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 פניה למציעים  -פרק ראשון

 :מבוא .1

  

מזמינה ( "החברה"" ו/או "המזמיןהחברה הכלכלית לחיפה בע"מ )להלן גם:  1.1

קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ייעוץ משפטי בזאת 

ובפרט התמחות בתחום המיזוגים  התאגידי/מסחרי בתחומי המשפט

, הכל בכפוף להוראות המפורטות במסמכי המכרז וכמפורט במסמכי והרכישות

 המכרז. 

החברה הכלכלית לחיפה הינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עירית חיפה 

יקטים עירוניים ומחזיקה יזום והקמה של פרו 'העוסקת בין היתר בפיתוח

פארק הייטק ועסקים השוכן במבואותיה  -ת חברת מת"םממניו 49.9%ב

 הדרומיים של חיפה ומאכלס חברות בינ"ל רבות. 

השירותים יוענקו לחברה בהתאם להוראות מכרז זה ולהסכם ההתקשרות  1.2

 . כנספח א'המצורף למכרז 

  

  כללי: .2

למתן כמפורט במסמכי המכרז, בכוונת החברה להתקשר עם משרד עורכי דין  2.1

בהתמחות בתחום  שירותי ייעוץ משפטי, בתחום המשפט התאגידי/מסחרי

בנוסח  חוזה מסגרת ההתקשרות תהא במתכונת של . המיזוגים והרכישות

 לחוברת המכרז.  כנספח א'המצורף 

להציג בהצעתו את עוה"ד המוביל שיעמוד בקשר רציף מול על כל מציע  2.2

החברה ויהיה אחראי על מתן השירותים. דירוג ההצעות מבחינה איכותית 

יהיה בהתאם לפרמטרים הקבועים להלן ומתייחסים בין היתר לניסיונו של 

 עוה"ד המוביל.  

 לוח זמנים .3

 לוח הזמנים להגשת הצעות יהיה כדלקמן:

 29.10.2020יום חמישי  כרזמועד פרסום המ

    5.11.2020יום חמישי  מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה

עד השעה  12.11.2020יום חמישי  מועד אחרון להגשת ההצעות 

15:00 
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 השירותים: .4

ליווי וייעוץ משפטי לדירקטורים יכללו: שיינתנו על ידי הזוכה במכרז השירותים  4.1

תיאור . על השקעות החברה בחברות בנות ואחרותשל החברה, לצורך פיקוח 

מכרז יעבוד בצמוד מובהר כי נותן השירותים שיזכה בזה הינו כללי ואינו ממצה. 

 יועץ כלכלי/חשבונאי המועסק על ידי החברה. ובהתאם להנחיות 

לאור מהות השירותים יידרש הזוכה ליתן את השירותים ברמת זמינות גבוהה  4.2

ביותר, להשתתף בישיבות אשר יזומנו על ידי החברה ו/או מטעמה במשרדי 

 החברה או בכל מיקום אחר בארץ, לפי הצורך. 

על הזוכה במכרז לספק את השירותים בהתאם למטלה בכתב שתימסר לו  4.3

עתה הבלעדי והמוחלט של החברה ובשים לב מעת לעת, על פי שיקול ד

 לצרכיה. 

מובהר כי החברה אינה מתחיבת למסור לזוכה מטלות לטיפול בהיקף מסוים  4.4

או בהיקף כלשהו. לפיכך זכיה במכרז אינה מהווה הבטחה או מצג בדבר מתן 

שירותים בהיקף כלשהו. כמו כן החברה רשאית להיעזר בכל גורם אחר לצורך 

ותים נשוא מכרז זה, כולם או חלקם, לרבות ביועצים אחרים או ביצוע השיר

נוספים ובכלל זה לצאת למכרז נוסף בעתיד וממילא לא תינתן לזוכה במכרז 

בלעדיות במתן השירותים לחברה. מובהר ומודגש כי לזוכה לא תהא כל טענה 

ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם היקפי המטלות שנמסרו 

 . לביצועם

 :תקופת ההתקשרות. 5

חודשים מיום  6השירותים יעמוד על  למתןמוסכם כי משך ההתקשרות  5.1

 . בין החברה למציע הזוכה על הסכם ההתקשרות החתימה

מובהר כי תקופת ההתקשרות לעיל הינה התקופה בה רשאית החברה לפנות  

למציע הזוכה לצורך ביצועה של מטלה וכי אין בתקופת ההתקשרות האמורה 

ו/או בסיומה כדי לגרוע מזכותה של החברה למסור למציע הזוכה ביצוען של 

מטלות אך אם מועד סיומן של אותם מטלות הינו לאחר תום תקופת 

 ת. ההתקשרו

לתקופה  באותם תנאיםהחברה תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות  5.2

יום לפני תום  30. החברה תודיע למציע הזוכה נוספת בת שישה חודשים

או תקופת ההארכה בהתאמה על כוונתה להאריך את  ההתקשרותתקופת 

תקופת ההתקשרות בשנה נוספת וזאת בהודעה בכתב. במידה והחברה לא 



4 
 

יפקע ההסכם במועדו  -ציע הזוכה על מימוש תקופת האופציה כאמורתודיע למ

ליתן בגין כך הודעה נוספת. למען הסר ספק תידרש החברה מבלי שהמקורי, 

 מובהר כי אין כל התחייבות מצד החברה להאריך את תקופת ההתקשרות. 

החברה תהא רשאית לבטל את הסכם ההתקשרות אף לפני חלוף תקופת  5.3

ימים  14ההתקשרות המקורית וזאת לאחר מתן הודעה בכתב ומראש בת 

בהתאם לשיקול דעתה המוחלט ובכפוף להשלמת יתרת שכר הטרחה 

 שהחברה תהא חיבת לזוכה במכרז נכון למועד ביטול ההסכם. 

 תנאי סף:  .6

 :במצטברהבאים מכרז לעמוד בכל תנאי הסף על המציע המגיש הצעתו ל

 :כללי -למציעתנאי סף     16.

אשר מעסיק   המציע הינו משרד עורכי דין רשום בישראל כתאגיד או עוסק מורשה .א

  עורכי דין.  30לכל הפחות 

 1בנספח להוכחת עמידתו בתנאי זה, ימלא המציע את הפרטים הנדרשים 

 לחוברת המכרז.

חברות ומעלה בעלות מחזור עסקי ( 5)המציע ייצג בחמש השנים האחרונות חמש  .ב

 לפחות. ₪ מיליארד  1של 

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין  .ג

אינו עומד  –בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה )ככל שהמציע מאוגד כחברה 

 בפני חדלות פירעון(. 

להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו תצהיר חתום ומאומת בנוסח 

 לחוברת תנאי המכרז.  2כנספח המצ"ב 

. 1976-יים, התשל"והמציע מקיים את הדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבור .ד

עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח לפיו  להוכחת

חשבונות ורשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה  המציע מנהל כדין פנקסי

וכן אישור  1975 –וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  1961 –)נוסח חדש( התשכ"א 

כנספח תקף על ניכוי מס במקור. בנוסף לאלה יצרף המציע תצהיר בנוסח המצ"ב 

 לחוברת תנאי המכרז.  3

שנתית לרשם  במידה שהמציע הוא תאגיד, עליו להיות ללא חובות אגרה .ה

 –החברות/השותפויות, בגין השנים הקודמות למכרז; במידה והמציע הוא חברה 

על המציע לצרף להצעתו נסח מרשם החברות שמעיד שנכון למועד האחרון 

להגשת ההצעות, החברה אינה מפרת חוק ואינה בהתראה לפני רישום כחברה 

 מפרת חוק. 
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 : לעוה"ד המובילתנאי סף   2.6

 דשנים לפחות כעו" 10המוביל הינו עו"ד שותף במשרד המציע, בעל ניסיון של עוה"ד 

  . שתחום התמחותו במיזוגים ורכישות

  העברת שאלות ובירורים: .7

 ליועצת המשפטית של החברה עו"ד רבקה ינקושאלות ובקשות להבהרות, יש להפנות 

חובה . 5.11.2020לא יאוחר מיום  rivka@hec.co.ilבכתב בלבד באמצעות דוא"ל  

יש לקבל אישור לציין בתכתובת הדוא"ל את שם המציע, מספר הטלפון ומס' המכרז. 

במכרז אליו  והנספחההבהרה תכלולנה את מספר הסעיף קבלת הדוא"ל. שאלות 

 מתייחסת השאלה.

מציע שלא יפנה כאמור בשאלות הבהרה, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות 

 שגיאות, אי התאמות, טעות וכיוצ"ב.  ו/או אי בהירות,

מסמך מסכם )או מסמכים( הכולל שאלות מציעים והתשובות לשאלות אלו שניתנו על 

יועלו לאתר האינטרנט של החברה ועל המציעים חלה החובה להתעדכן  החברהידי 

אך ורק תשובות  החברהתחייבנה את בתשובות שינתנו על ידי החברה. מובהר כי 

 פורט לעיל.שתפורסמנה כמ

במהלך תקופת המכרז אלא במתכונת המתוארת לעיל ואין  החברהאין לפנות לנציגי 

לקיים עימם שיחות הבהרה או בירורים טלפוניים או פנים אל פנים. שאלות ופניות 

מודגש כי כל הבהרה שניתנה כאמור, יש להפנות בכתב בלבד בהתאם לאמור לעיל. 

בשום צורה  מופנה לכלל המציעים( לא תחייבפה )שלא באופן רשמי ומחייב ה-בעל

 . הסתמכות עליה מצד מציע תהא פסולהו ואופן

מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז על ידי החברה מסרו יהתשובות וההבהרות ש

 ומצרופותיו. על המציע לצרף את מסמך התשובות, כשהוא חתום על ידו בכל דפיו.

תהיה רשאית לעדכן את לוחות הזמנים  החברהמבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, 

  במכרז זה לפי שיקול דעתה המלא, בכל עת כמפורט במכרז זה. 

  :פרטי ההצעה .8

כל הצעה למכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד )מגיש ההצעה יכונה  8.1

לעיל ולהלן: המציע(, כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז יהיו על 

( 8נספח טופס הצעת המציע )מציע תוגש על גבי הצעת השם המציע בלבד. 

המצורף בזה למסמכי המכרז, בצירוף כל האישורים והמסמכים כנדרש 

 מסמכי המכרז. ב

החברה רשאית להכניס בכל עת שינויים במסמכי המכרז ורק המסמכים  8.2

הסופיים כפי שייחתמו על ידי החברה יחייבו את החברה. השינויים והתיקונים 

 כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו. 
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למען הסר ספק, כל השמטה ו/או שינוי ו/או תוספת וכן כל הסתייגות אשר  8.3

ייעשו על ידי המציע באי אילו ממסמכי המכרז ו/או באמצעות מסמך נלווה ו/או 

 בכל דרך אחרת לא יהיו תקפים כלפי הרשות ועלולים להביא לפסילת ההצעה. 

בל הבהרות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שומרת הרשות לעצמה את הזכות לק 

 ממי מהמציעים ו/או לדרוש תיקונים בכל אחת מההצעות לפי שיקול דעתה. 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .9

 כל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן: 

כל מסמכי המכרז כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך על ידי מורשי  9.1            

ם מטעמו, בצירוף הודעות למציעים ומענה לשאלות הבהרה החתימה המוסמכי

)ככל שנשלחו או פורסמו על ידי החברה( חתומים כנ"ל בצירוף המסמכים 

מו לשלאחר שהו 'והנדרשים לצירוף וההצעה הכספית של המציע בנוסח נספח 

 בה כל הפרטים הנדרשים להשלמה. 

