לביא – העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים
(ע"ר )58-0014983

מכרז פומבי לאיתור ספק לכתיבת והפעלת תוכנית פיתוח יזמות
לצוותי הוראה בירושלים

מכרז פומבי מס' 4/2022
שם המציע________________:
איש קשר_________________:
טלפון נייד________________:
כתובת מייל_______________:

אפריל 2022
יש לחתום במקומות המסומנים וחתימה בר"ת בסוף כל עמוד כולל חותמת
יש לכרוך את מסמכי המכרז כל עותק בנפרד ובאופן הבא:
.1
.2
.3
.4
.5

שם המציע כולל כל פרטי הקשר ובכלל זה כתובת מייל וטלפון נייד
נספח א -הצעת המחיר
נילונית/שמרדף עם ערבות הבנקאית במקור
הוכחת עמידה בתנאי הסף
שאר מסמכי המכרז חתומים

בלעדיות ללביא – העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים (ע"ר  )58-0014983במסמך זה
ובתוכנו כולו או חלקו ,או מקצתו לא יעשה שימוש לכל מטרה שהיא למעט לצורכי מענה להליך זה.
מסמך זה הינו רכושה הבלעדי של עמותת לביא ( להלן" :לביא" ו/או "העמותה") .
מסמכי ההליך ניתנים למתמודד לצורך קבלת מידע עליו .אין להשתמש או להעביר בכל צורה שהיא
את המידע בין בכתב ובין באמצעי אלקטרוני שלא למטרת מענה להליך דנא.

לביא – העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים (ע"ר )58-0014983
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.1

.2

מכרז פומבי לאיתור ספק לתוכנית פיתוח יזמות לצוותי הוראה בירושלים מס' 4/2022
כללי
לביא – העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים (ע"ר ( )58-0014983להלן –
א.
"המזמין" או "לביא" או "העמותה") ,מזמין בזה מציעים מתאימים ,אשר מתקיימים
בהם ,בין היתר ,התנאים המוקדמים כהגדרתם בסעיף  2להלן ,להציע הצעות למתן
שירותים לכתיבת הפעלת תוכנית פיתוח יזמות לצוותי הוראה בירושלים לשנה"ל
תשפ"ג ( 2022/2023 -להלן" :השירותים") בכפוף לתנאים האמורים בהסכם
ההתקשרות המצ"ב למכרז .על המציע שייבחר יהיה להציע תוכנית לפיתוח יזמות
בצוותי הוראה בירושלים .מטרת התוכנית היא פיתוח חשיבה ושפה יזמית בצוותי
החינוך ,התוכנית צריכה לכלל צד מעשי והתנסות בפיתוח יזומות ותרגומם לתוכניות
לימוד .העמותה רשאית לבחור יותר מזוכה אחד .יצוין שקיום המכרז ו/או קבלת
השירותים לפי המכרז מותנה בתקציב מאושר וקבלת כספים בפועל מעיריית
ירושלים .עוד יצוין ,שכל מקום בו מפורט במסמכי המכרז תיאור בלשון זכר ,הכוונה
גם ללשון נקבה ,וכן להיפך .את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של
המזמין.
ב.

ההצעה תתייחס לכל סוגי השירותים המפורטים בחוזה ההתקשרות הרצ"ב ונספחיו.
על המציע לערוך ,על חשבונו ועל אחריותו ,את כל הבירורים דרושים לו לשם קבלת
כל המידע הדרוש לו להכנת הצעתו ולהגשתה.

ג.

עם הגשת ההצעה יראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו ,כמי
שערך כל בדיקה שהייתה נחוצה לו לשם הכנת ההצעה והגשתה ,וכי הוא לא הסתמך
על מצג כלשהו של המזמין או מי מטעמו .לא תשמע מצדו של המציע כל טענה בדבר
טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהצעה ו/או
המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה.

ד.

המציעים מתבקשים לקרוא בעיון את מסמכי המכרז ,ולהגיש את הצעתם בהתאם
לכתוב בהם .את דרישות המזמין במכרז זה יש למלא כלשונן ,וכל סטייה ,שינוי או
חוסר (להלן יחדיו" :סטייה") עלולים להביא לפסילת ההצעה .לעניין זה יובהר:
המזמין רשאי שלא לאשר הצעה שיש בה משום סטייה מהותית מתנאי המכרז
)i
ולרבות הצעת מחיר לא סבירה וסטייה מהמחיר הנקוב באומדן של מכרז זה.
המזמין אינו מחויב להתעלם גם מסטיות שאינן מהותיות מתנאי המכרז,
)ii
וממילא גם סטיות שאינן מהותיות עלולות להביא לפסילת ההצעה – על פי
שיקול דעתו הבלעדית של המזמין.
 )iiiהחליט המזמין שלא לפסול הצעה על הסף בשל סטייה לא מהותית – ירשה
המזמין למציע לתקן את הצעתו תוך פרק זמן שיקבע .לא תוקנה הסטייה תוך
פרק הזמן האמור – תחשב לסטייה מהותית ותביא לפסילת ההצעה.

ה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במסמכי המכרז כולם או חלקם עד
למועד הגשת ההצעות .שינויים אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וישלחו לכל
המציעים .כמו כן ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לדחות ,להקפיא או לבטל את
המכרז בכל שלב וזאת מכל סיבה שהיא ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.

ו.

מצ"ב למכרז זה חוזה התקשרות המהווה חלק בלתי נפרד של תנאי המכרז (לעיל
ולהלן" :החוזה").

תנאי סף מוקדמים להשתתפות במכרז
רשאים להציע הצעה ,תאגידים רשומים כדין בישראל ,העומדים במועד הגשת הצעות ,בכל
התנאים המפורטים להלן :
ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בפיתוח יזמות בצוותי הוראה במוסדות חינוך.
א.
על המציע לצרף אסמכתאות מגופים חינוכיים המעידות על עמידתו בתנאי הנ"ל.

בנוסף לאמור לעיל:
המציע מחזיק ברישיון תקף לניהול עסק שניתן על ידי הרשות המקומית הרלוונטית
ב.
לפי חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח ,1968-ככל שנדרש על פי דין בהפעלת סוג זה של עסק.
על המציע לצרף להצעתו העתק מרישיון ניהול עסק.
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ג.
ד.

ה.

להצעה יש לצרף תצהיר חתום כדין ע"י מורשי החתימה של המציע בנוסח המצורף
כנספח ב' למכרז.
להצעה יש לצרף את הסכם ההתקשרות המצורף למכרז כנספח ד' ,כדלקמן :המציע
ישלים ב 2 -עותקים של ההסכם ,את שם המציע וכתובתו (במבוא להסכם) ,ויחתום
על גבי כל עמוד מההסכם בראשי תיבות ,וכן יחתום את חתימתו המלאה בסוף
ההסכם במקום המיועד לכך ,ויצרף את עותקי ההסכם ,כשהם חתומים במקור,
להצעתו.
להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית מקורית ,שהוצאה על ידי בנק בישראל,
לבקשת המציע ,לפקודת המזמין ,על סך  ,₪ 25,000בתוקף עד ליום  31.7.2022וזאת
להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו ,לפי נוסח
הערבות המצ"ב כדוגמה (להלן" :ערבות הצעה") .מציע אשר לא יגיש במסגרת הצעתו
ערבות הצעה בהתאם לאמור בסעיף זה או ימשוך את הערבות חזרה ,הצעתו תיפסל
ויראוה כאילו לא הוגשה ערבות.
המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות לגביה כל אימת שהמציע לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז לרבות חוזה ההתקשרות.

ו.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת .חל איסור מוחלט על הגשת הצעה אחת על
ידי שתי ישויות משפטיות .כל המסמכים והאישורים לרבות הערבות הבנקאית יהיו
על שם המציע בלבד.

ז.

מציע אשר הצעתו תזכה מתחייב להמציא לידי המזמין ערבות ביצוע חלף ערבות
הצעה כאמור שתהיה בנוסח הערבות האמור לעיל בשינויים הבאים :גובה הערבות
יהיה בשיעור  5%מגובה ההתקשרות בהתאם להצעת המחיר וכתב הערבות יהיה
בתוקף של עד  90יום ממועד סיום ההתקשרות.

.3

אישורים
על המציע לצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים :
א.
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים
)i
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו ,1976-על שם המציע.
אישור תקף על ניכוי מס במקור ,על שם המציע.
)ii
 )iiiאישור רישום המציע ואישור עו"ד על זכויות החותמים בשם המציע וסמכותם
לחייבו בחתימתם.
 )ivתעודת עוסק מורשה ,וככל שהמציע מאוגד כעמותה – אישור ניהול תקין.
הצהרה בדבר קרבה משפחתית -המציע נדרש להצהיר בכתב ,בפני עו"ד ,אם יש
)v
לו או אין לו קרבה משפחתית .לעניין זה "קרוב" -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח
או אחות – לעובדי המזמין.
אי צירוף מסמכים אלה כולם או חלקם עלולה להביא לפסילת ההצעה.
ב.

.4

ההצעה
על המציע לתת הצעת מחיר לפיתוח יזמות לצוותי הוראה בירושלים כאמור בנספח
א.
א' למסמכי המכרז ובהתאם למפרט השירותים המצורף להסכם ההתקשרות כנספח
א'.
ב.

הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד ,ב 2 -עותקים ,על גבי הצעת המציע (בעט).
כל תיקון בהצעת המחיר על המציע לחתום על ידי התיקון בחתימה וחותמת.

ג.

מובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע והנקוב בחוזה כולל ביצוע מלא ומושלם של
כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז ,לרבות ההוצאות
הכרוכות בביצוע הפעלת תכנית כולל הוצאות הדרושות במתן השירותים ולרבות
לשכר עובדים ,רכש ,העמסה ,הובלה ,פריקה ומסירה של ציוד .המציע לא יהא זכאי
לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שנקבע בחוזה.

