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 ועדת הבחירות המרכזית 

 לכנסת 

 

 17/21מכרז פומבי מס' 

 

 אספקת פנסי עששית לקלפיות

 

 מנהלה – 0פרק 
 

 מהות ההתקשרות –כללי  

בזאת גופים "הוועדה" או "המזמין"( מזמינה  –ועדת הבחירות המרכזית לכנסת )להלן  .0.1.1

)דו  העומדים בדרישות שיפורטו להלן להגיש הצעה לאספקה של פנסים מסוג עששית

, וכן אחריות לתקינות המוצרים, למפרט הטכני המצורף להלן 1.1כהגדרתו בסעיף  שימושי(

לאספקת פנסי עששית  כמפורט במכרז זה וההסכם המצורף לו. הוועדה עורכת מכרז זה

 תפקידה כאחראית על ההיערכות לקיומן של בחירות לכנסת., במסגרת מילוי לקלפיות

המפורטים הצעות המציעים יוגשו בהתאם למפרט הטכני המצ"ב ויכללו את כל השירותים  .0.1.2

ועדת אספקת פנסים עם אופציה להטבעת סמל לפרק המפרט הטכני, ובכלל זאת  4.1בסעיף 

במפרט הטכני  4.2בסעיף כמפורט  )בהדפסה, חריטה או צריבה( הבחירות המרכזית לכנסת

 .יישום - 1פרק 

 הטכני. פי המפורט במסמכי המכרז, לרבות ההסכם והמפרט-יסופקו על הפנסים .0.1.3

              הסעיפים והמוצרים הנדרשים.הצעה שאינה עונה על  תתקבללא  .0.1.4

פעימה , בהפנסיםלוועדה תהיה שמורה זכות ברירה )אופציה(, להזמין מהספק שייבחר את  .0.1.5

אחת או במספר פעימות במהלך שתי שנות תקציב רצופות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, 

 ובהתחשב, בין השאר, בשיקולי תקציב. 

לוועדה תהיה שמורה זכות ברירה )אופציה(, להזמין מהספק מבלי לגרוע מכלליות האמור,  .0.1.6

קף אחר, פעם או בכל הי שייבחר את אותם טובין, באותו היקף כמפורט במסמכי המכרז

 ,במהלך תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות הנוספת, בכל מועד אחת או יותר
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)חמש( השנים שלאחר החתימה על חוזה  5-, בכל מועד בבהתאם להוראות דיני המכרזים

ההתקשרות עם הספק, בתמורה המוצעת בגין מכרז זה, כשהיא מוצמדת לפי תנאי 

 .7.17.2ההצמדה לפי הוראת התכ"מ מס' 

 

 להלן טבלת ריכוז התאריכים במכרז:  .0.1.7

  

 התאריכים הפעילות

מועד פרסום המודעה בעיתון 

 ובאינטרנט

05.11.2017 

המועד החל ממנו ניתן להוריד את 

מסמכי המכרז מאתר האינטרנט 

 הנוכחי של הוועדה

05.11.2017 

המועד האחרון להגשת שאלות 

 הבהרה

 14:00בשעה  12.11.2017

בו יפיץ המזמין המועד האחרון 

 תשובותיו לשאלות ההבהרה

14.11.2017 

המועד האחרון להגשת הצעה 

 לתיבת המכרזים 

 12:00בשעה  30.11.2017

 26.2.2018 תוקף ההצעה 

 

במקרה של התנגשות בין התאריכים לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים במסמכי המכרז, קובעים 

 .התאריכים בטבלה דלעיל

 

 הגדרות 

 ההגדרה המונח

מסמך זה, הכולל את פרק המנהלה וכן מסמכי ההסכם, המפרט הטכני  המכרז

ופרק העלות, על כל נספחיהם, דרישותיהם, תנאיהם וחלקיהם, לרבות 

- 0.3.4פים תשובות המזמין לשאלות המציעים כמפורט בסעי

, כולם ביחד, בין אם הם מקובצים בקובץ אחד ובין אם הם  0.3.70.3.7

 בקבצים נפרדים.

 תשובת מציע שהוגשה כמענה למכרז.  הצעה

 ועדת המכרזים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ועדת המכרזים
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 ההגדרה המונח

/  מוצריםטובין / 

 פנסים

חריטה , בהתאם לפירוט ופנסים דהיינו המוצרים נשואי המכרז, 

 על סעיפי המשנה שלו. 0.1.2ולכמויות בסעיף 

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.  מזמין

 ספק שהגיש הצעה למכרז זה.  מציע

מציע אשר ייבחר על ידי ועדת המכרזים לספק את השירותים  ספק זוכה / זוכה

 המבוקשים.

 בפרק המנהלה. 0.11.5כמשמעותו בסעיף  ספק חלופי

שירותים 

 מבוקשים 

הטבעת סמל הועדה על ואופציה לרכישת אספקת פנסים מסוג עששית 

  גבי הפנסים

תקופת 

 ההתקשרות

, שנים ממועד חתימת החוזה 5תקופת ההתקשרות תהיה תקופה של 

ובמידה ומומשה זכות הברירה להארכת תקופת ההתקשרות, גם 

 תקופת ההתקשרות הנוספת כהגדרתה בהסכם ההתקשרות 

 

 

 מנהלה 

 קבלת מסמכי המכרז:  .0.3.1

ניתן להוריד, ללא תשלום, את כל מסמכי המכרז, החל מן התאריך המצוין בטבלת 

< מכרז מס'  -מכרזים  <-לעיל, תחת מדור מכרזים ודרושים  0.1.4התאריכים שבסעיף 

 באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שכתובתו:    17/21

http://www.bechirot.gov.il 

 רישום מוקדם למכרז: .0.3.2

בכדי לקבל עדכונים ודיווחים מהמזמין, לרבות תשובות על שאלות הבהרה והודעות שונות 

 0.3.42למכרז כמפורט בסעיף  הקשר איש בעניין ניהול המכרז, על המציע להירשם אצל

 .0.3.2נספח בלהלן ובהתאם לטופס המצ"ב  יישום – 1לפרק 

 פנייה בגין המכרז: .0.3.3

  vadatB@knesset.gov.il דוא"להכתובת לכל פנייה בגין המכרז תיעשה בכתב 

על הפונה לוודא כי פנייתו נתקבלה והגיעה בשלמותה לידי מזכירות ועדת הבחירות 

   . 02-6753407בטל' , המרכזית
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 שאלות בעל פה לא ייענו!

 בירורים:נוהל העברת שאלות ו .0.3.4

. VadatB@knesset.gov.ilלדוא"ל  בכתב בלבדשאלות המציעים תוגשנה לוועדה 

המועד באחריות המציע לוודא טלפונית ששאלותיו הגיעו ובשלמותן לידי איש הקשר. 

 .לעיל 0.1.7האחרון להגשת שאלות המציעים מפורט בטבלת התאריכים שבסעיף 

שאלות המציעים תוגשנה במבנה הבא, בפורמט מעבד תמלילים המאפשר העתקת   .0.3.4.1

 :PDF-השאלות וגם ב

 

מספר הסעיף ושם הסעיף  פירוט השאלה

 במכרז

 מס' סידורי

   

 

תשובות המזמין לשאלות שהוגשו, יועברו לכל המציעים המשתתפים במכרז וכן יפורסמו  .0.3.5

)תחת הקישורים במדור  www.bechirot.gov.ilבאתר האינטרנט של הוועדה, שכתובתו 

 "מכרזים".

בטבלת התאריכים  המועד האחרון להפצת המענה של המזמין לשאלות המציעים מפורט .0.3.6

 .0.1.7שבסעיף 

נוסח התשובות של המזמין הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. רק  .0.3.7

את  כחלק מהצעתותשובות שנמסרו בכתב למציעים מחייבות את המזמין. מציע יגיש 

העתק השאלות ותשובות המזמין להן, כשהן חתומות בחותמת המציע ובחתימת מורשה/י 

 להצעתו.  0.3.4חתימה מטעמו כמוצהר, כנספח 

 :מסירת ההצעות .0.3.8

 . מציע יכול להגיש הצעה אחת בלבד למכרז

ההצעה תוגש כשהיא מכילה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים. את ההצעה יש למסור 

כמפורט להלן, באריזה חיצונית אחת )מעטפה או ארגז( סגורה היטב, חתומה, ללא ציון פרטי 

לאספקת  17/21מכרז  אופן ברור ובמדויק "המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר, ועליה יצוין ב

  ".פנסי עששית לקלפיות

. לא על המציע להגיש הצעה מלאה ושלמה העומדת במלואה בדרישות המכרז, על כל חלקיו

באופן  תתקבלנה הסתייגויות, התניות או אופציות נוספות אשר לא נדרשו על ידי המזמין

  מפורש.

 פנימיות מעטפות שתי, אשר תכלול )מסומנת כדבעי( אחתבאריזה חיצונית כל הצעה תאוגד 

 כמפורט להלן:

מנהלה והנספחים של פרק  -1ופרק  0תכיל מענה לפרק  - מעטפה פנימית ראשונה .0.3.8.1

, בצירוף כלל האישורים הנדרשים בפרק זה, בכלל זה החוזה החתום בלבדהמנהלה 

י של ההצעה על ידי מורשה/י החתימה מטעם המציע כמוצהר. על העותק המקור
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בחותמת המציע ובחתימת מורשה/י חתימה מטעמו  על כל עמודלהיות חתום 

 להלן.  0.5.2.7נספח בהתאם ל

על המעטפה להכיל את העותק המקורי וכן שלושה עותקים נוספים )סה"כ ארבעה  .0.3.8.2

וכן דוגמא של הפנס  מנהלה ונספחיו – 0עותקים( של ההצעה החתומה במקור לפרק 

 .המוצע

 - 17/21מכרז להיות סגורה היטב ועליה יצוין באופן ברור ובמדויק " על המעטפה .0.3.8.3

 ".  1ופרק  0מענה לפרק 

עלות. על ההצעה להיות חתומה במקור  - 2תכיל מענה לפרק  - שניהמעטפה פנימית  .0.3.8.4

בחותמת המציע ובחתימת מורשה/י חתימה מטעמו בהתאם לנספח  על כל עמוד

העותק המקורי וכן שלושה עותקים נוספים להלן. על המעטפה להכיל את  ,0.5.2.7

. על המעטפה להיות סגורה ה עותקים( של ההצעה החתומה במקור)סה"כ ארבע

 ".2מענה לפרק  - 17/21מכרז היטב ועליה יצוין באופן ברור ובמדויק "

 :מקור והעתק –הנחיות מיוחדות לאופן הגשת ההצעות  .0.3.9

ההצעה ואת המסמכים  ההצעה תוגש בארבעה עותקים זהים, אשר יכללו את .0.3.9.1

 –הנלווים והנספחים למיניהם. ההצעה שבה ימולאו הפרטים במקור תוגדר בתור 

 ". העותק המקורי"

בעותק המקורי של ההצעה ייחתם כל עמוד של חוברת המכרז. בנוסף על כך, כל  .0.3.9.2

מסמך המצורף לעותק המקורי ייחתם בחותמת המציע ובחתימת מורשה חתימה 

 נדרשת חתימת המציע, יחתום מורשה חתימה מטעמו. מטעמו. בכל מקום בו 

בעותקים הנוספים הנדרשים, ייחתם העמוד הראשון של כל אחד מהעותקים  .0.3.9.3

 צילום של החתימה(.  לאבחותמת המציע ובחתימת מורשה חתימה מטעמו במקור )

ההסכם בעותק המקורי ייחתם בעמוד האחרון בחותמת המציע ובחתימת מורשה  .0.3.9.4

בחותמת ובחתימה בראשי תיבות של מורשה  –יתר העמודים חתימה מטעמו, וב

חתימה מטעמו. חתימת מורשי החתימה על ההסכם וסמכותם לחייב את התאגיד 

 תאומת על ידי עורך דין במקום המתאים לכך בפרק המנהלה.

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, ולא יאוחר  .0.3.9.5

במרכז ולהניחה בתיבת המכרזים הנמצאת  .0.1.7סעיף מהמועד המצוין בטבלה שב

בימים  יה חבל מודיעיןי, פארק התעש6המבצעי הלוגיסטי של הוועדה, רח' השקד 

אין לשלוח הצעות "מעטפת ההצעה"(.  –)להלן  30:08-12:00ה' בין השעות -א'

הגשת ההצעות צריכה להיות בתיאום מראש  וני או בפקס.בדואר, דואר אלקטר

 . 03-9779000 –בטלפון 

הצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת  .0.3.10

לעיל לא תובאנה לדיון בפני ועדת  .0.1.7 המכרזים כמפורט בטבלת התאריכים שבסעיף

 המכרזים.

 הצעה הכוללת הסתייגות או התניות על תנאי המכרז עלולה להיפסל על הסף. .0.3.11
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 המפרט 

 מכרז זה מכיל:

נאי הסף של בו מצויים פרטים מנהליים כלליים של המכרז, ת -פרק המנהלה  - 0פרק  .0.4.1

 המכרז, דרך הגשת ההצעות,  אופן בחירת הספק הזוכה ונספחים.

בו מוגדרים, בין היתר, הדרישות והפרטים  -החלק המקצועי )המפרט הטכני(  - 1פרק  .0.4.2

 .הטכניים הנדרשים

 בו מובאת בין היתר נוסחת שקלול העלות. -פרק העלות  - 2פרק  .0.4.3

 סיווג סעיפי פרק המנהלה: .0.4.4

)פרק זה( מסווגים כולם כסעיפי חובה, כלומר דרישות שעל המציע חובה  סעיפי פרק המנהלה

לעמוד בהן. יש לענות במדויק על כל הסעיפים. נוסח התשובה יהיה "קראנו והבנו, מקובל 

עלינו" ותשובה עניינית ברורה, אישורים נלווים, או התחייבות לדרישה, הכל בהתאם לעניינו 

 ותוכנו של הסעיף.

 

ותנאי הסף  אישורים נדרשים עם הגשת ההצעההתחייבויות ו 

 להשתתפות במכרז

 תנאי הסף להשתתפות במכרז: .0.5.1

  ההשתתפות במכרז מותנית בעמידה בתנאי הסף המפורטים להלן.

 :תנאי סף מנהליים .0.5.1.1

 המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל.  .0.5.1.1.1

המציע עומד בדרישות  בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק  .0.5.1.1.2

 2016-והוראת שעה(, התשע"ו 10עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס' 

, בהתאם 1998-התשנ"ח ,שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותולחוק 

  .0.5.1.1.2 לפירוט שבנספח

 –המציע לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א  .0.5.1.1.3

. אם המציע הורשע ביותר 1987 –ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז  1991

משתי עבירות כאמור, ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים 

 שקדמו להצעה.

