותק, זהים לחלוטין(. בכל יםהעתק שניר" ו"מקו עותק) עותקים ההצעה תכלול שלושה 3.1.0
לעיל וכן את כל המבוקש  3.4 בסעיףהכולל את כל המסמכים המפורטים מענה המציע  יאוגד

 ".102418 יירשם: "מענה למכרז מספר עותק. על כל בנספח א'

 נפרדת. את הצעת המחיר יש להגיש במעטפה סגורה 3.1.3

 סגורה במעטפה תוגש לא המחיר הצעת אשר מציע הצעת הסף על תפסול המכרזים ועדת 3.1.3
 לא הסף בתנאי שעמדו ההצעות בכל המחיר והצעות במידה יחול לא לעיל האמור. ונפרדת

 . נפרדת במעטפה הוגשו

 את ההצעה על כל מסמכיה יש להגיש בשפה העברית. 3.1.0

, 12בית הדפוס רח' את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים אשר נמצאת במנהל התכנון,  3.1.1

זאת, , ליד עמדת המאבטחיםקומת כניסה , ירושלים, Cגבעת שאול, בניין בית השנהב, אגף 
לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת ריכוז 

 . לעיל 3.1בסעיף  המועדים

הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים,  3.1.1
 כמפורט בטבלת ריכוז המועדים, לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.

מוצע למציעים להיערך לכך  יתכנו קשיים בנגישות למנהל התכנון ו0או במציאת מקום חנייה. 3.1.1
 בהתאם.

הגשת ההצעה חתומה מהווה ראייה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי  ..3.1
על נספחיו, הבין את האמור  למכרזהסכם ההתקשרות המצורף את וונספחיהם המכרז 

 תו הבלתי מסויגת.במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמ

 תוקף ההצעה  3.1
 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  0ההצעה תהיה בתוקף עד 

 ועדת המכרזים רשאית להאריך מועד זה.

 

 זכויות עורך המכרז  ..3
 בקשת הבהרה /...3

עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לצורך קבלת הבהרות על הצעתם ו0או 
 ת מכרזים ועקרונות דיני המכרזים.השלמות, הכל בהתאם לחוק חוב

 אי קבלת הצעת המציע 0...3

מתחייב לקבל את הצעת המציע או כל הצעה שהיא בשלמותה או חלקים  מינהל התכנון אינו
 .ועדת המכרזיםהבלעדי של  הממנה. כל הכרעה בנושא זה או אחר נתונה לשיקול דעת

 ביטול המכרז 3...3

באם לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש.  רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, מינהל התכנון
אשר הגישו  מציעיםשלח לכל הביטול המכרז תהודעה על יבוטל המכרז לפני בחירת זוכה, 

 .הצעות למכרז

אחר  ףמשתתהמציעים או כל לפצות את  , לא יהיה חייב מינהל התכנוןבמקרה של ביטול
 .בכל צורה שהיא, מכרזב

 אי שלמות ההצעה 3...3

י שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי רשאמינהל התכנון 
 .סף תנאי בשל היותו או ראוימונע הערכת ההצעה כ מינהל התכנוןהמכרז, אשר לדעת 
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 כללי 0...3

 .אין באמור במכרז זה כדי לגרוע מסמכויות ועדת המכרזים בהתאם לכל דין

 ועל ההצעהמפרט בעלות על ה 2/.3

 בעלות על המכרז ושימוש בו /.2/.3

לצורך הגשת הצעה בלבד. אין  מציע, אשר מועבר לעורך המכרזנו הרוחני של יזה הוא קני כרזמ 
 .ת המציעלעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצע

 . מציעוהמידע שבה הם קניינו הרוחני של ה מציעהצעת ה 

עות הצלקבלת  זוהזמנה , אלא לצורכי מציעמתחייב לא לעשות שימוש בהצעת ה מינהל התכנון 
 או באם יתחייב הדבר על פי כל דין.

 עיון בהצעת המציע  – צד שלישי 2.0/.3

 "תקנות חובת המכרזים"( -)להלן 1993 -חובת המכרזים, התשנ"ג בהתאם לתקנות  3.9.2.1
בהצעת הזוכה. ועדת במסמכי שונים ושלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין  ציעיםמ

ים שלא זכו במכרז, כל יעמצשיקול דעתה, להציג בפני ל פי רשאית, ע אהמכרזים תה
מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת 

 .המכרזים חובתלעמוד בתקנות 

מציע יציין מראש אלו חלקים בהצעתו יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי.  3.9.2.2
י שיקול דעתה, ויובהר, כי על אף האמור לעיל ועדת המכרזים תהא רשאית, וזאת על פ

להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה אינו מהווה סוד מקצועי 
או מסחרי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חוק חובת המכרזים. עורך המכרז רשאי 

 לגבות אגרה עבור עיון.

 המחאת זכות או חובה  2.3/.3

ו0או מההסכם שיחתם  זה מכרזמאינו רשאי להמחות לאחר כל זכות או חובה הנובעת מציע ה 
ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי  מראש ובכתבעורך המכרז , אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת על פיו

 כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הזוכהמינהל התכנון ; ניתנה הסכמת של מינהל התכנון
 ה.מכרז זמהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי 

 בגין חתימה על ההסכם זוכהות ואישורים שיידרשו מההתחייבוי //.3

ימי עבודה מיום קבלת הודעה  7את כל המסמכים הבאים, תוך  מינהל התכנוןהזוכה ימציא ל /.//.3
 על זכייה במכרז:

 תעודת עוסק מורשה;  3.11.1.1

 ;אישור על כיסוי ביטוחי כפי הנדרש על פי ההסכם 3.11.1.2

 ערבות ביצוע כפי הנדרש על פי ההסכם. 3.11.1.3

כולל את כל האישורים הבאים )או כל טופס ומסמך אחר שיידרש טופס פרטי ספק ה 3.11.1.4
 על ידי המשרד(:

 אישור על ניכוי מס במקור; 3.11.1.1.1

 אישור על ניהול ספרים; 3.11.1.1.2

 חשבונית מס לדוגמא; 3.11.1.1.3

 צילום המחאה או אישור בנק על ניהול חשבון. 3.11.1.1.4

עותקים  2ימי עבודה מיום קבלת הסכם לחתימה,  7מינהל התכנון תוך הזוכה ימציא ל 0.//.3
 ;ם על ידומיההסכם חתו( של )מקור

 .זכייהבמועד עלולה לגרום לביטול ה המצאת המסמכים הנ"לאי  3.//.3

 הזוכה מתחייב לחדש את כל האישורים המפורטים בסעיף זה במהלך תוקפו של ההסכם. 3.//.3
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 הליכים בגמר ההתקשרות 0/.3

לעבודתו הנוגע  בצורה מסודרת את המסמכים והחומרהזוכה יעביר  ,בתום תקופת ההתקשרות 
 מטעם מינהל התכנון ובתיאום עימו.האחראי המקצועי  לידישוא מכרז זה נ

 מובהר בזאת כי הכוונה הינה לכל מסמך כתוב ולכל מידע רלוונטי שנאגר במשרדי הזוכה. 

 

  סמכות השיפוט 3/.3

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך  
 תי המשפט המוסמכים בירושלים., תהיה בבוניהול
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 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה - 3פרק 
 

 :שלבים בבחינת ההצעות /.3

 הערכת ההצעות תתבצע לפי השלבים הבאים:

 בחינת ההצעה עפ"י תנאי הסף.  –שלב ראשון  4.1.1

 .ההצעהאיכות הערכת  – שלב האיכות 4.1.2

 .בחינת הצעות המחיר –שלב העלות  4.1.3

 והעלות וקביעת ההצעה הזוכה.יכות שקלול ציוני הא –שלב סופי  4.1.4

הנדרשות באשר ו0או השלמות שמורה הזכות לבקש מהמציע את כל ההבהרות  למינהל התכנון 
 בהצעתו. שנכללווהאיכות למרכיבי העלות 

 

 האיכות תיבחן על פי הפרמטרים הבאים: 3.0

 רכיבי משנה מרכיב
משקל 
 הרכיב

ניסיון 
 המציע

 והמועד האחרון להגשת הצעות 102411ניסיון קודם מוכח בין המועדים 
בייצור, באספקה ובהתקנה של ריהוט משרדי, על פי תכנית אדריכלית 

לכל )כולל מע"מ( ₪  214,444שהוכנה מטעם הלקוח, בסכום של לפחות 
 פרויקט.

 
נק' ועד למקסימום  1עבור כל פרויקט, החל מהפרויקט השלישי יינתנו 

 נק' 34של 
נק'  14)כולל מע"מ( יינתנו ₪  1,444,444מעל עבור כל פרויקט בהיקף של 

 נק' 24ועד למקסימום של 
 

 יובהר כי לא יינתן כפל ניקוד עבור אותו פרויקט.
"לקוח חוזר" ובלבד עבור " הוא גם פרוייקטיובהר כי לצורך סעיף זה "

, וכל אחת נפרדותשהשירותים עבורו ניתנו במסגרת התקשרויות 
 יל.מההתקשרויות עומדת בתנאי לע

14 

שנות 
 אחריות
 נוספות

נקודות ועד  1חודשים, יינתנו  24 –עבור כל שנת אחריות נוספת מעבר ל 
 נקודות 11למקסימום של 

11 

 המלצות
)*( 

מבין  התרשמות משביעות רצון משיחות עם ממליצים0 אנשי קשר
 מזמיני השירות0עורכי התכנית האדריכלית.

11 

התרשמות 
איכות מ

הריהוט 
שסופק על 
ידי המציע 

)**( 

אצל מזמיני התרשמות מאיכות הריהוט המשרדי על פי סיור במשרדים 
עבורם ייצר, סיפק והתקין הספק ריהוט משרדי העומד בתנאי השירות 

 הסף למכרז זה
24 

 144%  סה"כ

פעמים, ממליץ בהתאם לפרטים שהועברו על ידי המציע,  3)*( יובהר כי ככל ולא ניתן לאתר במשך 
 עבור ממליץ זה. 2יון יינתן צ
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ה ביותר ברכיבים של ניסיון ( המציעים, ככל שיהיו כאלה, בעלי ציון האיכות הגבו0) שתחמ)**( 
התרשמות מאיכות הריהוט שסופק על ידי והמלצות, יעברו לשלב המציע, שנות אחריות נוספות 

  המציע.
כות הריהוט שסופק על ידי התרשמות מאי, על פי שיקול דעתו, להעלות לשלב מינהל התכנון רשאי

 הצעות נוספות.  המציע,
 

 קביעת ציון האיכות 3.3

( ושאר 44%ההצעה עם ציון האיכות הגבוה ביותר תקבל את מלוא הניקוד של מרכיב האיכות )
 ההצעות יקבלו ניקוד ביחס להצעה זו.