ד.

המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו (מס הכנסה ,ביטוח
לאומי ,וכו') ,ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו (אם יזכה במכרז).
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ה.

המחירים הנקובים בחוזה לא יכללו מע"מ.

ו.

ככל שהצעת המציע כוללת סוד מסחרי ,המציע נדרש לציין זאת .מובהר כי היה ולא
יצוין במסמכי ההצעה שקיים סוד מסחרי ,יראו את ההצעה כפתוחה לעיון לציבור
ללא מגבלה.

.5

הוצאות
כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת והגשת ההצעה תחולנה על המציע.

.6

תוקף ההצעה
ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.

.7

הגשת ההצעות
הצעות בהתאם לדרישות המפורטות לעיל ,יש להפקיד במסירה אישית ,ב 3 -עותקים
נפרדים כל הצעה כרוכה בנפרד כשנספח א' עם ההצעה מצורף באופן בולט לחוברת כרוכה,
ובמעטפה סגורה נושאת ציון מס'  4/2022לכתובת המזמין ,בתיבת המכרזים של לביא –
העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים בכתובת אגריפס  ,42קומת הכניסה ,קומה E
ירושלים בימים א'  -ה' בלבד בין שעות  9:00בבוקר ועד  15:30בצהריים וזאת עד ליום ב'
–  2.5.2022בשעה .12:00
במקרה שבו לאור הנחיות משרד הבריאות לא ניתן יהיה להגיש את ההצעה באופן פיזי ,עקב
מגבלות והנחיות משרד הבריאות ,המציע יהיה רשאי להגיש את הצעתו באמצעות המייל
לכתובת ,gadi@lavy.org.il :וזאת עד למועד הגשת ההצעות כאשר רק אישור מסירה חוזר
ע"י העמותה במייל יאשר את הגשת ההצעה של המציע .מובהר כי התקשרות מול ספק
כלשהו תהיה בכל מקרה כפופה להצגת והגשת מסמכי המקור לרבות מסמכי ביטוח וכתב
ערבות מקוריים ,לכשהדבר יתאפשר.

.8

בחינת ההצעות
אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת
א.
שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת
בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
ב.

המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי
המכרז שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי.

ג.

המזמין ידון ויבדוק רק הצעות למכרז שנמצאו בתיבת המכרזים במועד האחרון
להגשת ההצעות.

ד.

על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות הסף
כפי שפורטו לעיל .הצעה שעומדת בדרישות הסף תיבדק עפ"י אמות המידה המפורטות
להלן:
)i

ה.

איכות ההצעה :במסגרת המכרז יבחן המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי את איכות
השירותים המוצעים הכוללת :התרשמות מהתוכנית המוצעת  ,40% -הצעת
המחיר  ,50% -ממליצים  .10% -איכות ההצעה תהווה  100%מהציון הכולל
במכרז ,והיא תבחן ,בין השאר ,בעזרת ההמלצות שייתן המציע ובהתאם
להתרשמות המזמין ושיקול דעתו בלעדי ובעצם הגשת ההצעה ע"י המציע ,המציע
מוותר בזאת ויתור מוחלט על טענותיו כנגד שיקול דעתו של המזמין בקשר לניקוד
הנ"ל .ועדת המכרזים תמנה ועדה מקצועית מטעמה אשר תבחן את איכות ההצעות
ותעביר המלצותיה לוועדת המכרזים.
המזמין יהיה רשאי לדרוש ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,מכל אחד מהמציעים פרטים
ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או אישורים
דקלרטיביים ,לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ,גם לאחר פתיחת
ההצעות וזאת על מנת לבחון את המציע ,חוסנו הכלכלי ,ניסיונו המקצועי והצעתו
במסגרת שיקוליו ,כאמור ,לרבות עמידתו בתנאים המוקדמים שפורטו לעיל.
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ו.

מבלי לגרוע מזכות המזמין לבטל את המכרז או חלק ממנו ,המזמין שומר לעצמו זכות
לנהל מו"מ עם מציעים שהצעותיהם נראות לו מתאימות לפי שיקול דעתו הבלעדי.
המו"מ ינוהל רק עם מציעים שעמדו בכל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז
המפורטים בסעיף  2לעיל .

ז.

המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הכוללת הזולה ביותר או כל הצעה שהיא
כזוכה .המזמין רשאי לפצל את הזכייה בין מספר מציעים בחלקים שווים או לא שווים
ביניהם ,לפי שיקול דעתו ,והוא רשאי אף שלא לקבל אף אחת מההצעות ו/או לבטל
את המכרז לגבי חלק מהשירותים ובכל מקרה לא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או
תביעה בקשר עם החלטתו של המזמין ,באשר תהיה ובכל מקרה למזמין שמורה הזכות
להתקשר עם הזוכה שנראה לו המתאים ביותר לבצע את השירותים ,נשוא המכרז,
וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

הודעה על תוצאות
לזוכה/ים תימסר הודעה בכתב כאשר מובהר כי המזמין רשאי לבחור ביותר ממציע
א.
אחד כזוכה במכרז.
ב.

מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב אליה .תצורף הערבות הבנקאית
שהומצאה על ידו עם הצעתו.

ג.

מציע שהצעתו תתקבל ,ימציא למזמין ערבות הבנקאית לביצוע ההתקשרות בנוסח
זהה ,חלף ערבות ההצעה .ערבות זו תהיה בשיעור  5%מהיקף ההתקשרות בהתאם
להצעת המחיר ותהיה בתוקף עד תום  90יום ממועד סיום חוזה ההתקשרות (להלן:
"ערבות ביצוע") .לא תומצא ערבות ביצוע כאמור ,בתוך  15יום ממועד הודעת הזכייה,
יהא המזמין זכאי לחלט את סכום הערבות שבידיו ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר
לו יהא זכאי המזמין על פי כל דין לרבות להודיע על ביטול הזכייה.

ד.

בנוסף ימציא הזוכה למזמין אישור על קיום ביטוחים על פי הנוסח המפורט ב-נספח
ב' לחוזה ,כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו ,והכל תוך  7ימים מהמעמד בו
קיבל הודעה מהמזמין על זכייתו.

ה.

מציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,יהא המזמין רשאי לבטל את
הזכייה בהודעה בכתב למציע ,החל בתאריך שייקבע על ידי המזמין בהודעה וזאת
לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לתקן את ההפרה והמציע לא תיקן ההפרה
בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה ,אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמין
על פי כל דין.

ו.

בוטלה הזכייה מכל סיבה שהיא רשאי המזמין להגיש את הערבות שבידו לגביה וכן
למסור את ביצוע השירותים למי שייקבע על ידו והמציע יפצה את המזמין על כל הפסד
שיגרם לו בגין כך.

ביטול המכרז
בנוסף לכל המקרים האחרים שבהם יהיה המזמין רשאי לבטל את המכרז עפ"י דין ,למזמין
תהיה זכות לבטל את המכרז גם לאחר הודעת זכייה ,גם בכל אחד מהמקרים הבאים:
מצא המזמין שהתקיים פגם מהותי בהליך המכרז ,או בהליך בחירת ההצעה שהייתה
א.
אמורה להיות הזוכה.
ב.

במקרים בהם גילה המזמין טעות ,או חוסר במפרט או בתנאים המוקדמים
להשתתפות.

ג.

חל שינוי נסיבות ,או השתנו צרכי המזמין באופן המצדיק לדעת המזמין ביטול הליך
ההתקשרות.

ד.

אם לדעת המזמין קיים חשש סביר לתכסיס מכוון ,או קרטל או להידברות בין
המציעים.
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אם נראה היה למזמין אחרי עיון במסמכי המכרז ולאחר שניתנה למציע הזדמנות
להביא טענותיו ,כי המוצע במסמכי המכרז מבוסס על הבנה מוטעית של נושא המכרז
או על הנחות בלתי נכונות או שהמחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

המזמין לא יהיה אחראי לתשלום כלשהו בקשר לביטול הזמנה בנסיבות המפורטות
ו.
לעיל.
שאלות ובירורים
לא יתקיים מפגש בין המציעים.
א.
ב.

עד ליום א' –  24.4.22בשעה  ,12:00יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לעמותה,
באמצעות מר גדי אורן במייל gadi@lavy.org.il:שאלות הבהרה בכתב.

ג.

את שאלות ההבהרה יש לשלוח בפורמט הבא בלבד ובקובץ :word
מסד
.1

עמוד

נושא

מס' סעיף

שאלה

ד.

העתק השאלות והתשובות יפורסם באתר העמותה ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז .תשובות לשאלות ההבהרה ישלחו למציעים /יפורסמו באתר העמותה עד ליום
ג'  26.4.22 -בשעה  .16:00חובה על המציעים לוודא כי שאלה ו/או בקשת הבהרה
ששלחו אכן התקבלו אצל המזמין ולדאוג לקבלת אישור המזמין על כך וכן באחריות
המציע להתעדכן בתשובות שניתנו לשאלות אלה ופורסמו באתר העמותה .לא
תישמענה טענות בדבר אי מתן תשובה לשאלה ו/או בקשת הבהרה כאמור ,ולרבות
ביחס למציע שאין בידו אישור של המזמין בדבר קבלתה של השאלה ו/או של בקשת
ההבהרה כאמור .למזמין שיקול הדעת הבלעדי האם להשיב לבקשות ולהבהרה או
לכל חלק מהן או שלא להשיב כלל.

ה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתם של המציעים לערוך בעצמם ועל חשבונם את כל
הבירורים הדרושים להם לשם הגשת הצעתם למכרז.