 לחוברת תנאי המכרז.  1כנספח טופס פרופיל המציע בהתאם לנוסח המצורף  9.2           

לחוברת  4כנספח הצהרת המציע בדבר הבנת תנאי המכרז בנוסף המצורף  9.3           

  תנאי המכרז. 

שמות המנהלים במציע, שמות מורשי החתימה אישור עו"ד, המפרט את  9.4

במציע, ואישור כי החתומים על ההצעה מוסמכים לעשות כן וחתימתם מחייבת 

   את המציע לכל דבר ועניין. 

על פי הנוסח  1976תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו   9.5          

 לחוברת תנאי המכרז.  3שבנספח 

רת המציע על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים" בנוסח המצורף הצה  9.6          

 . 5כנספח לתנאי המכרז 

עוה"ד המוביל המוצע וכן כל עו"ד נוסף שהמציע מתעתד כי יעסוק במתם  9.7

השירותים נשוא מכרז זה לחברה נדרשים לצרף הצהרה בדבר היעדר ניגוד 

 המכרז. לחוברת תנאי 6כנספח עניינים בנוסח המצורף 

חתימה על תצהיר תשלום שכר מינימום ואי העסקת עובדים זרים בנוסח  9.8

 לחוברת תנאי המכרז.  7כנספח המצ"ב 

בדרך  נקובה בשקלים חדשים, ללא מע"משל המציע הצעת המחיר הכספית,   9.9         

תוגש ההצעה הכספית  לחוברת תנאי המכרז. 8נספח בנוסח  של מחיר שעתי

   . נפרדתבמעטפה 

למען הסדר הטוב יובהר כי הגשת המסמכים אינה מוגדרת כתנאי סף בפנייה זו. לא צירף       

המציע להצעתו אי אילו מהמסמכים המפורטים לעיל, או שהגישם מבלי שמולאו בהם כל 

הפרטים או שנפל פגם באופן מילויים, תהא החברה, רשאית, בהתאם לשיקול דעתה 

 ל את ההצעה או לבקש השלמת המסמכים החסרים. הבלעדי והמוחלט לפסו
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 :הצהרות והתחייבויות הנובעות מעצם הגשת ההצעה .01

הגשת ההצעה פירושה כי המציע מצהיר כי הוא עומד בתנאי הסף האמורים לעיל, 

הבין את מהות השירותים המתבקשים, הסכים מראש לכל תנאי המכרז בלא שינוי ו/או 

תוספת ו/או הסתייגות וכי בטרם הגיש את הצעתו קיבל את מלוא המידע האפשרי 

רטים והעובדות וביקש הבהרות הרלבנטי והדרוש מבחינתו, בדק את כל הנתונים, הפ

ולפיכך המציע יהא מנוע על כל סוגיה שנמצאה בעיניו בלתי ברורה או עמומה, 

מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על 

כל פרטיו וחלקיו או כי עמימות או חוסר בהירות במכרז גרם לו לעלות נוספת שלא 

 חשבון הצעתו או כי נגרם לו נזק אחר כלשהו. תמחר או לא לקח ב

  :אופן הגשת ההצעה .11

המעוניין להשתתף במכרז יכניס את הצעתו לתיבת המכרזים הממוקמת  11.1

)אין לשלוח  7קומה  3פארק מת"ם מגדל  -לחיפההחברה הכלכלית במשרדי 

הצעה בדואר( כשהיא מלאה ושלמה על צרופותיה, בתוך מעטפה סגורה היטב 

, וזאת 16:00עד  09:00"( בימים א' עד ה' בין השעות מעטפת המכרז)להלן: "

המועד האחרון )להלן: " 15:00עד שעה  12.11.2020ולא יאוחר מיום  

 -ישלח את הצעתו במייל לכתובת הדוא"ל  לחילופין "(.להגשת הצעות

info@hec.co.il  .הצעה שתתקבל לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות

לאחר המועד הנקוב תדחה על הסף ותפתח, במידת הצורך, רק לצורך 

על אף האמור לעיל החברה  זיהוי פרטי בעל ההצעה במטרה להחזירה.

רשאית להאריך את מועד סגירת המכרז, על פי שיקול דעתה בהודעה למציעים 

 . אשר שילמו את דמי ההשתתפות

מובהר כי מציע השולח את הצעתו במייל חלה עליו החובה לקבל אישור בחוזר  

 כי המייל התקבל החברה. 

על גבי מעטפת המכרז לא יהיה כל ציון וסימן מזהה מלבד ציון ברור של שם  11.2

 ייעוץ משפטי". למתן שירותי  2/2020מכרז מס' המכרז ומספרו, כדלקמן: "

יש להגיש במעטפה נפרדת וסגורה היטב )להלן:  8נספח  את הצעת המחיר

"(, אשר תוכנס לתוך מעטפת המכרז. יודגש ויובהר כי אין מעטפת המחיר"

 רקלכלול כל פרט בקשר עם הצעת המחיר של המציע במעטפת המכרז אלא 

 בתוך מעטפת המחיר. 

היה ותוגש ההצעה באופן שנכלל בה פרט החושף את הצעת המחיר בחלק 

עה שאינו במעטפת המחיר, תשקול ועדת המכרזים לפסול את אחר של ההצ

הצעת המציע, ככל שתסבור לפי שיקול דעתה המוחלט כי חשיפת הצעת 

המחיר שלו פגעה או עלולה הייתה לפגוע בשוויון בין המתמודדים או כי חשיפת 

mailto:info@hec.co.il
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הצעת המחיר נעשתה בחוסר תום לב במטרה להשפיע על שיקול דעת ועדת 

 המכרזים. 

 -אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות הצעה 

 תיפסל על הסף ולא תידון כלל.

כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל, בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע  11.3             

לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור את דיני המכרזים החלים על תאגידים  

 עירוניים כדוגמת החברה. 

 הוצאות המכרז: . 21

כל הוצאה מכל מין וסוג שהוא, הכרוכה בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, 

תחול על המציע בלבד והמציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת החברה בגין 

  הוצאות אלו וזאת אף אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא. 

 :תוקף ההצעה .31

ימים מן המועד האחרון להגשת  90הצעות המציעים יעמדו בתוקפן לתקופה של 

 ההצעות. 

מובהר כי במידה ולא ייחתם על ידי המזמין הסכם עם הזוכה בתקופה האמורה, רשאית 

ועדת המכרזים להאריך את התקופה הנזכרת לעיל בעוד שתי תקופות נוספות בנות 

עתה המוחלט, בהודעה בכתב שתימסר לכל ( ימים כל אחת, לפי שיקול ד)שלושים 30

המציעים. האריכה ועדת המכרזים את התקופה כאמור, תמשכנה הצעות המציעים 

לעמוד בתוקפן עד לתום תקופת ההארכה האחרונה, כפי שתקבע ועדת המכרזים 

 כאמור.

הוכרז הזוכה במכרז ו/או הוכרז מציע ככשיר נוסף, יוארך תוקף הצעתם בהתאם לאמור 

 זו ולהנחיות ועדת המכרזים. בהזמנה

זה, לא יהיה המציע, רשאי לחזור בו  במשך תקופת תוקפה של ההצעה כאמור בסעיף

מההצעה או מכל פרט שבה בכל צורה שהיא, ובכלל זה לא יהיה רשאי להימנע מלקיים 

 כל דרישה או תנאי אשר הוא מחויב בהם על פי תנאי המכרז.

 :הזוכה במכרז בחירתבדיקת ההצעות ו .41

המזמין אינו מתחייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והכל  14.1

 כמתואר במכרז.  החברהמבלי לגרוע מכל יתר סמכויות 

 מחיר.  20% -איכות ו 80%התחרות במכרז הינה  14.2

ההצעות תיבדקנה על ידי החברה אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים כפי  14.3

 מצא לנכון. שת

 :בדיקת ההצעות תיעשה בשלושה שלבים כמפורט להלן 14.4

את עמידת המציעים בתנאי הסף.  החברהבדוק תבשלב זה  – שלב הראשון

החברה רק מציעים שיעמדו בתנאים אלו יעברו לשלב השני. במסגרת שלב זה, 
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את הזכות לדרוש מהמציעים השלמת מסמכים, פרטים  הלעצמת שומר

והבהרות וכן לקיים כל בדיקה בקשר לנתונים המצוינים בהצעות השונות. 

שאינה עומדת בתנאי החברה על ידי ועדת המכרזים של הצעה שנקבע לגביה 

 תיפסל. -הסף 

בשלב השני יינתן ציון איכות להצעות. משקלו של ציון האיכות  – השנישלב ה

 . 80%כאמור 

 : ייקבע בהתאם לפרמטרים המפורטים להלן ציון האיכות

 מספר הנקודות  אמת המידה לדירוג מס'

1 

מעבר עוה"ד המוביל במציע שנות ותק 

 .לנדרש בתנאי הסף

לעיל בתנאי הסף לכל שנת ותק מעבר לנדרש  

 נקודות  10של נקודות. עד למקסימום  2יינתן 

10 

2 

התרשמות כללית מהמציע וההצעה כולל 

)יצורפו על ידי המציע  המלצות לקוחות

 להצעתו(

20 

3 

 עוה"ד המוביל במיזוגים ורכישותניסיון 

להוכחת סעיף זה יועבר פירוט התיקים שטופלו 

 על ידי עוה"ד המוביל בתחום זה

 

10 

4 

 *** ראיון אישי

של עוה"ד המוביל אישי האיון ירהתרשמות מה

 וצוותו

40 

ועדת המכרזים )בעצמה או באמצעות מי מטעמה( תיתן לכל הצעה ציון איכות בטווח 

 . 80 -ל 0שבין 

***מובהר כי וועדת המכרזים שומרת על זכותה בהתאם למספר המציעים שיגישו 

הצעותיהם במכרז לצמצם את מספר המציעים שיזומנו לראיון אישי ולקבוע כי יזומנו 

לראיון חמשת המציעים שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר בפרמטרים המסומנים 

 בטבלה לעיל.  1-3במספר 

 המחירהצעות ת ומעטפנה . בשלב זה תפתחהמחירניקוד הצעת  –השלישיהשלב 

הניקוד בגין הצעת המחיר יחולק כך של המציעים הכשירים )שעמדו בתנאי הסף(. 

. שאר ההצעות תבחנה לעומת רת יינתנו להצעת המחיר הזולה ביותנקודו 20ש

ההצעה הזולה ויקבלו מספר נקודות בהתאם ליחס בין ההצעה הזולה לבין ההצעה 

 . 20ל הנבחנת כפו



10 
 

לאחר כל השלבים כאמור לעיל, ובכפוף לכל סמכויות ועדת המכרזים בקשר עם בחירת 

הצעות או אי בחירה, תבחר ועדת המכרזים את ההצעה הזוכה שתהיה ההצעה מבין 

( הוא הגבוה 20% –מחיר -ו 80% –ההצעות הכשרות, שניקודה המשוקלל )איכות 

 ביותר.

לבחור בהצעה שניקודה המשוקלל הוא  מתחיבתהחברה אינה מבלי לגרוע מהאמור, 

 תרשאי החברההגבוה ביותר או לבחור את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

ניסיון שלילי ו/או בעיות באמינות אשר היו למציע )או ה להביא במסגרת שיקולי

או מול החברה לאיש מפתח הפועל במסגרתו או לאיש צוות שהוצע במכרז( מול 

תאגיד עירוני, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו של המציע עירייה, 

ו/או להימנע להתקשר עמו ולבחור מציע אחר תחתיו. החלטה כאמור בסעיף זה 

שלא לבחור במציע שניקוד הצעתו המשוקלל )איכות ומחיר( הוא הגבוה ביותר לא 

בכתב מדוע תהפוך לסופית לפני שקוים שימוע לאותו מציע והתאפשר לו לטעון 

 .אין לפעול בהתאם להחלטה

מכל סיבה שהיא  -לרבות לאחר הכרזה על זוכה  –לבטל מכרז זה  החברה רשאית

בפיצוי  -או את הזוכה –, והכל מבלי לזכות את מי מהמציעים החברההנוגעת לצרכי 

 או שיפוי כלשהו בגין כך.