 :סף מקצועייםתנאי  .0.5.1.2

( 5בחמש )שנים לפחות,  (3) שלוש על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של .0.5.1.2.1

בהיקף  בהן סיפק פנסים השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעה,

 בכל שנה, כמפורט במסמכי המכרז.לפחות   ₪ 100,000כספי של 

על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות באספקת פנסים   .0.5.1.2.2

או יותר  ₪ 100,000של לפחות  כוללים בהיקפי רכשקוחות או יותר ל 2-ל

לצרף הצהרה חתומה על ידי רואה  ישלשנה. לשם עמידה בתנאי סף זה, 

  חשבון, המעידה על היקפי הרכש, בחלוקה לכל לקוח ולכל שנה. 
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  עומד בכל דרישות המפרט הטכני. הפנס המוצע .0.5.1.2.3

המציע יתחייב בכתב כי אחוז הנפל, דהיינו פנסים לא תקינים, בכל  .0.5.1.2.4

 .2%שיסופק לא יעלו על  משטח
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 :מסמכים נדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף .0.5.2

יש לצרף את כלל האישורים המפורטים בסעיף זה, כאשר הם תקפים למועד הגשת 

ושם  ההצעה. יש לצרף להצעה כל אישור בנספח נפרד שעליו יהיה רשום מספר

האישור/הנספח לפי הסדר דלהלן. הגשת כלל האישורים המפורטים להלן מהווה תנאי 

 סף להתמודדות במכרז: 

ההשתתפות במכרז מותנית בהמצאת כלל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות  .0.5.2.1

)להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"( לרבות כל  1976-גופים ציבוריים, התשל"ו

 האישורים הבאים:

אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל  .0.5.2.1.1

פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך 

"( או שהוא פטור חוק מס ערך מוסף)להלן: " 1975 –מוסף, התשל"ו 

מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל 

קאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. מס ערך מוסף על עס

 ויסומן בהתאם. 0.5.2.1.1כנספח האישור יצורף 

-אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א .0.5.2.1.2

 –"( ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז חוק עובדים זרים)להלן: " 1991

בכתב  "(. המציע יצרף להצעתו תצהירחוק שכר מינימום)להלן: " 1987

המאושר על ידי עורך דין בהתאם לנוסח  מורשה/י חתימה מטעמושל 

למען הסר ספק, יודגש כי האמור יהיה . 0.5.1.1.3 שבנספחהמחייב 

 עסקאות גופים ציבוריים.  בהתאם ובכפוף למפורט בחוק

תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק  .0.5.2.2

ולחוק שוויון  2016והוראת שעה( התשע"ו  10עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס' 

. המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב 1998 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

המאושר על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המחייב  מטעמומורשה/י חתימה של 

 .0.5.1.1.2שבנספח 

דין, לעמידה בדרישות לתשלומים -ידי עורך-התחייבות המציע, המאומתת על .0.5.2.3

ם שכר מינימום במהלך תקופת ההתקשרות בהתאם לנוסח סוציאליים ותשלו

 .0.5.1.1.3שבנספח המחייב 

שאחוז הנפל, דהיינו פנסים לא  0.5.1.2.4התחייבות המציע בהתאם להוראות סעיף  .0.5.2.4

 .2%שיסופק לא יעלו על  משטחתקינים, בכל 

ידו עונה על ההגדרה של "טובין מתוצרת הארץ" בהתאם -מציע שהציוד המוצע על .0.5.2.5

לתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי(, 

, ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו, יצרף להצעתו אישור 1995-התשנ"ה

לצרף מסמכים אלה רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה. יש 

 .0.5.2.4 כנספח
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אתר האינטרנט של רשות  נסח חברה עדכני ]הניתן להפקה דרך המציע יצרף .0.5.2.6

   .התאגידים[

מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים יובהר כי ועדת המכרזים תוודא כי בנסח לא 

שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה וכי לא מצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא 

בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. יודגש שמציע שהוא חברה מפרת חוק, או 

שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק או שיש לה חובות לרשם הרלוונטי 

הצעתו תיפסל על הסף. יש לצרף העתק  –הגשת ההצעה בגין השנים שקדמו לשנת 

 ולסמנו בהתאם. 0.5.2.6כנספח הנסח 

 יפי המשנה שלו, יש לצרףכולל סע 0.5.1בסעיף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  .0.5.2.7

תצהיר של מורשה/י החתימה במציע כמוצהר על ידו, הכל בהתאם לנוסח המחייב 

, מאומת בפני עורך דין, ולפיו, נכון למועד הגשת ההצעה מתקיימים 0.5.2.7 נספחב

 תנאים אלה. 

על המציע לצרף להצעתו אישור עו"ד לכל הפרטים, הדרישות והמידע אודות המציע,  .0.5.2.8

, כנדרש במכרז, וכן את לרבות זהות מורשה/י החתימה מטעמו ודוגמת חתימתו/ם

אופן החתימה המחייב את המציע, וכמו כן, על המציע להצהיר שאינו נמצא בהליכי 

 .0.5.2.8 מחיקה, פירוק או כינוס נכסים, בהתאם לנוסח המחייב בנספח

פירוט פרטי הפרויקטים והממליצים המעידים על כך שהמציע  הינו בעל ניסיון  .0.5.2.9

 – 0.5.8בנספח , וזאת בטבלה המצורפת 0.5.1פים כנדרש בתנאי הסף בסעימוכח 

 ניסיון המציע.

 . 'א 0.5.8 כנספח 0.5.1.2.2אישור רואה חשבון בדבר עמידה בתנאי הסף בסעיף  .0.5.2.10

מציע יתחייב כי אין בהגשת הצעה במענה למכרז ובביצועה בפועל במקרה של ה .0.5.2.11

זכייה משום ניגוד עניינים עסקי או אישי שלו או של עובדיו ושל  צד שלישי כלשהו, 

המעורבים בהצעה או בביצועה. מציע יצרף הצהרה חתומה על ידי מורשה/י 

 המצ"ב. 0.5.5החתימה מטעם המציע כמוצהר בנוסח המחייב בנספח 

מציע יצרף להצעתו התחייבות לשמירת סודיות של כל מידע שיימסר לו או שייוודע  .0.5.2.12

לו לשם ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז. מציע אינו רשאי לפרסם המידע, להעבירו 

או להביאו לידיעת כל אדם במהלך כל תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה וכן לא 

ר. כמו כן יצרף מציע התחייבות כי אם יעשה כל שימוש במידע שהגיע אליו כאמו

ייבחר כספק הזוכה, ידאג לכך שכל עובדיו וכל אדם מטעמו המספקים את 

השירותים המבוקשים במכרז זה והקשורים בכל דרך שהיא למכרז ומימושו, 

יקיימו את הוראות סעיף זה, והמציע יחתימם לשם כך על הצהרת התחייבות 

 לשמירת סודיות. 

. מציע יצרף את הנספח 0.5.5ראה בנספח  –ל הצהרת הסודיות נוסח מחייב ש 

 להצעתו כשהוא חתום על ידי מורשה/י החתימה של המציע כמוצהר.
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להציג תמונות  על המציעלעיל,  0.5.2.1.3שבסעיף בתנאי הסף לצורך הוכחת עמידה  .0.5.2.13

 דרישותשל הפנס מזוויות שונות ואת המפרט הטכני של הפנס כולל התייחסות לכל ה

 .וכן יצרף להצעתו דוגמא של הפנס המוצע מפרט טכני –למכרז  1נספח המפורטות ב

 :שיש לצרף להצעה מסמכים נוספים .0.5.3

המציע עושה שימוש בתוכנות מקוריות בלבד. לצורך הוכחת עמידה בדרישה זו, יש  .0.5.3.1

לצרף תצהיר חתום על ידו ועל ידי עורך דין בדבר שימוש בתוכנות מקור בנוסח 

 .0.5.3.2בנספח  התצהיר המופיע

המציע יצרף להצעתו התחייבויות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתומות  .0.5.3.2

 (0.5.3.2ע"י המציע )נספח 

ב לחוק חובת 2אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעותו בסעיף  .0.5.3.3

, והמציע מעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו, יצרף 1992–המכרזים, התשנ"ב

 ויסומן בהתאם. 0.5.3.3נספח להצעתו אישור כנדרש בחוק ותצהיר המאשר זאת, כ

המציע יצרף להצעתו את רשימת הפרטים בהצעתו, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים  .0.5.3.4

 .0.5.3.9במידה והוא יזכה בהתאם לנספח 

ז, לרבות מסמכי התשובות ששלח המשרד לשאלות המציע יצרף את מסמכי המכר .0.5.3.5

ההבהרה, ככל שהיו כאלה, כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז והחוזה 

 בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם.

 למפרט הטכני. 2טופס הצעת מחיר, בנוסח המצורף כפרק  .0.5.3.6

 ות בתחתית כל עמוד, וכן בסופו.הסכם ההתקשרות על נספחיו, חתום בראשי תיב .0.5.3.7

התחייבות המציע לעמוד בכל תנאי המכרז במקרה של זכייה, בנוסח המחייב בנספח  .0.5.3.8

0.5.2.7. 

 .0.5.3.9הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור, בנוסח המחייב בנספח  .0.5.3.9

על המציע לצרף להצעתו הצהרה של רו"ח מטעמו המאשרת כי לספק לא נרשמה  .0.5.3.10

ים בדו"ח הכספי הערת עסק חי; לחלופין רשאי הספק לצרף את העמודים הרלוונטי

 .0.5.2.8 המאושר האחרון שלו. האמור יסומן כנספח

הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז, חתומה על ידי מורשה חתימה, לפי הנוסח  .0.5.3.11

 .0.5.7המחייב בנספח 

 .0.5.6על המציע לצרף חתימה על החוזה כאמור בסעיף  .0.5.3.12

כל האישורים והמסמכים יהיו תקפים נכון למועד הגשת ההצעה. ועדת המכרזים רשאית 

לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים לעיל, אם סברה כי הדבר 

 דרוש לה לשם הכרעה במכרז. 

 תוקף ההצעה: .0.5.4

לעיל  0.1.7 הצעתו תעמוד בתוקפה עד למועד המצוין בטבלה שבסעיףהמציע יצהיר כי 

 .0.5.2.7בנספח כאמור 

זית איתו תסתיים במקרה שהמציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החו .0.5.5

טרם זמנה מכל סיבה שהיא, במהלך התקופה האמורה לעיל, תהיה ועדת המכרזים רשאית 

mailto:VadatB@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


  עדת הבחירות המרכזית לכנסת   ו מכרז לאספקת פנסי עששית לקלפיות 

 

 

 63מתוך  15עמוד 

 9195015, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 9195015 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת
 VadatB@knesset.gov.il:اإللكتروني  البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

 www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 

15 

להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה, לפי ציונה המשוקלל, כזוכה במכרז, ובלבד 

שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע בעל ההצעה הבאה תנאי הכשירות 

ת במכרז. ועדת המכרזים רשאית להכריז כאמור או לבחור זוכה שהיוו תנאי סף להשתתפו

חלופי במקרה שיתרחשו הנסיבות האמורות, במועד בחירת הזוכה במכרז או במועד 

 מאוחר יותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 60ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל, גם לאחר חלוף  .0.5.6

 הצעות ובלבד שהמציע נתן את הסכמתו לכך.)ששים( יום ממועד הגשת ה

על ידי ההזמנה  תהנפקימים ממועד  90בתוך  לאספקת המוצריםעל המציע להיות ערוך  .0.5.7

או במועד אחר שיקבע המזמין כמועד תחילת ההתקשרות,  ועדת הבחירות המרכזית

ובכפוף לחתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות והמצאת כל המסמכים הנדרשים 

 במסגרתו. 

לא עמד המציע בחובותיו לעניין זה, רשאית ועדת המכרזים אצל המזמין להכריז על בעל  .0.5.8

 ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה במכרז, כמפורט לעיל. 

 חתימה על חוזה )להלן: "חוזה" או "הסכם" או "הסכם ההתקשרות"(: .0.5.9

 , חתוםמציע יחתום על הסכם ההתקשרות שנוסחו המחייב מצורף למכרז בקובץ נפרד

ידי מורשה/י החתימה של המציע )כמוצהר( ובחותמת התאגיד בכל -בראשי תיבות על

ידי מורשה/י החתימה של -, עלעמוד, וכן בחתימה מלאה במקום המיועד לכך בהסכם

 המציע וחותמת התאגיד.

חתימת המזמין על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מהספק  .0.5.10

 ערבות הביצוע ומסירת אישורי הביטוח כנדרש בהסכם.הזוכה ובכלל זה הגשת 

 

 התחייבויות ואישורים נדרשים בגין זכייה 

 ערבות ביצוע: .0.6.1

הספק הזוכה יעמיד לפקודת המזמין ערבות אוטונומית בלתי מוגבלת בתנאים,  .0.6.1.1

פנסים לפי הצעת המציע,  15,000מהיקף ההתקשרות לרכישת  5% -השווה לבסכום 

( ימי עסקים מרגע 4תוך ארבעה ) ,0.6.1 שבנספחהמחייב  בנוסחכולל מע"מ, וזאת 

 קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. 

מדד הבסיסי הוא . התום תקופת ההתקשרותמיום  יום 60הערבות תהיה בתוקף עד  .0.6.1.2

  .הידוע ביום ההודעה לספק הזוכה על זכייתו במכרז המחירים לצרכן מדד

המזמין רשאי לחלט את הערבות במקרה שהזוכה לא יעמוד באיזו מבין  .0.6.1.3

התחייבויותיו או ינהג שלא בתום לב בהתאם להצעתו, לתנאי המכרז ולהסכם 

 ההתקשרות לכל אורך תקופת ההתקשרות.

הערבות תהיה ערבות בנקאית של בנק בישראל או של חברת ביטוח ישראלית  .0.6.1.4

על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, שברשותה רישיון לעסוק בביטוח 

. במקרה של ערבות מאת חברת ביטוח, על הערבות להיחתם על ידי 1981-התשמ"א

 חברת הביטוח עצמו ולא על ידי סוכן ביטוח שלה.
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האמור בסעיף זה יחול גם בעניינו של ספק חלופי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק  .0.6.1.5

( ימי עסקים מרגע שקיבל 4לפי סעיף זה בתוך ארבעה )החלופי יעמיד את הערבות 

 את ההודעה על ההתקשרות עמו.

 

  ביטוח: .0.6.2

מציע אשר ידורג במקום הראשון, יידרש להגיש לאחר ההודעה על זכייתו במכרז  .0.6.2.1

להסכם  1כנספח מספר שתתקבל מוועדת המכרזים, את נספח הביטוח המצורף 

 , כשהוא חתום כנדרש.ביטוחים אישור עריכת -ביטוחים נדרשים  -ההתקשרות 

( ימי עסקים מרגע 4במידה ומציע לא יציג את אישורי הביטוח כנדרש בתוך ארבעה ) .0.6.2.2

שקיבל את ההודעה על ההתקשרות עימו, תהיה ועדת המכרזים רשאית לדחות את 

הצעתו למכרז, לחלט את ערבותו ולבחור בספק אשר דורג במקום השני כספק חלופי 

 רת ספק זוכה(.)וכן הלאה, עד בחי

, אישור עריכת ביטוחים -ביטוחים נדרשים   –להסכם ההתקשרות  1באשר לנספח  .0.6.2.3

בשלב הגשת ההצעות אין למוסרו כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח יובהר כי 

למכרז. המציע מאשר, עם הגשת הצעתו למכרז, כי היה וייבחר כספק הזוכה, הוא 

דרש במכרז, כאמור לעיל. הגשת נספח מתחייב למסור את נספח הביטוח על פי הנ

 ביטוח כאמור הינה תנאי לחתימה על ההסכם עם המציע שהוכרז כספק הזוכה.

 שינויים בהסכם ההתקשרות במהלך המכרז: .0.6.3

היה ויתבצעו שינויים בהסכם ההתקשרות על ידי המזמין על פי שיקול דעתו  .0.6.3.1

ספק הזוכה , מתחייב הבמהלך מתן ההבהרות לשאלות הספקים למכרזהבלעדי, 

לחתום על הסכם ההתקשרות המעודכן בשינויים כאמור. חתימת המזמין על 

 ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מהספק הזוכה.

לא ימלא הספק הזוכה את כל הדרישות כמפורט במכרז או יחזור בו מהצעתו או לא  .0.6.3.2

לעיל או  0.6.1רש בסעיף יחתום על הסכם ההתקשרות כנדרש או לא ייתן ערבות כנד

ינהג שלא בתום לב במהלך תהליך ההתקשרות, שומר לעצמו המזמין את הזכות 

 לחלט את הערבות בגין הגשת ההצעה למכרז.

מכרזים תהא רשאית לבחור בספק חלופי כהגדרתו בסעיף במקרים כאמור ועדת ה .0.6.3.3

 למכרז. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.0.11.5

 שלמות ההצעה ואחריות כוללת של הספק: .0.6.4

רשאי לבצע את אספקת המוצרים באמצעות קבלן משנה. במקרה כזה על המציע לפרט מציע 

  בהצעתו את קבלני המשנה עימם יתקשר.