ו.

עם הגשת ההצעה ,ייראה המציע כמי שהצהיר כי כל העובדות והנסיבות ,בכל הכרוך
והקשור במכרז זה ,ידועות ונהירות לו ,וכמי שערך את כל הבירורים והבדיקות שהיו
נחוצים לו לשם הגשת ההצעה וכי ברור לו שלמזמין שמור שיקול דעת בלעדי בנוגע
לבחירת הזוכה .לא תישמענה טענות מפי מציע כלשהו ,בדבר טעות ,הטעייה או אי-
ידיעה ביחס לפרט כלשהו הקשור במכרז ו/או בהצעה או מופיע בהם ,או שאינו מופיע
בהם ,או בדבר מצגים כלשהם שהוצגו למציע מטעם המזמין ,פרט לאמור במסמכי
המכרז ופרט לתשובות לשאלות ההבהרה אשר נמסרו בהתאם לנוהל הקבוע בתנאי
מכרז זה.
בכבוד רב ,
ארנון איקן
מנכ"ל לביא – העמותה העירונית
לפיתוח החינוך בירושלים
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לביא – העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים
רח' אגריפס ,42
ירושלים
א .נ,.
הנדון  :ערבות בנקאית אוטונומית
על פי בקשת ____________ ח.פ( ____________ .להלן – "המציע") אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 25,000עשרים וחמישה אלף ( )₪להלן" :סכום הערבות") וזאת
בקשר עם הצעתו למתן שירותי כתיבת הפעלת תוכנית פיתוח יזמות לצוותי הוראה בירושלים,
מכרז מס'  4/2022ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות .סכום הערבות
יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (הכולל פירות וירקות) כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  14יום מקבלת דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו
או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך
אחרת  ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו
כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,
שכל אחת מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך
הכולל הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתקופה עד  31.7.2022ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה.
לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות
זה.

תאריך _______________ :

בנק _______________ :

לתשומת הלב
הערבות הבנקאית תינתן ע"י מגיש ההצעה בלבד .לא תתקבל ערבות בנקאית של מי שלא הגיש
הצעה למכרז .ההצעה שתצורף לה ערבות פסולה תראה כאילו הוגשה ללא ערבות בנקאית ודינה
להיפסל.
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נספח א'
הצעת מחיר למתן שירותי פיתוח יזמות לצוותי הוראה בירושלים מס' 4/2022 -
אל :לביא – העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים (ע"ר  - )580014983רח' אגריפס 42
ירושלים (להלן " :המזמין" )
מאת ________________________________________________________ :
לאחר שקראנו את מסמכי המכרז ואת תנאי החוזה על נספחיו ,אנו מציעים עבור פיתוח יזמות
לצוותי הוראה בירושלים לשנה"ל תשפ"ג  ,2022/2023 -כאמור במסמכי המכרז וההסכם המצ"ב,
את המחירים כדלקמן :
____________________ ( ₪לא כולל מע"מ)
.1

הצעתנו לעיל מבוססת על התנאים שבמסמכי המכרז וכוללת את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם
של כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות.

.2

אנו מצהירים כי המחירים לעיל כוללים:

.3

א.

את כל החומרים ,הסעות ,הכלים והאמצעים הדרושים לשם מתן שירותי מיפוי והערכת
אפקטיביות של תוכניות חינוך והציוד הדרוש לשם כך ,לרבות אך לא רק ,רכישתם ,אחסונם
והשימוש בהם בהתאם לאמור במסמכי המכרז ועל פי כל דין.

ב.

את כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עובדים והכשרתם המקצועית לשם ביצוע
התחייבויותיו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ועל פי כל דין.

ג.

כל הוצאותיו האחרות ,מכל סוג שהוא ,אשר תנאי המכרז מחייבים אותנו במפורש ו/או
מכללא  ,לרבות על פי כל דין.

ידוע לנו כי הצעתנו מתייחסת למתן שירותי מיפוי והערכת אפקטיביות של תוכניות חינוך (ובכפוף
לאמור בהסכם המצ"ב למכרז).

_________________
תאריך

__________________
חתימת המציע
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נספח ב'
הצהרות המציע
לכבוד
לביא – העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים
רח' אגריפס 42
ירושלים
א.ג.נ,.
שם התאגיד

מס' חברה

כתובת רשומה
(להלן " -המציע")

הצהרת המציע במסגרת מכרז למתן שירותי פיתוח יזמות לצוותי הוראה בירושלים מס' 4/2022
אנו מורשי החתימה של המציע ,מר ________________ ,ת.ז ,__________ .ומר
_________________ ,ת.ז _____________ .מצהיר/ים בזאת ,בשם המציע ,כי:
לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
.1

המציע מבין את כל האמור במסמכי המכרז והגיש את הצעתו בהתאם .המציע מסכים לכל
האמור במסמכי המכרז ,ולא יציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי
הבנה ,והוא מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

.2

המציע עומד בכל התנאים הנדרשים מהמציעים ,והצעתו עונה על כל הדרישות שבמסמכי
המכרז .המציע מקבל על עצמו את מתן שירותי מיפוי והערכת אפקטיביות של תוכניות חינוך
בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות.

.3

למציע ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות במתן שירותי כתיבת הפעלת תוכנית פיתוח יזמות
לצוותי הוראה בירושלים.

.4

המציע הוא בעל כל הרישיונות ,ההיתרים ,ההסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל דין
לביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרז ,ולא ידוע לו על כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו
התקשרות בהסכם על פי המכרז.

.5

המציע עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז
וההסכם הנלווה לו (אם יזכה); ויש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים וכן ההיתרים
והאישורים הדרושים לצורך ביצוע התחייבויותיו האמורים.

.6

המציע קיבל את מלוא המידע הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו ,ההתקשרות בהסכם (אם
יזכה) ,ולצורך קבלת וביצוע ההתחייבויות שהוא ייטול על עצמו בחוזה (אם יזכה במכרז).
מבלי לגרוע מכך ,מוצהר כי:
א.
ב.

.7

המציע קיבל את מלוא המסמכים ,הנתונים וההסברים שביקש בקשר למכרז;
המציע בדק את כל הנהלים ,החוקים ,התקנות וכל דרישה אחרת של הרשויות
המוסמכות ,אשר חלים על מתן השירותים המפורטים במכרז;

על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל ,המציע רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה
מלאה והוגנת בעבור כל הנדרש ממנו במכרז ובחוזה (אם יזכה) ,ובעבור כל חלוקת סיכון בין
המזמין לבין הספק הזוכה ,כפי שזו מופיעה בחוברת המכרז.
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.8

המציע אינו מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי (לרבות התחייבות מותנית)
המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם שייכרת עימו (אם יזכה) ,או העלולה לשים אותו
במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.

.9

המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו (מס הכנסה ,ביטוח לאומי,
וכו') ,ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו (אם יזכה במכרז).

.10

אנו מצהירים כי ידוע לנו שלמזמין יש שיקול דעת בלעדי בבחירת הזוכה (או מספר זוכים או
לפצל את השירותים כולם או חלקם בין מספר ספקים/מציעים) לפי הפרמטרים של איכות
ההצעה ,כאמור בסעיף  8ד' ( )1למכרז ,המשמשים כקווים מנחים לבחירתו וכי לא נשמיע כל
טענה בנוגע לעניין זה וכן רשאי לפסול הצעות שאינן סבירות או שחורגות באופן מהותי
מהאומדן.

.11

לא מתנהל נגד המציע ,ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו ,כל הליך פירוק ,מחיקה ,כינוס
נכסים ,הקפאת הליכים וכיוצ"ב .כמו כן ,לא מתנהלות נגדו תביעות משפטיות בהיקפים
כספיים אשר עלולים לפגוע ביכולתו של המציע למלא את התחייבויותיו כלפי המזמין על פי
המכרז (אם יזכה בו).

.12

הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים ולא מתקיימים יחסי קרבה
משפחתית בינו ובין מי מעובדי העמותה.

.13

הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,והיא תהא תקפה במשך  90יום
מהמועד האחרון להגשת הצעות .להבטחת קיום ההצעה אנו מוסרים ערבות בנקאית ,כנדרש
בתנאי המכרז .היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות
הבנקאית שנמסרה על ידינו תוגש לגביה על ידכם ,וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים
מוסכמים וקבועים מראש .אנו מתחייבים להמציא ערבות ביצוע בשיעור  5%מהיקף
ההתקשרות בתוך  15יום ממועד מתן הודעת הזכייה ,ככל שנזכה ,כשהיא בתוקף של עד 90
יום ממועד סיום ההתקשרות וזאת במידה ונוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

.14

המציע מצהיר שהוא פועל בהתאם להוראות הדין ולרבות משרד הבריאות וההנחיות
הרגולטוריות ומתחייב לבצע את השירותים ,ככל שהצעתו תזכה ,בהתאם להוראות הדין
וההנחיות הרגולטוריות לרבות של משרד הבריאות.

.15

אנו מצהירים כי ההצעה הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו
מוגשת ההצעה ,וכי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל
דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

.16

אני מצהירים שידוע לנו שההתקשרות מול העמותה לא קצובה בזמן והמזמין רשאי
להפסיקה בכל עת ,מכל סיבה שהיא ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בהודעה בכתב.
אישור עו"ד

אני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני ה"ה ______________________ ו-
_____________________ ,נושאי ת"ז מספר ____________________ ,ו -
____________________ ,בהתאמה ,ולאחר שהזהרתי כל אחד מהם כי עליו להצהיר את האמת,
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישרו את נכונות הצהרתם הנ"ל ,וחתמו
עליה בפני.
______________________ ,עו"ד
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נספח ג'
טופס חוות דעת ממליצים:
חוות הדעת ניתן בנוגע למציע :
שם ה מציע:
(להלן" :המציע")

שם נותן חוות הדעת:
שם התאגיד

מס' חברה

כתובת רשומה
(להלן" :הלקוח")

.1

הריני מורשה לתת חוות דעת זו בשם הלקוח.

