רשות העתיקות
מכרז מס' 08/17
הזמנה להציע הצעות לפיתוח תכניות ועזרי הדרכה לסדנאות חפירה
ארכיאולוגית

.2

פירוט מלא של תנאי ההתקשרות לביצוע השירותים יימצא בנוסח החוזה ובנספחיו
ובכל מקרה של סתירה בין תנאי המכרז לבין תנאי החוזה בכל הנוגע לתנאי ההתקשרות
עם מקבל ההרשאה ,גוברים תנאי החוזה .

.3

על המציע לקרוא את מסמכי המכרז ,לרבות החוזה וכל התחייבויותיו על פיהם ,ובעצם
הגשת הצעתו במכרז תחשב כמי שקראם ,הבינם והסכים לכל האמור בהם.

טה
טיו

.1

רשות העתיקות )להלן" :הרשות"( מעוניינת לקבל הצעות לפיתוח סדרה של ערכות
הדרכה ,עזרים ,הפעלות ומשחקים שישולבו בסדנאות חפירה ארכיאולוגית
שמתקיימות במסגרת פעילות הנחלה של רשות העתיקות) ,להלן" :השירותים"(,
הכול בהתאם לתנאי המכרז והחוזה המצורף למכרז זה ונספחיו המהווים חלק בלתי
נפרד ממנו )להלן" :החוזה"(.

רשות העתיקות ומטרות המכרז – רקע כללי
.4

רשות העתיקות הינה תאגיד סטטוטורי שהוקם על פי דין ותפקידה לטפל בכל ענייני
העתיקות בישראל ,לרבות עתיקות תת-ימיות.

.5

רשות העתיקות מקיימת פעילות חינוכית נרחבת בסדנאות חפירה ארכיאולוגית ולימודי
ארכיאולוגיה במסגרת העשרה בית ספרית ,כחלק מחזון הנחלת הארכיאולוגיה
והמורשת לציבור ובעיקר לילדים ונוער.

.6

מהות הפרויקט :פיתוח סדרה של ערכות הדרכה ,עזרים ,הפעלות ומשחקים שישולבו
בסדנאות חפירה ארכיאולוגית שמתקיימות במסגרת פעילות הנחלה של רשות
העתיקות.
קהל היעד הנבחר – בני נוער – כיתות ח' ומעלה עד מבוגרים.
הזמן והמקום – לפני ,אחרי ובמהלך סדנת חפירה בשטח.

.7

ההצעה תכלול פיתוח ועיצוב תהליך ,החל משלב התחקיר ועד מוצר עיצובי מוגמר בשלב
הכנה להפקה.
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.8

רשות העתיקות שומרת לעצמה את הזכות להפיק את חומרי ההדרכה באמצעות חברות
אחרות ,הכל בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה המקצועי.

.9

זכויות היוצרים לערכות ההדרכה ,העזרים ,ההפעלות והמשחקים שיפותחו על ידי
הזוכה במסגרת מכרז זה ,יהיו בידי רשות העתיקות ויהיו לקניינה הבלעדי לאחר
תשלום מלוא התמורה לזוכה.

.10

למען הסר ספק ,רשות העתיקות תהא רשאית להשתמש בכל ערכות ההדרכה והעזרים,
החומרים ,המשחקים שיפותחו בכל עת ובכל זמן ולזוכה לא תהא כל טענה או דרישה
או זכות תביעה בגין זכות יוצרים כלפי הרשות.

טה
טיו
ההתקשרות  -נשוא המכרז
.11

השירותים כוללים – מצגת מבוא לחפירה; מצגת הכנה למורים ולצוות החינוכי כולל
שיעור מבוא שיועבר על ידי המורה; ערכת הדרכה ניידת )ציר זמן ,תל ארכאולוגי,
חידושים טכנולוגיים בשירות הארכאולוגיה ,משחק תחרותי בנושא כתב ,רפאות
וחרסים ,משחק קבוצתי סביב שטיח ענק וכרטיסיות הפעלה לסיכום או כפתיחה(.