 על הספק הזוכה בלבד. האחריות הכוללת למכרז זה ותוצאותיו תוטל 

ברור ומוסכם על כל הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית 

 ותפעולית אחת. הספק הזוכה יהיה אחראי לביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרז.

 

mailto:VadatB@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


  עדת הבחירות המרכזית לכנסת   ו מכרז לאספקת פנסי עששית לקלפיות 

 

 

 63מתוך  17עמוד 

 9195015, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 9195015 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת
 VadatB@knesset.gov.il:اإللكتروني  البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

 www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 

17 

מחיקת שדות ידי -יובהר, כי יש להקפיד על מילוי נכון של הנספחים בהתאם להוראותיהם, לרבות על

 והחתמת האדם המתאים בהתאם לדרישות כל מסמך. חלופיים
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 כויות המזמיןז 

 ושינוי תנאים: ההתקשרותפיצול  .0.7.1

הרכישה של הפנסים למספר פעימות בהתאם לשיקול רשאי לפצל את יהיה המזמין  .0.7.1.1

 דעתו ובלבד שהרכישה תתבצע במהלך שתי שנות תקציב רצופות.

על הפנסים, לפי לרכישת הטבעת סמל  ההמזמין יהיה רשאי שלא לממש את האופצי .0.7.1.2

 שיקול דעתו. 

המזמין רשאי לשנות את תנאי המכרז עד למועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על  .0.7.1.3

השינוי תפורסם באתר האינטרנט הנוכחי של המזמין וכן תישלח לכל מציע שנרשם 

 לקבלת הודעות.

 השלמת מידע: .0.7.2

ע בפני ועדת המכרזים או מי מטעמה, המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש ממציע להופי

להציג את הצעתו או כל מסמך שיידרש, ולהשיב לשאלות ועדת המכרזים לכל הטעון 

הבהרה. המציע ייענה לדרישת המזמין לפגישה כאמור ויופיע בפני ועדת המכרזים או מי 

מטעמה תוך פרק זמן שלא יעלה על שלושה ימי עבודה מרגע קבלת הדרישה אצלו. ועדת 

מכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע הבהרות בכתב בלבד ואם יידרש מציע ה

להשיב בכתב כאמור, יענה המציע בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו על ידי ועדת המכרזים 

 בפנייתה אליו. 

 ביטול המכרז: .0.7.3

המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש. אם 

המכרז לפני בחירת ספק זוכה, הודעה על ביטול המכרז תשלח לכל המציעים אשר  יבוטל

 הגישו הצעות למכרז. 

 המזמין לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול, בכל צורה שהיא.

 שלמות ההצעה: .0.7.5

המזמין רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי 

 עת המזמין מונעת הערכת ההצעה כראוי, או שהינו דרישת סף.המכרז, אשר לד

מקרה של חוסר בהירות באשר לשאלה לגבי תנאי מתנאי המכרז, פרשנות המזמין הינה ב

 הקובעת. ככל שישנן למציע שאלות מסוג זה עליו להעלותן בשלב שאלות ההבהרה.

 ביצוע מכרז נוסף: .0.7.7

בעלי מאפיינים שאינם מוגדרים במכרז, שומר לעצמו  מוצריםאם יתעורר צורך באספקת 

 המזמין את הזכות לבצע מכרז נוסף לשירותים אלה, אף אם המכרז הנוכחי עדיין בתוקף.

 פסילה בעקבות חוות דעת שלילית: .0.7.8

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המזמין או עם 

ם המבוקשים במכרז זה ונמצא כי לא עמד בסטנדרטים גורם ממשלתי אחר, כספק שירותי

של אספקת השירותים כנדרש, או שנמצא כי קיימת בעיה באמינותו או שקיימת לגביו חוות 

דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו; או לחלופין, מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם של 

שקרית. במקרים אלה  המזמין או של גורם ממשלתי אחר ונמצא כי הגיש הצעה או הצהרה
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תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית וזאת בכפוף לשיקול 

 דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. 

 דית על ידי המזמין:הפסקת התקשרות מי .0.7.9

המזמין יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם זוכה בהתרחש אחד או יותר מן המקרים 

 הבאים:

 מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע לספק הזוכה.אם ימונה קדם  .0.7.9.1

דית למזמין בדבר מינוי ים לעיל על הספק הזוכה להודיע מייובהר, במקרים המפורט

 כאמור.

 אם ימונה כונס נכסים זמני או כונס נכסים קבוע לעסקי או רכוש הספק זוכה. .0.7.9.2

מינוי  דית למזמין בדברים לעיל על הספק הזוכה להודיע מייובהר, במקרים המפורט

 כאמור.

 אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק הזוכה. .0.7.9.3

דית למזמין בדבר מתן צו לעיל, על  הספק הזוכה להודיע מי יובהר, במקרה המפורט

 כאמור.

 ימים. 30אם הפסיק הספק הזוכה לנהל את עסקיו לתקופה העולה על  .0.7.9.4

 אם הסתלק ספק זוכה מביצוע הסכם ההתקשרות. .0.7.9.5

יותר מהתנאים הבאים, במהלך תקופת אם הספק הזוכה קיים אחד או  .0.7.9.6

 ההתקשרות:

 . לא עמד בלוחות הזמנים לאספקה .0.7.9.6.1

שאינם עומדים בדרישות בהתאם לתנאים המפורטים פנסים סיפק  .0.7.9.6.2

 במכרז.

 הפעיל קבלן משנה מבלי שקיבל אישור לכך מראש ובכתב מהמזמין. .0.7.9.6.3

 לעיל. 0.6 המפורטים בסעיףלא עמד באילו מהתנאים  .0.7.9.6.4

 פנייה למציע וללקוחותיו והשלמת מסמכים, דרישה למידע נוסף או הבהרות: .0.7.10

ועדת המכרזים תהא רשאית במהלך בדיקת ההצעות, לפנות למציע לצורך קבלת  .0.7.10.1

הבהרות בקשר עם הצעתו, או כדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר וזאת 

והתקנות שהותקנו מכוחו, בכל  1992–בכפוף לקבוע בחוק חובת המכרזים התשנ"ב

 שלב משלבי המכרז. 

כל שלב משלבי המכרז, הבהרות בכתב ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, ב .0.7.10.2

או בעל פה להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או 

להעניק לו יתרון בלתי הוגן על מציעים אחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד 

 מהצעת המציע.

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר או אישורים  .0.7.10.3

רישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המתייחסים לד

 המכרז וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה.
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ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, אם  .0.7.10.4

מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים או כי החלטה זו משרתת באופן 

 את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה. המרבי

המזמין יהא רשאי לפנות ללקוחות המציע, או לכל צד שלישי, לשם קבלת פירוט  .0.7.10.5

 לגבי ניסיונם/חוות דעתם על המציע ושירותיו.

המזמין יהא רשאי לערוך כל בדיקה נדרשת נוספת כפי שתנחה ועדת המכרזים, או  .0.7.10.6

 די של ועדת המכרזים.מי מטעמה, והכל על פי שיקול דעתה הבלע

 :בחירה בהצעה-אי .0.7.11

והוא רשאי לבטל  המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא

 את המכרז בכל שלב, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

  :זכויות המזמין בקשר להזמנת פריטים נוספים .0.7.12

ומים, משלימים ד מוצריםנוספים מהספק הזוכה אשר הינם  מוצריםהמזמין רשאי להזמין 

הנוספים"(. לתשומת לב  המוצרים" –שהוגדרו במכרז זה )להלן  למוצריםאו תחליפיים 

נוספים שאינם כלולים במכרז זה, מחירם ייקבע בהתאם  מוצריםהמציעים, ככל שיידרשו 

הצעת המחיר שתוגש המזמין ללמחירים שהציע הספק הזוכה במכרז זה ובכפוף לאישור 

 .על ידי הספק הזוכה

הנוספים וכי זכות  המוצריםיובהר כי, למזמין שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לרכוש את 

זו הינה זכות חד צדדית שאיננה מחייבת את המזמין בשום צורה ואופן והמזמין רשאי 

 כאמור. מוצריםאו קבוצת  מוצרלפרסם מכרז נפרד ואחר לכל 

 

 הצעת המציע 

 :מבנה כללי .0.8.1

בהצעה  2.1מושלם וזהה למבנה המכרז. לדוגמא: סעיף מבנה ההצעה יהיה תואם באופן 

. רכיב לגביו אין וכן הלאה 2.2תשובה לרכיב  2.2במכרז, סעיף  2.1יכיל תשובה לרכיב 

 יו ישמור על מספרו המקורי במכרז.תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" והרכיב הבא אחר

על פי שיקול דעתה הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה, עלולה להידחות על הסף, והכל  .0.8.2

 הבלעדי של ועדת המכרזים!

 עצם התשובה היא חובה. חובה לענות על כל הסעיפים לפי המבנה והפירוט שבכל סעיף! .0.8.3

ו/או להיות מעורב במישרין ו/או בעקיפין  מכרזל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד .0.8.4

 .בהצעה אחת בלבד

 

 בעלות על המפרט וההצעה 

המזמין, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעה בלבד.  מכרז זה הוא קנינו הרוחני של .0.9.1

 אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע.
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הצעת המציע והמידע שבה הם קנינו הרוחני של המציע. המזמין מתחייב שלא לעשות  .0.9.2

 המציע אלא לצורכי המכרז. שימוש בהצעת

 :עיון בהצעה זוכה -צד שלישי  .0.9.3

את תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת עובדיו והיועצים המועסקים  מזמין מתחייב לא לגלותה

 על ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש בהצעת המציע אלא לצרכי המכרז.

)להלן: "תקנות חובת המכרזים"(,  1993–בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג .0.9.3.1

בהצעת הספק מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין במסמכים שונים ו

הזוכה. ועדת המכרזים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, להציג בפני מציעים שלא 

זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי 

 והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת המכרזים.

לקים בהצעתו לו חימציע יציין מראש )בתשובתו לסעיף זה(, בשלב הגשת ההצעה, א .0.9.3.2

יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי. מציע יהיה מנוע מלעיין בחלקים בהצעה 

הזוכה אשר בהצעתו שלו צוינו על ידו במענה לסעיף זה, כסוד מסחרי / מקצועי. על 

אף האמור תהא ועדת המכרזים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציג בפני 

ך אשר להערכתה אינו מהווה סוד מקצועי או מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמ

 מסחרי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חוק חובת המכרזים. 

 המזמין רשאי לגבות אגרה עבור עיון כאמור, לכיסוי העלות הכרוכה בכך. .0.9.3.3

 :המחאת זכות .0.9.4

הספק הזוכה אינו רשאי להמחות לאחר כל זכות או חובה הנובעים מהמכרז ומהסכם 

על פיו, אלא אם כן ניתן לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב ובכפוף  ההתקשרות שנחתם

לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. ניתנה הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר 

 את הספק הזוכה מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי המכרז. 

 :הצעה מסויגת או מותנית .0.9.5

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות המכרז. 

 הצעה מסויגת או מותנית תיפסל.

מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את השגותיו 

 או הערותיו במסגרת הליך ההבהרות בלבד.

 :הצעה תכסיסנית .0.9.6

הצעה שיש בה משום חוסר תום לב, או הצעה שמניתוח שלה עולה כי הצעה תכסיסנית או 

היא הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו או שיש בה סבסוד צולב 

של מחירים, וכן הצעה העלולה להביא לפגיעה בזכויות עובדי המציע, הנתונות להם על פי 

 תיפסל. –דיני העבודה 

 :ופרשנותהיררכיה בין מסמכים  .0.9.7

"מסמכי המכרז"(, לרבות ההסכם על  –כל המסמכים המצורפים למכרז זה )להלן  .0.9.7.1

 נספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ויש לראותם כמשלימים זה את זה.
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בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין  .0.9.7.2

 בר נוסח ההסכם.שני הנוסחים. במידה שלא ניתן לעשות כן, יג

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים  .0.9.7.3

 בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.

 כותרות הסעיפים במכרז ובנספחיו הן למטרות נוחות ולא ישמשו לצרכי פרשנות. .0.9.7.4

 במפרט.אם תתגלה סתירה בין האמור בהצעה לבין הנדרש במפרט, יגבר האמור  .0.9.7.5

 

 שלמות ההצעה ואחריות כוללת 

ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית  .0.10.1

ותפעולית אחת. הצעת המציע כוללת את כל הפריטים והרכיבים הנלווים הנדרשים על מנת 

 להקים ולהפעיל את המערכת המוצעת על ידו.

 

 בדיקת ההצעות והערכתן  

  :כללי .0.11.1

  ., כמפורט להלןשלבים לושהשבקת ההצעות תיערך בדי

 בדיקת תנאי הסף -שלב א'  .0.11.2

בשלב בדיקת תנאי הסף, תיבדקנה עמידתן של כל ההצעות בתנאי הסף וקיום כל  .0.11.2.1

המסמכים הנדרשים בה. יודגש כי כל התנאים המקצועיים המנויים במפרט הינם 

 עמידה במי מהם תגרור את פסילת ההצעה. -תנאי סף ואי

   שלב בדיקה איכותית. –הצעות שעומדות בתנאי הסף תעבורנה לשלב ב' הכל  .0.11.2.2

 %10 – בדיקה איכותית –שלב ב'  .0.11.3

 במסגרת הבדיקה האיכותית יבחנו הפרמטרים הבאים: .0.11.3.1

 AAפנס שמופעל באמצעות סוללות  –סוג הסוללות שמתאימות לפנס  .0.11.3.1.1

 נקודות. 5יקבל ניקוד של 

התרשמות מבדיקת דוגמאות הפנס שיצורפו להצעה, במסגרתן תינתן  .0.11.3.1.2

התייחסות לנראות הפנס, נוחות תפעול, עוצמת הפנס, יציבות, גודל וזמן 

 נקודות. 5 –עבודה 

שלב בדיקת  –' לאחר ביצוע הבדיקה האיכותית תעבורנה כל ההצעות לשלב ג .0.11.3.2

בתנאי הסף לא מובהר כי הצעות מחיר של הצעות שלא יעמדו . הצעת המחיר

 יפתחו.

 %90 – בדיקת הצעת המחיר –' גשלב  .0.11.4

  באופן הבא: בשלב זה ייקבע ציון המחיר של המציע .0.11.4.1

בהתאם ציון המחיר יקבע ביחס להצעה הזולה ביותר על בסיב הצעת המחיר לפנס  .0.11.4.2

 לפי הנוסחה להלן: –  3 בסעיףלטבלה 
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 90*  הזולה ביותר לפנסהצעת המחיר ציון המחיר = 

 הנבדקתלפנס הצעת המחיר    

 .לא תיפתחשל הצעה שנפסלה בשל אי עמידה בתנאי הסף הצעת המחיר  .0.11.4.3

 ג' תיקבע כהצעה הזוכה.-ביותר של שלבים ב' וההצעה שתקבל את הניקוד המצטבר הגבוה  .0.11.5

 :בחירת זוכה ו"זוכה חלופי" )ספק חלופי( .0.11.6

המזמין מעוניין בבחירת ספק זוכה אחד במכרז. על אף האמור לעיל, ועדת  .0.11.6.1

המכרזים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לבחור במציע אשר הצעתו 

"ספק   -זוכה חלופי" )להלן דורגה במקום השני, בהתאם לשקלול איכות/עלות, כ"

 .חלופי"(, שיבוא במקום הספק הזוכה

אם לא יעמוד הזוכה באחת או יותר מדרישות המכרז או ינהג שלא בתום לב, רשאי  .0.11.6.2

המזמין, בתקופה שתחילתה מיום חתימתו על הסכם ההתקשרות עם הזוכה ועד 

תנאי , להתקשר עם הספק החלופי, בהתאם לחודשיים מיום החתימה כאמורתום 

 המכרז, להסכם ההתקשרות ולהצעתו של הספק החלופי, במקום  הספק הזוכה.