תהיה  וועדת המכרזיםלמען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל, מובהר כי 

רשאית לבחור הצעה שאינה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר, בגין נסיבות מיוחדות 

ומטעמים שיירשמו, לאחר מתן זכות טיעון לבעל ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה 

 ביותר.

 התמורה . 51

הזוכה את הסכום לשעה תמורת השירותים נשוא מכרז זה תשלם החברה למציע 

 לחוברת המכרז.  8נספח ב המציע כמפורט  בהצעת הנקוב

מובהר כי התמורה מתייחסת רק לאנשי הצוות שהוצגו כנותני השירותים  )עוה"ד 

המוביל ואנשי צוות נוספים ככל שפורטו בהצעה(. לא תתאפשר החלפה או הוספה של 

אנשי צוות ללא אישור מראש ובכתב של החברה. בכל מקרה בו יוגש חשבון הכולל 

היו מעורבים בטיפול במטלה לא אנשי צוות נוספים אף אם אלו הגיעו לפגישות או 

תשלם החברה עבור אותם אנשי צוות. כן מובהר כי ככלל לא יאושר תשלום ליותר 

  מעו"ד אחד המגיע לישיבות אלא אם ניתן אישור החברה מראש ובכתב לכך. 

 החברהשמירה על זכויות ושיקול הדעת של  .61

זכויות וסמכויות המזמין כאמור בהזמנה להציע הצעות זו ולפי כל דין, תופעלנה 

הועדה תהא רשאית להסתייע בבדיקותיה, בין באמצעות ועדת המכרזים מטעמו. 

מובהר כי אין באמור להלן להטיל היתר, ביועצים מקצועיים ובוועדות משנה מטעמה. 

 חובה לבצע פעולה כלשהי.החברה על 
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לרבות לצורך בדיקת ההצעות, ה, למנות ועדת משנה מטעמ תרשאי ברההחמובהר כי 

 קבלת מידע, השלמות והבהרות ומתן המלצות לוועדה.  

לערוך את כל הבדיקות הנדרשות לשם בחינת איכות המציע  החברה תהא רשאית

 החברה.והערכתו, לרבות פניה לממליצים הכול על פי שיקול דעת 

דיקה וההערכה אל המציע, בכדי לקבל הבהרות לפנות במהלך הבת רשאי החברה

והשלמות להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות 

או לבדוק את התאמתן, וכן לתקן או להשלים פגמים או חסרים טכניים שנפלו בהצעה, 

ם או לתקן או להשלים פגמים אחרים שנפלו בהצעה ושתיקונם או השלמתם כאמור אינ

 פוגעים בעקרונות הליך זה.

 פסילת הצעות ואי קיבולן .71

 לפסול הצעות בין היתר מהטעמים כלהלן: החברה רשאית

 אי עמידה בתנאי הסף.

נגרמה פגיעה מהותית החברה הפרת דרישות ההליך או אי קיומן, מקום בו לדעת 

 התקין של המכרז.בלתי הפיכה בשוויון, או בעקרונות יסוד של דיני המכרזים, או בניהול 

 מציע הפועל בחוסר תום לב.

 לדחות הצעות של גורמים עמם היה לו ניסיון שלילי. תרשאיהחברה 

הזכות לפסול הצעות אשר אינן סבירות, או לפסול מציע אם התעורר חשש לחברה 

ממשי או ספק סביר אחר כי הוא אינו יכול לבצע את ההתקשרות, לאחר שקוים שימוע 

 אפשר לו לטעון בכתב מדוע אין לפסול ההצעה.לאותו מציע והת

לא לקבל את  תרשאי החברהמבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במכרז, מובהר כי 

 ההצעה שזכתה לניקוד הגבוה ביותר. 

 בחינת תנאי הסף .81

בין תנאי סף מהותי, אשר המועד להתקיימותו הינו עד למועד האחרון  החברה מבחינה

להגשת ההצעות, או קודם לכן אם נאמר כך בתנאי הסף ובהתאם לתנאיו, לבין דרכי 

הוכחתו של תנאי הסף. כך, יכול שהוכחת תנאי הסף תיעשה, בין השאר אם חלה 

מסמכים או מתן מידע  גם באמצעות הגשת –טעות, לא הוגש תיעוד מספיק וכיוצא בזה 

 בדרך אחרת לאחר מועד הגשת ההצעות למכרז. 

לדרוש מהמציעים להוסיף ולצרף אסמכתאות ונתונים נוספים בקשר  החברה רשאית

להוכחת עמידתם בתנאי הסף, לרבות אסמכתאות שנוצרו או הוכנו לאחר הגשת 

תנאי הסף ההצעות למכרז, ולהוסיף ולדרוש אסמכתאות נוספות, ובלבד שיוכח כי 

 התקיים במועד הנדרש.

לקבל כל החלטה בקשר עם פרשנות תנאי הסף לרבות פרשנות רחבה  החברה רשאית

או שאינה הסבירה או המסתברת ביותר, להסיר או לוותר על כל פורמאליות, ובלבד 

שהמשמעות שתיבחר עולה בקנה אחד עם לשון הדרישה ותכליתה. בכלל זה, בין 
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יחס תכונות של תאגיד או גוף אחד למשנהו גם אם לא לי החברה רשאיתהשאר, 

הוכחה זהות מלאה ביניהם, להמיר דרישה בדרישה אחרת שוות ערך המקיימת את 

 תכלית הדרישה המקורית.

 שינוי תנאים .19

, בכל עת, בין לפני הגשת ההצעות ובנסיבות מיוחדות אף לאחריה, החברה רשאית

המכרז, לרבות דרישות סף, וכן ההוראות בקשר עם להורות כי איזו דרישה מדרישות 

בדיקת ההצעות )לרבות בנוגע לדרישות האיכות(, תבוטל באופן חלקי או מלא, לרבות 

יחולו באופן שוויוני על כל  הש ושינוי התנאים, ובלבד שהחלטותיבאמצעות קביעה מחד

החברה אפשר תככל שעקרון השוויון יחייב זאת,  המציעים. בהתאם לצורך ובין השאר

 למציעים שהגישו הצעה למכרז, לתקן או להגיש מחדש את הצעותיהם או חלק מהן.

תהא לעשות שימוש בסמכויות אלה ולא  החברה לא תהא חיבתלמען הסר ספק, 

היה כפוף לשיקול דעתה להתיר תיקונים או השלמות כאמור לעיל, והדבר י תמחויב

 .החברההבלעדי של 

תיקון פגמים מסוג אחד אין בה כדי לחייב אימוץ מדיניות אימוץ מדיניות המתירה 

 המתירה תיקון פגמים מסוג אחר. 

 סמכות לדרוש מידע נוסף .02

לדרוש מכל מציע מידע נוסף, פרטים, הבהרות, השלמות, תיקונים,  החברה מוסמכת

מסמכים, אסמכתאות, נימוקים וכל כיוצא באלה, בכל עניין הנוגע להצעה על כל אחד 

ועל מנת  החברההאחרות של ה כל במטרה לקיים כל אחת מסמכויותילקיה, והמח

 לבחון את ההצעה.

, בכל שלב, לרבות לאחר הבחירה בזוכה, לזמן כל מציע להציג בפניו החברה רשאית

את ההצעה שהגיש, כולה או מקצתה, לברר פרטים בהצעה וכן פרטים אחרים 

 הדרושים לצורך קבלת החלטה מכל סוג שהוא.

 הסתייגויות, שינויים, השמטות ותוספות .12

בכל מקרה של שינוי, השמטה או תוספת שייעשו על ידי המציע בהצעתו לעומת הנדרש 

במסמכי המכרז, לרבות בקשר עם  תנאי הסף, או כל הסתייגות לגבי הנדרש, בכל 

 :החברה רשאיתהסתייגות(,  –דרך או צורה שהיא )לעיל ולהלן 

 המציע;לפסול את הצעת 

 לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל, ולהתעלם ממנה;

 לראות בהסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, ולהכשירה; 

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות, בין באמצעות הגשת הצעתו מחדש, כולה או 

, חלקה, בין באמצעות הודעה של המציע לוועדת המכרזים כי הוא מסיר את ההסתייגות

 ;החברההבלעדית של  הובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו והחלטת
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לתקן את מסמכי המכרז, ובלבד שהתיקון יחול באופן שוויוני על כל המציעים ובהתאם 

לנכון, ולאפשר למציעים להגיש מחדש את הצעותיהם או  שתמצא החברהלצורך, כפי 

 כל חלק מהן או לתקן את הצעותיהם.

הבלעדי של  הת המנויות לעיל מסורה לשיקול דעתבין האפשרויומובהר כי ההחלטה 

יודיע כי לפעול לפי אחת החלופות המנויות לעיל, והמציע  תחליט החברה. אם חברהה

של המציע וזאת  ולפסול את הצעת תרשאי חברה, הההוא מסרב להסכים להחלטת

תהא רשאית . בנסיבות מיוחדות חברהל ותמבלי לגרוע מכל זכות וסמכות אחרת המוקנ

שיהיה  הלהקל בדרישה מסוימת, אף אם מדובר בדרישת סף, והכל אם מצאהחברה 

 .ההדבר לטובת

 הודעת זכייה .22

 המזמין ימסור למציעים הודעות בכתב בדבר החלטתו.

המזמין רשאי להורות על ניהול משא ומתן עם המציע הזוכה, וזאת בנוסף לכל סמכות 

 לניהול משא ומתן.הנתונה לו 

-על ג'ת המציע הזוכה על הסכם ההתקשרות נספח ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימ

 –ידי הזוכה והגשת אישור בדבר קיום ביטוחים -ידי מורשי החתימה של המזמין ועל

 בידי המציע. 

מובהר בזאת כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המזמין לבין המציע הזוכה 

חובה על מורשי החתימה של המזמין לחתום על ההסכם. המזמין ייחשב  ואינה מטילה

כמי שנקשר בהסכם עם הזוכה רק לאחר חתימת הסכם על ידי מורשי החתימה מטעמו, 

בהתאם להוראות הדין. עוד מובהר שהמזמין יהיה רשאי בכל עת להימנע מלקדם 

ונה במחלוקת או התקשרות בין היתר בנסיבות בהן קיים חשש שזכייה של המציע נת

מצריכה דיון או שקילה נוספים או בכל מקרה אחר בו נמצאו נסיבות המצדיקות זאת 

 לפי שיקול דעתו המלא של המזמין, וללא כל פיצוי לזוכה.