.2

המציע העניק שירותי כתיבת הפעלת תוכנית פיתוח יזמות לצוותי הוראה במשך שלוש שנים
לפחות.

איזה סוג שירותים ניתנו ע"י המציע?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________
האם צרכני השירותים נהנו מהשירותים שסופקו ע"י המציע?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________
האם במהלך השירות היו תקלות עם מתן השירותים?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________
מהי חוות דעתך על המציע באופן כללי?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____ _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________
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.3

אני נותן בזאת הסכמתי שנציגי המזמין יפנו אלי לשיחה טלפונית של עד  20דקות ,על מנת
לשאול שאלות ולברר פרטים בקשר לחוות הדעת ,ולניסיון שיש לי עם המציע.

במידה שהמזמין ירצה לפנות ללקוח לקבלת פרטים נוספים ,פרטי ההתקשרות הם:
כתובת:
מס' טלפון:
מס' פקס:
שם איש קשר לקבלת מידע
נוסף על המציע:
תפקיד איש הקשר:
מהות הקשר בין איש הקשר
למציע:
טל' של איש הקשר:
דוא"ל של איש הקשר:

____________________________
הלקוח
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נספח ד'

הסכם למתן שירותי עריכת תוכנית פיתוח יזמות לצוותי הוראה
שנערך ונחתם בירושלים ביום ה  ______ -בחודש _____ בשנת 2022
לביא – העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים (ע"ר )580014983
מרח' אגריפס  ,42ירושלים
(להלן " :המזמין" ו/או "העמותה")

בין:

מצד אחד
_______________ ח.פ /.ע.ר_________:
מרח' _______________
באמצעות מורשי החתימה:
______________ ת.ז_____________ .
______________ ת.ז_____________ .
מייל ______________________ :
מצד שני
(להלן" :הספק")

ל בין:

הואיל

והמזמין מעוניין לקבל שירותים מקצועיים של כתיבת הפעלת תוכנית פיתוח יזמות
לצוותי הוראה במוסדות חינוך לשנה"ל תשפ"ג  2022/2023 -כמפורט בהצעת המחיר
מטעם הספק כאמור בהסכם זה ובהתאם לנספח א' – מפרט השירותים והצעת המחיר
(להלן " -השירותים");

והואיל

והמזמין פרסם מכרז פומבי למתן שירותי כתיבת הפעלת תוכנית פיתוח יזמות לצוותי
הוראה ,מספר ( 4/2022להלן" :המכרז");

והואיל

והספק הצהיר כי הוא מוכן לקבל על עצמו את מתן שירותי הספק ,כאמור ,והוא בעל
היכולת ,הידע ,הניסיון ,ההיתרים ,האישורים והאמצעים הכלכליים והמקצועיים
הדרושים לשם כך;

והואיל

והספק נבחר כזוכה במכרז לכתיבת הפעלת תוכנית פיתוח יזמות לצוותי הוראה והסכים
לקבל על עצמו לבצע את השירותים נשוא חוזה זה בהתאם לחוזה זה ותנאיו;

והואיל

וועדת המכרזים קיבלה את הצעת הספק.

והואיל

והצדדים מעוניינים להתקשר ביניהם באופן ובתנאים המפורטים להלן ותוך התחייבות
מוחלטת למילוי כל דרישות הסודיות מצד הספק לפי הסכם זה והוראות הדין;
אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

מבוא
.1

א.
ב.
ג.

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
כותרות ההסכם נועדו אך ורק לצרכי נוחות ,ולא תשמשנה לפרשנותו של הסכם זה.
במקרה של סתירה בין הסכם זה לאחד מנספחיו ,יגברו הוראות הסכם זה.