היה והחליטה ועדת המכרזים על בחירה בספק חלופי כספק הזוכה, יבוא הספק  .0.11.6.3

החלופי במקום הספק הזוכה והוא מתחייב להשלים ולעמוד במכרז על כל תנאיו, 

הספק הזוכה אותו הוא  דרישותיו וחלקיו והוא יחויב להשלים את כל התחייבויות

החליף בהקשר לדרישות מכרז זה בלבד. כמו כן, המזמין יהיה רשאי לחלט את 

הערבות הבנקאית של הספק הזוכה לרבות לצורך כיסוי עלות אספקת השירותים 

 ידי הספק החלופי. -המבוקשים על

 

 הזמנת השירותים המבוקשים 

ידי הגורם המוסמך אצל  הזמנת השירותים המבוקשים מן הספק הזוכה תיעשה על .0.12.1

 המזמין.

 

 סמכות השיפוט 

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת  .0.13.1

 מהליך ניהולו, תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

 

 מחירים ותשלום 

 כל המחירים הנקובים בהצעה יהיו סופיים ויכללו את כל מרכיבי העלות.  .0.14.1

ויהיו כלולים  ללא מע"מהמחירים בטבלאות כתב הכמויות יהיו נקובים בשקלים חדשים,  .0.14.2

בהם כל מס או היטל או תוספת אחרת, לרבות כל תשלום לצד שלישי בגין זכויות השימוש 

 במוצר, בציוד ובשירותים על מרכיביהם.

 העלות. – 2תנאי ההצמדה יהיו כמפורט בפרק  .0.14.3
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וסופי, בתוספת המע"מ התקף במועד הגשת החשבון  המחיר שישולם יהיה מחיר קבוע .0.14.4

 ויכלול את כל ההוצאות לצורך אספקת המערכת והשירותים, על פי כל דרישות המזמין.

בשורות מחיר לצורך הגשת ההצעה, יש להוסיף את המע"מ התקף במועד הגשת ההצעות 

 עלות. - 2, הכל כמפורט בפרק כולל מע"מ

החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת ובפרט ההוראות התשלומים יעשו בהתאם להוראות  .0.14.5

 לגבי הצמדת תשלומים.

 תקופת ההתקשרות 

 ההגדרות.  - 0.2תקופת ההתקשרות מוגדרת בסעיף  .0.15.1

 

 (Iסיווג ביטחוני ) 

 :מסמכי המכרזסיווג  .0.16.1

 מסמכי המכרז אינם מסווגים.

 :סיווג הפרויקט .0.16.2

יובהר כי קצין הביטחון של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, או מי שימונה על ידי הוועדה 

"קצין הביטחון"( הינו בעל הסמכות היחידה למתן הנחיות, לוח זמנים  לביצוען  –)להלן 

 .ובקרה על יישומן, בתחום הביטחון ואבטחת המידע
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21 -לכנסת ה
 
 

  17/21 מכרז פומבי מס' 
 
 
 
 
 

 אספקת פנסים מסוג עששית
 נספחים
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 טופס רישום לצורך קבלת הודעות  - 0.3.2נספח 

 

 שם המבקש / הספק ________________________.

 כתובת המבקש _______________________________________________.

 ____.טלפון _____________, פקס ____________ דוא"ל  __________

 שם איש הקשר _____________, תפקיד _____________, 

 טלפון נייד _____________, דוא"ל _____________.

 שם מורשה החתימה מטעם המבקש _____________. 

 תפקיד מורשה החתימה מטעם המבקש __________________.

ידוע לי כי כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות, המזמין רשאי לתקן את מסמכי המכרז ובכלל זה 

 לבטלו או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות. 

 

 

 תאריך: ___________________ חתימת מורשה חתימה: ________________

 
 

 
 9.11.2017טופס זה יש להעביר עד ליום 

 5669855-02או בפקס  Vadatb@knesset.gov.ilלדוא"ל 

 
 

mailto:VadatB@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/
mailto:Vadatb@knesset.gov.il


  עדת הבחירות המרכזית לכנסת   ו מכרז לאספקת פנסי עששית לקלפיות 

 

 

 63מתוך  27עמוד 

 9195015, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 9195015 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת
 VadatB@knesset.gov.il:اإللكتروني  البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

 www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 

27 

תצהיר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום  - 0.5.1.1.3נספח 

 שכר מינימום כדין

 
אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 ן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כ

לאספקת פנסי  17/21במכרז פומבי  הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע 

 "(, המבקש להתקשר עם המזמין )להלן: "המציע"(."המכרז)להלן: . עששית לקלפיות

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

)להלן:  1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו"בעל זיקה ל המונחבתצהירי זה, משמעותו ש

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. חוק עסקאות גופים ציבוריים"

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –משמעותו של המונח "עבירה" 

, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2בסעיף 

  בתוספת השלישית לאותו חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה:  Xסמן 

  1991-ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א לא הורשעוהמציע ו"בעל זיקה" אליו 

"( עד חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-"( וחוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים)להלן: "

מועד הלן: ")לאספקת פנסים מסוג עששית  17/21מכרז פומבי  למועד האחרון להגשת ההצעות 

 "( מטעם המציע למכרז.  ההגשה

  בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר  הורשעוהגוף או "בעל זיקה" אליו

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  וחלפה שנה אחתמינימום 

  בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר  הורשעוהגוף או "בעל זיקה" אליו

 אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  ולא חלפה שנהמינימום 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

 _____________                   ____________                           ___________     

 חתימה וחותמת                   שם           תאריך       

 אישור עורך דין

 אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 
שברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 
ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
 ___________                      __________________                            ______________ 

 חתימת עורך הדין              חותמת ומספר רישיון עורך דין          תאריך       
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 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות – 0.5.1.1.2נספח 

 

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

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

לאספקת  17/21מכרז פומבי  נותן תצהיר זה בשם ___________________ המבקש להתקשר במסגרת  הנני

 "(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. "המציע)להלן:  פנסי עששית לקלפיות

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

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

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

 אותן.        

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

 :במשבצת המתאימה( xלסמן 

 עובדים. 100-חות מהמציע מעסיק פ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

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

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

זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  שוויוןלחוק  9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998

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

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

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה  פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.
 

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

 ים ממועד ההתקשרות.ימ 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

וכי יהיה/תהיה ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

      
____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה   חותמת ומספר רישיון                    תאריך
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 הצהרה של ספק זוכה בגין זכייה - 0.5.2.7נספח 

 
 לכבוד

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 

 אנו ______________________, 

     ,_______________________ 

 

 החתימה מטעם _____________,  מצהירים בזאת כי: מורשי

 

"(, הבנו את כל סעיפיו המכרז)להלן: " אספקת פנסים מסוג עששית 17/21מכרז פומבי  קראנו בעיון רב את 

 ותנאיו וקבלנו הבהרות לגבי כל נושא שבספק;

 

אנו מסכימים לכל תנאי המכרז לרבות לנוסח הסכם ההתקשרות בינינו לבין המזמין ומתחייבים למלא  .1

 את כל דרישות המכרז. 

מוגשים בזאת כל המסמכים הנדרשים במכרז וכן ערבות לפקודת המזמין להבטחת כל התחייבויותינו בגין  .2

 זכייתנו במכרז.

 לעיל. 0.1.7בסעיף הצעתנו תעמוד בתוקפה עד למועד המצוין בטבלה ש .3

 

 _______תאריך: ________  שם הספק: _________

 

 חתימה וחותמת: ____________
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 אישור על פרטים אודות המציע והתחייבויות המציע - 0.5.2.8נספח 

 לכבוד 

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 א.ג.נ.,

 אספקת פנסים מסוג עששית 17/21הנדון: מכרז פומבי  

 

אני הח"מ ________________  ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: הנני נותן תצהיר זה בשם 

אספקת פנסים מסוג  17/21מכרז פומבי  ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם 

 "(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. "המציע)להלן: שית עש

 הנני  מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז:

    שם המציע בעברית )שם החברה/תאגיד כפי שהוא רשום במרשם(: .1

     __________________________________ 

 ___________________________________   שם המציע באנגלית: .2

 ___________________________________   סוג התארגנות: .3

 ___________________________________   תאריך הרישום: .4

 ___________________________________    מספר מזהה: .5

 ___________________________________   מספר עוסק מורשה: .6

 ___________________________________  של התאגיד: משרדו הרשום .7

 ___________________________________   מספר חשבון בנק:  .8

 איש הקשר מטעם המציע:  .9

 ________________________________ כתובת _____________________     שם

 _______טלפון ________________________________   פקס    ______________

 דוא"ל  ___________________________________________________________

 הנני מצהיר שהמציע אינו נמצא בהליכי מחיקה, פירוק או כינוס נכסים. .10

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי הזהות שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת  .11

 חותמת, אם ישנן:

 ___________  שם משפחה: __________ ת"ז: _____________  שם פרטי:  (1

 תפקיד: ___________ טלפון נייח: ______________ טלפון נייד: ______________            

 דוא"ל: ________________ פקס': ____________ דוגמת חתימה: _______________          
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 ________ ת"ז: _____________ ___________  שם משפחה: __ שם פרטי:  (2

 תפקיד: ___________ טלפון נייח: ______________ טלפון נייד: ______________           

 דוא"ל: ________________ פקס': ____________ דוגמת חתימה: _______________          

 (.)יש להקיף בעיגולביחד / לחוד  הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע  

 

 בכבוד רב,

      ____________  _______________     _____________ 

 חתימה וחותמת המציע                   תאריך שם מלא של נציג המציע 

 

 אישור עורך דין

 

אני הח"מ, ________________, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי שברחוב 

______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ___________ בישוב/עיר 

ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

__________________ ________________ ____________________ 

 טלפון                כתובת          שם עו"ד

 

__________________ ________________ ____________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין    מספר רישיון עורך דין        תאריך
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 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים –0.5.3.2 נספח

 לכבוד 

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 א.ג.נ,  

 

 , אני הח"מ

______________ _______________ ________________ 

 תפקיד   ת.ז.   שם  

 

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

 בזאת ומתחייב/ת בזאת כלפיכם כדלקמן:

"( המבקש להתקשר עם המציעהנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע )להלן: "

מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת  "(. אניהמכרז)להלן: "אספקת פנסים מסוג עששית  17/21מכרז פומבי  עורך 

 תצהיר זה בשם המציע. 

למיטב ידיעתי אין בהגשת הצעה על פי המכרז או במתן השירותים נשוא המכרז משום ניגוד עניינים עסקי או 

 אישי, שלי או של עובדיי, של ספקי משנה או של צד ג' כלשהו, המעורבים בהצעה או בביצועה.

יכולתי, אני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אין לי עצמי או לבני משפחתי הקרובה, לאחר שבדקתי את העניין כמיטב 

כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם הדרישה והשירותים נשוא 

ובא הדרישה הנ"ל, או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה. אני מתחייב/ת עוד, כי אם במהלך עבודתי כאמור, י

 לידיעתי ניגוד עניינים כאמור, או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה, אודיע עליו לכם ללא דיחוי.

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

__________________ ________________ ______________________ 

 חתימה וחותמת               שם                   תאריך

 

 אישור עורך הדין

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

בפני במשרדי אשר ברחוב ____________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 

פן אישי, _________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _________________ המוכר/ת לי באו

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה, תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

__________________ ________________  ______________________ 

 חתימה וחותמת עורך הדין  מספר רישיון עורך הדין    תאריך
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 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור - 3.9.0.5ספח נ

  אם המציע אינו תאגיד:

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______)להלן: המציע( מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב, 
 כדלקמן:

 במקום המתאים(  X)יש לסמן 

_____________ אינה כוללת ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז מס'____ לקבלת  
 פרטים סודיים.

 הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן: 

 

 

 

 –ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים  .1
 . 1993-"ג)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ21עיון במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים  .2
 אחרים, ככל שאבחר כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם .3
בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

 המציעים האחרים.

ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות  .4
העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין 

 ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

                                  ______________________        ____________________ 

 תאריך                                                                                  חתימה

 אישור עורך דין

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 
_____ מר/גב' _____________ שזיהה/תה שברחוב ___________ בישוב/עיר _________

עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 
להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על 

 התצהיר דלעיל.
  

__________________         _____________                    ______________ 
 חתימת עורך הדין          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       

 

mailto:VadatB@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


  עדת הבחירות המרכזית לכנסת   ו מכרז לאספקת פנסי עששית לקלפיות 

 

 

 63מתוך  34עמוד 

 9195015, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 9195015 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת
 VadatB@knesset.gov.il:اإللكتروني  البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

 www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 

34 

 הצהרת סודיות - 0.5.5נספח 

 2017______ ביום ____ בחודש _____ -שנערכה ונחתמה ב

 

 }מורשי החתימה מטעם המציע{  על ידי:

 

 _________מרח'  _______________ שם:____________________    מספר זהות: 

 שם:____________________    מספר זהות:  _________מרח'  _______________

 

לאספקת פנסי עששית  17/21מכרז פומבי הואיל והמזמין מתכוון לרכוש שירותים מבוקשים כמפורט 

 )להלן: "המכרז"(; לקלפיות

 וקשים כמפורט במכרז;והואיל והנני מועסק בקשר לאספקת השירותים המב

 והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת ועדת הבחירות המרכזית להגן.

 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי ועדת הבחירות המרכזית כדלקמן:

 הגדרות

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 י המכרז.  מתן השירותים כמפורט במסמכ –" השירותים"

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) -" מידע"

מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ או בכל צורה או דרך של שימור 

או אחרת, בין שהתגבש לכדי תוצר שימושי ובין ידיעות בצורה חשמלית או אלקטרונית או אופטית או מגנטית 

 שהוא תוצר ביניים במסגרת הליך הכנת תוצר שימושי.

כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן  -" סודות מקצועיים"

דת הבחירות השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י וע

המרכזית או כל גורם אחר או מי מטעמו של כל אחד מהנ"ל, ולרבות מידע שהוא סוד מסחרי כמשמעו בחוק 

 , למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על כל דין. 1999 -עוולות מסחריות, התשנ"ט

 

 שמירת סודיות

המידע או הסודות המקצועיים בסודיות  הנני מתחייב כי אני וכל אדם אחר מטעמי/ שליחותי לשמור את

מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך אספקת השירותים נשוא המכרז. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע 

בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או 

 את הסודות המקצועיים.

וע לי שאי מילוי התחייבויותיי עלול להוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי חוץ הנני מצהיר כי יד

 .1977-וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז

עם השלמת ביצוע השירותים על פי תנאי הדרישה הנ"ל, הנני מתחייב כי, למעט המידע הגלוי, אעביר לכם את 

בקשר עם הדרישה הנ"ל וכן כל עיבוד שנעשה מן המסמכים כל המסמכים או חומר אחר כלשהו שנמסר לי 
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והחומר האמור. לא אשאיר בידיי העתק או צילום מכל סוג שהוא מן החומר או המסמכים או התפוקות )מכל 

 סוג שהוא לרבות מדיה אלקטרונית( הקשורים לדרישה הנ"ל ללא אישור בכתב מאת המזמין.