 

 ותבדיקת עלות ההצע -העלות שלב  3.3

משנה המקצועית לבחינת ההצעות, בגמר בדיקת איכות ההצעות ואישור פרוטוקול ועדת ה 4.4.1

  .יפתחו מעטפות הצעות המחיר של הצעות

ושאר ההצעות יקבלו ( 04%)ההצעה הזולה ביותר תקבל את מלוא הניקוד של מרכיב העלות  4.4.2

 ניקוד ביחס להצעה זו.

 

 :הזוכה קביעת ההצעה –לב סופי ש 3.0

 ההצעות יוערכו לפי יחס איכות0עלות הבא: 4.1.1

 .44% -משקל מרכיב האיכות 

 .04% -משקל מרכיב העלות 

 שיקלול שני הציונים יהווה את הציון הכולל להצעה. 4.1.2

 .הגבוה ביותר בתום השלב הסופי תהיה ההצעה הזוכההכולל הציון  בעלתההצעה  4.1.3

ועדת המכרזים רשאית לקבוע הצעות נוספות כ"כשירים נוספים" והצעות אלה יעמדו בתוקף  4.1.4

 "כשיר נוסף".כ חודשים מיום מתן הודעה על קביעת הצעה 0
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 טופס ההצעה –נספח א' 

 המציע פרטי  ./

  המציע שם 
הכתובת הרשמית של משרדי הקבע של 

 , טלפון, פקסהמציע
 

  סוג התארגנות
  מספר מזההת"ז 0 

איש קשר מטעם 
 למכרז המציע

  שם מלא
  תפקיד

  טלפון משרד
  טלפון נייד

  דוא"ל
מורשה0י 

החתימה מטעם 
 המציע 

דוגמת חתימה  ת.ז. תפקיד שם מלא
 וחותמת

    

דוגמת חתימה  ת.ז. תפקיד שם מלא
 וחותמת

    

 

 

 תקופת אחריות נוספת .0

 24-)יש להשלים( מעבר ל ________הנני מתחייב לספק תקופת אחריות נוספת של 
 חודשים הנדרשים במכרז.
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 ניסיון מקצועי של המציע  .3
 

לשם מתן ציון  איכות )בהתאם לאמות המידה הקבועות בפרק ו, לצורך בחינת עמידה בתנאי הסף למכרז 2.3.3בסעיף נו המקצועי על פי הנדרש ע לפרט את ניסיומציעל ה
 למכרז(, בטבלה שלהלן: 4
 

שם מזמין  מס'
 השירותים

פירוט היקף כספי של 
 הריהוט שסופק

יש לצרף אישור )
 (רו"ח

האם הריהוט יוצר על 
ית פי תכנית אדריכל
 מטעם הלקוח

 כן1לא

מועד אספקת 
 המוצרים

 
 יש לפרט חודש1שנה

 פרטי אנשי קשר
 מטעם המזמין

פרטי האדריכל עורך 
 התכנית

 טלפון תפקיד שם טלפון תפקיד שם

1  
 

         

2  
 

         

3  
 

         

4  
 

         

1  
 

         

0  
 

         

7  
 

         

8  
 

         

9  
 

         

14  
 

         

: משרד רשאי לפנות אל אנשי הקשר, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתו, הן לצורך בחינת עמידת בתנאי הסף והן לצורך מתן הערה
 ציוני איכות.
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 אישור 

 
אני הח"מ __________________, ת"ז _____________, מורשה החתימה 

הה ______________ )להלן: "המציע"(, מטעם _______________ מספר מז
לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, כפי שפורסמו באתר האינטרנט של 

 מנהל התכנון מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
. אני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל דרישות ותנאי המכרז, והם מקובלים עלי ללא /

 כל הסתייגות.
ם שמולאו על ידי במסמכי ההצעה הם נכונים . אני מצהיר כי המידע והנתוני0

 ושלמים.
 1. הצעתי היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך 3

 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
לרבות יכולת לספק את כל  .. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות המכרז ללא יוצא מהכלל3

 תכניות האדריכליות ובמועד שנקבע במכרז זה.פרטי הריהוט הנדרשים בהתאם ל
ימים  1ים הנדרשים תוך . במידה ואזכה במכרז אני מתחייב להמציא את כל המסמכ0

ומיום קבלת הודעת הזכייה ובכלל זה, הסכם חתום, ערבות ביצוע, פוליסת ביטוח 
 בהתאם לדרישות המכרז והחוזה וכל מסמך אחר שיידרש.

 
 חותמת חתימה + תאריך המציעשם 

 
 

  

 
 

  אישור

 

הנני מאשר כי ביום ____________ הופיע1ו בפני, עו"ד ___________, ה"ה 
______________, נושא ת.ז. מס' _____________

 ה1ים מורשו1המוכר1ים לי באופן אישי ואשר הינ _______________________
ואחרי , , מספר מזהה _________________ ______________חתימה בשם 

שהזהרתי אותו1ם כי עליו1הם להצהיר אמת וכי יהיה1ו צפוי1ים לעונשים הקבועים 
 .בפני בחוק אם לא יעשה1יעשו כן, אישר1ו נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם1מו עליה

 
 טלפון כתובת שם עורך הדין

  
 

 

 חתימה וחותמת מס. רישיון תאריך
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 הצעת מחיר לביצוע העבודה - /נספח א'
 יש להגיש במעטפה סגורה נפרדת()

 לכבוד 
 משרד האוצר - מינהל התכנון

 א.ג.נ.,

  102/1/הצעת מחיר למכרז מס' הנדון: 
 התקנת ריהוט משרדי עבור מינהל התכנוןלו האספקייצור, לל

_____, ת"ז _____________, מורשה החתימה _הח"מ _____________ אני .1
לאחר __________ )להלן: "המציע"(, מטעם _______________ מספר מזהה ____

נהל ישקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, כפי שפורסמו באתר האינטרנט של מ
מתחייב ליתן את כל השירותים הנדרשים במכרז זה, הכל בהתאם להוראות התכנון 

מכרז זה על נספחיו ובכלל זה בהתאם להוראות ההסכם שצורף למכרז על נספחיו, 
 .המציע אם יזכה במכרז אשר ייחתם על ידי

 
, במכרזידוע לי כי מינהל התכנון אינו מתחייב לרכוש את כל הפריטים המפורטים  .0

 הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 
המבוקשים  הריהוטאספקת כל מתכבד להגיש את הצעת המחיר של המציע להנני  .3

 במכרז זה:
כנית מס' ת שם הפריט

 אדריכלית

מחיר לפריט 

 בש"ח

 כמות

 פריטים

 סה"כ

  1    1א -נג שולחן ישיבות 

  1  8א -נג שולחן ישיבות

  31  לנדרשבהתאם  שולחן פריק 

  1  11א -נג שולחן ישיבות 

  1  13א -נג שולחן ישיבות 

  1   18א -נג שולחן מזכיר ועדה

  1  3א -נג ספסל המתנה 

  1  1א -נג ספסל המתנה

  1  4א -נג ספסל המתנה

  1  2א -נג משולש ספסל המתנה 

  1  9א -נג 1ספסל המתנה אזור 

  0  10א -נג 3ספסל המתנה אזור 

  1  17א -נג 2ספסל המתנה אזור  

  סה"כ לא כולל מע"מ

  מע"מ

  סה"כ כולל מע"מ

 
 חתימה + חותמת תאריך המציעשם 

 
 

  



                                            מינהל התכנון
 שרד האוצרמ 

 לייצור, לאספקה ולהתקנת ריהוט משרדי עבור מינהל התכנון 102/1/מכרז מס' 

 21 

תצהיר היעדר הרשעות לפי חוק  -נספח ב' 
 םעובדים זרים וחוק שכר מינימו

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

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר0ה בזה כדלקמן:
"( המבקש המציע" :הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן

נהל ימעבור התקנת ריהוט משרדי לאספקה וייצור, לל 102418 רפמס התקשרותלהתקשר עם עורך 
 . אני מצהיר0ה כי הנני מוסמך0ת לתת תצהיר זה בשם המציע. התכנון

-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "
סברה לי משמעותו של מונח "(. אני מאשר0ת כי הוחוק עסקאות גופים ציבוריים"  :)להלן 1970

 זה וכי אני מבין0ה אותו. 
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  – "עבירה"משמעותו של המונח 

, ולעניין עסקאות לקבלת 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א
, גם עבירה על 2411-של דיני העבודה, התשע"בלחוק להגברת האכיפה  2שירות כהגדרתו בסעיף 

 הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  עד למועד האחרון להגשת ההצעות  ביותר משתי עבירות לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו
התקנת לאספקה וייצור, לל 102418מספר  התקשרות"( מטעם המציע במועד להגשה)להלן: "

 .נהל התכנוןימעבור ריהוט משרדי 

  לפחות  וחלפה שנה אחת בפסק דין  ביותר משתי עבירות הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו
 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  ה שנה אחתולא חלפ בפסק דין  ביותר משתי עבירות הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו 
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 
 חתימה+חותמת תאריך המציעשם 

   
 

 אישור

הנני מאשר כי ביום ____________ הופיע1ו בפני, עו"ד ___________, ה"ה 
______________, נושא ת.ז. מס' _____________

 ה1ים מורשו1המוכר1ים לי באופן אישי ואשר הינ _______________________
, ואחרי , מספר מזהה _________________ ______________חתימה בשם 

שהזהרתי אותו1ם כי עליו1הם להצהיר אמת וכי יהיה1ו צפוי1ים לעונשים הקבועים 
 .בפני ליהבחוק אם לא יעשה1יעשו כן, אישר1ו נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם1מו ע

 
 טלפון כתובת שם עורך הדין

 
 

  

 חתימה וחותמת מס. רישיון תאריך
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אישור עו"ד כי העסק בשליטת  - נספח ג'
 אישה, ותצהיר נושאת השליטה

 לכבוד,
 ממשלת ישראל באמצעות מנהל התכנון

 
 .,א.ג.נ

 
 

________, אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______
"העסק"( מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי  -מספר מזהה _______________ )להלן 

 לעניין עידוד נשים בעסקים. 0220 –(, התשס"ג 0/בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים )מספר 

 חתימה תאריך מלאשם 
 
 

  

 
 

 

הגדרתו בחוק אני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כ
 ./1./ –הבנקאות )רישוי(, התשמ"א 

המחזיקה בשליטה בתאגיד ______________, מספר מזהה ___________ הינה גב' 
 ______________ מספר זהות ______________.