 .2הצהרות והתחייבויות הספק
א .הספק מצהיר כי הוא בעל היכולת ,הידע ,הניסיון ,כח האדם ,היכולת ומלוא האמצעים
הכלכליים והמקצועיים הדרושים לשם מתן השירותים והכרוך בכך כאמור בהסכם זה
באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר;
ב .הספק מתחייב כלפי המזמין להעניק את השירותים באופן המקצועי הטוב ביותר
כאמור לעיל ,בנאמנות ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.
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ג .הספק מצהיר כי ידוע לו והובא לידיעתו כי יש לשמור בסודיות מוחלטת תוך אבטחת
מידע מלאה על פי הוראות דין את המידע והמסמכים שיגיעו לידיו ואת תוכנם וכי הוא
בעל אמצעים ויכולת לשמירה מלאה של סודיות המסמכים והאמור בהם וכן כל
האמצעים הדרושים לצורך ביצוע מלא ומושלם של אבטחת מידע הקשור במידע
והמסמכים שיגיעו לידיו .ומתחייב למילוי כל דרישות הסודיות מצד המזמין לפי הסכם
זה והוראות הדין וכן ובהתאם לנספח הסודיות המצ"ב כנספח ב' להסכם זה.
ד .הספק מצהיר כי אין כל מניעה משפטית ו/או אחרת מקיום מלוא התחייבויותיו כלפי
המזמין ,על פי הסכם זה ,וכי הוא ממלא אחר הוראות כל דין בכל הכרוך והקשור
בהתנהלותו ובעיסוקו ומצהיר כי אין במתן השירותים הפרה של הוראת דין כלשהי
ובפרט אין כל צד שלישי הטוען לזכויות יוצרים או קניין רוחני בשירותי הספק ו/או
בשיטות העבודה של הספק.
ה .הספק מצהיר בזה כי ידוע לו שתנאי בלתו אין לקבלת שירותים ממנו בכלל ולחתימת
הסכם זה בפרט הוא היותו בעל רישיון עסק תקף (ככל שהדין מחייב את הספק להחזיק
ברישיון עסק לצורך פעילותו) וכן אישור ניהול תקין בתוקף ,ככל שהספק מאוגד
כעמותה .בנוסף ,על הספק להיות רשום כעוסק עצמאי ומנהל ספרים ופנקסי חשבונות
כדין  -לרבות לפי הדין החל על עסקאות גופים ציבוריים ,וכי בידו האישורים
המאשרים זאת ושאותם הוא מתחייב להציג למזמין על פי דרישתו.
ו .הספק מצהיר כי בידו כל ההיתרים והאישורים הדרושים על פי דין למתן השירותים
וכל ההתחייבויות אחרת על פי הסכם זה ולרבות מחזיק באישורי "בגיר" ,שלו ושל
עובדיו בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א –
( 2001להלן" :אישורי בגיר") ומתחייב להמציא לידי המזמין אישורי בגיר לפני תחילת
ההתקשרות וכתנאי לקיום ההתקשרות.
ז .הספק מצהיר שידוע לו שחל איסור על צילום ילדים ומתחייב שלא לצלם ילדים ,אלא
אם ניתן לו אישור מראש ובכתב מהורי הילדים.
ח .הספק מצהיר בזאת שהוא בלתי תלוי ,אובייקטיבי ,עצמאי ,ואינו מצוי בניגוד עניינים
ו/או בחשש לניגוד עניינים וכן מתחייב להודיע בכתב למזמין מיד על כל חשש לניגוד
עניינים ו/או לתביעות או טענות כלשהן מצדדים שלישיים בקשר לשירותים נשוא
הסכם זה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל מצהיר הספק שאינו מקבל שכר כלשהו
מהעמותה ,לא כעובד ולא בכלל ,ושלא לפי הסכם זה וגם לא קיבל שכר מהעמותה
כעובד העמותה בחצי השנה שקדמה להתקשרות זו .כמו כן ,מתחייב הספק שלא לתת
את השירותים אותם הוא יעניק לעמותה לפי הסכם זה ,ללקוחות המזמין שלא לפי
הסכם זה ו/או במקביל למתן שירותיו לעמותה ובכל מקרה מתחייב שלא לעשות
שימוש ברשימת הלקוחות שתגיע לידיו.
ט .הספק יעניק את שירותיו על פי הנחיותיו והוראותיו של המזמין ,ובכפוף ללוח הזמנים
שנקבע לביצוע שירותי הספק כאמור בהסכם זה .הספק ישמע להוראות המזמין באופן
קפדני ,כל זאת מבלי לגרוע מאחריותו המקצועית של הספק לטיב ואיכות שירותי
הספק.
י .סעיף זה הינו תנאי יסודי להסכם והפרתו תיחשב להפרת ההסכם כולו .מבלי לגרוע
מהאמור מובהר ,כי בכל מקרה של שינוי הנוגע להצהרות הספק דלעיל ,יודיע על כך
הספק למזמין מידית.
 .3השירותים
א .הספק יספק למזמין את השירותים בהתאם להסכם זה וכאמור בהוראות המפרט
המצורפת להסכם זה כנספח א' .העמותה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
להוסיף /להוציא /לשנות מהשירותים.
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ב .שום התנהגות מצד העמותה לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיה עפ"י הסכם זה ,או
עפ"י כל דין או כויתור ו/או הסכמה לאיזו הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה ,אלא אם
הוויתור ,ההסכמה ,הדחייה ,השינוי ,הביטול או התוספת נעשו במפורש ובכתב.
הספק מתחייב בזאת שלא להעביר ולא להמחות זכות מזכויותיו או התחייבות
מהתחייבויותיו לפי הסכם זה לאחר ,ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב ומראש של
המזמין ובהתאם לתנאי ההסכמה אם תינתן.
 .4דיווחים וכפיפות
א .הספק מתחייב למסור בכתב למזמין ,ע"פ דרישתו ,הסברים או הבהרות או דו"חות
בכל הנוגע לפעילויותיו ולמעשיו בקשר עם מתן השירותים.
ב .הספק ישמע להוראות מנכ"ל המזמין או לכל מי שיורה לו מנכ"ל המזמין ויפעל על פי
הוראותיו בכל הנוגע לאופן ביצוע השירותים ,לוחות זמנים וכל עניין אחר שיקבע
המזמין וידווח לו באופן סדיר על פעולותיו .קבלת ההוראות וחובת הדיווח כאמור
נועדו לשם ביצוע התחייבויות הספק לפי חוזה זה ואין בהם כדי ליצור יחסי כפיפות
ו/או יחסי עובד ומעביד בין הצדדים.
 .5התמורה
א .תמורת מתן השירותים ישולם לספק הסכום הקבוע בהצעת המחיר שצורפה להסכם
זה ,בתנאי תשלום שוטף  30 +ממועד קבלת דרישת התשלום ,אשר תישלח לעמותה
ותשולם לספק רק לאחר אישורה הסופי של הדרישה ובכפוף לקבלת הכספים מעיריית
ירושלים כמפורט להלן .נציג העמותה יבדוק את דרישת התשלום וחשבון העסקה
ויאשרה לתשלום ,או יחזירה לספק לשם תיקונה ,אם יתגלו בה ליקויים.
ב .במידה והמזמין יפנה אל הספק בבקשה לביצוע עבודה שאינה מתומחרת בהסכם זה,
יעביר הספק למזמין מראש הצעת מחיר ורק לאחר קבלת אישור בכתב מהמזמין על
מחיר השירות ,יחל בביצוע העבודה.
ג .לא ניתנו השירותים במלואם ובאופן שקיבל את אישור המזמין ,לא תהא לספק זכות
לקבל שכר או תשלום כלשהו.
ד .מובהר ,כי התשלום הנקוב בהסכם זה הינו התשלום הסופי ,הכולל והמוחלט בגין כל
שירותי הספק לפי הסכם זה ,ולא יתווסף לה רכיב נוסף כלשהו .מובהר כי תעריף
התמורה כולל ומגלם בתוכו תשלום ו/או החזר הוצאות ,מכל מין וסוג שהם ,אשר
הוציא הספק במסגרת מתן שירותיו; לפיכך הספק לא יהיה רשאי לקבל מן המזמין כל
החזר הוצאות ו/או תשלום נוסף (כגון עלויות פריקה ,העמסה ,התקנה ,הובלה ושינוע
ציוד ו/או עובדים והכרוך בכך ,נסיעות ,אש"ל ,תחזוקה ,חניות ,החזרי אגרות לשימוש
ברישיונות ותוכנות וכיו"ב וכל תשלום נוסף מכל סוג שהוא) מעבר לשכר התמורה
והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום אחר או נוסף ללא יוצא מן הכלל במהלך תקופת
ההסכם או לאחר פקיעתו.
ה .המזמין ינכה מהתשלום לספק את כל המסים וההיטלים המתחייבים על פי דין.
ו .מובהר כי התמורה הכוללת המשולמת לספק לוקחת בחשבון כי הספק אחראי בלעדי
לתשלום מלוא שכרם של כל העובדים המועסקים על ידו לרבות כל זכויותיהם
הסוציאליות וכל הוצאותיהם הקשורות למתן השירותים וכל זכות אחרת המחויבת
בתשלום על ידי הספק כמעסיק.
ז .ידוע לספק כי התמורה עבור קבלת השירותים ממומנת ע"י עיריית ירושלים ולכן
תשולם לו בכפוף לקבלת הכספים מעיריית ירושלים אצל המזמין .ככל שהעברת
הכספים מהעירייה לעמותה תדחה ,יידחה מועד תשלום התמורה לספק בהתאם למועד
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קבלת הכספים מהעירייה לעמותה ,וזאת עד לא יאוחר מהמועד הקבוע בחוק מוסר
התשלומים לספקים ,תשע"ז –  ,2017ולספק לא תהיה כל טענה כנגד המזמין בגין כך.
ח .מבלי לגרוע מהאמור בס"ק (א) לעיל מובהר ,כי התשלום יעשה כפוף לקבלת חשבונית
מס כדין מאת הספק ,ולאחר שהמזמין אישר שהשירותים ניתנו במלואם ולשביעות
רצונו המלאה של המזמין ,כמפורט בהסכם זה ובכפוף לכך שהספק ימציא למזמין
העתק המסמכים הבאים:
 .1תעודת עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו – .1975
 .2אישור כדין לפיו היועץ מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרישומים
שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה ולפי החוק ,וכמו כן שהספק מדווח לפקיד
השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי כל דין.
 .3אישור בדבר פטור או שיעור ניכוי מס במקור מהתשלומים לספק.
 .4אישור ניהול תקין בתוקף ,ככל שהספק מאוגד כעמותה.
 .6היעדר יחסי עובד ומעביד
א .הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שלא מתקיימים יחסי עובד מעביד בינו ו/או בין מי
מטעמו ובין המזמין וכי אין הוא ו/או מי מטעמו זכאי ליהנות מכל תשלומים נוספים
או מכל תנאים סוציאליים שהם ,כגון -בין היתר -ביטוח מחלה ,דמי הבראה ,קופת
גמל ,או כל הטבה אחרת מכל סוג שהוא שלא פורטה במפורש בחוזה זה.
ב .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולרבות הצהרות הספק ,הרי אם מכל סיבה שהיא
יקבע כי בין המזמין לבין הספק או מי מטעמו לא מתקיימים יחסי מזמין קבלן עצמאי
והמזמין יידרש או יחויב לשלם סכומי כסף מעבר לקבוע בחוזה זה ,הרי מוסכם בזאת
כי התעריף לשעה יעמוד על השכר המינימאלי הקבוע בחוק לכל שעת עבודה בת 60
דקות .ככל שחרף הוראותיו המפורשות של הסכם יקבע כי בניגוד להסכמת הצדדים
בחוזה מתקיימים יחסי עובד ומעביד בין הספק ו/או עובדיו לבין המזמין אזי יעמוד
שכרו של הספק ו/או מי מטעמו על השכר המינימלי הקבוע בחוק והספק יידרש להשיב
לידי המזמין את כל הסכומים ששולמו מעבר לשכר המינימום ואשר לקח בחשבון את
העובדה כי בין הצדדים להסכם ובין עובדי הספק למזמין אין ולא יהיו יחסי עובד
ומעביד.
ג .לאור האמור לעיל ,מתחייב הספק להימנע באופן מוחלט מלהעלות כלפי המזמין בכל
שלב שהוא דרישות וטענות בגין זכויות הנובעות מיחסי עובד -מעביד .במקרה בו תופר
ההתחייבות האמורה לעיל ותוגש כנגד המזמין תביעה כלשהי ,הנובעת מקיום יחסי
עובד -מעביד ,מתחייב הספק לפצות ולשפות את המזמין על כל ההוצאות שיוציא בגין
הטיפול בתביעה ,לרבות שכר טרחת עו"ד ומע"מ ,אגרות ,שליחויות ,הוצאות משרדיות
וביטול זמן ,באופן מלא וללא קשר להוצאות משפט שייפסקו על ידי בית הדין ,אם
ייפסקו לטובת מי מהצדדים ,וללא קשר לתוצאות ההליך המשפטי.
 .7העדר בלעדיות
להסרת ספק מודגש ,כי המזמין יהא רשאי להתקשר עם ספקים נוספים ו/או ספקים אחרים
או נוספים לאותם עניינים המוזכרים בהסכם זה ,או בהסכמים אחרים ,ולספק לא תהיה כל
טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הזמנת השירותים מצד שלישי (במקום או בנוסף לאלו
שהוזמנו מאת הספק).
 .8תקופת החוזה וסיומו
א .תוקפו של חוזה זה הינו לשנה"ל תשפ"ג  2022/2023 -שתחילתו מיום  1/9/2022ועד
ליום ( 30/6/2023להלן" :תקופת החוזה") .למזמין שמורה האופציה להאריך את
ההסכם לתקופה נוספת בכל פעם למשך שנה"ל (כולה או חלקה) ועד שלוש שנות
התקשרות סה"כ (להלן "התקופה המוארכת").
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ב .על אף האמור לעיל מובהר בזאת כי המזמין יהיה רשאי ,בכל עת ,מכל סיבה שהיא
ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,לסיים את ההתקשרות עם הספק על פי חוזה זה ,כולה או
חלקה ,בהודעה בכתב מראש של  30יום לספק .נתן המזמין הודעה כאמור ,תבוא
ההתקשרות כאמור לידי סיום בתום תקופת  30הימים האמורים ולספק לא תהיינה
כל תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,בגין סיום ההתקשרות ,כאמור ,וזאת מבלי
לגרוע מזכותו לקבלת תשלומים המגיעים לו ,אם מגיעים ,בגין השירותים שביצע בפועל
בתקופה שקדמה למועד סיום ההתקשרות ,כאמור.
ג .על אף האמור בסעיף  8א' וב' לעיל ,העמותה תהיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר
או לצמצמו או להקפיאו וזאת בהודעה מוקדמת של  24שעות בנסיבות של כח עליון,
ולרבות עקב השלכות מגפת הקורונה.
 .9שימוש במידע וחובת סודיות
א .הספק מתחייב בזה כי הוא וכל מי מעובדיו ו/או מטעמו ,ישמרו שמירה מלאה
ומוחלטת של סודיות כל מידע שיתקבל בידו ו/או בידי מי מעובדיו ו/או מטעמו ,אודות
המזמין ,עסקיו ,לקוחותיו ,פעילותו ,התקשרויותיו וכיו"ב" .מידע" ,לעניין זה  -כל
נתון ,בין בכתב ,בעל פה ,על גבי מסמכים ,דיסקטים ,תלושי שכר הסכמי עבודה ,או
בכל אופן ותצורה אחרים .הספק מתחייב לדאוג להתחייבות מקבילה מצד כל עובד
מעובדיו ו/או מי מטעמו.
ב .הספק מתחייב כי במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה ,הוא (וכל הבא בשמו ו/או
מטעמו) יבצע אבטחת מידע מלאה על פי דין ועשה שימוש בכל מידע ו/או ידיעה ו/או
מסמך שיגיעו אליו בקשר לשירותי הספק ,אך ורק במסגרת ובקשר למתן שירותי
הספק ולטובת המזמין .כמו כן מתחייב הספק לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל
לאחר תקופת תוקפו של הסכם זה .הספק ישמור בסוד על כל מידע ו/או מסמך ו/או
חפץ שהגיעו לידו ,במסגרת מתן שירותי הספק ,על-פי הסכם זה ,וימנע מפרסומם
ברבים ו/או ממסירתם לכל גורם ,אלא לאחר שקיבל לכך אישור מאת המזמין ,מראש
ובכתב .הספק ידאג להחתים כל עובד או אדם הבא מטעמו על התחייבות מפורשת,
כאמור לעיל וזאת כתנאי למעורבותו במתן השירותים למזמין.
ג .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הספק מבהיר בזה כי ידוע לו שבמסגרת מתן שירותי
הספק ,על פי הסכם זה ,הוא ייחשף (או עלול להיחשף) למידע חסוי וסודי ביותר ובעל
רגישות מיוחדת ,בהיותו קשור בענייני המזמין ו/או לקוחות המזמין ו/או עובדי
המזמין ו/או יועצי המזמין וכיו"ב ,והספק ינקוט את כל התהליכים הדרושים לשם
אבטחתו של מידע כאמור באופן הטוב ביותר ,בהתאם לדרישות המחייבות אותו על פי
כל דין .הספק יהיה אחראי לכל הפרה של חובת הסודיות בהתאם להוראות כל דין
ואולם אחריות בגין כל נזק שעלול להיגרם עקב הפרת חובת הסודיות הנה לפי כל דין