לזוכה במכרז אין זכות מוקנית לספק את השירותים המפורטים בהזמנה זו, כולם או 

עם הזוכה ואף לאחר תחילת חלקם. מובהר כי גם לאחר חתימת הסכם ההתקשרות 

 ים למציע.ן המזמין מתחייב להיקף עבודה מסומתן השירותים אי

 חזרת המציע מהצעתו .32

היה ובמהלך התקופה שבין היום האחרון הקבוע להגשת הצעתו לבין מועד כניסת 

ההתקשרות עמו לתוקף, המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבויות 

יהא המזמין רשאי לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, לבטל את הנובעות ממנה, 

"(. המזמין יהא רשאי לבצע ההודעההודעת הזכייה למציע ולהודיע לו על כך )להלן: "

אחת או יותר מהפעולות שלעיל וכן כל פעולה אחרת שימצא לנכון על מנת לשמור על 

ניהול מכרז, נזקים מקצועיים זכויותיו, לרבות זכותו לפיצוי בגין העיכוב בהליך, הוצאות 

 ישירים ועקיפים ועוד. -וכלכליים אחרים
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מיום משלוח הודעה כאמור המזמין רשאי לנקוט בכל פעולה שימצא לנכון לביצוע 

השירותים, בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה כנגדו, וכן לנקוט בכל צעד הנראה 

 דין.     פי -לו לנכון, לרבות תביעת כל סעד ו/או פיצוי על

 התחייבויות ופעולות הנדרשות מאת הזוכה במכרז .42

)שבעה( ימים מיום שנמסרה לו הודעת  7( תוך א נספחהזוכה יחתום על הסכם )

 הזכייה. 

המציע הזוכה יידרש, במידת הצורך, לחתום על הסדר מתאים למניעת ניגוד עניינים 

למניעת קיומו של חשש ולפעול בהתאם להנחיות היועצים המשפטיים של המזמין 

 לניגוד עניינים.

 ניגוד עניינים  .52

 החברה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את ההוראות הבאות: 

מציע או מי מטעמו, אשר קיים לגביו חשש של ניגוד עניינים עם השירותים נשוא מכרז 

לא  -זה ו/או חשש לניגוד עניינים בינו לבין אורגן בחברה )לרבות דירקטור או מנכ"ל(

יוכל לקחת חלק במכרז, אלא אם נתנה החברה את אישורה לכך ובכפוף לתנאים 

די. פירוט חברי הדירקטוריון וההנהלה של שתעמיד למציע, על פי שיקול דעתה הבלע

החברה מופיע באתר האינטרנט של החברה. בכל מקרה בו לדעת המציע קיימת 

שאלות ההבהרה אפשרות של חשש לניגוד עניינים על המציע לציין זאת במסגרת  

 ולפעול בהתאם להחלטת החברה. 

ו חלקי סעיף או אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, א

סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא 

יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר 

ועניין אלא אם החליט המזמין לבטל גם את יתר חלקי המסמך, לפי שיקול דעתו 

 המוחלט.

 ביטול המכרז .62

לי לגרוע מכל הוראה אחרת במכרז, המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז מב

זה בכל עת, משיקוליו הוא, לרבות משיקולים תקציביים ולמציעים לא תהא כל זכות 

 לתשלום או לפיצוי עקב כך. 

 עיון .72

ההצעה הזוכה, פרוטוקולים של ועדת המכרזים והתכתבויותיה עם המציעים, יהיו 

 לעיון בהתאם להוראות הדין.פתוחים 

מציע הסבור שחלקים מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי, יציין זאת 

בהצעתו. מציע כאמור ייחשב כמי שהסכים שסעיפים מקבילים בהצעות של מציעים 

אחרים יהיו חסויים, ומסכים לכך שהם לא יועמדו לעיונו, אף אם לא תסווגם הוועדה 

 תתירם לעיון יתר המציעים.  כחסויים, ואף אם



15 
 

הצעת המחיר והמענה לתנאי הסף לא ייחשבו בכל מקרה כחוסים תחת סודיות, והעיון 

בהם יותר. עם זאת, מציע רשאי לבקש לא להתיר עיון בשמות האנשים שהוצגו במענה, 

תחליט  מהווה סוד מסחרי או מקצועי. וועדת המכרזיםככל שהוא סבור שהדבר 

 שיקול דעתה. בבקשה בנושא לפי

יובהר כי ההחלטה הסופית בעניין טענת מציע בקשר עם סודות מסחריים או מקצועיים 

או כל חיסיון אחר מסורה לוועדת המכרזים, שתהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר 

 עיון במסמכים, בכפוף להוראות כל דין.

 סמכות שיפוט .82

הנוגע להליכי מכרז זה וכן להסכם סמכות השיפוט המקומית הייחודית והבלעדית בכל 

 שייחתם בעקבותיו תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בחיפה.

 

  ויתור על טענות .29

ויתר מראש על ומובהר בזה כי כל מציע אשר מגיש הצעה לפי הזמנה זו, ייחשב כמי ש

כל טענה בקשר לתנאי המכרז, וכן על הזכות לבקש מבתי המשפט להוציא צווי מניעה 

)לרבות צו ביניים( בכל הליך משפטי בקשר עם מכרז זה נגד המזמין או מי מטעמו, 

ויהיה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמור והכל אם קיים חשש כלשהו 

שהליך כאמור יגרום לעיכוב בהתקשרות מול הזוכה ובהוצאתו לפועל של המכרז 

 במועד.

ים של מכרז זה )לרבות בהסכם, במסמכים מחויבויות המציע הכלולות בחלקיו השונ

המצורפים ובנספחים( הינן מצטברות זו לזו ולא תפורשנה כמצמצמות או מגבילות את 

 מחויבויות המציע. 

 

 החברה הכלכלית לחיפה בע"מ 
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 נספח 1 

 

 טופס פרופיל המציע 

 

 שם המציע: ________________  מס' התאגיד/ע.מ.__________________

 ייסוד: _____________________שנת 

 כתובת המציע: ______________________________________________

 טלפון: ___________________ פקס: ______________________________

 דואר אלקטרוני: _____________________________________________

 _ תפקיד: ______________שם איש קשר במציע: _________________________

 טלפון סלולארי של איש הקשר: ____________________________

 שמות בעלי המציע: __________________________________

 שמות מורשי החתימה מטעם המציע: __________________________

 

 חתימת המציע: ___________________     
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  2נספח 

 _______תאריך:          

 לכבוד 

 החברה הכלכלית לחיפה בע"מ 

 

 הנדון: תצהיר בדבר מצב המציע 

לאחר שהוזהרתי  אני הח"מ, מר/גב' _____________נושא ת.ז. שמספרה __________

כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 בזאת בכתב כדלקמן: 

המציע( לחתום על תצהיר זה  -על ידי ___________)להלןאני הוסמכתי כדין  .1

בתמיכה להצעת המציע למכרז למתן שירותי ייעוץ משפטי לחברה הכלכלית לחיפה 

 המכרז(.  -בע"מ )להלן

 הנני מצהיר בזאת כדלקמן:  .2

 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, פשיטת רגל או פירוק

 י חדלות פירעון המציע אינו עומד בפנ

 לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו. 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3

 

 

______________ 

 חתימת המצהיר

 אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי 

שברח'___________, מר __________ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________ / 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי המוסמך לחתום מטעם המציע המוכר לי אישית, 

 ים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.יהיה צפוי לעונשים הקבוע

 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך
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 3נספח 

 

 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

אני הח"מ ______________ מרח'____________________ ת.ז. _______________ 

לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 מצהיר כלהלן:

המציע( ואני מכהן כ___________ ואני מוסמך להצהיר  -אני נציג חב' ___________ בע"מ )להלן 

 -מטעם החברה כי 

 

  1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף ,

ב לחוק( לא הורשעו בפסק דין 2אליו )כהגדרתם בסעיף  החוק( המציע ובעל זיקה -להלן 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987

 או

 ב לחוק( כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי 2ה אליו )כהגדרתם בסעיף המציע ובעל זיק

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -עבירות )עבירה לעניין זה 

, שנעברה לאחר 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 רות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.(, אולם במועד ההתקש31.10.2002יום 

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[ 

 __________________ 

 

 אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי 

שברח'___________, מר __________ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________ / 

לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  המוכר

 אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 

 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך
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 4נספח 

 

 הבנת תנאי המכרז

 :אני החתום מטה, ____________ )שם המציע(, מצהיר, ומתחייב כדלקמן

קיבלתי לידי את מסמכי המכרז, קראתי והבנתי אותם, ואני מגיש בזאת את  .1

 הצעתי.

אני מקבל על עצמי את תנאיהם של מסמכי המכרז ואת כל ההתחייבויות  .2

הכלולות בהם )בלא שינוי ו/או תוספת כלשהי(, ובפרט את הסמכויות המוקנות 

המשפטי, כלכלי בהם למזמין, ואני מבין את האמור בהם והשלכותיהם, במישור 

 ומקצועי, ואני מגיש את הצעתי על פיהם ללא כל הסתייגות.

אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות  .3

בהירות, חוסר התאמה ו/או אי ידיעה ואני מוותר -הבנה, אי-המבוססות על אי

א וללא יוצא מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור, מכל עילה שהי

מן הכלל. ככל שהיו לי טענות או השגות כאמור,  אני מצהיר ומתחייב כי שקלתי 

את משמעותן והשפעתן על הצעתי, והעליתי אותן בטרם מועד הגשת ההצעה 

במסגרת שאלות הבהרה או בכל דרך אחרת המותרת לפי דין. אדגיש כי השגה, 

או שהועלתה ונדחתה יש תביעה או דרישה שלא הועלתה בפני ועדת המכרזים 

לראותה ככזו שוויתרתי עליה באופן בלתי חוזר ואת התוצאה המשפטית הנובעת 

מדחייתה או מאי המענה עליה ככזו המוסכמת עלי ומקובלת עלי ואמנע 

מלהעלותה בעתיד. כן אני מצהיר ומתחייב כי אין לי כל טענה בקשר עם שיטת 

כפי שהם מפורטים במסמכי  בחינת ההצעות או הדרישות בהן עלי לעמוד,

 המכרז, וכי אלה מובנים ומוסכמים עלי.

בדקתי היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיי על פי המכרז  .4

כהגדרתו במסמכי המכרז, ככל שהתחייבויותיי על פיו מפורטות במסמכי המכרז, 

צעים במלואן, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בנוגע להעמדת האמ

פי תנאי המכרז. אני מצהיר בזאת כי בידי כל הדרוש לביצוע -הנדרשים על

התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז במלואם ובמועדם או שיש באפשרותי 

להשיגם מבעוד מועד, לרבות המומחיות, היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, 

הדרושים לביצוע  הניסיון, הכישורים הפיננסיים והטכניים, הציוד ויתר האמצעים

 התחייבויותיי על פי המכרז, והכל כפי שעולה ממסמכי המכרז.

ידוע לי ואני מסכים כי הגשת ההצעה מחייבת אותי לכל דבר ועניין. אני מצהיר  .5

כי הצעתי עומדת בכל הדרישות והתנאים הנדרשים מהמשתתפים בהליך על פי 

עולות ממסמכי המכרז, תנאי ההזמנה ואני מקבל על עצמי את כל ההתחייבויות ה

 המפורשות והמשתמעות.

אני מוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות  .6

בקשר עם אי זכייה שלי במכרז ו/או ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא ו/או כתוצאה 
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מניסוח מסמכי המכרז ו/או כתוצאה מכל שימוש של המזמין בסמכות המוקנית 

 י ההזמנה ו/או לפי הדין. לו לפי מסמכ

הצעתי, על כל המשתמע ממנה הינה בתוקף בהתאם לנדרש במסמכי המכרז,  .7

ואתם תהיו רשאים להאריך את תוקף ההצעה, מעת לעת כאמור במסמכי המכרז 

 בהודעה שתיתנו לי, ואני נותן בזאת את הסכמתי מראש להארכה כאמור.

וכי כל האמור לעיל נתון לשיקול ידוע לי כי אינכם מחויבים לקבל הצעה כלשהי,  .8

דעתכם הבלעדי והמוחלט, והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובכפוף 

 להוראות כל דין. 

בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות חוק העונשין,  .9

 , אני מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:1977-התשל"ז

ו/או בעקיפין, כל טובת  לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין .א

הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או 

בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של הוועדה או של נושא 

 משרה ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך המכרז.