.12

מאפיינים ודרישות ייחודיות של הפרויקט :התאמה להדרכת שטח ,קומפקטיות,

ניידות ,עמידות ,קלות תפעול ונוחות למדריך ,הפוגה וחוויה ,אסתטיקה ושפה ויזואלית
מושכת שמתחברת לעולם הנוער .חיבור רגשי לצד למידת תוכן.

.13

על החברה והעזרים לעמוד בתנאים הבאים:

א.

ב.

ג.

ד.

ה.
ו.

ז.

תכנון ייחודי תוך התאמה לצרכי הלקוח ,איפיון ועיצוב תלת-ממד ודו-ממד ברמה
אמנותית ואסתטית גבוהה ביותר .מוצרי הדרכה המדברים בשפה ויזואלית אסתטית
ומושכת ,המותאמת בצורה אופטימלית למודרכים ולתנאי השטח.
מומחיות וניסיון רב שנים בפיתוח אביזרים ועזרים ניידים ללימוד והדרכה בתנאי שטח
ובתנאי חוץ.
מומחיות בהתאמה תרבותית ומגזרית :שילוב של ניסיון בתחום השיווק והפרסום עם
יכולת וניסיון בתחום החינוך וההדרכה מאפשר פנייה למגזרים וקהלי יעד שונים בצורה
ממוקדת ,מדויקת ונכונה ,כולל תרגום לשלוש שפות :עברית ,ערבית ,אנגלית .התאמה רב
גילאית ורב מגזרית.
עיצוב ותכנון מודולרי :תכנון ופיתוח חכם וגמיש ,שמאפשר להוסיף ,לעדכן ולהחליף
תכנים לאורך זמן ,תוך שמירה על ליבת משחק/פעילות אחידה.
שילוב אופטימלי של ניסיון ומומחיות בתחומי ההדרכה והעיצוב.
ניסיון רחב בעבודה עם קהל בני נוער ומבוגרים :כולל פיתוח לומדות ,ערכות הדרכה
והפעלה גם לסטודנטים ,עובדי חברות הייטק ,מזכירי ועדת הבחירות של הכנסת ועוד.
ייחודיות ,חדשנות ,חד פעמיות :כל פיתוח שמבוצע הוא חד פעמי ,ייחודי וחדשני ,ומתבצע
בהתאמה מרבית ללקוח ,לדרישותיו ולצרכיו.
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ח .התמחות בתפר שבין פעילות חוץ בית ספרית ופעילות בשעות הלימודים :התמצאות בשפה
החינוכית ובדרישות מערכת החינוך ,היכרות מקיפה עם מורים ,תלמידים ובתי ספר מחד
ועם תנועות וארגונים בלתי פורמליים מאידך.
ט .ניסיון עשיר בהובלת תהליכי פיתוח חינוכי חוצי ארגון :בשיתוף מומחים ויועצים שאין
להם זיקה לחינוך ,תוך שיתוף ורתימה של צוותי הדרכה ורכזים ,כולל שותפות בתהליך
ההטמעה ,הקמת קבוצות מיקוד ,ניהול וליווי פיילוטים ומענה מתמשך לצרכי מערכת
ההדרכה הארגונית.

.15

למען הסר ספק יובהר ,כי הרשות רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את מועד
ההתקשרות או לשנות את מסגרת הזמנים .המציעים מוותרים על כל טענה מכל מין
בקשר לכך כלפי הרשות.

.16

תקציב :

טה
טיו

.14

תקופת ההתקשרות – עד  8חודשים מיום חתימת החוזה.

הרשות תקציב לפיתוח הפרויקט סך של עד ) ₪ 80,000שמונים אלף  (₪לא כולל מע"מ.
)להלן" :התקציב"( .המציע יגיש לרשות במסגרת הצעתו במכרז ,את אופן חלוקת
התקציב.