 טלפון כתובת עו"דשם 
 
 

  

 חתימה וחותמת מס. רישיון תאריך
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בתוכנות  תצהיר בדבר שימוש - 'דנספח 
 מקוריות

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר0ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר  .1
"(. אני מכהן המציע: "עם המזמין במסגרת מכרז זה )להלן

 כ_______________ והנני מוסמך0ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות  .2
מתן השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז ל 102418 לצורך מכרז מס'

 כהצעה הזוכה במכרז. 

 י דלעיל אמת. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהיר .3
 
 

_____________________ 
 חתימת המצהיר

 
 

 אישור עורך הדין
 

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר0ת כי ביום ____________ הופיע0ה בפני 
במשרדי ברחוב ___________ בישוב0עיר ______________ מר0גב' _____________ 

0המוכר0ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו0ה  שזיהה0תה עצמו0ה על ידי ת.ז._____________
כי עליו0ה להצהיר אמת וכי ת0יהיה צפוי0ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת0יעשה כן, חתם0ה 

 בפני על התצהיר דלעיל. 
 

 
_____________   ______________________             _____________

     
 חתימת עורך הדין               פר רישיון עורך דין חותמת ומס     תאריך     
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 נוסח ערבות הגשה -כתב ערבות  - 'הפח נס
 

 שם הבנק 0 חברת הביטוח:______________
 מס' טלפון: ________________________
 מס' פקס: _________________________

 לכבוד,
 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות מנהל התכנון

 .ג.נ,.א
 שקל חדש 00,222ערבותנו מס' _____________ ע"ס הנדון: 

 
עשרים )במילים: ₪  22200,אנו ערבים בזה   כלפיכם   לסילוק   כל   סכום   עד   לסך הכולל של 

אשר תדרשו מאת _____________________ )יש למלא את שם המציע כפי ₪(, אלף וחמש 
 ’מס"(, בכל הקשור למכרז החייבצעה למכרז( )להלן: "טופס הה -לנספח א'  'שמופיע בסעיף א

 .מינהל התכנוןריהוט משרדי עבור  לייצור, לאספקה ולהתקנת 102418

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה  11אנו מתחייבים לשלם לכם את הסכום הנ"ל, תוך 
כלפיכם טענת  אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון

הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום 
 האמור מאת החייב.

 . 01.0../02ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך  _________ועד לתאריך 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק 0 חברת הביטוח:

 __________________________________________: _____שם הבנק 1 חברת הביטוח

 : _________________________________________________מס' הבנק ומס' הסניף

 _________________________________________ כתובת סניף הבנק 1 חברת הביטוח:

ור בלבד למען הסר ספק, דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצרוף כתב ערבות זה כשהוא במק
 ולא באמצעות פקס, העתק צילומי או כיו"ב.

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה לצד שלישי.

 

 בכבוד רב,        
 

       _________  ____________           
 חתימה וחותמת      שם מלא   תאריך   
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 כםהס
 ________ש ________שנת שנערך ונחתם בירושלים ביום ____ לחוד

 
מינהל התכנון על ידי מורשי החתימה מטעמו שהם מנהלת מנהל התכנון וחשבת מינהל  בין:

 ("המינהלו0או " "מינהל התכנון" -התכנון )להלן 
 מצד אחד

 
באמצעות _____________________________________________________  לבין:

 " (תיםנותן השירו" –)להלן נציגיו המוסמכים לחתום מטעמו 
 מצד שני

 
ריהוט משרדי עבור מינהל  לייצור, לאספקה ולהתקנת 102418’ מסרז פנה במכ מינהלוה הואיל

 כנספח א'"( בהתאם למפרט שצורף להזמנה זו והמסומן בזה העבודה)להלן: " התכנון.
 ;("המפרט" או "המכרז" )להלן: ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה 

 
ר שעיין בכל הנחיות והוראות המכרז, הגיש את הצעתו כשהיא ונותן השירותים לאח והואיל

ומהווה  כנספח ב'והמפרט והצעה זו מצורפת בזה  מבוססת ומותאמת להוראות המכרז
 "(;הצעת נותן השירותיםחלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "

 
תבסס ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת נותן השירותים ועל בסיס נכונות הצהרותיו ובה והואיל

לקבל את הצעת נותן השירותים לביצוע  מינהל התכנון םעל הנתונים שבהצעתו הסכי
 העבודה;

 
ושני הצדדים החליטו שהעבודה תבוצע שלא במסגרת של יחסי עבודה הנהוגים בין  והואיל

עובד למעביד בין המשרד לבין עובדי נותן השירותים, אלא כאשר נותן השירותים פועל 
המעניק את שירותיו למינהל התכנון על בסיס קבלני, ומקבל את  כבעל מקצוע עצמאי,

תמורת השירותים כמתחייב ממעמד זה, בהתאם לתעריפים המיוחדים למתן שירותים 
 על בסיס קבלני;

 
התכנון יחתם הסכם בין מינהל יוכתנאי מוקדם לקבלת הצעת נותן השירותים נקבע כי  והואיל

 נאים, ההסכמות וההוראות בקשר עם העבודה;לבין נותן השירותים ובו יפורטו הת
 

 אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא ונספחים  /
המבוא להסכם זה על כל הצהרותיו וקביעותיו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויקרא  1.1

 עמו בד בבד.

 המפורטים להלן:' ד –א' מצורפים נספחים להסכם זה  1.2
 לקבלת הצעות על נספחיו )מסמכי המכרז(. ההזמנה מפרט  -  נספח א' 
במסגרת  התכנון מינהלהשינויים וההבהרות שניתנו ע"י   - 1נספח א' 

 עובר להגשת ההצעות לשאלותהתשובות 
 הזוכההצעת   -  נספח ב'

 ערבות ביצוע  -  'גנספח 
 נספח ביטוח  -  'דנספח 

סכם בד בבד חים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויש לקרוא את ההכל הנספ
 עימם.
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יגבר האמור  נותן השירותיםבמקרה של סתירה בין האמור במכרז לבין הצעת  1.3
 .במכרז

במקרה של סתירה בין תוכן הנספחים ותוכן הסכם זה, יגברו הוראות הסכם זה  1.4
 והנספחים יפורשו בהתאם.

 

 הגדרות מונחים 0
דם, אלא אם כן למילים ולביטויים שלהלן המשמעות הרשומה בצילצורך הסכם זה יהיו 

 :משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר

לקבלת הצעות על נספחיו לרבות השינויים  ההזמנהמסמך  - המכרז0המפרט 2.1
עובר להגשת  מציעיםבמסגרת התשובות ל מינהל התכנוןוההבהרות שינתנו על ידי 

 ההצעות. 

, כרזבמ כמפורט לאספקת ציוד משקיכל העבודות והפעילויות הנחוצות  - העבודה 2.2
 בהצעה ובהסכם זה.

לרבות  מינהל התכנוןהצעת נותן השירותים שנמסרה ל - נותן השירותיםהצעת  2.3
 .הבהרות להצעת נותן השירותים במידה וידרשו

 רחלי דיאס או  גב' -האחראי המקצועי מטעם המשרד על ביצוע הסכם זה  – האחראי 2.4
 .ן, או מי שימונה על ידדינה שרון

כנות מסחריות מסוג מוצר מדף, אשר זכויות היוצרים שלהן תו - תוכנות בסיסיות 2.1
 שייכות לספק מסוים, בהן יעשה נותן השירותים שימוש לצורך הסכם זה.

 לרבות כל מידע האצור במחשב או במאגרי מידע. - מסמך 2.0

כל מידע, ידע, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת,  - מידע 2.7
ן בכתב ובין בע"פ ו0או בכל צורה או דרך של שימוש ידיעות מסקנה וכל דבר אחר בי

בצורה חשמלית ו0או אלקטרונית ו0או אופטית ו0או מגנטית ו0או אחרת בין שהתגבש 
 לכדי תוצר שימושי ובין שהוא תוצר ביניים במסגרת תהליך הכנת תוצר שימושי.

ם העבודה, בין כל מידע אשר יגיע לידי נותן השירותים בקשר ע – סודות מקצועיים 2.8
אם נתקבל במהלך ביצועה או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 
מידע אשר יימסר ע"י מדינת ישראל או כל גורם אחר ו0או מי מטעמו של כל אחד 

 -מהנ"ל, ולרבות מידע שהוא סוד מסחרי כמשמעו בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט 
 ת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין., למעט מידע שהוא בגדר נחל1999

ופקודת  2447 -לרבות זכויות על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח  - זכויות קניין רוחני 2.9
, זכויות לפי פקודת 1907 - , זכויות לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז1924זכות יוצרים, 

, זכויות על פי פקודת הפטנטים והמדגמים, זכויות על פי 1972 -סימני מסחר, תשל"ב 
"סוד מסחרי" לפי חוק  -, זכויות ב1999 -חוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס 

 וזכויות אחרות במידע שאינו נחלת הכלל. 1999 -עוולות מסחריות, התשנ"ט 
 

 ותיםהצהרות נותן השיר 3
מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את נותן השירותים  3.1

את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו  מינהל התכנוןוהבינו וקיבל מנציגי  פרטהמ
לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי 

ק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים גילוי מספי-בקשר עם אי מינהל התכנון
 לביצוע השירות. יםאו לעובדות הקשור

 וודרישותי מינהל התכנוןמצהיר ומאשר בזה כי הבין את צרכי  נותן השירותים 3.2
מצהיר ומאשר  נותן השירותים .מכרז ובתכניות האדריכליות שצורפו אליוכמפורט ב

לו לבצע את  יםהמאפשריומנות, ומ , ידעבזה כי הינו בעל רקע מקצועי מתאים
, ההצעה ושאר הוראות הסכם זה, וכי יש בידיו הכלים, פרטעל פי המבעצמו השירות 

 מינהל התכנוןהידע, האמצעים והכישורים למלא באופן מדויק ומלא את דרישות 
מתחייב לפעול בכל הקשור  נותן השירותים ובהסכם זה על כל נספחיו. פרטבמ

 נותן השירותיםמו, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר. בביצוע הסכם זה, בעצ
מתחייב כי הכלים, הידע, האמצעים והכישורים המפורטים לעיל ימשיכו להיות 

 ברשותו עד למילוי מלא של התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.
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נותן השירותים מצהיר כי יש בידו, במועד החתימה על הסכם זה, אישור תקף על  3.3
 1970 -בונות ורשימות עפ"י חוק  עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו ניהול פנקסי חש

וכי יהיה בידו אישור תקף כאמור במהלך כל תקופת תוקפו של הסכם זה אשר יוצג 
 מפעם בפעם בפני הממשלה, לפי דרישת נציג מינהל התכנון.