 החתימה מטעם המציע{ ולראיה באתי/נו על החתום }חתימת מורשי

 

 שם :_____________ 

 

 חתימה וחותמת:_________________ תאריך:_____________

==================================================== 

 שם :_____________  

 

 חתימה וחותמת :_________________ תאריך:_____________
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 הצעות במכרזהצהרה בדבר אי תיאום  – 0.5.7נספח 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: הנני מצהיר בשם 

לאספקת פנסי עששית  17/21מכרז פומבי  ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם 

 "(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. "המציעלהלן:  לקלפיות

 אני מצהיר כמפורט להלן: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .2

בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר  המחירים אשר מופיעים .3

 או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 

המחירים אשר מופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה  .4

 או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה. 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא  .8

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

א לחוק ההגבלים 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח
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 נספח 0.5.8 – פירוט הניסיון

 האחרונותהמציעים יפרטו את פרטי הגופים/מוסדות להם סיפקו אמצעי תאורה בשלוש השנים 

סוג הפנס  מס'

 שסופק

שסופקה  כמות

 בפרויקט

שם הגוף/מוסד לו 

 סופקו הפנסים

תקופת 

אספקת 

 הפנסים

שם איש 

הקשר ופרטי 

 קשר

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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 כתב ערבות ביצוע ספק זוכה - 0.6.1נספח 

 ________________שם הבנק/חברת הביטוח 

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת באמצעות

 הנדון: ערבות מס'____________

  (₪ __________) ₪ של ________אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשר

 .לאספקת פנסי עששית לקלפיות 17/21עם מכרז פומבי  

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

ק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמ

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

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

 ___________דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו_______________

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                             

 

__________________________________      ___________________________________ 

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

 

 

 

                  ________________                       ________________               ________________ 

 חתימת מורשה החתימה              תאריך                                     שם מלא                                

 וחותמת מורשה החתימה או הבנק                                                                                                  
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 נספח - מודעה לעיתון

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 אספקת פנסים מסוג עששית 17/21 מכרז פומבי 

 

 אספקת פנסים מסוג עששית 17/21 ( מודיעה כי הוציאה "המזמין"ועדת הבחירות המרכזית לכנסת )להלן: 

 (. "השירות")להלן: 

 

 –מהות ההתקשרות והיקפה 

 

 ההצעות המתבקשות על ידי הוועדה הן עבור אספקת פנסים מסוג עששית. 

, כאשר למשרד מיום זה שנים( 5חמש )תקופת ההתקשרות תימשך מיום חתימת הסכם ההתקשרות ועד 

 . אופציה להארכת תקופת ההתקשרות לפי שיקול דעתו המוחלט

 מציע רשאי להגיש במכרז הצעה אחת בלבד.

 מציע רשאי לכלול בהצעתו קבלני משנה.

המזמין אינו מתחייב לבחור הצעה כלשהי והוא רשאי לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות 

 ות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו הבלעדי.תקציביות, ארגוני

 – להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז

 הגשת הצעה במועד הכוללת את הנספחים הנדרשים לפי מסמכי המכרז. 

( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת 5( שנים לפחות, בחמש )3על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של שלוש )

 לפחות בכל שנה, כמפורט במסמכי המכרז.  ₪ 100,000בהיקף כספי של הצעה, בהן סיפק פנסים 

לקוחות או יותר בהיקפי רכש כוללים  2-על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות באספקת פנסים ל

לצרף הצהרה חתומה על ידי רואה חשבון,  ישאו יותר לשנה. לשם עמידה בתנאי סף זה,  ₪ 100,000של לפחות 

  ידה על היקפי הרכש, בחלוקה לכל לקוח ולכל שנה.המע

 לספק אך ורק פנסים שעומדים בכל דרישות המפרט הטכני.מתחייב המציע 

 .2%המציע מתחייב בכתב כי אחוז הנפל, דהיינו פנסים לא תקינים, בכל משטח שיסופק לא יעלו על 

 

  המכרזיודגש כי הנוסח המלא והקובע של תנאי הסף מפורט במסמכי   

 

 - קבלת מסמכי המכרז והפניית שאלות הבהרה

)תחת  www.bechirot.gov.ilאת מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של ועדת הבחירות, שכתובתו 

 .5.11.2017המדור "מכרזים ודרושים"( החל מיום 

באמצעות  בכתב, רשאי כל אדם לפנות אל המזמין 12:00בשעה  9.11.2017החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 

ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או  vadatb@knesset.gov.il דואר אלקטרוני לכתובת 

 בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

  – תוקף ההצעה
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. במקרה שהמציע אשר זכה במכרז יחזור בו מהצעתו או 26.2.2018עד ליום  ההצעה תעמוד בתוקפה

תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא, במהלך התקופה האמורה לעיל, המזמין  שההתקשרות החוזית איתו

יהיה רשאי להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה 

 ממשיכים להתקיים במציע תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז. 

, ובלבד שהמציע נתן את הסכמתו 26.2.2018לעיל, גם לאחר  המזמין רשאי לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור

 לכך. 

  -מקום ומועד אחרון להגשת ההצעות

כמפורט את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות 

באמצעות הנחתה במרכז המבצעי הלוגיסטי של , 12:00בשעה  30.11.2017, ולא יאוחר מיום במסמכי המכרז

12:00-ה' בין השעות -, בימים א'6ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, באזור התעשייה חבל מודיעין, רח' השקד 

הצעה שתוגש לאחר המועד האמור תיפסל  ולא . אין לשלוח הצעות בדואר, דואר אלקטרוני או בפקס. 08:30

 ל המזמין. תובא לדיון בפני ועדת המכרזים ש

 

  – סוג המכרז

. בשלב הראשון ועדת הבחירות תבחן את עמידתן של ההצעות והמציעים בתנאי הסף מכרז פתוחהמכרז הינו 

תיבחן איכות ההצעות. בשלב השלישי להשתתפות במכרז, ותפסול הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף. בשלב השני 

 כרז. וייבחר זוכה בהתאם להוראות המ ,יפתחו הצעות המחירי

 

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות מודעה זו.
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 לכנסת 
 
 

 17/21מכרז פומבי מס' 
 
 
 
 
 

 אספקת פנסים מסוג עששית
 מפרט טכני

 
 
 
 
 
 

כל ההודעות, ההבהרות, השינויים והעדכונים בקשר למכרז זה יפורסמו באתר המרשתת )אינטרנט( : חשוב
)תחת הקישורים "מכרזים  www.bechirot.gov.ilשל ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שכתובתו  הנוכחי

כאמור במסמכי המכרז, על ידי  למי שנרשם לכך ואר אלקטרוניודרושים"(. כמו כן, יישלחו הודעות כאמור בד
 .6753105-02ואישר את קבלת הדוא"ל בטלפון  vadatb@knesset.gov.ilמשלוח דוא"ל לכתובת 

 
 : בכל מקום בו כתוב בלשון זכר הכוונה היא גם לשון נקבה.הבהרה
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 מדינת ישראל
 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 
 

 17/21מכרז פומבי מס' 
 

 אספקת פנסים מסוג עששית

 יישום – 1פרק 
 

השירותים הנדרשים במכרז זה לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת )להלן: "הוועדה"( הינם אספקת פנסים 

 מסוג עששית.

 לקוח:  .1

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, המרכז המבצעי לוגיסטי באזור התעשייה חבל מודיעין בשוהם.  1.1

 :שר בוועדת הבחירות המרכזית לכנסתאיש הק .2

 יוסי תורן, ראש אגף בכיר המרכז המבצעי לוגיסטי והיסעיםמר 

 יעדים ומטרות: .3

כחלק מההיערכות והכנת הציוד ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מופקדת על ביצוע הבחירות ו 3.1

, אשר מטרתם לשמש לרכוש פנסים מסוג עששיתועדת הבחירות נדרשת הנדרש לקיום הבחירות 

 מקור תאורה לשם אריזת הקלפי במקרה של הפסקת חשמל שלא מאפשרת לקיים בחירות בקלפי

 .ו/או להמשיך בהליך ספירת הקולות במידה ואירעה הפסקת חשמל במהלך הספירה

המוצרים הנדרשים על כל מרכיביהם, בכפוף  יהיה אחראי לאספקת כללשיזכה במכרז זה הספק  3.2

 .   לאופציות הקבועות במכרז

 פרטי השירותים המבוקשים: .4

לפרק המפרט  1פנסים מסוג עששית, ללא סוללות, בהתאם למפרט המצורף כנספח  15,000אספקת  4.1

למסמכי המכרז הוועדה  1לפרק  1.3.2הטכני )להלן: "הפנסים"(. יושם לב כי בהתאם לסעיף 

ים המוזמנת, בשיעורים המפורטים במכרז זה, ולפי סרשאית להגדיל או להפחית את כמות הפנ

מרכזית המרכז המבצעי הלוגיסטי של ועדת הבחירות לאספקת הפנסים תהיה שיקול דעתה. 

 .6לכנסת, באזור התעשייה חבל מודיעין, רח' השקד 

כות להזמין הטבעה של סמל הועדה בצירוף הכיתוב "ועדת הבחירות הועדה שומרת לעצמה את הז 4.2

המרכזית לכנסת" על כל פנס. הטבעת הסמל כאמור תתבצע באמצעות הדפסה או חריטה או צריבה 

 דוגמא של הסמל האמור:  לפי הצעת הספק, ובכפוף להזמנה בכתב ומראש של הועדה.

 
 לכנסת המרכזית הבחירות ועדת

 

הזמנות של כל אחד הרכישה הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף  4.3

 המפורטים לעיל.   מהמוצרים
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, בהתאם מוצריםדוגמאות של ה לצורך שלב בדיקת האיכות,ימציא לאישור הוועדה,  כל מציע 4.4

 . 1למפרטים המצורפים בנספח 

 
 מפרט טכני –למכרז  1נספח 

  מפרט טכני עבור הפנסים: .1

עם נורת  (לתאורה ממוקדת ומצב פנס יד לתאורה שולחנית דו שימושי )מצב עששית פנס עששית 1.1

 לד 

 Aluminum alloyגוף הפנס סגסוגת אלומיניום   1.2

 (לומנס)  Lm 70עצמת הארה מינימום   1.3

 מטר 80מרחק הארה מינימום   1.4

 וואט W1הספק הנורה מינימום  1.5

 שעות 4 -זמן ההפעלה של הפנס לא יפחת מ 1.6

 מ"מ 25-35מ"מ קוטר  100-140מידות אורך  1.7

 ON/OFFלחצן הפעלה כיבוי  –מפסק  1.8

)לא נדרש  AAאו מסוג   AAAמסוג  סוללות בסך הכל 3סוללה אחת או יותר ועד  –מקור כוח  1.9

ובלבד שהסוללות יאפשרו לפנס לעמוד בדרישת המינימום  לספק את הסוללות במסגרת המכרז(

  . לזמן הפעלה של הפנס

-AAA 1000או   1.5Vמתח  AA 2500-2850mAhמסוג אלקליין, זרם היה מותאם לסוללות הפנס י

1250mAh 1.5, מתחV.  

 כסוף/לבן/כחול -צבע  1.10
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 עלות – 2פרק 
 מודל העלות והנחיות כלליות   .1

פרק העלות כמפורט להלן, יגדיר את הדרישות להגשת הצעות המחיר למכרז זה. בפרק זה על הספק  1.1

 הצעתו הכספית לאספקת השירותים נשוא מכרז זה.לפרט את 

המחיר המוצע יכלול את כלל השירותים הנדרשים במכרז ואת כלל העלויות, הישירות והעקיפות,  1.2

 הכרוכות בהספקת השירותים.

הצעה בה יוצעו  –על הספק לציין מחירים אך ורק במקומות המסומנים. אין להוסיף שדות מחיר  1.3

סומנים בפרק זה עלולה להיפסל. על הספק לתמחר את הצעתו כך מחירים לסעיפים שאינם מ

 שמלוא העלות לאספקת השירות תועמס על סעיפי התמחיר הקיימים בהצעה.

 כל המחירים שיוצעו יהיו נקובים בשקלים חדשים, כולל כל המיסים וההיטלים, לא כולל מע"מ. 1.4

לצורך השוואת העלויות בשלב  יובהר כי, הכמויות המצוינות במסמך זה ישמשו את עורך המכרז 1.5

 בחירת הספק הזוכה ואינן מחייבות את המזמין. 

 אין להוסיף הערות או הסתייגויות להצעת המחיר. 1.6

לא תתקבל הצעה הכוללת התניות, השגות או אופציות נוספות שלא נדרשו על ידי עורך המכרז.  1.7

עים במכרז. יובהר כי הספק יודגש כי לא תותר הצעת מחיר הנשענת על פרמטרים שונים מאלו הקבו

מתחייב כי הצעת המחיר המקוונת מטעמו הינה בהתאם לפרמטרים המופיעים במכרז, ולא תהיה 

 לו כל טענה בדבר אי הבנת הפרמטרים.

הצמדה למדד: מחירי השירותים בהצעה זו נקובים בש"ח וכוללים את כל המסים וההיטלים  1.8

י ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על החלים כולל מס ערך מוסף בשורת הסיכום. כלל

 .7.17.2ידי החשב הכללי לפי הוראת התכ"מ 

 תנאי תשלום .2

ככל שההזמנה תחולק לפעימות  .אחרי אספקה של כלל הפנסיםיובהר, כי התשלום לספק ייעשה  2.1

זאת, בכפוף לכל תנאי החוזה ולרבות התנאי כי העבודה עד לאותה  ישולם בגין כל פעימה בנפרד.

נקודת זמן נעשתה לשביעות רצונה של המזמינה. הספק יעביר חשבונית, לאחר אספקת הפנסים 

 למרכז הלוגיסטי של הוועדה בשוהם. 

יום מיום הגעת החשבונית לוועדה, בכפוף לאישור נציג המזמינה כי  30התשלום יבוצע תוך  2.2

לשהו, התשלום יהיה השירותים אכן בוצעו. אין באמור לעיל משום התחייבות לתשלום מזערי כ

 בהתאם לאמור לעיל ולאחר קבלת אישור ביצוע העבודה לשביעות רצון הוועדה.

 הצעת מחיר  .3

תוגש אך ורק במתכונת הנספח המצ"ב ותישא את תתייחס למחיר הפנס בלבד הצעת המחיר  3.1

  חותמת המציע וחתימת מורשי החתימה מטעמו.

, ככל ועדת הבחירות המרכזית לכנסתלמען הסדר הטוב מובהר כי התמורה בגין הטבעת סמל 

בתוספת  ₪ 0.5שהמשרד יממש את אופציה לבצע הטבעה כאמור, תהיה  בסכום קבוע מראש של 

 מע"מ כדין.

 תיפסל.  -הצעת מחיר שתוגש במתכונת אחרת או אשר בה ייגרעו או יתווספו סוגי שירותים  3.2
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 לאספקת פנסי עששית לקלפיות 17/21הצעת מחיר למכרז   -למפרט   1נספח 

 
מחיר ליחידה בש"ח  יחידה המוצר

 )לא כולל מע"מ(
מחיר ליחידה בש"ח )כולל 

 מע"מ(

פנס מסוג עששית 

 )ללא סוללות(

1 P1=__________ 1.17*P1=_______ 

 
 
 

 שם המציע: ________________________________
 

 וחותמת המציע: ________________________חתימה 
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 17/21מכרז פומבי מס' 

 לקלפיות אספקת פנסים מסוג עששית

 –למכרז  2נספח 

 

 ה ס כ ם
 שנערך ונחתם ב___ ביום ___ לחודש __________, שנת ___ 

 ב י ן 

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

  91950משכן הכנסת, גבעת רם, ירושלים 

  02-5669855פקס:  02-6753407או,   02-5661452 טל':

 "(המזמינה" -)להלן     

 ;מצד אחד 

 

 ל ב י ן 

____________________ 

 מרח' ________________

 _____________ -מה ב _____________ כם/הרשו

 שמספרו/ה ___________________________

 המיוצג/ת על ידי מורשי החתימה:

________________________ 

 ת.ז. _____________________

 שתפקידו אצל הספק הינו: __________________

      "(הספק" –)להלן      

  ;מצד שני

 
לוועדת   לאספקת פנסי עששית לקלפיות "(המכרז" -)להלן  17/21והמזמינה פרסמה מכרז מספר   הואיל:

"(, כשהמכרז על כל מסמכיו ונספחיו מהווה חלק השירותים" -הבחירות המרכזית לכנסת )להלן 
 בלתי נפרד מהסכם זה;

והספק מספק את השירותים הכלולים במכרז ומעוניין למכור ולספק את השירותים מושא המכרז  והואיל:
 למזמינה ולשם כך הגיש הצעתו למכרז;

 והמזמינה בחרה בהצעתו של הספק כזוכה במכרז; והואיל:

 מינה מעוניינת להתקשר בהסכם, במסגרתו, תרכוש המזמינה את השירותים מהספק;והמז והואיל:

והספק מאשר ומצהיר בזאת, כי הינו בעל הידע, הניסיון וכוח האדם המקצועי, ויש ברשותו את כל  והואיל:
 האמצעים והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי דין;

המזמינה, על יסוד הצהרותיו והתחייבויותיו של הספק בהסכם זה, להתקשר עם הספק, וברצון  והואיל:
 וברצון הספק להתקשר עם המזמינה, בהסכם זה;
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 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 פרשנות; נספחים .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  1.1

 בהסכם זה לבין האמור בנספחים, יגבר האמור בהסכם.במקרה של סתירה בין האמור  1.2

 כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם. 1.3

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד, אף רבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף מין  1.4

 נקבה במשמע, וכן להיפך.