ואינה מוגבלת בזמן ותחום אף לאחר תום תקופת החוזה.
ד .הספק מתחייב למילוי כל דרישות הסודיות מצד המזמין לפי הסכם זה והוראות הדין
וכן ובהתאם לנספח הסודיות המצ"ב כנספח ב' להסכם זה.
 .10הפרה
א .מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין לפי דין ו/או הסכם ,מוסכם בזה כי במקרה בו
הספק לא ימלא התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ,כולה או חלקה ,יהא המזמין
רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לנקוט באחת או יותר מאחת מהפעולות הבאות-:
א .להודיע על הפסקת ההסכם לאלתר;
ב  .לנקוט בכל צעד אחר ,העומד לו לפי דין ו/או הסכם;
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ג .לשכור שרותיו של גוף אחר לשם ביצוע אותה התחייבות .במקרה כזה ייערך
הטיפול על חשבונו של הספק ,אשר מתחייב להשיב למזמין מיד עם דרישתו
הראשונה את סכום הטיפול האמור .מבלי לגרוע מהאמור ,המזמין יהא רשאי
 גם אם לא חייב  -לקזז את הסכומים האמורים מכל סכום אשר יעמוד אצלולזכותו של הספק .כל זאת ,מבלי לגרוע ועל אף האמור בכל מקום אחר
בהסכם .כל האמור ,מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק ומאחריותו לביצוע
התחייבויותיו על פי ההסכם ,במלואן ובמועדן ,ומבלי לגרוע מזכויות המזמין
בגין הפרת ההסכם על ידי הספק.
ב .כל זאת ,מבלי למעט או לגרוע מחובת הספק להשיב למזמין במקרה זה ,מיד עם
דרישתו הראשונה של המזמין ,כל סכום ששולם לו מראש ,אם שולם ,על חשבון אותה
התחייבות שלא בוצעה על ידו בשלמותה לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
 .11אחריות
א .הספק אחראי כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי לכל נזק שהספק אחראי לו על פי כל
דין ולרבות כתוצאה מהפרת התחייבות של הספק לפי הסכם זה ו/או כתוצאה ממעשהו
ו/או מחדלו של הספק ו/או של כל הבא מטעמו של הספק .הספק מתחייב לשפות את
העמותה בגין כל נזק שהעמותה תחוב בו ושהספק אחראי לו כאמור לעיל וזאת בתוך
 30יום מדרישה של העמותה.
ב .למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה אחריותו של הספק ו/או עובדיו באופן אישי לנזק
שנגרם בגין הפרה של חובת שמירת הסודיות ו/או נזק בזדון ו/או נזק פיזי ו/או עקב
הפרת זכויות קניין רוחני ,אינה מוגבלת לא בזמן ולא בסכום.
ג .העמותה לא תהיה אחראית בכל מקרה ולרבות כלפי צדדים שלישיים ,לשירותים ו/או
לתוצרי השירותים ,אשר יהיו (כולם) באחריותו הבלעדית של הספק.
 .12ביטוח
א .מבלי לגרוע מהתחייבויותיו ו/או אחריות של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,
מתחייב הספק לערוך ולקיים ,בידיו ועל חשבונו ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין
לעריכת ביטוחים בישראל ,ביטוחים לטובתו ,לטובת המזמין ,עיריית ירושלים וגופים
עירוניים של עיריית ירושלים ,שיקבעו על ידו ועל פי שיקול דעתו של הספק ,ובלבד
שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים המפורטים להלן וכמפורט בטופס אישור על קיום
ביטוחים המצורף להסכם זה כנספח ג' (להלן" :אישור קיום ביטוחי הספק") המהווה
חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :ביטוחי הספק") ,הביטוחים יהיו בתוקף במשך כל
תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס תביעה כל עוד יכולה להיות קיימת
כלפיו אחריות שבדין ו/או על פי הסכם:
ביטוח אחריות מעבידים –ביטוח אחריותו של הספק ,על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש]
ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם ,1980-כלפי עובדיו ,בגין מוות ו/או נזק
גוף ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה תוך כדי ו/או עקב עבודתם ,לרבות
בקשר לשירותים ,בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של  ₪ 20,000,000למקרה
אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר לחבות
בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,היה וייחשב המבוטח למעבידם .הביטוח
מורחב לשפות את המזמין ו/או עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית
ירושלים ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל אם נטען כי מי מהם נושא בחבות מעביד
כלפי מי מעובדי הספק ו/או נטען כי מי מהם נושא באחריות שילוחית לעניין חבות
הספק כלפי עובדיו.
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ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -ביטוח אחריותו של הספק ,על פי דין ,בגין כל נזק ו/או
אובדן לגוף ו/או רכוש ,שנגרם ו/או ייגרם לצד שלישי שלהו ,בקשר ו/או תוך כדי ו/או
עקב ביצוע השירותים ,בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של ₪ 10,000,000
למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר
ל :אש ,עשן ,התפוצצות ,זיהום תאונתי פתאומי ובלתי צפוי ,כל דבר מזיק במזון או
במשקה ,חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם , ,שביתות והשבתות,
תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .רכוש המזמין ו/או רכוש עיריית
ירושלים ו/או רכוש גופים עירוניים של עיריית ירושלים יחשב לרכוש צד שלישי
לעניין ביטח זה ( .חלופה לביטוח אחריות מקצועית) מובהר כי אובדן ו/או נזק לגוף
ו/או רכוש שייגרמו עקב מתן השירותים לא יבוא בגדר החריג בדבר אחריות
מקצועית ולעניין זה מקרה הביטוח הינו נזק לצד שלישי שמקורו בהפרת חובה
המוטלת על הספק בקשר עם השירותים .הביטוח כולל הרחבת פגיעה אישית.
הביטוח מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף .הביטוח מורחב לשפות את המזמין
ו/או עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של
הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם
עקב מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו .הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת
לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
ביטוח אחריות מקצועית  -לכיסוי אחריותו של הספק ,על פי דין ,בגין מעשה ו/או מחדל
מקצועי מצד הספק ו/או מי מטעמו לרבות רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה לרבות
בכל הקשור למתן השירותים ,בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 4,000,000
 ₪למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח לא יכלול חריג או הגבלה בקשר
ל :מרמה ואי יושר עובדים ,חריגה מסמכות בתום לב ,אובדן השימוש ,השהייה או
עיכוב בעקבות מקרה ביטוח ,פגיעה בפרטיות ,אובדן מסמכים לרבות מדיה מגנטית
ו/או אלקטרונית ,זיהום פתאומי ובלתי צפוי ,נזק כספי ,דיבה ,השמצה ו/או לשון
הרע ,קניין רוחני למעט פטנטים ,הפרת סודיות ,אובדן ו/או נזק לגוף או רכוש ,פגיעה
ו/או נזק למאגרי מידע לתוכנה ,לחומרה ,אתרי אינטרנט ,חדירת וירוסים ו/או
תוכנות זדוניות .הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או עיריית ירושלים ו/או גופים
עירוניים של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של
הנ"ל בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של
הספק ו/או של הבאים מטעמו ו/או ככל שיועלו טענות כנגד הנ"ל לעניין אחריותם
למעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של הבאים מטעמו ,הביטוח יכלול סעיף אחריות
צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח ,מבלי
לגרוע מביטוח חבותו של הספק כלפי המזמין .הביטוח כולל תקופת גילוי בת 6
חודשים .התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל בביצוע
השירותים לראשונה למזמין.
כל הביטוחים כוללים תנאים מפורשים כדלקמן:
 .1היקף הכיסוי בביטוחים אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע
כפוליסת "ביט" על כל ההרחבות הכלולות בפוליסות ,בהתאמה לכיסוי
הביטוח המפורט לעיל.
 .2בפוליסות לא קיים חריג רשלנות רבתי ו/או כל חריג לעניין התנהגות המבוטח
החורגת מסטנדרט של מבוטח סביר ו/או מלווה ביסוד נפשי של פזיזות או אי
אכפתיות לחילופין בפוליסות מבוטל חריג רשלנות רבתי ו/או כל חריג לעניין
התנהגות המבוטח החורגת מסטנדרט של מבוטח סביר ו/או מלווה ביסוד
נפשי של פזיזות או אי אכפתיות ,אולם אין בביטול החריג כאמור בכדי לגרוע
מזכויות המבטח וחובות הספק על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א .1981 -
 .3הביטוחים לעיל ,אינם כוללים חריג בדבר מספר משתתפים.
 .4הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות ו/או החבות המוטלות על
הספק לא תפגע בזכויות המזמין לקבלת שיפוי על פי הפוליסות.
 .5הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או
עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית ירושלים ,ומבטחו של הספק
מוותר על הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי המזמין ו/או
עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית ירושלים.
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 .6הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות
בביטוחים המפורטים לעיל.
 .7הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או
עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של
הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל ו/או משתתפי הפעילות נשוא ההסכם זה,
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק
מתוך כוונת זדון.
 .8המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנות לרעה ,אלא אם כן שלח
המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן  60יום לפני כניסתו
של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה של הכיסוי הביטוחי.
 .9ככל שהשירותים ניתנים מחוץ לישראל הגבולות הגבולות הטריטוריאליים
בפוליסה לרבות דין ושיפוט יהיו כל העולם.
מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק ו/או מאחריותו על פי כל דין ו/או הסכם זה ,מתחייב
הספק לערוך ולקיים בידיו ועל חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים ,ביטוח עבור
כל כלי הרכב המנועי לרבות כלי צמ"ה במסגרת השירותים ,כמפורט להלן:
ג .הספק מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כנגד המזמין ,עיריית ירושלים ,גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבאים
מטעמם של הנ"ל וכן כלפי עובדים ומנהלים של הנ"ל וכלפי משתתפי הפעילות נשוא
הסכם זה ,בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש אשר יובא על ידי הספק ו/או מי
מטעמו ו/או עבורו למקום מתן השירותים ו/או סביבתם ו/או כל רכוש אשר ישמש
בקשר עם מתן השירותים ולרבות כל נזק ו/או אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן
לרכוש כאמור לעיל ,וכי הוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור ,הפטור לא יחול
כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
ד .במידה והספק אינו מעסיק עובדים לא יידרש הספק לערוך ביטוח חבות מעבידים
בהתאם לנדרש לעיל .הספק מתחייב כי במידה ויעסיק עובדים ו/או מי מטעמו,
במסגרת ,לערוך ביטוח חבות מעבידים כנדרש ולהמציא אישור קיום ביטוחי הכולל
ביטוח חבות מעבידים .מו"מ כי אי קיום ביטוח חבות מעבידים אינה פוטרת את הספק
מחבותו כלפי עובדים שיועסקו על ידו ו/או מי מטעמו ואינה מטילה על המזמין ו/או
עיריית ירושלים ,ו/או גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל
וכן כלפי עובדים ומנהלים של הנ"ל ,חבות כלשהי כלפי מי מעובדיו או מועסקיו של
הספק במידה ויהיו כאלה.
ה .ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין ,הספק מתחייב להמציא למזמין אישור קיום
ביטוחי הספק ,חתום על ידי מבטחו ,עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ7 -
ימים לפני מועד תחילת מתן השירותים ולהמציאו מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד
ההסכם בתוקף (או לתקופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף  1לעיל) ,ולא יאוחר ממועד
תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור ,וכתנאי מוקדם לכל תשלום על חשבון
התמורה .למען הסר ספק הספק ימציא את אישורי הביטוח בהתאם להוראות הפיקוח
על הביטוח או כל רשות ממשלתית אחרת ,אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות הספק
לעריכת הביטוחים על פי הסכם זה .על פי דרישה מאת המזמין ימציא הספק העתק
פוליסות ביטוחי הספק בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה וזאת תוך  5ימי עסקים
מיום הבקשה.
ו .למזמין תהיה הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור קיום ביטוחי הספק ו/או
פוליסות ביטוח הספק  ,שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי,
תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות
הספק על פי הסכם זה .בכל מקרה של אי התאמה בגין האמור באישור קיום הביטוחים
ו/או בפוליסות שהמציא הספק לבין האמור בהסכם זה ,מתחייב הספק לגרום לשינויי
הביטוחים ולהמציאם בחוזר מתוקנים לפי העניין ולא יאוחר מ 3 -ימים מדרישת
המזמין ,וזאת על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
ז .בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין ,כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או
עומד לחול בו שינוי לרעה ,כאמור באישור קיום ביטוחי הספק ו/או בפוליסות ביטוחי
הספק ,על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום ביטוחים חדש,
לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
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ח.
ט.
י.
יא.