מצהיר כי כל התוכנות הבסיסיות בהן יעשה שימוש לביצוע השירות  נותן השירותים 3.4
נן פרי פיתוח של בעלי התוכנות הבסיסיות, וכי בעלי התוכנות הבסיסיות הנם בעלי ה

הזכויות לשיווק, פיתוח ותחזוקת התוכנות הבסיסיות בכללותן וכל חלקיהן בנפרד, 
חוקי  ןרישיווכי כל התוכנות הבסיסיות הן בבעלותו, ו0או כי ברשותו הסכם ו0או 

 ווקן ו0או למכירתן.ותקף לשימוש בהן ו0או להפצתן ו0או לשי

כל הנתונים והמידע שיאספו, יקלטו ויערכו על התכנית ומצהיר כי  נותן השירותים 3.1
מינהל המלאה של  ויהיו בבעלותכהגדרתה בהסכם, , ביצוע השירותידו במסגרת 

זכויות היוצרים המוסריות בהם יהיו שייכות הרוחני לרבות  ןהקניי וזכויות  התכנון
כמו כן  לא כל תמורה כספית נוספת לזו הנקובה בהסכם זה.ל מינהל התכנוןכולן ל

לא הפר ו0או יפר זכויות  מינהל התכנוןמצהיר היועץ כי בעת ביצוע השירות עבור 
 יוצרים ו0או פטנט ו0או סוד מסחרי כלשהו, ולא יפגע בזכות כלשהי של צד ג'.

פיה מפירה אחת נותן השירותים, על חשבונו, יגן על מינהל התכנון מפני כל תביעה ל 3.0
התוכנות בהן ישתמש בעת ובגין ביצוע השירות, פטנט ו0או זכות קניינית ו0או כל 
זכות אחרת, וכן ישלם סכומי ההוצאות הפיצויים ושכ"ט עו"ד שיפסקו בתביעות 
אלה לחובת מינהל התכנון. נותן השירותים יעשה, כמיטב יכולתו, להחליף על חשבונו 

רת שאינה מפירה זכויות יוצרים ו0או פטנטים ו0או את התוכנה המפרה בתוכנה אח
זכות קניינית ו0או כל זכות אחרת ואם אין כזו, יפצה נותן השירותים את מינהל 

  התכנון ע"י זיכוי מינהל התכנון בסכום ששולם עבור התוכנה.

, לרבות עובדיו וכל הפועלים מטעמו במסגרת נותן השירותיםכל האמור לעיל יחול על  3.7
 השירות.

 

 נציגי הצדדים 3
י או כל מי שימונה על יד במינהל התכנוןרחלי דיאס  ממנה בזאת את מינהל התכנון 4.1

בכל  נותן השירותיםכלפי וכנציגי מינהל התכנון ם מיכמתא מנהלת מינהל התכנון
מינהל נציגי " -הקשור לביצועו של הסכם זה. כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד להלן 

 .התכנון ו0או "האחראי"

בוצע כראוי עפ"י תנאי  שירותסמכות מכרעת לקבוע אם ה מינהל התכנוןציגי לנ 4.2
 ההסכם, אם לאו. 

אינם מוסמכים לשנות מתנאי הסכם זה באופן  מינהל התכנוןובהר בזאת כי נציגי מ 4.3
בחיובים כספיים נוספים מעבר למפורט  מינהל התכנוןשיהיה בו כדי לחייב את 

יוב כספי נוסף כאמור לעיל תחייב את בהסכם זה. כל הוראה שיש בה משום ח
 מינהל התכנוןהצדדים רק משניתנה בכתב ונחתמה ע"י המוסמכים להתחייב מטעם 

 .ת מינהל התכנוןלרבות חשב

 ה.בכתב, על החלפת הנציג מטעמ מנהלת מינהל התכנון תודיע לנותן השירותים 4.4
 

 איסור הסבה 0
להמחות או להסב זכות תים נותן השירומוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על  1.1

מזכויותיו על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישור 
הזכות  מינהל התכנון. מוצהר ומוסכם בזאת כי למינהל התכנוןמראש ובכתב על ידי 

להסב או להמחות זכויותיה על פי הסכם זה לאחרים, כולן או מקצתן, ללא צורך 
 ו0או מצד ג' כלשהו. נותן השירותיםמבקבלת אישור כלשהו 

נתן מינהל התכנון את הסכמתו, בהתאם לאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת  1.2
את נותן השירותים מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם ונותן השירותים יישא 

 באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי השירות, באי כוחם ועובדיהם.
 מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.סעיף זה הינו 
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 התחייבויות נותן השירותים 1
התכנון בהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים והתחייבויותיו על פי הסכם זה, מינהל 

ונותן השירותים מקבל על עצמו לבצע את העבודה באופן שיענה על  נותן שירותיםמוסר בזה ל
, והוא ולהוראות הסכם זה תאם למכרז ולהצעת נותן השירותיםבההתכנון צרכי מינהל 

 את התוצרים והדרישות כדלהלן:התכנון  למינהלמתחייב לספק 

, הובלה, התקנה ומתן אחריות לרבותלספק את מלוא הפריטים הנדרשים במועדם,  0.1
 המוחלט של מינהל ושביעות רצונבהתאם למוגדר במפרט ובהצעת נותן השירותים, ול

 .התכנון

 כקבועכוח אדם מקצועי ומנוסה הנדרש ותואם לביצוע העבודה, הכל להעסיק  0.2
 ביותר. ובהצעת נותן השירותים, באיכות המקצועית הטובה פרטבמ

שא ילבצע את העבודה בנאמנות, במומחיות ובמקצועיות הטובה ביותר והוא י 0.3
 באחריות הבלעדית לטיב השירות, איכותו ותוצאותיו.

בהתאם התכנון ם ושיפורים בעתיד לפי דרישות מינהל לבצע התאמות, שינויי 0.4
 להוראות הסכם זה.

 ובהצעת נותן השירותים ולהעמיד לרשות מינהל פרטלעמוד בלוח הזמנים כמפורט במ 0.1
את כל האמצעים הדרושים לביצוע העבודה בזמינות, בהיקף ובתנאים  התכנון

 מלוחות הזמנים שנקבעו. המתחייבים

ביצוע העבודה  בכל הקשור ל וולנציגיהתכנון למינהל ל פה בעליתן דיווח שוטף בכתב ו 0.0
 במסגרת הסכם זה.ולתוצרים שיוגשו 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב נותן השירותים לקיים את ההסכם בתום  0.7
היה עושה לשם ביצוע  נותן שירותיםלב ובנאמנות ולעשות את כל הנדרש והסביר ש

 העבודה בהתאם להסכם זה.
 ף זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.סעי

 

 תקופת ההתקשרות 1
חתימת מנהלת מינהל התכנון וחשבת מינהל יום מועד תחילת מתן השירותים הינו  7.1

"( על הסכם ההתקשרות עם "מורשי החתימה של מינהל התכנוןהתכנון )להלן: 
  "(.ההסכם תקופת)להלן: " ועד לתום תקופת האחריות הזוכה

, בהתאם פרטמתחייב בזה לסיים את ביצוע העבודה על פי המנותן השירותים  7.2
 האחראי.הנחיות ל פי להצעתו וע

 נותן השירותים אינו רשאי לסטות מלוח הזמנים אלא אם כן אישר לו זאת האחראי 7.3
ובלבד שנותן השירותים פנה בכתב אל האחראי לשם קבלת אישורו מראש ובכתב, 
וכח לדעת כי נתעוררו קשיים המונעים ממנו לעמוד בלוח הזמנים מיד לאחר שנ

 המקורי.

 ,להנחת דעתו, יתקבל רק אם נוכח האחראי מלוח הזמניםאישור האחראי לסטייה  7.4
 .כי נותן השירותים עשה הכל, באופן סביר בנסיבות העניין, לשם מניעת העיכוב

 דית של ההסכם.סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תחשב כהפרה יסו
 

 התכנון התחייבויות מינהל 1
להלן,  12מפורט בסעיף על פי הסכם זה כת התמורה מתחייב לשלם אהתכנון מינהל  8.1

לקבוע במכרז ובהצעת נותן השירותים וביתר הוראות ההסכם ובכפוף  התאםב
 פי הסכם זה.  למילוי התחייבויות נותן השירותים על

ו, אשר ביד רותים כל מידע ונתונים המצויהתכנון יעמיד לרשות נותן השי מינהל 8.2
יידרש על ידי נותן השירותים ואשר על פי שיקול דעתו הבלעדי הוא דרוש לביצוע 

 בכפוף לקבוע במכרז. לוהכועבודה ה
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 פיקוח, בקרה, דיווח ונהלי עבודה .
מוסכם ומוצהר בזה על הצדדים כי במהלך ביצוע העבודה ילוו פעולות נותן  9.1

מתחייב  נותן השירותים. ה של מינהל התכנוןובבקרה מטעמהשירותים בפיקוח 
בכל עת ולכל עניין, האחראי ועם ועדות מטעם מינהל התכנון,  לשתף פעולה עם

להעמיד לרשותם את כל המידע והנתונים הנדרשים מעת לעת, ולפעול על פי 
 הנחיותיהם, קביעותיהם, נתוניהם והגדרותיהם.

בכל עת ולכל עניין, נציגי מינהל התכנון לה עם נותן השירותים מתחייב לשתף פעו 9.2
את כל המידע והנתונים הנדרשים מעת לעת, ולפעול על פי  םלהעמיד לרשות

מבלי לגרוע מכלליות האמור, יהיו נציגי  .הםוהגדרותיהם , קביעותיהםהנחיותי
 המינהל והאחראי גורם מפקח.