זה המשמעות הרשומה לצדם, אלא אם כן מתחייבת  למונחים המפורטים להלן, תהיה בהסכם 1.5

 כוונה אחרת מהקשר הדברים:

וכל פעולה נלווית הקשורה שינוע , אריזה, ייבואלרבות ייצור,  -"אספקה" או "לספק"  1.5.1

 בכך.

  למפרט הטכני 4סעיף פנסים כמפורט ב – "מוצרים" 1.5.2

ידי הלשכה המרכזית -מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם על - "המדד" 1.5.3

 לסטטיסטיקה.

המהווה חלק בלתי נפרד ממנו;  17/21מסמך המפרט המקצועי למכרז   – "המפרט" 1.5.4

 ולרבות כל שינוי שיוכנס במסמך זה.

 המצורפים כנספחים להסכם זה, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:המסמכים המפורטים להלן,  1.6

 מהות ההתקשרות .2

במועדים הקבועים בהסכם, בתמורה לתמורה הקבועה  המוצריםהספק ימכור ויספק למזמינה את  2.1

 בו ובהתאם ליתר הוראות ההסכם. 

 הצהרות הספק .3

 הספק מצהיר ומתחייב כי:

דע, המומחיות, הכישורים, הניסיון, כוח האדם הינו, ויהא משך כל תקופת ההתקשרות, בעל הי 3.1

והציוד הדרושים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, במיומנות, ביעילות, בזהירות וברמה 

 מקצועית מעולה. 

כי יש בידיו את כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין לביצוע התחייבויותיו על  3.2

שך כל תקופת תוקפו של הסכם זה, לשמור את קיום הסטנדרטים, פי הסכם זה, וכי הוא ידאג, מ

 הרישיונות, האישורים וההיתרים האמורים, על חשבונו.

הספק מצהיר ומסכים בזאת כי בעת ביצוע העבודה עבור המזמינה לא יפגע בזכות כלשהי של צד  3.3

 ג' בקשר לכך.

בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיו אין מניעה על פי הסכם, על פי דין או מניעה אחרת, להתקשרותו  3.4

 על פיו, והוא לא יקבל על עצמו התחייבות שיש בה מניעה כאמור.

אחר הוראות הדין החלות עליו כמעביד, יצרן, יבואן  ההתקשרותהוא ממלא וימלא במשך תקופת  3.5

זכויות, לרבות זכויות קניין  ההתקשרותאו משווק של השירות; הוא אינו מפר ולא יפר בתקופת 

 של צד שלישי, ולא נתקבלה אצלו התראה בכתב בדבר הפרה כאמור. 
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הוא קרא את כל הוראות ההסכם והן מובנות לו ומוסכמות עליו, והוא מתקשר בהסכם לאחר  3.6

 שמצא כי יוכל לקיים את כל התחייבויותיו על פיו במלואן ובמועדן.

בויותיו על פי הסכם זה במלואן, במועדן, בהתאם להוראות כל הוא מסוגל לבצע, ויבצע, את התחיי 3.7

 דין, בצורה מקצועית ומיטבית, ברמה מעולה, ובמרב השקידה, המסירות והנאמנות.

שעות, על כל שינוי  72הספק מתחייב להודיע למזמין בכתב, בהקדם האפשרי, ולכל המאוחר תוך  3.8

ניק את השירותים הדרושים או על כל במעמדו החוקי או על כל מקרה בו אין באפשרותו להע

אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה 

 שהיא או כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים. 

ו הוא מוסמך על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי דין להתקשר בהסכם זה ולבצע את התחייבויותי 3.9

 על פיו, והחותמים על הסכם זה בשם הספק הוסמכו לכך כדין וחתימתם מחייבת את הספק.

ידוע לו שהמזמינה מתקשרת עמו בהסכם זה בהסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו המפורטות  3.10

שלמות באישוריו והצהרותיו, או אי קיום התחייבויותיו -נכונות או אי-דיוק, אי-בהסכם זה, וכי אי

 כם או על פי דין, עלולים לגרום למזמינה נזק חמור.על פי ההס

 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 

 על ידי המזמינה מוצריםהזמנת ה .4

ם בה יפורט האם עליו לבצע רק לאחר שהונפקה לו הזמנה לרכישת הפנסיםהספק יחל בהספקת  4.1

  .ובהתאם לכמות המוזמנת על גבי הפנסים הבחירות המרכזית לכנסתועדת הטבעה של סמל 

למזמינה בהתאם לטופס ההזמנה ולמפרטים ובכפוף להוראות ההסכם.  המוצריםהספק יספק את  4.2

 .המוצריםהספק יתאם מראש עם המזמינה את מועד הספקת 

לוועדה תהיה שמורה זכות ברירה )אופציה(, להזמין מהספק שייבחר למען הסדר הטוב מודגש כי  4.3

פעימה אחת או במספר פעימות במהלך שתי שנות תקציב רצופות, בהתאם לשיקול , בהפנסיםאת 

 דעתה הבלעדי, ובהתחשב, בין השאר, בשיקולי תקציב. 

 כם זה.זה הינו מעיקרי ההסכם, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הססעיף 

 המוצריםייצור  .5

 :המוצריםככל שהספק הינו יצרן 

בהתאמה קפדנית למפרט ולדוגמא שאושרה, מחומרי גלם מן האיכות  המוצריםהספק ייצר את  5.1

 הגבוהה ביותר, באמצעות כוח אדם מיומן ומוכשר לכך, ובאיכות הגבוהה ביותר.

, לרבות עלויות חומרי הגלם, האביזרים הנלווים, המוצריםהספק יישא בכל עלויות הייצור של  5.2

, מסים ותשלומי חובה אחרים החלים על הייצור, תהליכי המוצריםוהעבודות המושקעים בייצור 

, ובכל הוצאה אחרת הקשורה בייצורם, המוצריםהייצור, וכל יתר הפעולות הקשורות בייצור 

 .המוצריםבאריזתם, בהובלתם ובהספקתם למזמינה של 

מינה תהא רשאית לבקר במקום הייצור, לאחר תיאום מראש עם הספק, על מנת לבדוק כי המז 5.3

מקום הייצור עומד בסטנדרטים ובאמות המידה הנדרשים על ידי המזמינה למקום ייצור, לבצע 

, לפקח על מלאי החומרים במפעל וטיבם ולפקח על המוצריםבדיקות בקרת איכות של ייצור 
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ה רשאית למסור לספק דרישה בכתב לעריכת שינויים, תיקונים או התקדמות הייצור. המזמינ

תוספות, במקום הייצור או בתהליכי הייצור של המוצרים, על מנת להתאימם לדרישותיה של 

המזמינה. הספק יבצע את השינויים, התיקונים והתוספות שנדרשו על ידי המזמינה, על חשבונו, 

 בתוך זמן סביר.

עומדת למזמינה לפי הסכם זה או לפי כל דין, במקרה בו לא ביצע הספק מבלי לגרוע מכל זכות ש 5.4

את השינויים, התיקונים או התוספות במקום הייצור, כפי שנדרש על ידי המזמינה, תהא המזמינה 

 )שלושים( יום ממועד מסירת ההודעה. 30רשאית להודיע לספק על ביטולו של הסכם זה בתום 

 המוצריםאינו נעשה בהתאם להוראות הסכם זה או ש המוצריםר היה למזמינה חשש סביר כי ייצו 5.5

המיוצרים אינם עומדים בדרישות המפרטים והדוגמאות שנמסרו, רשאית המזמינה להודיע על כך 

באופן מידי, והוא לא יחדש את  המוצריםלספק. הודיעה המזמינה כאמור, יפסיק הספק את ייצור 

החשש. הספק ימסור למזמינה את תגובתו להודעה הייצור עד לקבלת אישור המזמינה להסרת 

)עשרה( ימים ממועד מסירת ההודעה על ידי המזמינה. במידה ולאחר מועד זה, לדעת  10בתוך 

המזמינה עדיין לא הוסר החשש האמור, יראו את הדבר כהפרה יסודית של ההסכם, והמזמינה 

 תה מכוח ההסכם או הדין.תהיה רשאית לבטל את ההסכם, בנוסף לכל סעד אחר שעומד לרשו

 קבוע, בהתאם להמוצריםאין בהודעה של המזמינה כאמור לעיל, כדי לדחות את מועד הספקת  5.6

 בהסכם זה.

אין בזכויותיה של המזמינה לפי סעיף זה, כדי להטיל על המזמינה אחריות כלשהי לטובין, לייצורם  5.7

 ק.ולתהליכי הייצור שלהם, ואין בהן כדי לגרוע מאחריותו של הספ

 זה הינו מעיקרי ההסכם, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.סעיף 

  המוצריםשינוי  .6

 .המוצריםהמזמינה תהא רשאית לערוך שינויים קלים במפרטים עד למועד הזמנת  6.1

, יתווסף המוצרים( על עלויות הייצור של 5% -במידה שיהיה בשינויים אלה כדי להשפיע )ביותר מ 6.2

 , סכום שיוסכם עליו מראש בין המזמינה לבין הספק. להלן 19לתמורה הקבועה בסעיף 

 המוצריםאספקת  .7

 .על ידי המזמינההנפקת ההזמנה )תשעים( ימים מיום  90שהוזמנו תוך  המוצריםהספק יספק את  7.1

הספק מתחייב, כי בכל מקרה של עיכוב צפוי במועדי ההספקה, או בכל מקרה של מחסור צפוי  7.2

דית, תוך ציון סיבת , ימסור על כך למזמינה הודעה מיהמוצריםבחומרים המשמשים לייצור 

 העיכוב או המחסור הצפויים, ותקופת העיכוב או המחסור המוערכת על ידו.

 ובכפוף להנחיות הבאות:  וגים בתעשייההפנסים ייארזו לפי הסטנדרטים הנה 7.3

  .פנסים 100-פנים ולא יותר מ 50הפנסים יארזו בארגזים אשר יכילו כל אחד לפחות  7.3.1

תודבק מדבקה של תמונת הפנס ובנוסף הדפסה בה תצוין  -קופסת קרטון  -כל ארגז על  7.3.2

 ותאריך הייצור. ארגזכמות הפנסים בכל 

 המועמס מהמשקל שלושה פי של נשיאה כושר בעל, מעץ עשוי, חדש יהיה השינוע משטח 7.3.3

 .עליו

 המשטח.  מגודל יחרגולא שכך  השינועהקרטון על משטח  קופסאותיש להניח את  7.3.4
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גר'  180מ"מ לפחות, או גיליונות נייר במשקל מרחבי של  2קרטון בעובי מ גיליוןיש להניח  7.3.5

 ועל השכבה העליונה. הקרטוניםשכבות  2ן כל יכמפריד ב -לפחות 

מטר. אריזה של פנסים מעבר  1.6בגובה של  פנסיםעל כל משטח כמות זהה של  לארוזיש  7.3.6

 לגובה הר"מ מצריכה אישור מראש ובכתב של המזמין.  

 זוויות בפינות המשטח. 4יש להגן על המשטח באמצעות  7.3.7

 מכל צדדיו כולל בחלק העליון. ומהודק אטוםיש לעטוף את המשטח ב"שרינק"  7.3.8

 4Aכל משטח בסימון בולט אשר יכלול את תכולתו הסימון יהיה בגודל יש לסמן  - סימון 7.3.9

לכתוב על כל משטח את כמות הקרטונים, וכמות הפנסים בסך  45לפחות בפונט בגודל 

 הכל.

 הספק יארוז, ישלח ויפרוק על חשבונו, כל משלוח של טובין. 7.4

ה המזמינה בטופס הספק ישלח כל משלוח, בליווי תעודת משלוח, למקום ובמועד שעליהם תור 7.5

 המוצריםההזמנה, באופן שיבטיח שמירה על הוראות כל דין, ועל איכותם ותקינותם של 

 שבמשלוח, וזאת תוך שמירת הבטיחות, הבריאות ואיכות הסביבה.

הספק יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שיגרמו לטובין במקום או במהלך, הייצור, העיבוד, הרכישה,  7.6

 ה, והאספקה, עד לקבלתם על ידי המזמינה.האריזה, האחסנה, ההובל

 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 פסילת טובין והחזרתם לספק .8

, או בסמוך לכך, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, המוצריםהמזמינה רשאית לבצע, בעת קבלת  8.1

שנמסרו לידיה, על מנת לוודא כי הספק מילא אחר כל התחייבויותיו  המוצריםבדיקה מדגמית של 

שנבדקה על ידיה  המוצריםעל פי הוראות הסכם זה. מצאה המזמינה כי דוגמת  המוצריםלגבי 

אינה עומדת בדרישות המפרטים, או כי היא פגומה או בלתי ראויה לשימוש מסיבה אחרת, תהא 

 –שבו בוצעה הבדיקה האמורה )להלן  המוצריםשלוח המזמינה רשאית לסרב לקבל לידיה את מ

הפגומים"(. המזמינה תמסור הודעה על כך לספק, תוך ציון הסיבה לסירובה לקבלת  המוצרים"

 המוצריםהפגומים. הודיעה המזמינה כאמור, רשאית היא לדרוש מהספק לסלק את  המוצרים

, יפעל הספק, על חשבונו, לפי הפגומים ו/או לספק טובין אחרים במקומם. עשתה כן המזמינה

 הוראותיה. 

הפגומים, יחזיר הספק  המוצריםשילמה המזמינה לספק את התמורה, כולה או חלקה, בגין  8.2

למזמינה, מיד עם דרישתה הראשונה, את התמורה ששולמה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מזכויות 

 המזמינה, לרבות זכותה לקיזוז.

על ידי המזמינה או בתשלום תמורתם, כדי להוות ראיה  המוצריםלמען הסר ספק, אין בקבלת  8.3

לגבי טיבם, ולא יראו בפעולות האמורות משום ויתור מצד המזמינה על כל טענה או זכות העומדת 

או עמידתם בדרישות המפרט או לעניין הפרה  המוצריםלרשותה, לרבות לעניין טענות בדבר איכות 

 שנעשתה מצד הספק.

 ההסכם, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. סעיף  זה הינו מעיקרי

 

 איסור הסבה .9
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או להסב זכות מזכויותיו על פי הסכם  מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות 9.1

זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישור מראש ובכתב על ידי המזמינה. מוצהר 

ומוסכם בזה כי למזמינה הזכות להסב או להמחות זכויותיה על פי הסכם זה לאחרים, כולן או 

 מקצתן, ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 התחייבויות הספק .10

בהסתמך על הצהרותיו של הספק והתחייבויותיו על פי הסכם זה, המזמינה מוסרת בזה לספק  10.1

והספק מקבל על עצמו לבצע את העבודה באופן שתענה על צרכי המזמינה בהתאם למפרט ולהצעת 

 "(.מוצריםכמצוין במפרט )להלן: "ה מוצריםהספק, והוא מתחייב לספק למזמינה את ה

 .ועל פי ההזמנה שתוצא לו כמפורט במכרזאת הפנסים לספק  10.1.1

גם בהזמנה שתוציא לעמוד בלוח הזמנים ובמועדים הקבועים במפרט ואשר ייקבעו  10.1.2

  המזמינה.