ו לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/א .ב

חבר בה ו/או נושא משרה ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר על מנת 

 לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך המכרז. 

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או  .ג

חבר בה ו/או נושא משרה ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר במטרה 

תית או בכל דרך אחרת שאינה לקבוע את תוצאות המכרז בצורה מלאכו

 כדין.

ידוע לי כי זכותכם להכניס תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות  .10

ביטולם וקביעתם מחדש, לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר סמכויות 

 המזמין, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

הוסתרו באופן ההצעה אינה מוגשת לטובת, או בשם, כל אדם או ישות אשר  .11

 כלשהו.

 הגשת ההצעה והתחייבות המציע אושרו כדין על ידי הגופים המוסמכים. .12

למיטב ידיעתי, ולאחר בדיקה נאותה שערכתי, כל הנתונים, המצגים וההצהרות  .13

הכלולים בהצעה למכרז הם נכונים, מלאים ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת 

ו כדי להשפיע על שיקול דעתו ההצעה, ולא הושמט מההצעה כל פרט אשר יש ב

 של המזמין.

ההתקשרות עם הזוכה/זוכים לרבות מימוש זכות הברירה מותנית בקיומו של  .14

 תקציב זמין למכרז. 

לכל המונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם בהזמנה להציע הצעות, אלא אם עולה אחרת 

 מהקשר הדברים או מהגיונם.
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 חתימת וחותמת עו"ד    תאריך  חתימה וחותמת המציע

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים 

בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו, 

ורשאים לחייב אותו בכל העניינים הנוגעים 

 למכרז ולביצועו.

 תאריך 
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 5נספח 

 הצהרת המציע על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים"

 

 1977 –עליו מכוח הדין ולרבות חוק העונשין התשל"ז  בנוסף לכל החובות והאיסורים החלים

 המציע ומי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:

 

, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל ת ו/או לקבל, במישרין או בעקיפיןלא להציע ו/או לת .1

דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל 

החברה( ו/או של נושאי משרה בחברה ו/או  -ה הכלכלית לחיפה בע"מ )להלןשל החבר

 עובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם הליך ההתקשרות ו/או כל חוזה  הנובע ממנו. 

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה בחברה ו/או  .2

להליך ההתקשרות ו/או כל עובדיה ו/או מי מטעמה על מנת לקבל מידע סודי הקשור 

 חוזה הנובע ממנו. 

לא לשדל ו/או לשתף פעולה עם החברה ו/או נושאי משרה בה ו/או מי מטעמה ו/או כל  .3

 ו/או לא תחרותית. גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית 

לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות נשוא מכרז  1-3לא פעלנו בניגוד לאמור בסעיפים  .4

 זה. 

לעיל, שומרת  1רר חשד סביר כי מציע ו/או מי מטעמו פעם בניגוד לאמור בסעיף התעו .5

לעצמה החברה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את הצעתו במכרז או 

 לבטל את ההתקשרות עמו לאחר הזכייה. 

 

 

 על החתום: 

      ___________________ 

 המציע       
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  6נספח 

 ניגוד ענייניםהצהרה בדבר היעדר 

 

אני הח"מ ______________ מרח'____________________ ת.ז. 

_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

אני משמש כ____________ ב_________ מס' תאגיד  .1

והנני חותם על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע המציע(  -______________)להלן

למתן שירותי ייעוץ משפטי שפורסם על ידי החברה הכלכלית  2/2020במכרז פומבי 

 החברה(.  -לחיפה בע"מ)להלן

אין ולא יהיה למציע ו/או למי מאנשי הצוות המוצע למתן השירותים במהלך תקופת  .2

ן וסוג שהוא, קשרים עסקיים ו/או מתן השירותים עבור החברה, ניגוד עניינים מכל מי

אישיים ו/או קשרים אחרים ו/או כל עניין אחר שעלולים להעמיד את המציע ו/או אנשי 

 הצוות במוצע למתן השירותים במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו. 

ככל שהמציע יזכה במכרז, המציע ואנשי הצוות יפעלו בנאמנות כלפי החברה ולטובת  .3

 ה בלבד. האינטרסים של

מתחייבים להימנע מלהימצא במצב של המציע ואנשי הצוות המוצעים למתן השירותים  .4

ניגוד עניינים כלשהו עם החברה, ומתחייבים להודיע לחברה מיד עם התעורר חשש 

 בדבר הימצאות במצב של ניגוד עניינים עם החברה. 

בו יתעורר חשש  המציע ואנשי הצוות המוצע למתן השירותים מתחייבים כי בכל מקרה .5

לניגוד עניינים כאמור לעיל, לחדול מלבצע כל פעולה בשם החברה עד לקבלת הנחיות 

החברה בעניין והמציע ואנשי הצוות המוצע למתן השירותים מתחייבים לפעול בהתאם 

 להנחיות החברה כאמור. 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .6

 

____________    ______________ 

 שם המציע       יךתאר

 

_____________    ________________ 

 חתימת המצהיר            תעודת זהות 
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 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי 

שברח'___________, מר __________ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________ / 

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 

 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך
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 7נספח 
 

תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים 
 כדיןזרים 

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

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

"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת הגוף" –החברה הכלכלית לחיפה בע"מ )להלן 
 תצהיר זה בשם הגוף.

ב 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2
חוק עסקאות גופים " -)להלן 1976 –התשל"ו לחוק עסקאות גופים ציבוריים  

תנאי  –"(, שכותרתו "תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין ציבוריים
לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי 

 אני מבין/ה אותם.
 בחלופה הנכונה( X)למילוי ולסימון  .3

בפסק דין חלוט לפי חוק עובדים זרים )איסור  לא הורשעוהגוף ו"בעל זיקה" אליו  ___
ו/או חוק שכר  1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, בשנה שקדמה למועד הגשת הצעה מטעם המציע 1987-מינימום, התשמ"ז
 "מועד ההגשה"(. –במכרז זה )להלן 

הורשעו בפסק דין חלוט לפי חוק עסקאות עובדים  הגוף או "בעל זיקה" אליו ___
ו/או  1991 –זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 בשנה שקדמה למועד ההגשה. 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז
בחלופה הנכונה במקרה שהגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק  X)למילוי ולסימון   .4

בירות או יותר לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין דין חלוט בשתי ע
 (:1987-ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 -והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  

 בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה. לא הייתהההרשעה האחרונה  __  
 בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה. הייתהההרשעה האחרונה  __ 

 בחלופה הנכונה במקרה של הרשעה בפסק דין חלוט בלבד(: X)למילוי ולסימון   .5
 .1.11.2005יום לפני העבירה נעברה  ___ 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

 
 

        ____________________ 
 חתימת המצהיר                 

 
 

 אישור
בפני, _______________, עו"ד מ.ר. הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע 

_________, אשר משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי 
באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
        ____________________ 

    

 

 



26 
 

 טופס הצעת המחיר -8נספח 

 

אני הח"מ, ________________, נציג מוסמך של _________________, מתכבד בזה 

לחברה הכלכלית לחיפה בע"מ, בהתאם לתנאי  שירותי ייעוץ משפטילהגיש הצעה למתן 

 ההזמנה להציע הצעות והסכם ההתקשרות על כל נספחיהם.

 

ת קופבכל ת לשעת עבודההצעתנו תעמוד על סך של ______________ לא כולל מע"מ 

 ההתקשרות ותקופות האופציה ככל שימומשו.

 

 תאריך: _____________________

חתימה: _____________________באמצעות ה"ה _____________המורשים לחתום 

 בשמם המציע.

 חותמת: _____________________
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 הסכם התקשרות – 'א_ נספח

 2020שנערך ונחתם ביום _____ לחודש ____ בשנת 

 

 בין :    

         החברה הכלכלית לחיפה בע"מ 

 "(המזמין)להלן: "

 ;מצד אחד

 

 לבין : 

____________________ 

 ח.פ./מס' תאגיד/ ________________

 מרחוב ______________

 "(השירותיםנותן )להלן: "

 ;מצד שני

 

אשר "( המכרז)להלן: " שירותי ייעוץ משפטי למזמיןלמתן  2/2020והמזמין פרסם מכרז מס'  הואיל

 ;נספח א'העתק ממנו מצורף להסכם זה כ

"( אשר העתק ממנה מצורף להסכם זה ההצעההגיש הצעה למכרז )להלן: " ונותן השירותים והואיל

 ;נספח ב'כ 

בהצעת נותן השירותים כהצעה הזוכה במכרז, בהסתמך על נכונות הצהרותיו והמזמין בחר  והואיל

 של נותן השירותים ועל הנתונים שפורטו בהצעה.

והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור המזמין את השירותים המפורטים במכרז,  והואיל

 לרבות הסכם זה; בהצעה ובהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים המפורטים במסמכי המכרז,

 

 אי לזאת, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .א

 הסכם זה והנספחים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקרא כיחידה אחת עמו. .ב

 להסכם זה יצורפו הנספחים הבאים: .ג

 העתק מסמכי המכרז.  -נספח א' (1

 העתק ההצעה. –נספח ב'  (2

מוסכם על הצדדים כי הוראות הסכם זה ונספחיו, הוראות ההזמנה להציע הצעות  .ד

ונספחיה, הבהרות המזמין בשלב שקדם להגשת ההצעות, והצעת נותן השירותים, נועדו 

להשלים זה את זה ויתפרשו בכפיפה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים האמורים 

ים מחויב להוראה המחמירה מבניהן, לפי קביעת )כאמור לעיל(, יהיה נותן השירות
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המזמין. נותן השירותים יביא לידיעת המזמין כל סתירה כאמור, מיד לאחר שנודע לו 

 עליה. 

הוראה תיחשב למחמירה אם, לדעת המזמין ולפי שיקול דעתו, היא מיטיבה או משפרת  .ה

ות השירותים את התועלות למזמין, בכל הנוגע לאיכות, טיב, כמות, התאמת ואמינ

הניתנים על ידי נותן השירותים. נותן השירותים לא זכאי לכל פיצוי או שיפוי או כל סעד 

אחר בנסיבות בהן המזמין קבע כי הוראה מסוימת תחול על נותן השירותים אף אם 

הוראה כאמור מחמירה יותר או מגדילה הוצאותיו ואף בנסיבות בהן הוראה כאמור כלולה 

 ם זה. בהזמנה ולא בהסכ

מובהר ומודגש בזאת, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי בכל מקרה כל האמור בהצעת נותן  .ו

 השירותים תחייב אותו אף אם הוא כולל מחויבויות מחמירות יותר מהנדרש במכרז. 

ביטוי שהוגדר או שהוסבר באחד המסמכים המהווים חלק מהסכם זה לרבות ההזמנה    .ז

 ות בכל מסמך אחר המהווה חלק מהסכם זה.להציע הצעות, תהא לו אותה משמע

כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ולהתמצאות בלבד, אינן מהוות חלק מההסכם, ואין  .ח

 להשתמש בהן לצורכי  פרשנות.

מילים וקיצורים שיש להם משמעות טכנית או מסחרית ידועה יפורשו בהסכם זה בהתאם  .ט

ן את פרשנותן המחייבת, למשמעותם המקובלת, כשבמקרה של מחלוקת יקבע המזמי

 ובלבד שלא ניתן להם פירוש אחר באחת מהוראות הסכם זה.