הנוגע  ןוענייע בכל נושא גורם הקובע והמכריאחראי הינו הוצהר ומוסכם בזה, כי המ 9.3
לביצוע העבודה על פי הקבוע בהסכם זה ובכלל זה לפרשנות המוסמכת של  הקשורו

 .ותחייב לפעול על פי הנחיותיהמכרז ושל הצעת נותן השירותים ונותן השירותים מ

, ורשאי לדרוש מנותן השירותים, מעת לעת על פי שיקול דעתהתכנון יהא מינהל  9.4
ע של הסכם זה ולצורך זה מתחייב נותן השירותים להעמיד את דיווח על שלבי הביצו

 , או לרשות נציגיה.התכנון כל המידע, החומר והנתונים שברשותו לרשות מינהל

 :התכנון לצורך קיום הפיקוח והבקרה כאמור לעיל רשאים נציגי מינהל 9.1

להיכנס בכל עת סבירה לכל מתקן או משרד המשמשים את נותן השירותים  9.1.1
 תן שירותיו לפי הסכם זה.לצורכי מ

לעיין בכל רשומה, מסמך, עבודה, ספר חשבונות, פנקס או מאגר מידע, רגיל  9.1.2
או ממוחשב, של נותן השירותים או של מי שמועסק בידו או מטעמו 

; נציגי המינהל רשאים לבקשם הנוגעים לביצוע העבודהבנושאים 
 ולהעתיקם בכל דרך שתראה להם.

בכל הנוגע לביצוע הפיקוח על  התכנון ה עם נציגי מינהלנותן השירותים ישתף פעול 9.0
פעולותיו כאמור מבלי לגרוע מכלליות האמור, יאפשר להם את ביצוע האמור בסעיף 

לעיל וכן ימסור להם, לפי דרישתם, כל מידע שברשותו או שבשליטתו הדרוש  9.1
 להם לשם ביצוע הפיקוח.

מידע שסיפק נותן השירותים או היה ונמצאו, על סמך דו"חות בדיקה, מסמכים ו 9.7
בדיקות אחרות שנעשו, ליקויים ופגמים ברמת השירות או ברמת ביצועים של נותן 

על הפעולות שעליו לבצע  נותן שירותיםלהורות ל ךהיה האחראי מוסמיהשירותים, 
 לשם תיקון הליקויים והפגמים כאמור וכן המועדים לביצועם.

, את כל הסיוע וו0או למי מטעמהתכנון ינהל נותן השירותים מתחייב בזאת לתת למ 9.8
הנדרש לצורך ביצוע המבדקים ותיקון הליקויים והפגמים כאמור לעיל, וזאת ללא כל 

 תמורה נוספת.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של נותן השירותים לביצוע טוב ותקין של  9.9
 העבודה כאמור בהסכם זה.

 ו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרת
 

 עדכונים ושינויים 2/
כל האמור לעיל יחול על נותן השירותים, לרבות עובדיו וכל הפועלים מטעמו במסגרת  14.1

העבודה. לנותן השירותים יהיו הסכמי עבודה עם עובדיו וכל הפועל מטעמו בביצוע 
כם זה. למען העבודה, אשר יבטיחו את יכולתו של נותן השירותים לעמוד בתנאי הס

הסר ספק, הסכמים אלו יהוו ויתור מפורש על זכויות מוסריות של עובדיו וכל 
בתוצרים שהם  והפועלים מטעמו, לרבות קבלני משנה, אם זכויות כאלו, ייווצר

 יוצרים במסגרת ביצוע העבודה על פי הסכם זה.

ו בתוקפן מוסכם ומוצהר כי ההתחייבויות שבסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ואף יעמד 14.2
 במקרה של ביטול הסכם זה על ידי מי מהצדדים מסיבה כלשהי.

 ההתקשרות, והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.סעיף זה הינו מעיקרי 
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 בטחוןדרישות  //
כמפורט ועל הוראות קצין הבטחון הספק הזוכה מתחייב לפעול בהתאם להנחיות הבטחון 

 במסמכי המכרז.
 ות, והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשר

 התמורות הכספיות 0/
התמורות הכספיות אותן יהיה זכאי נותן השירותים לקבל מאת מינהל התכנון בקשר  12.1

על פי הסכם זה, שיעורן ומועדן, יהיו  ועם ביצוע העבודה בכפוף למילוי התחייבויותי
 לן:כמפורט במפרט ובהצעת נותן השירותים על פי הפירוט שלה

 
כנית מס' ת שם הפריט

 אדריכלית

מחיר לפריט 

 בש"ח

 כמות

 פריטים

 סה"כ

  1    1א -נג שולחן ישיבות 

  1  8א -נג שולחן ישיבות

  31  בהתאם לנדרש שולחן פריק 

  1  11א -נג שולחן ישיבות 

  1  13א -נג שולחן ישיבות 

  1   18א -נג שולחן מזכיר ועדה

  1  3א -נג ספסל המתנה 

  1  1א -נג ספסל המתנה

  1  4א -נג ספסל המתנה

  1  2א -נג ספסל המתנה משולש 

  1  9א -נג 1ספסל המתנה אזור 

  0  10א -נג 3ספסל המתנה אזור 

  1  17א -נג 2ספסל המתנה אזור  

 

_________ בתוספת של  סך כל התקציב המיועד לביצוע החוזה, לא יעלה על סך 12.2
 )להלן: "התמורה"(. ________________מע"מ, ובמילים _מע"מ

 יובהר ויודגש כי למחירים לעיל לא תתווסף כל הצמדה. 12.3
 .לכל סכום מהתמורה הכספית יתווסף מע"מ כחוק 12.4

כל התשלומים ע"ח התמורה ישולמו על פי חשבונות מפורטים שיוגשו על ידי נותן  12.1
 הל התכנוןמינ תדי חשבמס ליבצירוף חשבוניות כמפורט במכרז, השירותים 

באמצעות האחראי. תשלום התמורה מותנה בהמצאת אישור מהרשויות המוסמכות 
 על כך שנותן השירותים מנהל ספרים כדין ורשום במשרד מס ערך מוסף ומס הכנסה. 

התשלום יהיה בהתאם למועדי התשלום של החשב הכללי כפי שמפורט בהוראת  12.0
 "מועדי תשלום". – 1.4.3תכ"מ 

בהתאם להנחיות החשב הכללי לרכישת טובין התמורה ישולמו  כל התשלומים ע"ח 12.7
כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, ובכפוף לחוק התקציב ותקנותיו. על אף זאת,  םושירותי

רק לאחר שנותן השירותים  נותן שירותיםהתשלום האחרון ע"ח התמורה ישולם ל
סכום הנקוב . למען הסר ספק, מובהר כי לבל ממנהיהחזיר למינהל את כל החומר שק

בחשבון לא יתווספו הפרשים כלשהם ו0או ריבית ו0או הפרשי הצמדה מיום הגשת 
 החשבון ועד מועד התשלום בפועל.
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השלב שנקבע  איחור בהגשת החשבון ו0או חשבונית כאמור לעיל או איחור בהשלמת 12.8
נו של נותן השירותים, לא יזכה את נותן השירותים ם בגישנגר בהוראה לביצועה

 בכל הנוגע לתקופה האיחור. בהצמדה

מוסכם בין הצדדים כי סכום התמורה כאמור לעיל, המבוסס על הצעת נותן  12.9
השירותים, מהווה פירוט מלא וסופי של התמורה הכוללת לה יהיה זכאי נותן 
השירותים בגין ביצוע העבודה ובכלל זה רווח קבלני וכל העלויות, ההוצאות, 

או עקיפות, למעט מע"מ ולרבות מיסים  התקורות וההשקעות בין אם ישירות
אחרים, אגרות והיטלים שידרשו ע"י רשות כלשהי עפ"י כל דין, ונותן השירותים לא 

 יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגינם.

ידוע לנותן השירותים כי בכל מקרה של מתן שירות החורג מהקבוע לעיל, הן לעניין  12.14
לא יהיה זכאי לתמורה נוספת היקף התמורה והן לעניין תקופת ההסכם, הוא 
 לתמורה המפורטת בהסכם זה ו0או לכל פיצוי אחר.

בכוונת מינהל התכנון לקבוע מספר פריטים שיוגדרו בעדיפות, הודעה על פריטים  12.11
 "(.  פריטים בעדיפותשיוגדרו בעדיפות יימסרו לזוכה בכתב )להלן: "

יעות רצון האחראי שיותקנו במשרדי מינהל התכנון לשב "פריטים בעדיפות"עבור  12.12
 :מטעם מינהל התכנון, יינתן בונוס בכפוף לאמור להלן

 
ימים מהמועד הנקוב בהודעת מינהל התכנון, יינתן בונוס  7בגין הקדמה של לפחות 

מערך הפריט, בהתאם להצעת הספק הזוכה במכרז, עבור כל יום  1%-השווה ל
ונוס, וכמפורט ב 14%הקדמה החל מיום ההקדמה הראשון, ועד למקסימום של 

 בדוגמא שלהלן.
 

מספר ימי הקדמה ממועד האספקה שנקבע 
 בהודעת מינהל התכנון

 בהתאם לערך הפריט גובה הבונוס

 4% ימים 4-0הקדמה של 

 7% ימים 7הקדמה של 

 8% ימים 8הקדמה של 

 9% ימים 9הקדמה של 

 14% ימים ויותר 14הקדמה של 

 

התכנון לשביעות רצון האחראי מטעם מינהל  שיותקן במשרדי מינהל כל פריטעבור  12.13
מהמועד הנקוב בהודעת מינהל התכנון, ינוכה מהתמורה סך השווה  באיחורהתכנון 

מערך הפריט, בהתאם להצעת הספק הזוכה במכרז, עבור כל יום איחור החל  1%-ל
 קנס, וכמפורט בדוגמא להלן: 14%מהיום הראשון לאיחור, ועד למקסימום של 

 

ממועד האספקה שנקבע  איחורמספר ימי 
 בהודעת מינהל התכנון

 קנס בהתאם לערך הפריטגובה ה

 1% איחור של יום אחד

 2% איחור של יומיים

 3% ימים 3איחור של 

 4% ימים 4איחור של 

 1% ימים 1איחור של 

 0% ימים 0איחור של 

 7% ימים 7איחור של 

 8% ימים 8איחור של 
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 9% ימים 9איחור של 

 14% ימים ויותר 14חור של אי

 

יובהר ויודגש כי אין במתן הקנס כאמור כדי לגרוע מסמכות המינהל לחלט את 
 זמנים הנדרש.-הערבות במידה ולא יעמוד הספק בלוח

אישור בכתב של האחראי מטעם מינהל התכנון בדבר קבלת הפריט לשביעות רצון  12.14
 מינהל התכנון, הינו תנאי לחישוב גובה הבונוס0קנס.