 ודית של ההסכם.סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יס

 
 איסור ניגוד עניינים .11

הספק יימנע מכל עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם מתן השירות בהתאם  11.1

המכהנת בתקופת מתן השירותים על פי  לחוזה זה, ובין היתר יימנע ממתן שירות לסיעות הכנסת

 מכרז זה.

 כהפרה יסודית של ההסכם. סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב

 פיקוח, בקרה, דיווח ונהלי עבודה .12

מוסכם ומוצהר בזה על הצדדים כי במהלך ביצוע העבודה תלּווינה פעולות הספק בפיקוח ובבקרה  12.1

 מטעמה של המזמינה.

 כל צד ימנה ראש פרויקט שישמש גם כנציגו. 12.2

 "נציג המזמינה"(. –)להלן  ________נציג המזמינה יהיה  

 הספק יהיה מר/גב' ______________.נציג  

לנציג המזמינה סמכות מכרעת לקבוע אם העבודה בוצעה כראוי, עפ"י תנאי ההסכם, אם לאו.  12.3

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סמכויות נציג המזמינה מוגבלות בכל הקשור להגדלת היקף 

חייב את הצדדים התמורה הכספית כאמור בהסכם זה. כל הוראה שיש בה משום הגדלת התמורה ת

 רק משניתנה בכתב ונחתמה ע"י מורשי החתימה של המזמינה. 

 סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 ביטוח  .13

ועדת הבחירות  -ישראל  מדינת ולטובת לטובתו בזה המפורטים הביטוחים כל את ולקיים לבצע, מתחייב הספק

 הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים את, לועדת הבחירות המרכזית לכנסת המרכזית לכנסת, ולהציג

 -:להלן מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות כאשר הנדרשים והתנאים
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 מעבידים חבות ביטוח .1

 מדינת תחומי  בכל מעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את  יבטח הספק .א

  המוחזקים; והשטחים ישראל

הביטוח  ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000 -מסך יפחת לא האחריות גבול .ב

 ;(שנה)

 היה ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח .ג

 ;כמעבידם ויחשב

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, – ישראל מדינת את לשפות על פי הפוליסה יורחב הביטוח .ד

מעביד  הם נושאים בחבות כי כלשהי מקצוע מחלת/עבודה  תאונת קרות לעניין ונטען היה

 .ועובדיהם שבשירותו משנה קבלני הספק, קבלנים מעובדי מי כלפי כלשהם

 

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .2

שלישי   צד כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על החוקית אחריותו את יבטח הספק .א

 ;      המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל, ורכוש גוף

 (; שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 250,000 -מסך יפחת לא האחריות גבול .ב

 ;Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .ג

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,  .ד

 ועובדיהם; משנה קבלני

 הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי .ה

 ;הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי; .ו

שייחשבו  ככלועדת הבחירות המרכזית לכנסת  – ישראל מדינת את לשפות יורחב הביטוח .ז

 .מטעמו הפועלים וכל הספק מחדלי או/ו למעשי אחראים

 

 כללי .3

 
 -:הבאים התנאים הנדרשות, יכללו הביטוח פוליסות בכל     
 

ועדת הבחירות המרכזית  – ישראל מדינת: נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .א

 ;   לעיל השיפוי להרחבי בכפוף ,לכנסת

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

לחשב ועדת הבחירות  רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה כך ניתנה על

 ;המרכזית לכנסת
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 - ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .ג

 שגרם אדם יחול לטובת לא רשהוויתו ובלבד, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ועובדיהם

 ;  זדון כוונת לנזק מתוך

 כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הספק .ד

 ;הפוליסות תנאי פי על המבוטח על החובות המוטלות

 ;  הספק על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .ה

 כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .ו

ראשוני המזכה  ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים

 הביטוח; פי על הזכויות במלוא

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

 לעיל. כמפורט הכיסויים להרחבת בכפוף", ביט_________ )יש לציין שנה(

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. .ח

                                              
 על יומצאו, כאמורהביטוחים   קיום על בחתימתו אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי

 החוזה.  למועד חתימת לועדת הבחירות המרכזית לכנסת עד הספק ידי
    

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת,  – ישראל מדינת עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב הספק
 .הביטוח פוליסות את בתוקף להחזיק

 
 מדינת עם החוזה עוד כל ,בשנה שנה מדי ידו על תחודשנה הביטוח פוליסות כי מתחייב הספק

 פוליסות הביטוח את העתקי להציג מתחייב הספק .ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בתוקף – ישראל
חידושן לועדת הבחירות המרכזית  על בחתימת מבטחו אישור או המבטח י"ע וחתומות מאושרות המחודשות
 .        הביטוח תקופת תום שבועיים לפני המאוחר לכנסת לכל

       
    פי ועל דין פי על עליו החלה חובה מכל הספק את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין

 או כל זכות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת על – ישראל מדינת של כוויתור האמור את לפרש ואין החוזה
 .   זה חוזה פי ועל דין פי על להם סעד המוקנים

 

 שלבי הביצוע ומועדיהם  .14

 לתום  חשב הוועדה על החוזה עם הספק הזוכה ועדשל תקופת ההתקשרות תהא ממועד החתימה  14.1

 -ב "(, עם זכות ברירה למזמינה להארכת התקופהההתקשרות)להלן: "תקופת  שנים ממועד זה 5

למען הסר ספק כל הוראות . שנים נוספות לפי שיקול דעתה )להלן: תקופת ההתקשרות הנוספת( 5

 לא כל שינוי בתקופת ההתקשרות הנוספת.ההסכם יחולו ל

 הםמתחייב שלא לסטות מהוא ויספק את הפנסים בהתאם למפרט הטכני ובהתאם להצעתו הספק  14.2

אלא אם כן אישר לו זאת נציג המזמינה ובלבד שהספק פנה בכתב אל נציג המזמינה  םאו לשנות

ממנו לעמוד בלוח הזמנים  םלשם קבלת אישורו מיד לאחר שנוכח לדעת כי התעוררו קשיים המונעי

 .המקורי

יינתן בכתב ויתקבל רק אם נוכח נציג המפרט הטכני ו/או ההצעה אישור נציג המזמינה לסטייה מ 14.3

ספק את המוצרים המזמינה להנחת דעתו כי הספק עשה הכול, באופן סביר בנסיבות העניין, ל

 .האמורים בהתאם למפרט הטכני כאמור
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 הזמנים כמפורט במפרט חיונית וקריטית למזמינה. ידוע לספק כי עמידה בלוח  14.4

עמידה של הספק בהתחייבויותיו בכל הקשור -בכפוף לאמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזה כי אי 14.5

"פיגור"(, תיחשב להפרה יסודית  -בכל אחד מהמועדים הנקובים במפרט )להלן אספקת הפנסים ל

על פי דין או המפורטים בהסכם בקשר עם הפרתו  של ההסכם ותקנה למזמינה את כל הסעדים

 היסודית על ידי הספק.

 סעיף זה הוא מעיקרי ההתקשרות והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 זכות ברירה להזמנה חוזרת של השירותים .15

 
לוועדה תהיה שמורה זכות ברירה )אופציה(, להזמין מהספק שייבחר את אותם טובין, באותו היקף  15.1

במהלך תקופת , בכל מועד או בכל היקף אחר, פעם אחת או יותר ט במסמכי המכרזמפורכ

, בתמורה המוצעת בגין מכרז זה, כשהיא מוצמדת לפי ההתקשרות או תקופת ההתקשרות הנוספת

 .7.17.2תנאי ההצמדה לפי הוראת התכ"מ מס' 

 
 הבעלות בטובין  .16

שסופקו למזמינה על ידי הספק, יעברו לבעלותה ולחזקתה הבלעדית של המזמינה עם  המוצרים 16.1

אישור המזמינה, במקום שנקבע לכך בתעודת המשלוח שצורפה אליהם, על קבלתם. מובהר 

לא יעברו לבעלותה ולחזקתה של המזמינה, כל עוד לא אישרה  המוצריםומוסכם בזאת, כי 

של המזמינה, וכי כל עוד לא עברה הבעלות  במשרדיהים המזמינה את קבלתם, אף אם הם מצוי

והחזקה הבלעדית בטובין לידיה של המזמינה, יהא הספק האחראי הבלעדי לטובין ולכל אובדן או 

 נזק שיארע להם.

הספק יעביר את הבעלות בטובין לידי המזמינה, כשהיא נקייה מכל חוב, עיקול, שעבוד או זכויות  16.2

 מכל מין או סוג שהוא. צד ג' אחרות או נוספות 

 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 
 ערבות ביצוע  .17

להבטחת קיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה, ימסור הספק למזמינה, במעמד חתימת ההסכם,  17.1

בסכום למכרז,  0.6.1ערבות אוטונומית בלתי מותנית, בנוסח הערבות הבנקאית המצורף כנספח 

כשהיא פנסים לפי הצעת המציע, כולל מע"מ,  15,000מהיקף ההתקשרות לרכישת  %5 -השווה ל

"הערבות הבנקאית"(.  –הבנק או חברת ביטוח מורשית כדין, מוציא הערבות )להלן חתומה על ידי 

 שם המבקש בערבות הבנקאית יהיה שם הספק.

 ימים ממועד החתימה.  180-הערבות תעמוד בתוקף החל ממועד חתימת הסכם זה ועד ל 17.2

את תוך לפי דרישת המזמינה, יאריך הספק את תוקפה של הערבות הבנקאית, בהתאם לדרישה וז 17.3

)ארבעה עשר( ימי עבודה ממועד הדרישה. לא עשה כן, תהיה המזמינה רשאית לחלט את  14

 הערבות.
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המזמינה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, אם  17.4

הספק יפר תנאי מתנאי ההסכם וכן בכל מקרה בו רשאית המזמינה על פי ההסכם לגבות תשלום, 

 )שבעה( ימי עבודה.  7צוי או שיפוי מהספק ולאחר שנתנה לספק הודעה מראש של פי

חולטה הערבות הבנקאית, כולה או חלקה, על ידי המזמינה, ימציא הספק למזמינה ערבות בנקאית  17.5

)שבעה( ימי עבודה מיום  7לתקופה, בסכום ובתנאים זהים לערבות הבנקאית המקורית וזאת תוך 

 בנקאית. חילוטה של הערבות ה

במתן הערבות הבנקאית או בחילוטה אין כדי לגרוע באופן כלשהו מהתחייבויותיו של הספק, או  17.6

 מכל זכות או סעד אחר הנתונים למזמינה.

כל ההוצאות הכרוכות בערבות הבנקאית לרבות הוצאתה, גבייתה או חידושה, תחולנה במלואן על  17.7

 הספק ותשולמנה על ידיו. 

על ידי המזמינה לספק בכפוף לכך שהספק מילא את כל התחייבויותיו  הערבות הבנקאית תוחזר 17.8

 על פי ההסכם שמועד קיומן חל עד לאותו מועד. 

 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 
 

 אחריות, פיצוי ושיפוי .18

הספק יהיה אחראי לכל פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה או הפסד, שנגרמו לכל אדם, לרכוש או לגוף,  18.1

באופן ישיר או עקיף, עקב מעשה או מחדל של הספק או של מי מטעמו, לרבות עובדיו, שלוחיו 

ומועסקיו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה, או כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק על פי ההסכם 

י דין, לרבות מתן השירותים שלא בהתאם למפרט והפרה או פגיעה בפטנטים או בזכויות או על פ

 אחרות של צד שלישי כלשהו.

הספק יפצה את המזמינה או מי מטעמה, מיד עם דרישה ראשונה בכתב, על כל פגיעה, אובדן, נזק,  18.2

עמה, מיד עם הוצאה או הפסד שהספק אחראי להם כאמור לעיל, וכן ישפה את המזמינה או מי מט

דרישה ראשונה, בגין כל סכום ששילמו או שנדרשו או חויבו לשלם, בעקבות דרישה או תביעה 

שהוגשה נגדם ואשר האחריות בגינה מוטלת על הספק, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד. עם 

קבלת הדרישה או התביעה על ידי המזמינה, תמסור המזמינה לספק הודעה על כך ותיתן לספק, 

ככל שהדברים תלויים במזמינה, אפשרות להצטרף להליכים המשפטים ולהשתתף בניהול ההגנה 

מפני הדרישה או התביעה כאמור. המזמינה רשאית להטיל על הספק להתגונן מפני תביעה או 

דרישה כאמור, גם בשמה של המזמינה. במקרה כזה, ימסור הספק למזמינה דיווח שוטף על 

יגיע להסכם או פשרה עם התובע אלא בהסכמה מראש ובכתב של  התביעה או הדרישה, ולא

 המזמינה.

מובהר בזאת, כי התחייבויות הספק על פי סעיף זה תישארנה בתוקפן גם לאחר סיום הסכם זה,  18.3

 מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן.

 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 קבלן עצמאיהספק כ .19
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מוסכם ומוצהר כי הספק הינו קבלן עצמאי, ואין, ולא יהיו, בין הספק, עובדיו, שלוחיו וכל הבא  19.1

 מעביד.-מטעמו, לבין המזמינה או מי מטעמה, יחסי עובד

היה ועל אף האמור לעיל, ייטענו יחסי עובד ומעביד כאמור, וכתוצאה מכך יגרמו למזמינה או למי  19.2

או נזקים אחרים, הספק ישפה את המזמינה או את מי מטעמה, מיד עם מטעמה הוצאות כספיות 

 דרישה ראשונה, בגין כל הוצאה ונזק כאמור.

 סעיף זה, הינו מעיקרי הסכם זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 

 התמורה .20

וכן למילוי כל יתר התחייבויותיו של הספק על פי התנאים וההוראות  למוצרים שיספקבתמורה  20.1

שנתקבל על ידי המזמינה ושהמזמינה  מוצרהמפורטים בהסכם זה, תשלם המזמינה לספק עבור כל 

אישרה את קבלתו, את המחיר המפורט בטופס הצעת המחיר, המצורף למכרז והמהווה חלק בלתי 

 נפרד מהסכם זה.

גם אם לאחר מועד כריתתו של הסכם זה יחולו שינויים שאינם בשליטתו של  מחיר זה לא ישתנה, 20.2

הספק, לרבות שינויים בעלויות הכרוכות בייצורם ובהספקתם של השירותים ובכלל זה שינויים 

 בשכר עבודה ובמחירי חומרי גלם.

התמורה מהווה תמורה מלאה וסופית בגין מילוי כלל התחייבויות הספק, לרבות אספקת  20.3

רותים והיא כוללת את כל מרכיבי השירותים לרבות עלויות והוצאות הנובעות משירותי השי

הספק, תשלום שכר עבודה וזכויות לעובדיו ותשלומים לצדדים שלישיים, ובכלל זה עמלות, 

היטלים, מיסים ואגרות. הספק לא יהיה זכאי לתשלום תמורה וכספים נוספים כלשהם, למעט, 

סכם זה או אם יוסכם על כך מפורשות בין הצדדים, ובכתב. על אף האמור אם צוין כך מפורשות בה

 לעיל, על תשלום התמורה יתווסף מס ערך מוסף כדין כנגד חשבונית מס.