.17

יובהר ,כי התקציב הינו סופי ומוחלט ,ובשום מקרה הרשות לא תגדילו .למען הסר ספק,
תקציב פיתוח הפרויקט ,כולל את כל העלויות מכל מין ומין שהוא הכרוכות בפיתוח,
לרבות התמורה לה זכאי המפיק עבור פיתוחו.

.18

יובהר בהקשר זה ,כי הצעות המציעים במכרז ,יבחנו וינוקדו על פי איכות ההצעה
ואיכות המציעים ,כמפורט להלן ,ועל בסיס ההנחה מהתקציב שתוגש במסגרת ההצעה.

.19

לא יהיה זכאי הזוכה לקבל מהרשות כל תשלום או טובת הנאה אחרת בקשר לפיתוח
הפרויקט .מובהר ,כי הרשות לא תשלם לזוכה או לכל צד ג' מטעמו או ספק או גוף שיפעל
מטעמו ו/או בקשר אליו תשלום ו/או הוצאה כלשהיא נוספת ,והאחריות הבלעדית לכך
תהיה של המציע הזוכה.

.20

מובהר ,כי הרשות לא תאפשר שהתכנים שיופקו יכללו מסרים מיניים ,מסרים המזיקים
לבריאות כגון סיגריות וטבק ,סמים ,ממריצים וכדומה ,שימוש באלכוהול ,מסרים
פוליטיים למיניהם וכדמ'.

.21

תכנית פיתוח התכניות ועזרי ההדרכה :על המציע להגיש במסגרת הצעתו למכרז,

תכנית רעיונית המוצעת על ידו הכוללת את כל הפרטים וההיבטים המתייחסים לפיתוח
העזרים לרבות התוכניות שיכלולו:
א .תכניות :פירוט התכניות והעזרים המוצעים
ב .הגשת פירוט תקציבי ואופן חלוקת התקציב
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ג .הצעת שיטת עבודה ,לרבות לוח זמנים.
ד .פירוט ניסיון המציע והצוות המקצועי המוצע מטעם המציע
ה .רשימת ממליצים
.22

תנאי ההתקשרות המחייבים הם התנאים המפורטים בחוזה ההתקשרות המצורף
למכרז זה ,ובכל מקרה של סתירה בין תנאי המכרז הכלליים לבין תנאי החוזה בכל
הנוגע לתנאי ההתקשרות עם הזוכה ,גוברים תנאי החוזה.

כללי

טה
טיו

 .21מובהר בזאת ,בין היתר ,כי:

 .21.1הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

 .21.2הרשות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה ,לבדוק את ההצעות שהוגשו ,לפסול או לדחות
הצעות ,להזמין מציע טרם בחירת ההצעה הזוכה כדי לדרוש ממנו פרטים ו/או הבהרות
ביחס להצעתו ,ו/או פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה .כן רשאית
הרשות לברר אצל גורמים אחרים עימם התקשר המציע להפעלת עסק מסוג העסק נשוא
מכרז זה ו/או ברשויות ציבוריות בהן היה מעורב בהפעלת עסקים כלשהם ,פרטים מכל
סוג שהוא ,לרבות בדבר טיב השירות של המציע ו/או בדבר ניסיונו ו/או כושרו לביצוע
התחייבויותיו כנדרש על פי מכרז וחוזה זה ,במיומנות ובאיכות גבוהים .הרשות תהא
רשאית לבחור את ההצעה המתאימה ביותר ,או לבחור כמה הצעות מתאימות ו/או שלא
לבחור כל הצעה שהיא.

 .21.3הרשות תהיה רשאית לערוך את כל הבדיקות הנדרשות לשם בחינת איכות המציע
והערכתו ,לרבות פניה לממליצים ,עריכת ראיונות למציע ולכוח האדם המוצע על-ידו,
הכול על פי שיקול דעת הרשות.