יב.

יג.

יד.

טו.

ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או עיריית ירושלים
וגופים עירוניים של עיריית ירושלים.
הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוחי הספק.
הספק אחראי לתשלום דמי הביטוח ,וכן לתשלום השתתפויות עצמיות בקשר לביטוחי
הספק.
מובהר כי הביטוחים הנדרשים וכן גבולות האחריות המפורטים בהסכם זה ,הינם
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי
הסכם זה ו/או על פי כל דין ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד
המזמין ו/או מי מטעמו וכן כלפי עיריית ירושלים וגופים עירוניים של עיריית ירושלים
בקשר למהות הביטוחים הנדרשים והיקפם לרבות גבולות האחריות האמורים.
אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת אישור קיום ביטוח הספק ו/או פוליסות
ביטוחי הספק ו/או בדרישת מי מהם על ידי המזמין ו/או הבאים מטעמו ו/או בדרישה
לשינוים כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל
אחריות כלשהי על המזמין ו/או עיריית ירושלים וגופים עירוניים של עיריית ירושלים
ו/או על הבאים מטעמם.
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו
השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק ,ומבלי לגרוע
מאחריות הספק ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,הספק מתחייב
להביא לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו בקשר לשירותים ,את האמור בכל סעיפי
הביטוח להסכם זה ,ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם
לפעול על פי הוראות סעיפים אלו (לרבות במפורש ומבלי לגרוע מכלליות האמור,
הפטור בסעיף ג' לעיל והמצאת אישור עריכת ביטוחים) .על אף האמור לעיל ,ככל
שהשירותים נשוא הסכם זה יוסבו באופן חלקי לקבלני משנה מטעם הספק ,קבלני
המשנה יערכו ביטוחים בהתאם להיקף וסוג ההתקשרות עמם .למען הסר ספק ,הספק
יהא אחראי כלפי המזמין ו/או צד ג' בקשר לשירותים ו/או אספקת המוצרים במלואם,
בין אם השירותים ו/או אספקת המוצרים ניתנו על ידו ו/או ספק משנה מטעמו.
ככל שמקום מתן השירותים יעשה בחצרי צד שלישי על הספק לוודא כי לגבי מקומות
אלה יהיה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שאינו פחות מסך 10,000,000
ש"ח למקרה ולתקופה ,וכן ביטוח רכוש למבנים ותכולתם ,הביטוחים יורחבו לכלול
סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ,עיריית ירושלים ,גופים עירוניים של
עיריית ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל ו/או
משתתפי הפעילות נשוא הסכם זה .כמו כן מקום הפעילות יפטור את המזמין ,עיריית
ירושלים ,גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל וכן כלפי
עובדים ומנהלים של הנ"ל וכלפי משתתפי הפעילות נשוא הסכם זה ,בגין כל נזק ו/או
אובדן שייגרם לכל רכוש של מקום הפעילות ו/או מי מטעמו לרבות כל נזק ו/או אובדן
תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור לעיל ,הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק
בזדון.
לא מילא הספק אחת ו/או יותר מהתחייבותו בקשר לסעיף זה ,לרבות לא הציג את
אישור קיום ביטוחי הספק בחתימת המבטח ,יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה,
אולם לא יהיה בכך לפטור את הספק מהתחייבות כלשהי בקשר עם הביטוחים הנ"ל.