 שימוש בתוכנות 3/
נותן השירותים מצהיר כי כל התוכנות בהן הוא יעשה שימוש לצורך הסכם זה הן  13.1

שיון המתיר לו להשתמש בהן יברשותו הסכם חוקי ותקף ו0או ר בבעלותו, ו0או יש
המקור לכל כמו כן, מצהיר נותן השירותים כי  הסכם זה. לצורך ביצוע העבודה עפ"י

יש לו את כל ההרשאות, כי חוקי ומהימן,  ה הואהנתונים עליהם מתבססת העבוד
עת ביצוע העבודה על כל מרכיביה, לא וכי ב עפ"י כל דין, להשתמש בנתונים אלה,

פטנט ו0או סוד מסחרי כלשהו ולא יפגע בזכות  ו0או יפר זכויות יוצרים ו0או הפר
 כלשהי של צד ג'.

ל תביעה לפיה מפירה אחת מפני כ התכנון נותן השירותים, על חשבונו, יגן על מינהל 13.2
התוכנות בהן ישתמש בעת ובגין ביצוע העבודה, פטנט ו0או זכות קניינית ו0או כל 
זכות אחרת, וכן ישלם סכומי ההוצאות, הפיצויים ושכ"ט עו"ד שייפסקו בתביעות 

. נותן השירותים יעשה, כמיטב יכולתו, להחליף על חשבונו התכנון אלה לחובת מינהל
רה בתוכנה אחרת שאינה מפירה זכויות יוצרים ו0או פטנטים ו0או המפי את התוכנה

זכות קניינית ו0או כל זכות אחרת ואם אין כזו, יפצה נותן השירותים את מינהל 
 בסכום ששולם עבור התוכנה המפירה.התכנון על ידי זיכוי מינהל התכנון 

מטעמו במסגרת  כל האמור לעיל יחול על נותן השירותים, לרבות עובדיו וכל הפועלים 13.3
 .ביצוע השירותים המבוקשים

 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 אחריות לנזקים, שיפוי 3/
נותן השירותים מתחייב לבצע את העבודה במסגרת הסכם זה באמצעות כוח אדם,   14.1

ירותים מנוסה ואחראי בעל רמה מקצועית מעולה. מוצהר ומוסכם בזה כי נותן הש
מקבל על עצמו לשאת אופן בלעדי בכל נזק שיגרם למינהל ו0או לצד שלישי איזה 

וצאה ועקב מעשיו ו0או מחדליו שלו או של מי מעובדיו ו0או של מי משלוחיו תשהוא 
 במסגרת פעולתם על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

בגין כל  וו0או מי הפועל מטעמהתכנון ינהל מנותן השירותים מתחייב לשפות את  14.2
דרישה ו0או תביעה הנובעת ממעשה או מחדל של נותן השירותים, לרבות תביעה 

, ו0או מי הפועל התכנון לתשלום כספים, ו0או בגין כל הוצאה, שתופנה אל מינהל
על פי הסכם זה או  ו, בקשר עם מעשה או מחדל נותן השירותים בביצוע חיוביומטעמ

בות שכר טרחה והוצאות בקשר עם הליך הנובע ממנו, במישרין או בעקיפין, לר
 יהא צד לו.  וו0או מי הפועל מטעמהתכנון שמינהל 

ההתחייבות לפי סעיף קטן זה, הינה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה לגבי השירות  14.3
שסופק על ידי נותן השירותים לאחר סיום תוקפו של הסכם זה ללא הגבלת זמן. 

 חיבות לשיפוי.חתימה על הסכם זה כמוה כחתימה על כתב הת
 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 ביטוח על ידי נותן השירותים 0/
נותן השירותים מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת 

טוחים משרד האוצר, מינהל התכנון ולהציג למשרד האוצר, מינהל התכנון את הבי –ישראל 
כאשר סכומי ואת האישור המצורף בנספח ז', הכוללים את כל  הכיסויים והתנאים הנדרשים, 

 -הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
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 ביטוח חבות מעבידים 11.1
 

נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו, בביטוח חבות  .1
 מוחזקים.המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים ה

 

דולר לעובד, למקרה  ולתקופת  1,444,444  -גבולות האחריות לא יפחתו מ  .2
 הביטוח )שנה(;

 

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה  .3
 ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;

 
משרד האוצר, מינהל  –הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

ן היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה0מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים התכנו
בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי נותן השירותים, קבלנים, קבלני משנה 

 ועובדיהם שבשירותו.  
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 11.2
 

נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח  .1
כלפי צד שלישי  גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים  אחריות

 המוחזקים;
      

דולר  1,444,444 –גבול האחריות למקרה ולתקופת ביטוח )שנה( לא יפחת מ  .2
 ;  ארה"ב

 

 ;CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .3
 

פעילות של  הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין .4
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם;     

 

הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות  .1
מכשירי הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג0חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא 

 יבוטל;  
 

ים או כל המתייחס לרכוש מדינת ישראל שנותן השירות -כל סייג0חריג לגבי רכוש  .0
 איש שבשירותו פועלים או  פעלו בו, יבוטל;

 
 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי; .7

 
משרד האוצר, מינהל התכנון ככל  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .8

 שיחשבו  אחראים למעשי ו0או מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו.  
 

                             YPRODUCTS  LIABILIT- ביטוח חבות המוצר 11.3
                                                                                                  

נותן השירותים יבטח את חבותו וחבות היצרן בביטוח חבות המוצר בגין אספקה  .1
וע התאמות, והתקנת ריהוט משרדי עבור מינהל התכנון במשרד האוצר כולל ביצ

משרד האוצר,  –תיקון תקלות ואחריות,  בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל 
 מינהל התכנון;

 

נוסח חדש וכן על  –הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין  .2
 ;1984-פי חוק האחריות למוצרים פגומים
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ה ולתקופת הביטוח דולר ארה"ב למקר 1,444,444גבול האחריות לא יפחת מסך  .3

 )שנה( בגין נזק לגוף ולרכוש;
                                                                           

 ;CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .4
 

 חודשים;   0הארכת תקופת הגילוי לפחות  .1
 

, מינהל התכנון  לגבי משרד האוצר –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .0
 –אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו והותקנו עבור מדינת ישראל 

משרד האוצר, מינהל התכנון  על ידי נותן השירותים0היצרן  וכל הפועלים 
 מטעמם. 

 כללי 11.4
 

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
 

משרד האוצר, מינהל  –ת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינ .1
 התכנון בכפוף להרחבי השיפוי לעיל;                                   

         
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף  .2

יום לפחות במכתב רשום לחשב  04אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 
 משרד האוצר;

 
ח מוותר על כל זכות תחלוף0שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי המבט .3

משרד האוצר, מינהל התכנון ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול  -מדינת ישראל 
 לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;     

 
נותן השירותים אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל  .4

 כל   החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;הפוליסות ולמילוי 
 

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן  .1
 השירותים;                                   

 
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות  .0

לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר 
 בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;   

 
תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח  .7

 ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל;
 

 טל ככל שקיים . חריג כוונה ו0או רשלנות רבתי יבו .8
   

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח על קיום הביטוחים 
 כאמור יומצאו על ידי נותן השירותים למשרד האוצר, מינהל התכנון עד למועד חתימת החוזה.  

 
ר, משרד האוצ –נותן השירותים מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל 

    מינהל התכנון,  וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח.
נותן השירותים מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם 

 משרד האוצר, מינהל התכנון בתוקף. –מדינת ישראל 
המחודשות מאושרות וחתומות ע"י  נותן השירותים מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח

המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד האוצר, מינהל התכנון לכל המאוחר 
 שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.
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למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם 

רותים, ואין בהם משום אישור המדינה או מי בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על נותן השי
מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות גוף ורכוש 

 ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות  האחריות בהתאם לכך.
 

כל חובה החלה עליו על פי דין אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את נותן השירותים מ
משרד האוצר, מינהל התכנון על  –ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.
 

 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
 

 והפועלים מטעמו ועובדי ,נותן השירותים 1/
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה על הצדדים כי נותן השירותים פועל במסגרת  10.1

הסכם זה כקבלן עצמאי בלבד וקיומה של מסגרת זו דווקא מהווה תנאי מוקדם 
 .לפעולתו של נותן השירותים על פי ההסכםהתכנון מבחינת מינהל 

לבין נותן השירותים התכנון ל בשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין מינה
או מי מעובדיו ו0או מי משלוחיו. לא נותן השירותים ולא מי מעובדיו ו0או מי 

פיצוי או הטבות או זכויות כלשהן המגיעות התכנון משלוחיו יהא זכאי לקבל ממינהל 
  לעובד, לא במשך תוקפו של הסכם זה ולא עם סיומו מכל סיבה שהיא.

א חייב לשאת בכל התשלומים ו0או ההוצאות לעובדיו מכל לבדו יה נותן השירותים 10.2
סוג ומין שהוא. נותן השירותים ו0או קבלני המשנה מטעמו יהיו האחראים היחידים 
והבלעדיים כלפי העובדים, או המועסקים, או קבלני המשנה שלהם, או מי מהם בגין 

לרבות, אך  -יו כל אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובד
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או 
מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, 

, 1903 -, פיצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 1918 -תשי"ח 
 -שנתית או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א תשלומים כלשהם בגין חופשה 

, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים 1911
והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין, חוזה וחוזה קיבוצי, וכל 
תשלומים על פי חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או 

 מם.במקו
 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 הפסקת ההתקשרות 1/
בהודעה מוקדמת  נותן השירותיםהא רשאי להודיע להתכנון ימוסכם בזה כי מינהל  17.1

הא שייום על הפסקת פעולתו על פי הסכם זה וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי  34של 
פי  על ומכוח זכותהתכנון אמור. פעל מינהל חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כ

האמור בהסכם זה, יהא זכאי נותן השירותים לקבל את התמורות הכספיות המגיעות 
 .עבור החלק היחסי של התקופה בה עבדלו 

 
כל  לנותן השירותיםמוסכם ומוצהר כי למעט התמורה הנזכרת בסעיף זה לא תהא 

בקשר עם הפסקת פעולתו התכנון נהל ביעה ו0או דרישה כספית או אחרת כלפי מית
 על פי הסכם זה או הנובע ממנה.