 .21.4הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או שלא לקבל כל הצעה שהיא
ו/או לערוך מכרז חדש בין בנוסח זהה ובין בנוסח שונה ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי
והבלתי מסויג ,ולמשתתפים לא תהא כל טענה ,דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא,
כנגד הרשות מי מטעמה ו/או צד ג' בגין כך.

 .22בהשתתפותו במכרז מצהיר ומסכים המציע כי לא יהיו לו בשום מקרה כל טענות ותביעות,
כספיות או אחרות ,בקשר למכרז והשתתפותו בו או בגין ההחלטה בו ,ולא יהיה זכאי לכל
פיצוי או השבה מהרשות ,לרבות בגין הוצאותיו להכנת ההצעה למכרז זה.
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 .23אם יינקטו הליכים משפטיים בקשר להתקשרות במכרז זה וכתוצאה מכך תעוכב ההתקשרות
עם מי מהמציעים ו/או תבוטל ,מתחייבים המשתתפים שלא לתבוע את הרשות בגין כך ,אף
אם יבטל בית משפט מוסמך התקשרות כלשהי של הרשות עם מי מהמציעים ,ובלבד שכל
החלטה שנתקבלה על ידי הרשות בקשר לכך ,נעשתה בתום לב.
 .24המציע יהא אחראי לבדיקת תנאי המכרז ,לרבות פרטי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי הקשור
אליה ,ובכלל זה על המציע לערוך את כלל הבדיקות האפשריות וכן כל פרט נוסף הדרוש לצורך
קיום השתתפותו במכרז והתחייבויותיו על פיו.

טה
טיו

 .25בהגשת הצעתו ,מצהיר המציע שכל פרטי המכרז ,החוזה ונספחיו ,ותנאיהם ידועים ומובנים
לו והוא מסכים להם ,ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או אי גילוי ו/או טעות ו/או אי התאמה.

 .26כל המסמכים המצורפים למכרז זה הם רכושה הבלעדי של הרשות ,ונמסרים למציע לצורך
הגשת הצעתו למבחן הצעות זה בלבד .אין להעתיק ו/או לעשות כל שימוש אחר במסמכים
אלו ,לרבות לא באוגדן אשר בו רשאי המציע לעיין.

 .27הגשת טפסי ההצעה ,על נספחיה לרבות החוזה על נספחיו ,כשהם חתומים כנדרש ,יהווה
הסכמה מצד המציע לכל התנאי ההתניות וההוראות המופיעים במסמכי המכרז ונספחיו,
לרבות התקשרות בחוזה עם הרשות ,לפי שיקול דעתה.

 .28כל טענה בדבר אי התאמה ,ו/או שגיאה ו/או אי הבנה או אי הסכמה לתנאי המכרז לא תתקבל
לאחר הגשת ההצעה ו/או לאחר תום המועד להגשת הצעות ,לפי המוקדם מבניהם .ובעצם
הגשת הצעתו ,מסכים המציע לכל התנאים והאמור במכרז ובחוזה ,על נספחיה ולהתקשרותו
עם הרשות במקרה שבו תיבחר הצעתו כזוכה.
 .29המציע רשאי לפנות בכתב בלבד לגב' חנה ארז בדוא"ל hannah@israntique.org.il :עד
לתאריך  08/06/2017בשעה  12:00בשאלות ו/או בקשות להבהרה בכל סתירות ,אי התאמות
או חוסר בהירות שמצא ,אם מצא ,במסמכי המכרז ,או יתעורר ספק כלשהו בכל הנוגע לסעיף
או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז ,בהתאם למועד הנקוב במכרז זה .בחלוף
המועד הנ"ל לא תתקבלנה שאלות נוספות ,אלא עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות.

 .30הרשות רשאית ,בכל עת טרם המועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס במסמכי המכרז,
לרבות בחוזה ונספחיו ,שינויים ותיקונים מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח למקבלי מסמכי
המכרז ,מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז ,זאת לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,וללא תלות ו/או זיקה לשאלות המציעים.
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 .31ההבהרות ,השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,ויובאו בכתב
לידיעתם של כל המשתתפים במכרז באמצעות דואר אלקטרוני ,לפי הכתובות שנמסרו על
ידם.