 התמורה תשולם לספק בכפוף לתנאים שלהלן: 20.4

בהגיע המועד לביצוע תשלום על פי הסכם זה, ובהתמלא התנאים לביצועו, יגיש הספק  20.4.1

 ום, בצרוף המסמכים הבאים:למזמינה דרישת תשל

 חשבון מפורט, המפרט את דרך החישוב של כל אחד ממרכיבי דרישת התשלום; (א

חשבונית ערוכה כדין ובה פירוט הסכומים שהמזמינה חבה לו על פי סעיף זה לעיל  (ב

 "דרישת תשלום"(. –)להלן 

דרישת התשלום תוגש לבדיקה ואישור על ידי המזמינה והגשתה הינה תנאי מוקדם  20.4.2

לביצוע התשלום על פי הסכם זה. כל עוד לא תוגש דרישת תשלום, על כל צרופותיה, לא 

 תתגבש זכותו של הספק לתשלום על פי הסכם זה.

המזמינה רשאית שלא לאשר לספק את דרישת התשלום, כולה או חלקה, אם מצאה,  20.4.3

לאחר בדיקת הדרישה, כי הספק אינו זכאי לתשלום כפי שהתבקש על ידו. אישרה 

המזמינה את דרישת התשלום בחלקה, יגיש הספק, לאחר שיקבל הודעה מהמזמינה בדבר 

שיעור התשלום שאושר, דרישת תשלום מתוקנת, בצרוף חשבונית ערוכה כדין, כשהיא 

רישת תשלום מתוקנת"(, והתשלום "ד –מתייחסת לסכום שאושר לתשלום בלבד )להלן 

יבוצע על פי דרישת תשלום מתוקנת זו. אין בהגשת דרישת תשלום מתוקנת כאמור, כדי 
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לשלול מן הספק את הזכות לחלוק על החלטת המזמינה לאשר רק חלק מדרישת התשלום 

 המקורית.

 במקרה של חילוקי דעות בין הספק למזמינה לגבי התשלום, לא יפסיק הספק את מתן 20.4.4

שירותיו על פי הסכם זה, ולא יהיה בכך כדי לעכב או להשעות כל התחייבות אחרת של 

 הספק על פי הסכם זה.

 סעיף קטן זה הוא מעיקרי ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

אושרה זכאותו של הספק לתשלום על פי דרישת תשלום או דרישת תשלום מתוקנת,  20.4.5

)שלושים( יום מתום  30את התשלום המגיע לספק בתוך  שהוגשה על ידו, תשלם המזמינה

החודש בו הוגשה דרישת התשלום, בצרוף כל המסמכים הנדרשים כאמור )תנאי שוטף + 

 (. התשלום יבוצע ישירות לחשבון בנק עליו יודיע הספק למזמינה בכתב.30

ש חיוב המזמינה בעניינים הנוגעים לתמורה ולהיקף ההתקשרות, יהיה אך ורק מרא 20.4.6

ובמסמך בכתב, החתום על ידי מנכ"לית ועדת הבחירות או המשנה למנכ"לית ועדת 

הבחירות, ביחד עם חשבת ועדת הבחירות )שני חותמים(. כל הוראה שיש בה כדי להשפיע 

על התמורה או על היקף ההתקשרות אשר לא ניתנה במסמך בכתב כאמור, לא תחייב את 

ה, ואם פעל לפיה לא יהא זכאי לכל תמורה המזמינה והספק לא יהא רשאי לפעול לפי

 שהיא בקשר לכך.

)שלושים( יום לאחר המועד המיועד  30איחור של המזמינה בתשלום, שאינו עולה על  20.4.7

לתשלום, לא יהווה הפרה של הסכם זה. הספק יהיה זכאי בגין תקופת האיחור כאמור 

ד לתשלום על פי לתוספת הפרשי הצמדה למדד, ככל שתחול עליה במדד מהמועד המיוע

יום, יהיה הספק זכאי, בנוסף  30הסכם זה ועד למועד התשלום בפועל. עלה האיחור על 

להפרשי ההצמדה, גם לריבית פיגורים בשיעור ריבית הפיגורים הנקבעת על ידי החשב 

 הכללי במשרד האוצר, ולסעד זה בלבד.

 הפרות ותרופות .21

 . 1970 -תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א על הפרת הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים ) 21.1

 :הפרות יסודיות 21.2

כל אחד מהמקרים המפורטים להלן ייחשב כ"הפרה יסודית" של הסכם זה, כמשמעותו של מונח 

 : 1970-זה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

י אי קיום של הוראה מהוראות הסכם זה, אשר נקבע לגביה שהינה מעיקרי ההסכם, וכ 21.2.1

 הפרתה תהווה הפרה יסודית. 

אי קיום של הוראה מהוראות הסכם זה, אף אם לא נקבע לגביה שהינה מעיקרי ההסכם,  21.2.2

 אשר לא תוקן בתוך המועד שנקבע לכך בהודעה שמסר הצד הנפגע לצד המפר. 

 הפסקת התקשרות מיידית על ידי המזמין: 21.3

 חד או יותר מן המקרים הבאים:המזמין יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם זוכה בהתרחש א

 אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע לספק. 21.3.1

 יובהר, כי במקרים המפורטים לעיל על הספק להודיע מיידית למזמין בדבר מינוי כאמור.

 אם ימונה כונס נכסים זמני או כונס נכסים קבוע לעסקי או רכוש הספק. 21.3.2
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 יובהר, כי במקרים המפורטים לעיל על הספק להודיע מיידית למזמין בדבר מינוי כאמור.

 אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק. 21.3.3

 יובהר, כי במקרה המפורט לעיל, על הספק להודיע מיידית למזמין בדבר מתן צו כאמור.

 ימים. 30אם הפסיק הספק לנהל את עסקיו לתקופה העולה על  21.3.4

 וע הסכם ההתקשרות.אם הסתלק ספק מביצ 21.3.5

 אם הספק קיים אחד או יותר מהתנאים הבאים, במהלך תקופת ההתקשרות: 21.3.6

 שאינו עומד בדרישות בהתאם לתנאים המפורטים במכרז. מוצרסיפק  .18.3.6.1

 הפעיל קבלן משנה מבלי שקיבל אישור לכך מראש ובכתב מהמזמין. .18.3.6.2

 למכרז. 0.6לא עמד באילו מהתנאים המפורטים בסעיף  .18.3.6.3

 :תרופות ופיצויים מוסכמים 21.4

במועד,  המוצריםהפר או צפוי להפר הספק את התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות אי אספקת 

 תהיה המזמינה רשאית, מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר הנתונים לה:

 לבטל את ההזמנה נשוא ההפרה; 21.4.1

הספק בעלות  שלא סופקו על ידי הספק מספק אחר, ולחייב את המוצריםלרכוש את  21.4.2

אצל הספק האחר לבין מחיר השירותים על פי ההסכם  המוצריםההפרש בין מחיר 

)חמישה עשר אחוזים( מערך השירותים  15%בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של 

 שנרכשו אצל ספק אחר.

הפר או צפוי להפר הספק הסכם זה הפרה יסודית, תהיה המזמינה זכאית לדרוש מהספק,  21.4.3

ש"ח )עשרים וחמישה אלף שקלים  25,000ללא הוכחת נזק, תשלום בסך כפיצוי מוסכם 

"הפיצוי  –חדשים, צמוד לעליה במדד לעומת המדד הידוע במועד חתימת ההסכם )להלן 

 המוסכם הקבוע"(. 

)שבעה( ימים ממועד קבלת דרישה בכתב  7הספק ישלם למזמינה את הפיצוי המוסכם כאמור תוך  21.5

 על כך מאת המזמינה.

ות, לרבות זכות הקיזוז וחילוט הערבות הבנקאית, וכל הפעולות שהורשה המזמין בהסכם התרופ 21.6

זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי 

 לשלול את זכותו של המזמין לכל סעד או תרופה בהתאם למכרז, הסכם זה או לפי כל דין. 

ם, כי סך הפיצויים המוסכמים האמורים לעיל, נקבע על ידיהם לאחר הצדדים מצהירים ומאשרי 21.7

הערכה שקולה וזהירה של הנזקים הצפויים להיגרם למזמינה כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק, 

וכי אין בדרישתם על ידי המזמינה או בתשלומם על ידי הספק כדי לגרוע מהתחייבויות הספק או 

 ה, על פי הסכם זה ועל פי דין.מכל זכות או סעד הנתונים למזמינ

 :ביטול ההסכם 21.8

הפר צד להסכם זה את ההסכם הפרה יסודית, יהיה הצד השני זכאי לבטל את ההסכם לאלתר 

בהודעה בכתב, מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לו. זכות זו לביטול ההסכם תעמוד 

 נסיבות שאינן בשליטת המזמינה.ב המוצריםלמזמינה גם בכל מקרה שבו ימנע מהספק לספק את 
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 סודיות .22

הספק מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע שיגיע לידיו או לידי עובדיו בקשר לביצוע הסכם  22.1

זה, לא לעשות כל שימוש במידע כאמור, במישרין או בעקיפין, בין על ידיו ובין באמצעות כל גורם 

זה ולנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי אחר, אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם 

למנוע הגעת מידע כאמור לידי צד שלישי. כמו כן, מתחייב הספק להביא סעיף זה לידיעת עובדיו 

 ידיהם.-הרלוונטיים ולדאוג לביצועו על

פה, בכתב, במדיה מגנטית או בכל צורה אחרת, בין שהוא -בסעיף זה, "מידע", לרבות מידע בעל 22.2

על פי דין ובין שלא, הקשור בהסכם זה, במזמינה, בפעילותה, בתאגיד קשור נחשב לסוד מסחרי 

למזמינה או במי ממנהליה, עובדיה או שלוחיה, אשר נמסר לספק על ידי המזמינה או הגיע לספק 

 במסגרת הסכם זה.

 סעיף  זה הינו מעיקרי ההסכם, והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 

 עיכבוןהיעדר זכות  .23

 מוצריםלספק או למי מטעמו לא תהא זכות עיכבון כלפי המזמינה או מי מטעמה, לרבות לגבי ה 23.1

והמבלטים, וכן לגבי מסמכים או נכסים אחרים, הקשורים לאספקת השירות או השייכים 

 למזמינה, או למי מטעמה. 

 
 ויתור, ארכה או הקלה .24

למשנהו במקרה מסוים, לא יהוו תקדים  ויתור, ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד להסכם זה 24.1

למקרה אחר, ולא יהיה תוקף לוויתור, ארכה או הקלה אלא אם נעשו בכתב. עיכוב או השהיה 

במימוש או בהפעלת זכות על ידי צד להסכם, לא יחשבו כוויתור מצדו על זכויותיו והוא יהיה רשאי 

 לממשן בכל עת שימצא לנכון.

 

 תיקון ושינוי ההסכם .25

או תיקון של הסכם זה יהיה תוקף רק אם נעשו בכתב, ונחתמו על ידי מורשי החתימה  לשינוי 25.1

 מטעם שני הצדדים.

 

 סמכות שיפוט .26

הסמכות הבלעדית לדון בכל שיתעורר בין הצדדים בכל הקשור בהסכם זה, תהא נתונה לבתי  26.1

 המשפט בירושלים בלבד, לפי סמכותם העניינית. 

 

 כתובות הצדדים והודעות .27

כתובות הצדדים הינן כמפורט בראש הסכם זה, בכפוף לכל שינוי בה, שהודעה בכתב עליו נמסרה  27.1

לצד האחר בדרך המפורטת בהסכם זה. כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו לכתובתו האמורה 

)שבעים ושתיים( שעות מעת  72כעבור  -יראוה כאילו הגיעה לתעודתה: אם נשלחה בדואר רשום 

ביום העסקים שלאחר יום משלוחה,  -ואר בישראל; אם נשלחה בפקסימיליה מסירתה במשרד ד
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באם קיים בידי השולח אישור על העברה תקינה של ההודעה במלואה; אם נמסרה בכתובתו של 

 בעת מסירתה כאמור.  -הצד הרלוונטי ביד 

 

 

 לראיה באו הצדדים על החתום:

 

 הספק  המזמינה

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, _______ עו"ד, מאשר/ת בזאת, כי ביום _______, נחתם ההסכם דלעיל בפני על ידי 

________________ )נושא/ת ת.ז. מס' -____________ )נושא/ת ת.ז. מס' _____________( ו

______________(, אשר הינם מורשי החתימה והמוסמכים כדין לחתום על ההסכם דלעיל בשם 

(, וכי חתימתם מחייבת את הספק לכל דבר ועניין בקשר עם ההסכם "הספק" -____ )להלן _____________

דלעיל. כמו כן, הנני לאשר, כי הספק קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי מסמכי היסוד שלו ועל פי כל דין, 

 תחייבותו לבצעו בהתאם להוראותיו.לצורך התקשרותו בהסכם דלעיל וה

 

 

 _______, עו"ד
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 אישור עריכת ביטוחים -ביטוחים נדרשים  -להסכם  1נספח 

 
 
 

 לכבוד
 לכנסת המרכזית הבחירות ועדת

 גוריון, ירושלים-דוד בן קרית, 2הכנסת, רח' קפלן  משכן

 ישראל  מדינת

 
 .,נ.ג.א
  

 ביטוחים קיום אישור  :הנדון
 
 

 "( הספק" להלן:__________)____________________ למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו

בגין אספקת פנסי עששית ________________  יום עד_______________  מיום  הביטוח לתקופת

ועדת הבחירות  – ישראל עם מדינת מכרז וחוזה פי על, לקלפיות לועדת הבחירות המרכזית של הכנסת

                                                      :להלן המפורטים הביטוחים את המרכזית לכנסת, 

 
 מעבידים, פוליסה מס'________________ חבות ביטוח

 .  המוחזקים והשטחים  ישראל מדינת תחומי בכל עובדיו כלפי החוקית אחריותו .1

 .(שנה)  הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000 -מסך יפחת לא האחריות גבול .2

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

 כמעבידם. 

 היה, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת – ישראל מדינת את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .4

 מי כלפי כלשהם מעביד הם נושאים בחבות כי כלשהי מקצוע מחלת/עבודה תאונת קרות לעניין ונטען

 .         ועובדיהם שבשירותו משנה קבלני קבלנים, ,הספק מעובדי

 

 שלישי, פוליסה מס'________________ צד כלפי אחריות ביטוח

 ורכוש בכל גוף נזקי בגין, ישראל מדינת דיני פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותו .1

 המוחזקים. והשטחים ישראל מדינת תחומי

  .(שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 250,000 -מסך יפחת לא האחריות גבול .2

 .Cross Liability - צולבת אחריות סעיף נכלל בפוליסה .3

 הרמה ורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירימהביטוח  .4

 בוטל.ממכל סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא 

 משנה  קבלני, קבלנים של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .5

 ועובדיהם. 
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 שלישי.   צד רכוש ייחשב ישראל מדינת רכוש .6

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ככל  – ישראל מדינת את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .7

 .  מטעמו והפועלים הספק מחדלי או/ו למעשי אחראים שייחשבו

 
 כללי

 
 :הבאים התנאים הביטוח, נכללו בפוליסות

 
, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת – ישראל מדינת: נוספים כמבוטחים התווספו המבוטח לשם .1

   לעיל. השיפוי להרחבי בכפוף

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

 לחשב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.  רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת ידינו הודעה על

ועדת  - ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותרים אנו .3

 כוונת לנזק מתוך שגרם אדם יחול לטובת לא רשהוויתו ובלבד, הבחירות המרכזית לכנסת ועובדיהם

   זדון. 

 החובות כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח  דמי לתשלום כלפינו בלעדית אחראי הספק .4

 .הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות

 .הספק על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .5

 קיים כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .6

 המזכה במלוא ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח

 .הביטוח פי על הזכויות

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

 כמפורט לעיל. הכיסויים להרחבת בכפוף ",___________ )יש לציין שנה(

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. .8

            
המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה ובלבד שאין  הבכפוף לתנאי וסייגי הפוליס

 ת.והמקורי ותבשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליס

 
 ,רב בכבוד                                                                                       

 
                                                                    ___________________________ 

 המבטח וחותמת  המבטח מורשה חתימת______________                        תאריך
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