 
שהיא, אם בהתאם  מוסכם בזה כי היה ותופסק ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה

התכנון לאמור לעיל, ואם בדרך אחרת, ידאג נותן השירותים להעמיד לרשות מינהל 
ו בקשר עם ביצוע המידע והנתונים שבידיהמסמכים, בצורה מסודרת ועניינית את 

 להמשיך בביצועה ללא עיכוב. התכנון העבודה באופן ובדרך שיאפשרו למינהל 
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כל מידע התכנון מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יעביר נותן השירותים למינהל 
הנמצא ברשותו בהקשר לעבודה ובכלל זה ידע מצטבר, קבצי נתונים עדכניים 

ותיקים אחרים הקשורים לביצוע העבודה וכן והיסטוריים, תשריטים, תיקי תיעוד 
 ביצוע העבודה במדיה מגנטית או אחרת כלשהי.כתוצאה מאצלו כל המידע שהצטבר 

 
בלוח זמנים התכנון ורה מינהל יאו לצד שלישי עליו  התכנון כל המידע יועבר למינהל

תמורה  כל זאת, ללא כל .התכנון קצר ובצורה מסודרת, בהתאם להנחיות מינהל
 ונם קניניספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע והנתונים האמורים הונ

 .התכנון הבלעדי של מינהל

 

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ובנוסף להן, מסכימים הצדדים כי בקרות אחד  17.2
רשאי להודיע לאלתר על ביטול התכנון הא מינהל ימהמקרים המפורטים להלן 

למי שהפר הפרה יסודית את ההסכם על כל  ההתקשרות ונותן השירותים יחשב
 המשתמע מכך:

 בלוחות הזמנים לאספקת פריטי הריהוט.עמידה -פיגור ואי 17.2.1

נותן עמידה בהתחייבויות המהותיות כפי שנקבעו בהסכם, לאחר שניתנה ל-אי 17.2.2
לתיקון המצב ועמידה ( ימי עבודה 34שלושים ) אורכה בכתב של שירותים

 בהתחייבויותיו המהותיות.

למינוי נאמן, מפרק זמני או כונס  בקשהתוגש כנגד נותן השירותים אם  17.2.3
 ( יום.34)שלושים לא הוסרה תוך  בקשהנכסים, וה

נגד נותן השירותים צו פירוק או צו כינוס נכסים או שימונה לו כאם יוצא  17.2.4
 כונס זמני או מפרק זמני.

וסר תוך אם יוטל עיקול על נכסי נותן השירותים, או חלק מהם, והעיקול לא ה 17.2.1
 ( יום.34)שלושים 

מנהליו בעבירה פלילית ו0או יוגש נגד מי מי מאם יורשע נותן השירותים ו0או  17.2.0
מהם כתב אישום פלילי לבית המשפט ו0או תפתח נגד מי מהם חקירה פלילית. 

 עבירה פלילית לעניין זה תכלול עוונות ופשעים בלבד.

העביר מידע השייך , עובדו, או מי מטעמו, אם ימצא כי נותן השירותים 17.2.7
לגורם שלישי מבלי שקיבל מראש ובכתב את אישורם של התכנון למינהל 

 .התכנון הגורמים המוסמכים לכך מטעם מינהל

אם ימצא כי נותן השירותים או מי מטעמו, הטעה את ועדת המכרזים של  17.2.8
 מינהל התכנון בכל ממצא או נתון כלשהו.

 ב כהפרה יסודית של ההסכם.סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחש

 קיום ההסכם בתום לב ובנאמנות 1/
הצדדים מתחייבים בזה האחד כלפי השני לקיים ההסכם על הוראותיו וקביעותיו והנובע 

 מהן בתום לב ובנאמנות תוך הקפדה ושמירה על הוראות ההסכם.

 ערבויות ובטחונות ./
ים על פי הסכם זה כבטחון למילוי התחייבויותיו של נותן השירות - ערבות ביצוע 19.1

ביצוע בנקאית עובר לחתימה על הסכם זה, ערבות  ,מתחייב נותן השירותים להמציא
או של מבטח מורשה כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 

צמודה למדד המחירים לצרכן, על סך ( "ערבות ביצוע")להלן:  1981 –התשמ"א 
מסכום התמורה הכולל עפ"י סעיף  1% -ל, שווי ערך כולל מע"מ________ ש"ח 

 לעיל, כולל מע"מ.  12.2
 

  מתום תקופת ההתקנה.לתום שלושה חודשים תעמוד בתוקפה עד ערבות הביצוע 
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' להסכם גהמצורף כנספח  0ערבות טיבכתב הערבות יוגש בהתאם לנוסח ערבות ביצוע
, הוא מדד תמדד הבסיס בערבות הינו המדד הנכון לחודש הגשת ההצעוזה כאשר 

 חודש _______ שפורסם בתאריך __________.

 

נותן השירותים מתחייב להמציא ערבות טיב אשר תחליף את ערבות  – ערבות טיב 19.2
 עד תום תקופת האחריות.הביצוע, ותהיה בתוקף 
 .משווי ההתקשרות, כולל מע"מ 2%גובה ערבות טיב יהיה 

' להסכם גהמצורף כנספח  ת טיב0ערבוכתב הערבות יוגש בהתאם לנוסח ערבות ביצוע
, הוא מדד מדד הבסיס בערבות הינו המדד הנכון לחודש הגשת ההצעותזה כאשר 

 חודש _______ שפורסם בתאריך __________.

 

אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את נותן השירותים ממילוי מלא ומדויק של כל  19.3
 חובה כלשהיא. כנוןהת חיוביו על פי הסכם זה ואין בו כדי להטיל על מינהל

תשמש להבטחת מילוי תנאי הסכם זה בידי נותן הביצוע0ערבות הטיב ערבות  19.4
על כל נזק, תשלום, אובדן, התכנון השירותים ואכיפתם, וכן לפיצוי ולשיפוי מינהל 

בין במישרין ובין  - התכנון הפסד או הוצאה שנגרמו או שעלולים להיגרם למינהל
י ההסכם כולם מקצתם, במועדיהם ובמלואם או עקב עקב אי מילוי תנא -בעקיפין 

 ביטול ההסכם, הגבלתו או התלייתו.

לחלט את הערבות, כולה או התכנון בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאי מינהל  19.1
נזק עקב אי מילוי תנאי ההסכם, לרבות בכל אחד מן המקרים  ומקצתה, אם נגרם ל

 המפורטים להלן:

ד עקב עיכוב, השהייה או אי עמידה של נותן הפסהתכנון  למינהל םנגר 19.1.1
 .השירותים במועדים שנקבעו

להסכם, או שהכיסוי  11לא נעשה כיסוי ביטוחי כפי הנדרש על פי סעיף  19.1.2
 הביטוחי האמור, בוטל, הותלה או הוגבל.

אינו עומד בדרישות איכות  ואנותן השירותים אינו עומד בדרישות הטכניות  19.1.3
מפסיק, מתלה או מגביל את ביצוע העבודה  או שנותן השירותים השירות
 קבוע במכרז ובהסכם זה.בניגוד ל

נותן השירותים מפר בהתמדה או בזדון אחד מההוראות, התנאים או  19.1.4
 הדרישות של ההסכם.

הוגשה נגד המדינה תביעה או דרישה לתשלום פיצוי ונזק בשל הפרת תנאי  19.1.1
ם, וכן אם נגרמו ההסכם, בשל ביצוע לקוי של ההסכם או בשל ביטול ההסכ

 .למדינה הוצאות עקב תביעה או דרישה כאמור

 הוצאות או נזקים עקב ביטול ההסכם.התכנון נגרמו למינהל  19.1.0

רשאי לחלט את הערבות לפי חלק זה אף בשל הפרה צפויה של התכנון מינהל  19.1.7
חילוט  ותנאי ההסכם או סיכול תנאי ההסכם המצדיקים, לפי שיקול דעת

ר קיום שימוע והזדמנות להשמיע את טענותיו בפני , לאחמוקדם של הערבות
 .מנהל התכנון

 

רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, עד גובה הסכום הנקוב בה, התכנון מינהל  19.0
כי אם תוך התקופה שקבועה בהתראה, לא יתקן  בנותן השירותיםובלבד שהתרה 

כולה או נותן השירותים את המעשה או המחדל נושא ההתראה תחולט הערבות, 
חולטה כל הערבות או חלק ממנו, ימציא נותן השירותים ערבות חדשה או  מקצתה.

 ישלים את יתרתה עד גובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת האחראי
 

אי השלמת סכום הערבות כאמור יהווה הפרה מהותית של תנאי ההסכם ומינהל 
לחלט  -ם להגבילו או להתלותו לבטל את ההסכ ובלי לגרוע מסמכותמ -רשאי התכנון 

 כל יתרה מסכום הערבות.
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אין בכל האמור לעיל, לרבות בגביית כל סכום על פי הערבות, כדי לשחרר את נותן  19.7
השירותים ממילוי מלא ומדויק של כל חיוביו על פי הסכם זה ואין בו כדי להטיל על 

ה שהיא על היקף חובה כלשהי ו0או כדי להגביל או להורות בכל צורהתכנון מינהל 
התחייבויותיו ואחריותו של נותן השירותים לפי הסכם זה או על פי כל דין ו0או על 

עקב הפרת ההסכם מצד נותן התכנון היקף הנזקים ו0או ההוצאות שנגרמו למינהל 
 השירותים.