 הצהרות והתחייבויות כלליות  .2

נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המזמין כדלקמן, וזאת מבלי לגרוע מכל הצהרה או מחויבות 

 שקיבל על עצמו במסמכים אחרים בקשר עם מכרז זה:

ומאשר כי בשלב שאלות ההבהרה שלפני ההגשה למכרז הוא בחן נותן השירותים מצהיר  .א

את כל המסמכים, הדרישות והתנאים, ניתנה לו ההזדמנות להשיג, להעיר גם על נוסח 

הסכם זה וכי הוא הגיש הצעתו מתוך ידיעה ומחויבות כי הוא מסוגל לבצע את המטלות 

 בהסכם זה. 

הצהרה של הנותן השירותים כי נמסר חתימתו של הנותן השירותים על הסכם זה, מהווה  .ב

כי כל מסמכי ההסכם נמצאים  ,לו כל המידע הדרוש לו לצורך ההתקשרות בהסכם זה

 ברשותו, וכי קראם, הבין את תוכנם וקיבל את כל ההסברים אשר ביקש בקשר אליהם.

כי הוא כשיר, בעל הניסיון הדרוש וכי יש בידיו את כל האישורים הנדרשים על פי כל דין  .ג

 לבצע את השירותים המפורטים במכרז ובהסכם זה.

 כי אין כל מניעה חוקית, משפטית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה. .ד

כי מתן השירותים על ידו למזמין אינם פוגעים בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הנוגע  .ה

 לזכויות קניין של צד ג' כלשהו.

ו כל מסמך למזמין בכל עת שיידרש נותן השירותים מתחייב בזאת להציג כל אישור ו/א .ו

לכך על ידי המזמין. ככל שנדרשת הסכמתו או אישורו של צד שלישי כלשהו למתן 

השירותים או איזה חלק מהם, אזי באחריותו ועל חשבונו של הנותן השירותים לדאוג לכך 

 שתהיה בידו הסכמה או אישור כאמור בכל תקופת הסכם זה.

 אות הדין בקשר עם העסקת עובדים. כי הוא יקיים בכל עת את הור .ז
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כי כל האמור בהצעה שהגיש במסגרת המכרז הינו נכון ומדויק גם למועד חתימתו ואישורו  .ח

של הסכם זה, וכי לא חל כל שינוי לעומת האמור בהצעה. הנותן השירותים מצהיר כי ידוע 

אמור לו שבחירתו כזוכה במכרז והתקשרות המזמין עמו בהסכם זה, נעשו על בסיס ה

בהצעה, לרבות ביחס לכל הנוגע לנספחי ההזמנה להציע הצעות. נותן השירותים יודיע 

למזמין גם לאחר החתימה על הסכם זה ובכל מועד עד לתום תקופת תוקפו על כל שינוי 

בנתונים שמסר במסגרת הצעתו, ביכולתו לבצע את המטלות לפי ההסכם באיכות 

היכולה לעורר חשש כלשהו בקשר עם יכולתו  ובמועדים הנדרשים ועל כל נסיבה אחרת

 לבצע הסכם זה.  

כי הוא הבין את צרכי המזמין ודרישותיו וכי הוא בעל הניסיון היכולת והמיומנות הדרושים  .ט

 לשם מתן השירותים באופן ובהיקף הנדרש. 

כי יש בידיו את כוח האדם, הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות ואת האמצעים הדרושים,  .י

 לרבות האמצעים הכספיים, לביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם.

לב -כי הוא מתחייב למלא אחר הוראות הסכם זה במיומנות, במסירות, בנאמנות ובתום .יא

ולבצע את השירותים בהתאם לאמור בהסכם זה ובכפוף להוראות המכרז וההצעה 

 המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

ין לו כל ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בביצוע האמור בהסכם נותן השירותים מצהיר כי א .יב

זה. נותן השירותים יודיע למזמין לאלתר על כל חשש לניגוד עניינים שלו או של כל מי 

 לרבות גורם מקצועי כלשהו העובד עמו או מטעמו. –מטעמו 

ע נותן השירותים מתחייב כי בתקופת ההסכם ולאחריה להימנע מעשיית שימוש במיד .יג

שיימסר לו במסגרת ביצוע השירותים למטרה שאינה מתן השירותים על פי המכרז והסכם 

 זה.

נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המזמין בכל העניינים הקשורים במתן  .יד

 השירותים. 

נותן השירותים מצהיר ומאשר כי שימוש המזמין בכל זכות שניתנה לו על פי הסכם זה  .טו

ות לנותן השירותים לבצע מטלות כלשהן הינה בבחינת לפקח, להדריך או להור

פררוגטיבה של המזמין ואין בה לגרוע בדרך כלשהי מחובתו המוחלטת של הנותן 

 השירותים לבצע את האמור בהסכם זה ובמסמכי המכרז.

נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע  .טז

ן ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהוא, אלא השירותים, בין במישרי

 אם הותר הדבר בכתב מראש על ידי המזמין.

מובהר כי כל הצהרות נותן השירותים מצטברות ומצטרפות האחת לרעותה ואין לפרש  .יז

 מחויבות כלשהי בדרך המצמצמת מחויבות הנותן השירותים.

זה, על סעיפיו הקטנים,  2ירותים על פי סעיף מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן הש .יח

מהווה תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה, כולן או חלקן, בין בעת חתימת 

הסכם זה ובין לאחר מכן, תיחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים באופן 

 להלן. 16המזכה את המזמין בביטול ההסכם לאלתר, כמפורט בסעיף 

 



30 
 

 תקופת ההתקשרות: .3

. מיום החתימה על הסכם זה חודשים 12של משך ההתקשרות לביצוע השירותים הינו לתקופה 

רה, המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות על פי תנאיה וללא כל שינוי בתמו

. המזמין יוכל להודיע למציע שלוש שניםשל  לתקופה מצטברתתקופות נוספות של שנה ובסה"כ ל

ימים לפני פקיעתו של ההסכם. לא הודיע המזמין על הארכת  30על הארכת תקופת ההסכם עד 

יפקע ההסכם במועדו המקורי, בלא שיידרש המזמין לתת בגין כך כל הודעה  –ההסכם כאמור 

 "(.תקופת ההתקשרות" נוספת )להלן:

 השירותים:  .4

ליווי וייעוץ משפטי לדירקטורים של החברה, יכללו: נותן השירותים השירותים שיינתנו על ידי 

 .לצורך פיקוח על השקעות החברה בחברות בנות ואחרות

 התמורה  .5

שהוגשה  8נספח  תהיה בהתאם לאמור בהצעת המחירהתמורה בגין מתן השירותים  .א

 "(. "התמורה)להלן:  השירותים במסגרת המכרזעל ידי נותן 

 המזמין.תשלום התמורה כאמור כפוף לביצוע השירותים לשביעות רצונו המלא של  .ב

מוסכם בזאת כי התמורה נשוא התקשרות זו הינה מוחלטת, הוגנת ונאותה ונותן  .ג

פי הסכם זה, לרבות -השירותים לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עבור התחייבויותיו על

תשלומי אש"ל, הוצאות ותשלום עבור נסיעות, הוצאות משרדיות, צילומים, טלפונים, 

 פקסים הוצאות אחרות מכל סוג שהוא.

מוסכם בזאת כי נותן השירותים יישא בכל ההוצאות והתשלומים, הכרוכים במתן  .ד

השירותים המבוקשים, ובכלל זה תשלומי מסים והיטלי חובה החלים עליו ו/או תשלומי 

או כל תשלום אחר שיחול עליו בעתיד וכן בכל הוצאות הכרוכות בכל הסיכונים  ביטוח

 פי הסכם זה.-והאחריות של נותן השירותים על

למען הסר ספק, המזמין איננו מתחייב להקצות מכסת מתן שירותים כלשהי לזוכה, ולא  .ה

יראו באי הקצאת מתן שירותים, כהפרת ההתקשרות או כהבעת עמדה שלילית כלפי 

זוכה. כמו כן זוכה לא יטען ולא יהא רשאי לטעון כי הסתמך על קבלת עבודה בהיקפי ה

שעות מוגדרים או כי זכאי הוא לפיצוי כלשהו בגין כל החלטה של המזמין בעניין היקפי 

 עבודה או כל הפעלת סמכות אחרת בקשר לביצוע השירותים.

חשבון התמורה לפי -ם עלהמזמין יהיה רשאי לנכות מכל תשלום המגיע לנותן השירותי .ו

 הסכם זה כל סכום שיהיה חייב בניכויו על פי כל דין.

 שלילת יחסי עובד מעביד  .6

מוצהר ומוסכם כי מערכת היחסים בין הצדדים להסכם זה הינה של מזמין ונותן שירותים  .א

וכי בין הצדדים לא מתקיימת ולא תתקיים, כתוצאה ממתן השירותים, מערכת יחסים של 

ועל בסיס הצהרה זו נקבעה התמורה, וכי למעט תשלום התמורה הוא לא  עובד מעביד

יהיה זכאי לכל תשלום, או הטבה אחרת בגין מתן השירותים, לרבות תשלומים בגין 

 נסיעות, הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל וכיוצא באלה הוצאות.

שירותים אלא כאמצעי להבטיח את אין לראות בכל זכות הניתנת למזמין לפקח על נותן ה .ב

מתן השירותים כראוי וביצוע הסכם זה במלואו ואין בה כדי להקים מערכת יחסים של 
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עובד מעביד וכן אין בה כדי להטיל על המזמין או על נציג המזמין אחריות כלשהי לביצוע 

 התחייבויותיו של נותן השירותים.

דים המועסקים על ידו והוא בלבד נושא נותן השירותים מצהיר כי הינו המעביד של העוב .ג

באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי חוק ו/או ההסכמים הקיבוציים 

 ו/או צווי הרחבה החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים.

נותן השירותים מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין בגין כל תשלום ו/או הוצאה  .ד

נותן השירותים ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו הנובעים מקביעה כי שתישא בהם המזמין ל

מעביד, לרבות כל תשלום כאמור שישולם  -בין החברה לבין מי מאלו נקשרו יחסי עובד 

במסגרת פשרה ללא הודאה בחבות כתוצאה מטענה בדבר קיומם של יחסי עובד מעביד 

 כאמור.

ר מינימום, כמוגדר בחוק שכר נותן השירותים מתחייב לשלם לעובדיו לפחות שכ .ה

 , כולל הפרשה בגין זכויות סוציאליות.1987-המינימום, התשמ"ז

 סמכויות המזמין  .7

 פה ובין בכתב, לחדול -למזמין שמורה הזכות לדרוש מנותן השירותים, בין בעל .א

מלהעסיק בביצוע השירותים נשוא הסכם זה כל עובד מעובדיו ו/או הגורמים המקצועיים 

סיבה שהיא ונותן השירותים יהא חייב להפסיק את עבודת העובד ו/או הגורם מטעמו מכל 

המקצועי מטעמו, כאמור, מיד עם דרישת המזמין לעשות כן. הוראת המזמין אינה טעונה 

 הנמקה. 

ידי נותן השירותים, לרבות אגב פעילות מול המזמין, לא יזכו -פיטורי עובד המועסק על .ב

ו תשלום אחר כלשהו ואין בהם כדי להטיל על המזמין את נותן השירותים בפיצויים א

 חבות כלשהי. 

הפעיל המזמין סמכויות הנתונות לו לפי הסכם זה כאמור, תהיה קביעתו סופית ומחייבת  .ג

 כלפי נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, הן עובדתית והן משפטית.

החלים על בורר או על כל גוף בהפעלת  סמכויותיו כאמור לא יחולו על המזמין הכללים  .ד

שיפוטי אחר, והוא יפעל בהפעלת סמכויותיו כאמור לפי מיטב שיקול דעתו -שיפוטי או מעין

 וכראות עיניו.