 .13קניין רוחני
הספק מקנה בזאת לעמותה את מלוא הזכויות ובכלל זה גם את זכויות היוצרים המלאות וכל
זכויות קניין רוחני בכל המסמכים והתוצרים שיוכנו ,אם יוכנו ,על-ידי הספק ו/או מי מטעמו
והמועסקים על ידו באופן ייעודי עבור העמותה ו/או עבור מתן השירותים נשוא הסכם זה.
העמותה תהא בעלת זכויות הקניין הרוחני ולא יתאפשר פרסום חומר שיווקי אודות השירותים
ללא אישור העמותה .הספק מקנה בזאת לעמותה את מלוא הזכויות ובכלל זה גם את זכויות
היוצרים המלאות ,לרבות זכויות השימוש ,וכן כל זכויות קניין רוחני בכל המסמכים והתוצרים
שיוכנו ,אם יוכנו ,על-ידי הספק ו/או מי מטעמו והמועסקים על ידו עבור מתן השירותים נשוא
הסכם זה .מובהר בזה ,כי העמותה תהא בעלים היחידי והבלעדי של מלא הזכויות  -לרבות
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זכויות הקניין הרוחני (ובכללן הזכות המוסרית) -בכל חומר נשוא הסכם זה ,לרבות תוצרי
עבודת הספק ומצהיר בזאת כי אין כל צד שלישי הטוען לזכויות יוצרים ו/או קניין רוחני
בשירותי הספק ו/או בשיטות העבודה של הספק ו/או בפונט ו/או סימן ו/או כותר ו/או סימול
ו/או עיצוב ו/או ציור וכיוצ"ב בהם ייעשה שימוש ,ומצהיר כי שיטות העבודה ותוצרי העבודה
לרבות פונט ו/או סימן ו/או כותר ו/או סימול וכיוצ"ב נמצא ברשות הכלל וכי אין טענות של צד
ג' בנוגע לזכויות יוצרים בהם .האמור לא יחול על (א) זכויות הקניין במתודולוגיות ,נהלים
ושיטות עבודה ,כלים סטנדרטיים ,רעיונות ,תפישות ,ידע והבנה הקיימים ברשות הספק,
 know-howו/או פיתוחים סטנדרטיים ו/או ידע גנרי שאינו מהווה פיתוח או יצירה אשר נוצרו
עבור העמותה בלבד.
 .14שינוי ההסכם
מוסכם בזה כי כל שינוי בהסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים ובכתב ,אחרת לא יהא
השינוי בר-תוקף .מובהר כי הסכם זה גובר על כל מצג קודם ו/או מו"מ ו/או מסמך אחר
שקדם להסכם זה ואשר לא יהיה להם כל תוקף בכל מקרה של סתירה עם הוראות הסכם זה
וכי הסכם זה ממצה את מלוא זכויותיהם ,זה כלפי זה ,והוא מבטל כל הסכם ו/או מצג ו/או
הבטחה אשר קדמו לו
 .15הודעות
הודעות שישלח צד אחד למשנהו בדואר רשום יחשבו כאילו התקבלו בחלוף  72שעות מעת
מסירתם למשלוח.
 .16סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הבלעדית בעל עניין הנוגע להסכם זה ו/או נובע הימנו ,מוקנית לבתי המשפט
המוסמכים בירושלים בלבד.
 .17כתובות
כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה.
לפיכך באנו על החתום:
___________________________
המזמין
באמצעות מורשי חתימה  +חותמת

__________________________
הספק
באמצעות מורשי חתימה  +חותמת
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נספח א'
על המציע לצרף את סילבוס התוכנית המוצעת לשנה"ל תשפ"ג -
.2022/2023
על התוכנית להקנות מיומנות וחשיבה יזמית לצוותי הוראה ולהציע
למשתתפים בא ,דפוסי פעולה להטמעת השפה והחשיבה היזמית
במערכת החינוך.
קהל היעד לתוכנית אינו מגיע מעולם היזמות וללא ניסיון בתחום ,לכן
על התוכנית המוצעת להיות פרקטית ונגישה לכולם.
התוכנית צריכה לכלל בנוסף למפגשים פרונטליים גם התנסות
ביזמות והצגת תוצר גמר ע"י כל אחד מהמשתתפים ביכולת לשלב
פעילות וחשיבה יזמית במערכות חינוכיות
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נספח ב'
התחייבות ספק לשמירה על סודיות

תאריך _________

לכבוד
לביא – העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים (ע"ר )58-0014983
(להלן – המזמין)
א.ג.נ,.
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות
סימוכין :הסכם למתן שירותים בנושא ______ שנחתם בינינו ביום _________

אנו החתומים מטה ,______________ ,ת"ז __________ ו ______________ ,ת"ז
__________ ,מורשי חתימה ומוסמכים מטעם _______________ (להלן – התאגיד/הספק),
מצהירים בזה כלהלן-:
.1

.2

.3
.4

.5

.6
.7
היום,

הננו מאשרים נגישות ו/או קבלת מידע ונתונים בקשר עם המזמין ,לרבות עסקיו,
לקוחותיו ופעילותו ,וזאת לצורך מתן השירותים נשוא ההסכם שבסימוכין.
"מידע" לעניין זה – כל נתון ,ידע ,מסמכים  ,מידע אישי ,ונתונים מכל סוג שהוא
אודות המזמין ,עובדיו ולקוחותיו ,לרבות – ומבלי למעט עניין אחר  -נכסי ו/או
עסקי ו/או פעילויות ו/או התקשרויות מי מהם וכן פרטים של תלמידים ו/או הורי
תלמידים וכיוצ"ב ; לרבות מידע שהגיע אגב ,במהלך או בקשר עם הגשת הצעה ו/או
ניהול משא ומתן עמכם ,טרם חתימת ההסכם שבסימוכין.
הננו מתחייבים ,בשמנו אנו ובשם התאגיד ,לא לגלות ,לא להעביר ,לא למסור
לאחרים ולא לעשות שימוש כלשהו במידע האמור ,למעט שימוש לשם מתן
השירותים כאמור בסעיף  1לעיל .הננו מתחייבים לשמור בסודיות מלאה את המידע
על פי כל כללי הדין  ,לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם כך ולגרום כי כל
המועסקים על ידי התאגיד ו/או מטעמו יעשו כן.
כמו כן הננו מתחייבים להשמיד ולבער או להשיב אליכם את כל המידע האמור מיד
לאחר עריכת השימוש הנדרש לשם מתן השירותים ,כך שבידי התאגיד ו/או מי
מעובדיו לא יהיה ולא ייוותר המידע האמור ,כולו ו/או חלקו ,מיד עם סיום השימוש.
ידוע לנו ,כי המידע דלעיל הינו מידע חסוי מכוח דין ו/או הסכמים  ,מכוח היותו כולל
סודות עסקיים ו/או מידע אישי ו/או מידע אישי רגיש ו/או נתונים שחל עליהם
חיסיון מזמין – לקוח או הגנת פרטיות מכח הוראות הדין  ,וכי הנכם מסתמכים על
התחייבות זו בהתקשרותכם עמנו ,ואלמלא הייתה התחייבות זו ניתנת ,לא הייתם
מסכימים להתקשר עמנו בהסכם האמור שבסימוכין.
מובהר ,כי אנו נהיה אחראים באופן מלא ובלעדי בגין כל הפרה של חובת הסודיות
האמורה לעיל ,בין מצידנו ובין מצד מי מעובדינו ,ובכל מקרה נדאג לפיצוי המזמין
ושיפויו בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא ,שינבע כתוצאה ו/או בקשר עם הפרה
כאמור ,הכול על פי דרישתו הראשונה ולפיה.
האמור בהתחייבות זו לא יחול לגבי מידע אשר היה ברשותנו טרם תחילת
ההתקשרות עמכם ולא נמסר לנו על ידכם או לגבי מידע אשר מעצם טיבו הוא נחלת
הכלל ואינו ייחודי להתקשרות בינינו לבינכם.
התחייבות זו תעמוד בתוקף הן במהלך ההתקשרות בינינו והן לאחריה ,ללא הגבלת
מועד.
________________ _________________
אישור

אני הח"מ_______________ עו"ד/רו"ח מרחוב__________________ מאשר בזאת כי
ההסכם דלעיל נחתם בפני היום ___________ ,על ידי ______________ ת.ז .ו___________
ת.ז ,_____________ .לאחר שקראו ,הבינו והסכימו לכל האמור בו ,וכי חותמת
התאגיד_______________ בצירוף חתימותיהם של ה"ה האמורים מחייבת את התאגיד לכל דבר
ועניין.
______________
_____________
____________
חתימה
חותמת עו"ד/רו"ח
כתובת וטלפון
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נספח ג -אישור עריכת ביטוחי הספק
תאריך הנפקת
האישור:

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין
התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש
האישור.

מבקש האישור

המבוטח

לביא – העמותה העירונית לפיתוח
החינוך בירושלים
ע"ר 580014983
אגריפס  ,42ירושלים

סוג
הביטוח

מספר
הפוליסה

חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי
ביטוח

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

☐שירותים
☐אחר :תוכנית
לפיתוח יזמות
לצוותי הוראה

שם
ת.ז/.ח.פ.
מען

כיסויים
גבול
תאריך
האחריות/
סיום
סכום
ביטוח
סכום

אופי העסקה

מעמד מבקש
האישור
☐מזמין
שירותים

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

מטבע

צד ג'

 - 308 ,304 ,302עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי
מטעמו ו/או תלמידיו של מקבל האישור ו/או
משתתפי הפעילות נשוא אישור זה ו/או עיריית
ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית ירושלים
ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל שכתובתם לצורך
אישור זה מען מבקש האישור ,318 ,315 ,309 ,
 320עובדיו ו/או מנהליו של מקבל האישור ו/או
עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית
ירושלים ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל שכתובתם
לצורך אישור זה מען מבקש האישור, 322 ,321 ,

אחריות
מעבידים

 308 ,304 ,302עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי
מטעמו ו/או תלמידיו של מקבל האישור ו/או
משתתפי הפעילות נשוא אישור זה ו/או עיריית
ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית ירושלים
ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל שכתובתם לצורך
אישור זה מען מבקש האישור ,319 ,315 ,309 ,

אחריות
מקצועית

 308 ,304 ,303 ,302 ,301עובדיו ו/או מנהליו
ו/או מי מטעמו ו/או תלמידיו של מקבל האישור
ו/או משתתפי הפעילות נשוא אישור זה ו/או
עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית
ירושלים ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל שכתובתם
לצורך אישור זה מען מבקש האישור,315 ,309 ,
 320 ,318מנהליו ו/או עובדיו של מקבל האישור
ו/או עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של
עיריית ירושלים ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל
שכתובתם לצורך אישור זה מען מבקש האישור,

329 ,328

328

 6 , 332 ,328 ,327 326 ,325 , 321חודשים,
פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור):

בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