הקיימת למינהל סמכות מכל חילוט הערבות, כולה או מקצתה, אין בו כדי לגרוע מן  19.8
 בכלל זאת סמכותו לבטל את ההסכם, להגבילו או להתלותו.על פי ההסכם ו

לתבוע התכנון של מינהל  וחילוט הערבות כולה או מקצתה, אין בו כדי לגרוע מזכות 19.9
בכל דרך אחרת מאת נותן השירותים תשלום נזקים שהוא חב בכיסויים לפי הסכם 

 זה או להשתמש בסעדים אחרים הנתונים לה לפי כל דין.
 מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.סעיף זה הינו 

 ןועיכבו קיזוז 02
זכאי נותן  ההזכות לקזז מכל תמורה כספית להתכנון מוצהר ומוסכם כי למינהל  24.1

 התכנון השירותים על פי הסכם זה כל חוב, הוצאה ו0או תשלום שנעשו על ידי מינהל
כל , לרבות נותן השירותיםא נדרש לבצעם והם מוטלים על פי הסכם זה על ואו שה

 עפ"י הסכם זה. ופיצוי המגיע ל

על אף האמור בכל דין ובהתחשב במהות העבודה וחיוניותה, נותן השירותים מוותר  24.2
 העומדת לזכותו על פי כל דין. ןבזאת על זכות העיכבו

 

 פיצויים /0
כלפי התכנון הא זכאי מינהל ימוצהר ומוסכם בזה כי מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו  21.1

נותן השירותים על פי דין או על פי האמור בהסכם זה, במידה ונותן השירותים יפר 
תוך תקופת את חיוביו היסודיים על פי הסכם זה או חלק מהם, וההפרה לא תוקנה 

התכנון לעיל, ישלם נותן השירותים למינהל  17הארכה שניתנה לשם כך לפי סעיף 
 .19הביצוע המפורט בסעיף  סכום ערבותפיצויים קבועים ומוסכמים מראש ב

תן השירותים בנוסף לתבוע מנוהתכנון של מינהל  ואין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות 21.2
עפ"י הוראות חוק  ולסכום הפיצוי המוסכם מראש גם פיצויים נוספים המגיעים ל

כל דין בגין הפרות ל פי ו0או ע 1974 –א התשל" ,החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(
 ם את הוראות הסכם.נותן השירותי

 

 הוראות עיקריות ובסיסיות 00
, 11, 14, 13, 12, 11, 14, 9, 7, 0, 1, 3הצדדים מסכימים כי חיובי הצדדים כמפורט בסעיפים 

ההסכם  להסכם זה הם מעיקרי ההתקשרות והפרתם תחשב כהפרה יסודית של 19-ו 17, 10
 המפר. הצד הנובע מכך, לרבות הסעדים להם זכאי הצד המקיים כלפי על כל

 הוראות כלליות 03
במימוש התכנון  של מינהל וכל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי מציד 23.1

 ועל פי ההסכם לא תהא בת תוקף או בעלת משמעות אלא אם כן נעש וזכות מזכויותי
ויתר מינהל התכנון  .התכנון בכתב כדין על ידי מורשי החתימה מטעם מינהל וונחתמ

ראה מהוראות הסכם זה, לא יראה הויתור כוויתור על כל הפרה שלאחר על הפרת הו
מכן של אותה הוראה או הוראות אחרות זולת אם נעשה הויתור בהתאם לאמור 

 בסעיף קטן זה.

זה או לחלק ממנו לרבות המועדים  הסכםלא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון ל 23.2
של מורשי החתימה ל ידי הנקובים בהסכם זה, אלא אם נעשה בכתב ונחתם כדין ע

 הצדדים להסכם זה.

 פרשנות 23.3
למען הסר ספק, לרבות הסתמכות על מצגים שנעשו בעת המכרז קובעים הצדדים 

 כדלקמן:
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הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם על ידי הצדדים ואת היחסים המשפטיים  23.3.1
 ביניהם והוא מבטל כל הסכם או הסדר קודם ביניהם.

כנסו לשם נוחות בלבד ולא יהיה להם כל כותרות הסעיפים בהסכם זה הו 23.3.2
 תוקף או משקל בפירוש ההסכם.

 

 המצאת אישורים 23.4
 ,לפי הסכם זההתכנון על ידי מינהל  נותן שירותיםכתנאי מוקדם לביצוע תשלומים ל

וזאת לכל שנת כספים  את האישורים הבאיםהתכנון ימציא נותן השירותים למינהל 
 :במשך תקופת קיומו של ההסכם

 .1971 -עוסק מורשה בת תוקף עפ"י חוק מס ערך מוסף, התשל"ו תעודת  23.4.1

 .אישור שנתי בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף או העתק ממנו על דיווח כדין 23.4.2
 

 סמכות השיפוט 23.1
הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים ו0או 

 לים בלבד.הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בירוש
 

 הרשאה להתחייב 23.0
מאשרים כי ההוצאה הכרוכה תוקצבה בחוק  מינהל התכנוןאנו החתומים מטה בשם 

 .14334241במסגרת סעיף תקציבי  2418 התקציב לשנת

 

 משלוח הודעות 23.7
מוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים כי כל הודעה שתשלח מצד אחד להסכם זה לצד 

ות להלן תחשב כאילו נתקבלה בתעודתה האחר בדואר רשום על פי הכתובות הרשומ
שעות ממועד שליחתה כאמור. הודעה שנמסרה ביד תחשב כנתקבלה במועד  72תוך 

 המסירה.

 

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה 23.8
 ______________________לידי  ___________________: התכנון מינהל

 ____________________________________________ נותן השירותים:
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 
 

     
ן  מנהלת מינהל התכנו

 
 

 
 תחשב

  מינהל התכנון
 נותן השירותים
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 1ערבות טיבנוסח ערבות ביצוע -' גנספח 
 שם הבנק 0 חברת הביטוח:_________________
 מס' טלפון: ____________
 מס' פקס: _____________

 
 לכבוד,

 ממשלת ישראל 
 ינהל התכנוןמבאמצעות 

 
 .,א.ג.נ

 שקל חדש _________ ע"ס _____________ערבותנו מס' הנדון: 
 
 

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _______________________________
 )במילים ____________________________________________________________(

 _________ מתאריך _______________________________________  שיוצמד למדד
 

יש למלא את אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)
ם חוזה ע להלן "החייב"( בקשרטופס ההצעה למכרז(  -שם המציע כפי שמופיע בסעיף א לנספח א' 

 .התקנת ריהוט משרדי עבור מינהל התכנוןלאספקה וללייצור, 
יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב  11לכם את הסכום הנ"ל תוך אנו נשלם 

בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא 
שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת 

 החייב.
בהתאם למדד הבסיס, שהינו  "המדד"( -מוד למדד המחירים לצרכן )להלן הסכום הנ"ל יהיה צ

לפי התנאים דלהלן: אם יתברר ביום  המדד הנכון לחודש הגשת ההצעות )מדד חודש _______(
התשלום על ידינו כי המדד שהתפרסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל על ידינו )להלן "המדד 

__0__0__ )להלן "המדד היסודי"( יוגדל  -דות שהתפרסם בהחדש"( גבוה מהמדד של _____ נקו
הסכום הנ"ל באופן יחסי לעליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, ואולם אם יתברר כי המדד 

 החדש זהה למדד היסודי, או נמוך ממנו, ישולם הסכום הנ"ל ללא הפחתה.

 
 ________ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק0חב' הביטוח 
            שכתובתו_____________________                                                                                                 

 שם הבנק0חב' הביטוח
 
      _______________________________  __________________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק0חברת הביטוח                   
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה
 

_____________                       ________________               ________________                  ___ 
 תאריך                                    שם מלא                                         חתימה וחותמת           
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 נספח ביטוח - 'דנספח 
 לכבוד 

 משרד האוצר; –מדינת ישראל 
 א.ג.נ.,

 אישור קיום ביטוחים   הנדון:
 

בוטחנו _____________________________)להלן "נותן הננו מאשרים בזה כי ערכנו למ
 השירותים"( 

ייצור, לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר ל
התקנת ריהוט משרדי עבור מינהל התכנון במשרד האוצר, בהתאם למכרז ולחוזה עם לאספקה ול

 ים להלן:      משרד האוצר, את הביטוחים המפורט –מדינת ישראל 
 

 ביטוח חבות מעבידים,  מס' פוליסה:____________

אחריותו החוקית כלפי עובדיו, בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים  .1
 המוחזקים.

 

 דולר לעובד, למקרה  ולתקופת הביטוח )שנה(. 1,444,444 -גבולות האחריות לא יפחתו מ  .2
 

 תו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה  הביטוח מורחב לכסות את חבו .3
 ויחשב כמעבידם.       

 
משרד האוצר, מינהל התכנון היה  –הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

ונטען לעניין קרות תאונת עבודה0מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם 
 רותים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.  כלפי מי מעובדי נותן השי

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי,  מס' פוליסה:____________

אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בכל  .1
 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

       
 דולר ארה"ב.  1,444,444 –)שנה( לא יפחת מ גבול האחריות למקרה ולתקופת ביטוח  .2
 

 . CROSS LIABILITY -בפוליסה נכלל סעיף אחריות צולבת  .3
 

 הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,  .4
 קבלני משנה ועובדיהם.       

 

ידי ובאמצעות מכשירי הביטוח מורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על  .1
 הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג0חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא מבוטל.  

 
המתייחס לרכוש מדינת ישראל שנותן השירותים או כל איש  -כל סייג0חריג לגבי רכוש  .0

 שבשירותו פועלים או  פעלו בו, מבוטל.
 

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. .7
 

משרד האוצר, מינהל התכנון ככל שיחשבו  –שפות את מדינת ישראל הביטוח מורחב ל .8
 אחראים למעשי ו0או מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו.  
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 ,  מס' פוליסה:____________PRODUCTS  LIABILITY- ביטוח חבות המוצר

 ביטוח חבות נותן השירותים והיצרן בביטוח חבות המוצר בגין אספקה  והתקנת ריהוט .1
משרדי עבור מינהל התכנון במשרד האוצר כולל ביצוע התאמות, תיקון תקלות ואחריות,  

 משרד האוצר, מינהל התכנון. –בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל 
                                                                                             

נוסח חדש וכן על פי חוק  –י דין לרבות על פי פקודת הנזיקין הכיסוי בפוליסה הינו על פ .2
 .1984-האחריות למוצרים פגומים

 
דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( בגין  1,444,444גבול האחריות לא יפחת מסך  .3

 נזק לגוף ולרכוש.
                                                                           

 .CROSS LIABILITY -בפוליסה נכלל סעיף אחריות צולבת  .4
 
 חודשים. 0הארכת תקופת הגילוי לפחות  .1

 

משרד האוצר, מינהל התכנון  לגבי אחריותם בגין  –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .0
משרד האוצר, מינהל  –נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו והותקנו עבור מדינת ישראל 

 י נותן השירותים0היצרן  וכל הפועלים מטעמם. התכנון  על יד
 

 כללי
 בפוליסת הביטוח נכללו התנאים הבאים:

 משרד האוצר, מינהל התכנון –: מדינת ישראל לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים .1
 בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.     

 
תוקף אלא אם בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל  .2

 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד האוצר.  04ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 
 

 –אנו מוותרים על כל זכות תחלוף0שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל  .3
משרד האוצר, מינהל התכנון ועובדיהם ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

         מתוך כוונת זדון.  
 

נותן השירותים אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות ולמילוי כל  .4
 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.  

 
 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן השירותים. .1

 
דרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין ב .0

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה 
 במלוא הזכויות על פי הביטוח.   

 
תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט  .7

ף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש (", בכפויש לציין את השנה_________)
 לעיל. 

 

 חריג כוונה ו0או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים .  .8
          

 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.
                                                                                    

 בכבוד רב,                                                                                       
                                                                    ___________________________ 

 ת מורשה המבטח  וחותמת המבטחתאריך______________                        חתימ