המזמין יהיה רשאי להפעיל כל אחת מהסמכויות הנתונות לו בהסכם זה ובמסמכי המכרז  .ה

רז וההסכם ונותן ולפי כל דין ללא כל מגבלה והכל במטרה להוציא לפועל את מטרת המכ

השירותים מאשר ומצהיר מראש כי ידוע לו שבכוונת המזמין לשקול בכל עת ובכל שלב 

של ביצוע ההסכם את המשכו ואת התנאים לו ובכוונתו לתת לו הוראות והנחיות מעת 

לעת על מנת שהשירותים שיינתנו על ידי נותן השירותים יהיו ברמה הנדרשת על מנת 

 כם.להוציא לפעול את ההס

סמכויות הנתונות למזמין בשלב המכרז נתונות לו בשינויים המחויבים גם בתקופת  .ו

 ההסכם.

מובהר כי המזמין רשאי לתת כל הוראה והנחייה לנותן השירותים אשר לפי שיקול דעתו  .ז

המוחלט נדרשת על מנת להוציא לפועל את מטרת המכרז וההסכם, ובכלל זה הוראה 

 , הפסקת עבודתו, שינוי מתכונת עבודתו וכיוצא בזה. הנוגעת לעבודת נותן השירותים
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למען הסר ספק, מובהר כי היכן שמצוין כי המזמין רשאי, הוא רשאי אך לא חייב לעשות  .ח

שימוש בסמכויותיו, והדבר יהיה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ולצרכיו ושיקוליו 

 המקצועיים.

 םהרחבת היקף, הקטנת היקף, שינויים ותיקוני .8

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי, להגדיל, להקטין או לשנות בכל  .א

אופן שימצא לנכון את היקף מתן השירותים שלפי הסכם זה, והנותן השירותים מתחייב 

 לפעול על פי ההודעה האמורה.

נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו לפני התקשרותו בהסכם זה, כי המזמין אינו מתחייב  .ב

וכי אין הוא מסתמך על כך שהתקשרות זו תהיה בעלת היקף  להיקף שירותים כלשהו

להטיל על נותן מינימאלי כלשהו. נותן השירותים מודע לכך כי המזמין יהיה רשאי 

ם כפי שימצא לנכון בהתאם לשיקול דעתו השירותים מטלות שונות מעת לעת בהיקפי

 וצרכיו ולנותן השירותים לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין כך. 

המזמין יהיה רשאי, באופן קבוע או מעת לעת, לבצע כל חלק מהשירותים האמורים  .ג

בהסכם זה בין בעצמו ובין באמצעות צד שלישי כלשהו, וזאת בכל מקרה בהתאם לשיקול 

לרבות במקרה שהנותן השירותים נמנע לבצע אותו חלק של השירותים דעתו של המזמין 

או שלא ביצע אותו להנחת דעתו של המזמין או במקרה של התעוררות מחלוקות שונות 

בין המזמין לבין נותן השירותים. השתמש המזמין בזכות זו, יהיה רשאי המזמין לגבות 

תן השירותים מאת המזמין, את כל מאת נותן השירותים ו/או לנכות מכל סכום המגיע לנו

הנזקים שנגרמו למזמין, לרבות אך מבלי להגביל, שיפוי המזמין בגין עלויות והוצאות בהם 

נשא בגין ביצוע באמצעות צד שלישי, ולרבות השבה של כל סכום ששולם לנותן השירותים 

 ביתר.

ים, כולן או מובהר כי אם נותן השירותים יבצע עבודות שלא מתחייבות ממתן השירות .ד

לא ישולם  -חלקן, או כל עבודה אחרת מבלי שיוזמן לכך במפורש בכתב על ידי המזמין 

 לנותן השירותים כל תשלום שהוא עבור עבודתו בקשר עם עבודות אלה. 

 זכויות יוצרים, מסירת מסמכים ושמירתם .9

שיוכנו  מוסכם בזאת כי למזמין מוקנות הבעלות וכל יתר הזכויות מכל סוג בכל המסמכים .א

ו/או יסופקו על ידי הנותן השירותים בקשר עם ביצוע השירותים לפי הסכם זה ולפי מסמכי 

 המכרז.

נותן השירותים אחראי באופן בלעדי כי לא תהיה בהתקשרות עמו פגיעה בכל זכות  .ב

יוצרים, סודות מסחריים, זכויות קניין רוחני, זכויות פטנטים או כל זכות אחרת של צד 

 .שלישי כלשהו

נותן השירותים מתחייב בזאת לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו, שיפוי מלא ובלתי  .ג

מותנה, ולשלם לו כל סכום, אשר המזמין יידרש לשלם, לכל גורם שהוא, בגין גרם הפרת 

חוזה ו/או בגין הפרת זכויות יוצרים, וזכויות קניין רוחני מכל סוג אחר ו/או עקב מימוש 

 חרות של המזמין כקבוע בהסכם זה.איזה מבין זכויותיו הא
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 ניגוד עניינים .10

נותן השירותים מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לו או למי מעובדיו או למי מטעמו ניגוד  .א

 עניינים מכל מין וסוג שהוא עם פעילותו של המזמין. 

ם הוא או מי הדי על כל נתון או מצב שבשלהשירותים להודיע למזמין באופן מיעל נותן  .ב

דיו או כל צד שבו או עמו הוא קשור עלולים להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של מעוב

ניגוד עניינים בין תפקידו האמור בהסכם זה לבין עניין אחר, מיד עם היוודע לו הנתון או 

 המצב האמורים. 

מו קשור מי מטעמו או כל צד אחר שבו או ע אם לדעת המזמין נתון נותן השירותים או .ג

נותן השירותים, בכל שלב של ביצוע ההסכם, במצב בו הוא נמצא או עלול להימצא בניגוד 

עניינים, רשאי המזמין להורות על הפסקת עבודתו של נותן השירותים ועל סיום 

ההתקשרות עם נותן השירותים, מטעם זה בלבד. נותן השירותים מודע לנזק העלול 

 ייבותו להימנע מהימצאות במצב של ניגוד עניינים. להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת התח

 סודיות .11

נותן השירותים מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע, ידיעה וכל מסמך שנתקבל על     .א

ידו או על ידי מי מטעמו, הקשור לביצוע השירותים לפי הסכם זה, ולא לגלות את המידע 

לא למוסרו ולא להביא לידיעת כל או המסמך בכל דרך שהיא, לא להעבירו, לא להודיעו, 

אדם,  למעט למטרות קיום הסכם זה. נותן השירותים מתחייב לא לעשות במידע שיגיע 

 לידיו כל שימוש שאינו למטרת יישום הסכם זה. 

נותן השירותים מתחייב כי חובת סודיות כאמור בהסכם זה תחול עליו ועל כל עובד,     .ב

ביצוע הסכם זה, במהלך תקופת ההסכם  שלוח, וכל מי שיפעל מטעמו בקשר עם

ולאחריה. נותן השירותים מתחייב כי כל עובד, שלוח, וכל מי שיפעל מטעמו בקשר עם 

' אנספח ביצוע ההסכם, יחתום על התחייבות והצהרה לשמירת סודיות בנוסח המצורף כ

 להסכם זה. 

 אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח .12

המזמין לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או נותן השירות לבדו יהיה אחראי כלפי  .א

הפסד העלולים להיגרם למזמין ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או 

לעובדי נותן השירות ו/או לקבלני משנה מטעם נותן השירות ו/או לעובדיהם ו/או למי 

 מטעמם, בגין ו/או בקשר לביצוע השירותים

לבדו יהיה אחראי כלפי המזמין לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור נותן השירות  .ב

 הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם.  

נותן השירות פוטר בזאת את המזמין ואת הפועלים מטעמו מכל אחריות לגבי נזקים  .ג

ימים על כל סכום  7עלים מטעמו תוך כאמור ומתחייב לשפותו ו/או לפצותו ו/או את הפו

שיחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. המזמין יודיע לנותן השירות 

 על כל תביעה שתוגש נגדו כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו. 

המזמין רשאי לקזז מן התשלומים אשר נותן השירות זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  .ד

אחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמין על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או  סיבה
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מחדל שהם באחריותו של נותן השירות כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמין 

 מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותן השירות כאמור לעיל.

 ביטוח .13

דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו להבטחת אחריותו של נותן השירות כאמור לעיל ועל פי כל  .א

וחובותיו, מתחייב נותן השירות לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל 

עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול 

דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום 

 המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ד'נספח  ביטוחים,

 ביטוחים"(.  

נותן השירות ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום  .ב

כדין בידי מבטחי נותן השירות המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים 

ידי מבטחי נותן השירות למזמין במועדים הינה תנאי -לעיל. מסירת האישור חתום על

עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את המזמין בתרופות בגין הפרת ההסכם. נותן 

השירות ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של 

 הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהמזמין.

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  .ג

למזמין לא יהוו אישור כלשהו מהמזמין על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות 

פי -כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של נותן השירות על

 פי כל דין. -הסכם זה או על

ן השירות לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות נות .ד

 העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

נותן השירות לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  .ה

נותן השירות ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה 

ם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים ועובדיה

בגין אותם נזקים. מובהר, כי נותן השירות יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות 

 נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

ח כלשונן ומבלי לפגוע נותן השירות מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטו .ו

בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. 

 ולדרישת המזמין  לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

הפר נותן השירות את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המזמין, יהיה נותן  .ז

נזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המזמין השירות אחראי ל

 על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

על נותן השירות לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי     .ח

 ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

 הבאת ההסכם לידי גמר מוקדם .14

ף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל על א .א

החלטות המזמין( לסיבה שהיא )לרבות מטעמי נוחות, טעמים ניהוליים וטעמים הנוגעים 
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ידי הודעה בכתב -לקצר את תקופת ההתקשרות( בכל עת על –לסיים את ההסכם )קרי 

ידי המזמין. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים ההסכם -על כך לנותן השירותים, חתומה על

ימים ממועד מסירת ההודעה לנותן השירותים או במועד הנקוב בהודעה, לפי  14בתום 

ותים תקום כל טענה ו/או תביעה או עילה המוקדם מבניהם וזאת ומבלי שלנותן השיר

 לתביעה )כספית או אחרת( נגד המזמין או כל מי מטעמו בשל כך. 

ושלא בשל הפרת ההסכם על ידי הנותן  לאמור לעילהובא ההסכם לידי גמר בהתאם  .ב

השירותים, לפני השלמת כלל מתן השירותים וקבלת אישור על כך מהמזמין, ישלם 

את התמורה בעד אותו חלק ממתן השירותים שהוא ביצע בפועל  המזמין לנותן השירותים

ידי המזמין ובוצע לשביעת רצון המזמין( עד להבאת ההסכם לידי -)ואשר ביצועו אושר על

 גמר. 

)ב( לעיל ייחשבו כסילוק מלא של כל שכר 14התשלומים לנותן השירותים לפי סעיף  .ג

רמו( לנותן השירותים עקב הבאת העבודה, הנזקים, ההפסדים וההוצאות שנגרמו )אם נג

ההסכם לידי גמר כאמור, ויבוצעו אך ורק כנגד סילוק מלא וסופי של כל תביעה ו/או דרישה 

מכל סוג של הנותן השירותים כלפי המזמין בין היתר בקשר עם סיומו המוקדם של הסכם 

 זה.

את ביצוע  )ב( לעיל, יהיה המזמין רשאי למסור14הובא ההסכם לידי גמר בהתאם לסעיף  .ד

מתן השירותים, המשכה, כולה או מקצתה לאחר, להשתמש לצורך זה במסמכים שהוכנו 

על ידי הנותן השירותים ולעשות במסמכים כל שינוי מכל סוג, והכל ללא כל תמורה ו/או 

כל פיצוי לנותן השירותים למעט כל הסכומים המגיעים לנותן השירותים בהתאם לסעיף  

לעיל במידה ואכן מגיעים. למען הסר ספק מובהר כי עם הבאת ההסכם לידי גמר ב)ב( 14

ימים  3)ב( לעיל, מתחייב נותן השירותים להמציא לידי המזמין תוך 14בהתאם לסעיף 

 רשותו.את כל המסמכים שב

 הפרות ותרופות .15

המזמין רשאי, בכל מקרה של הפרת ההסכם ע"י נותן השירותים, למסור השלמת ביצוע  .א

השירותים לנותן שירותים אחר, והמזמין יהיה רשאי לתבוע מנותן השירותים מלוא 

הוצאות שישולמו לנותן השירותים האחר, והכל בתוספת ריבית חשכ"ל ככל שהתשלום 

יום מיום  30ם הדרישה על ידי המזמין. ככל שהתשלום שולם לאחר יום מיו 30שולם עד 

 הודעת המזמין תתווסף לסכום הנדרש ריבית חשכ"ל פיגורים החל מיום הודעת המזמין.  

אין באמור כדי לגרוע מהזכות של המזמין לקבל מנותן השירותים פיצויים בגין כל נזק  .ב

ד אחר שהמזמין זכאי לו עפ"י דין ו/או אחר ו/או נוסף שנגרם לו עקב ההפרה ו/או מכל סע

 עפ"י ההסכם.

לא יחולו על היחסים בין הצדדים  1974 -לחוק חוזה קבלנות, התשל"ד 5 -ו  3סעיפים  .ג

 ח הסכם זה. ומכ

 ביטול ההסכם עקב הפרתו .16

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, רשאי המזמין,  .א

 לבטל את ההסכם גם בכל אחד מהמקרים הבאים:באמצעות הודעה בכתב, 
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נותן השירותים הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ולא תיקן את  (1

 ימים לאחר שקיבל  על כך התראה בכתב  מאת המזמין. 7ההפרה תוך 

ימים  7נותן השירותים הפר הפרה יסודית של הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך  (2

כך בכתב מהמזמין. הפרה יסודית לעניין זה, לרבות אך  לאחר שקיבל התראה על

על תתי סעיפיהם  13, 12, 11, 6, 5, 2ם רק, הפרה של אחד או יותר מסעיפילא 

 להסכם זה.

המזמין התרה בכתב לנותן השירותים, שביצוע מתן השירותים אינו מתקדם בקצב  (3

אריך ההתראה, ימים מת 7לשביעות רצון המזמין, ונותן השירותים לא נקט, תוך 

 צעדים המבטיחים, לדעת המזמין את סיום השירותים במועד שנקבע.

נותן השירותים הפסיק לקיים שגרת עבודה סבירה במשרדו וסגר את עסקיו  (4

ימי עבודה ו/או כאשר נותן השירותים הפך לחדל פירעון  15לתקופה העולה על 

ו כאשר נותן השירותים ו/או כאשר הוצא צו כינוס נכסים כנגד נותן השירותים ו/א

נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית ו/או כאשר נותן השירותים אינו מסוגל לבצע 

את השירותים כאמור בהסכם זה או חלקים ממנו )בין אם הודיע על כך מפורשות 

 ובין אם התקיימו נסיבות המעידות על כך(. 

כנס לתוקפו בתום ביטול ההסכם ייעשה בהודעה מטעם המזמין בכתב, כאשר הביטול יי .ב

 ימים ממועד משלוח המכתב. 3

בוטל ההסכם כאמור לעיל, רשאי המזמין לשלם לנותן השירותים את התמורה בעד אותו  .ג

חלק של השירותים ביצע עד למועד ביטול ההסכם, בקיזוז הוצאות שנגרמו למזמין בקשר 

ים למזמין בגין עם ביטולו של ההסכם ובקשר עם הנסיבות שהביאו לביטולו ובקיזוז פיצוי

נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהפרת ההסכם ע"י נותן השירותים ו/או כתוצאה מאי ביצוע 

התחייבויות נותן השירותים. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות המזמין לכל סעד אחר 

או נוסף בגין האמור לעיל ו/או כדי לגרוע מזכויותיו של המזמין בקשר עם כל הפרה של 

ידי נותן השירותים, וזאת בין אם הופסקה עבודת נותן השירותים כתוצאה  הסכם זה על

 מהפרה זו ובין אם לאו.

 קנין והעדר זכות עכבון לנותן השירותים .17

מבלי לגרוע משאר הוראות ההסכם, המזמין הינו הבעלים הבלעדי במידע ובכל נתון או  .א

זמין או כל גורם אחר ממצא הנוגע לשירותים בין אם הועברו לנותן השירותים בידי המ

ובין אם הם תוצר עבודתו של נותן השירותים. מובהר בזאת כי נותן השירותים לא יעשה 

 כל שימוש במידע שלא לצורך מתן השירותים ללא אישור של החברה בכתב ומראש.

בסיום מתן השירותים ימסור נותן השירותים למזמין את כל המידע הנמצא ברשותו והנוגע  .ב

 לשירותים.

נותן השירותים מוותר בזה על כל טענה ותביעה בגין זכותו של המזמין כאמור, לרבות  .ג

תביעות כספיות ותביעות לזכויות יוצרים. מובהר כי המזמין יהא רשאי להעביר את תוצרי 

 העבודה לצדדים שלישיים. 

כים אין ולא תהיה כל זכות עכבון, עיכוב, חילוט, עיקול על חומרים ומסמ השירותיםלנותן  .ד

ונתונים )בכל מדיה( הנוגעים במישרין או בעקיפין למזמין. נותן השירותים מודע לכך 
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שפעולה בניגוד לסעיף זה עלולה לגרום למזמין נזק בלתי הפיך והוא יישא בכל ההוצאות 

 והתוצאות שינבעו מהתנהלותו זאת.

 הסבת ההסכם .18

את ההסכם או כל חלק מובהר כי בכל מקרה לא יהיה נותן השירותים רשאי להסב לאחר  .א

פיו, אלא אם קיבל את הסכמת המזמין -ממנו, לרבות על דרך המחאת זכויות או חבויות על

לכך מראש ובכתב בכפוף להוראות כל דין. במקרה והסב נותן השירותים את ההסכם 

ללא הסכמת המזמין, תהיה ההסבה כאמור בטלה ומבוטלת מעיקרה וחסרת כל תוקף. 

כאמור הפרה יסודית של הסכם  -או הניסיון לביצוע ההסבה  – כמו כן תיחשב ההסבה

 זה. 

מובהר כי במקרה בו העביר נותן השירותים, בהסכמת המזמין כאמור, אלו מזכויותיו או  .ב

מחובותיו על פי הסכם זה לאחר, או מסר את ביצוע מתן השירותים, כולה או מקצתה, 

ראי כלפי המזמין לביצוע כל לאחר בהתאם לאמור לעיל, יישאר נותן השירותים אח

 התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן ובמועדן.

מוסכם ומובהר כי המזמין יהיה רשאי להעביר ו/או להסב כל זכות ו/או חובה מזכויותיו  .ג

פי הסכם זה, ללא צורך בקבלת הסכמת נותן השירותים לכך, ובלבד שלא -ומחובותיו על

 השירותים לפי הסכם זה. יהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיו של נותן

 ויתורים .19

מובהר כי בכל מקרה בו ויתר אחד הצדדים להסכם זה למשנהו במועד מסוים על איזו  .א

יתור על אותה זכות בכל מועד וויתור תקדים לוומזכויותיו לפי הסכם זה, לא יהווה ה

 יתור האמור ביחס ליתר הזכויות וההתחייבויותושלאחר מכן ולא ילמדו גזירה שווה מהו

 לפי הסכם זה.

 שונות .20

כל שינוי באיזו מהוראות הסכם זה ו/או נספחיו, לרבות כל תוספת, גריעה או תיקון להסכם  .א

ידי שני הצדדים. מובהר כי דרישות -זה, לא יהיה לו תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על

המזמין מנותן השירותים הנובעות ממסמכי המכרז או מכל סמכות הנתונה למזמין 

 מסמכי המכרז לא תחשב בשום תנאי כשינוי ההסכם.בהתאם ל

הסכם זה לא ייחשב חוזה לטובת צד שלישי כלשהו. כל חובות נותן השירותים כלפי  .ב

 המזמין יחולו גם כלפי חברת הבת נוף כרמל ים בע"מ וכל גורם נוסף לפי הוראת המזמין. 

 סמכות שיפוט .21

בכל סכסוך שיתגלע ביניהם בכל מוסכם בין הצדדים כי הסמכות הבלעדית והיחידה לדון  .א

 הקשור להסכם זה או הנובע ממנו תהיה אך ורק לבית המשפט המוסמך בחיפה.

 כתובות והודעות .22

דין, כל עוד לא תשלח הודעה -כתובת הצדדים לצורך הסכם זה ולצורך משלוח כתבי בי .א

 בדואר רשום על שינויה, תהא כמפורט בכותרת ההסכם.

איזה מהצדדים להסכם זה, יודיע אותו צד למשנהו בדבר במקרה של שינוי בכתובתו של  .ב

ימים לאחר  3 -שינוי הכתובת ואת כתובתו החדשה בהודעה בכתב, וזאת לא יאוחר מ

 שינוי הכתובת כאמור.
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כל הודעה שעל איזה מהצדדים ליתן למשנהו לפי הסכם זה תיחשב כאילו הגיעה ליעדה  .ג

ם אישור מסירה למענו של הצד השני, ימי עבודה ממועד משלוחה בדואר רשום ע 3תוך 

 אלא אם נמסרה במסירה אישית.

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ישלח כל צד למשנהו העתק מכל הודעה כאמור  .ד

 באמצעות פקסימיליה.

 

 ולראיה ולקיום, באו הצדדים על החתום:

 

 

 

                                            __________________________________  

 החברה הכלכלית לחיפה בע"מ                     נותן השירותים      
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 נספח א' 

 

 התחייבות לשמירה על סודיות 

 

 ("להלן: "המציע)אנו מורשי החתימה של ___________________ ח.פ ____________ 

, החברה(  -חברה הכלכלית לחיפה בע"מ )להלןהחתומים מטה, מתחייבים בשם המציע כלפי ה

 ::כדלקמן

לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות, לפרסם, להעביר, למסור או להביא לידיעת כל אדם או גוף או . 1

 – 2/2020ידע שיועבר אלינו במסגרת התקשרותנו עם החברה בעקבות זכייתנו במכרז מוסד כלשהו מ

  .חלה גם על עובדי המציעהתחייבות זו מתן שירותים משפטיים .

  .לא להכין העתקים או תמצית של המידע הסודי או חלק ממנו. 2

לשמור בהקפדה על המידע הסודי ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת אובדן המידע . 3

  .הסודי או הגעתו לידי מי שאינו רשאי לעיין בהם

מידע הסודי וכן כל חומר אחר בקשר עם הראשונה, את כל ה המיד עם דרישתלחברה להחזיר . 3

 המידע הסודי שימצא ברשות המציע

ידוע למציע, כי הוא יהיה אחראי לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה, מכל סוד שהוא, אשר יגרמו . 4

  .פי כתב התחייבות זה-לתאגיד או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת איזו מהתחייבויות על

התחייבות זה יחול לגבי כל מידע סודי או חלק ממנו אשר היו או יהיו בידיעתו של האמור בכתב . 5

פי כתב התחייבות זה הינה  -המציע, בכל מועד ובכל זמן שהוא. תקופת ההתחייבויות של המציע על

 בלתי מוגבלת

 :ולראיה באנו על החתום 

 _______________ :תאריך: ___________________ חתימה 

  

 