 .32מובהר בזה ,כי הפרשנות המחייבת והסופית לגבי עניינים שהועלו על-ידי המשתתפים כאמור
לעיל ,תיקבע על-ידי הרשות ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,כי אך ורק מסמכי ההבהרות
מחייבים לעניין מכרז זה ,וכי על המציעים לצרפם להצעתם ,כשהם חתומים על-ידיהם.
 .33הרשות שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון כלל בהצעות שלא הוגשו בהתאם למסמכי
המכרז.

טה
טיו
 .34הרשות תהא רשאית לבחון את יכולתו הפיננסית ואת כושרו של המציע ,ואת כוח האדם
והמשאבים העומדים ברשותו לצורך בחינת עמידתו בתנאי המכרז והחוזה.

 .35המציעים מתחייבים בזאת לשמור בסוד כל מידע שיימסר ו/או שייודע להם לשם ביצוע
ההתחייבויות בהתאם למכרז וחוזה אלו ולא לפרסם המידע הנ"ל ,להעבירו או להביאו
לידיעת אחר ,בכל צורה שהיא ,הן במשך כל תקופת ההתקשרות החוזית בין הצדדים והן
לאחר סיומה.

 .36למניעת כל ספק ,מובהר בזאת כי הזמנה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,ואולם
ברור כי ההצעה מופנית לכל אחד ואחת.

 .37רשאים להגיש הצעות מציעים העונים על כל הדרישות המקדמיות המצטברות ( תנאי סף,
כדלקמן:
א.

המציע יחתום על הצהרת המציע ועל שמירה על סודיות )נספח א'(.

ב.

המציע ,או מי מבעליו ,לא הורשע בפלילים או שחלפו לפחות  11שנים מיום מתן גזר הדין,
בעבירות נגד בטחון המדינה ,ו/או על פי חוק העונשין ,תשל"ז 1977-כנגד גופו של אדם
ו/או בעבירות מוסר ו/או בעבירות רכוש ו/או בעבירות שיש עימן קלון ו/או בעבירות
הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג המכרז) .נספח ב'(

ג.

התקיימו במציע תנאי סעיף  2ב )ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-לפיהם

לפחות שנה קודם למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,לא הורשע המציע או מי
מטעמו ,ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או שכר מינימום) .נספח ג'(
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ד.

המציע סיפק שירותי פיתוח עזרי הדרכה דומים במהלך השנים  2013-2016מסוג העזרים
נשוא המכרז עבור שלושה גופים לפחות ,שאחד מהם לפחות הינו גוף ציבורי) .נספח ד'(
"גוף ציבורי" הינו גוף שחל עליו חוק חובת המכרזים או רשות מקומית.

ו.

המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה
וחוק מס ערך מוסף ,או שהוא פטור מלנהלם .

ז.

המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ,ולדווח למנהל המכס והמע"מ על
עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף .

ח.

המציע מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות יהיה מבוטח בחברת ביטוח בעלת מוניטין
בישראל.

ט.

המציע יציין שמות ממליצים משלושה גופים לפחות ,שאחד מהם הינו גוף ציבורי
כהגדרתו לעיל ,שלהם סיפק המציע בין השנים  2012-2016שירותי פיתוח עזרי הדרכה.

טה
טיו

ה.

לא עומדות כנגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ,תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים
הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים ו/או לצווי פינוי .

)נספח ה'(

י.

המציע יצרף פרופיל החברה ,התשתית הארגונית שלו וכח האדם המועסק על ידו ,לרבות
הכשרתם ,כישוריהם וניסיונם המקצועי ,ו/או כל מידע אחר לשיקול דעת המציע המלמד
על כישוריו ו/או ניסיונו.

אופן הגשת ההצעות:
.38

מסמכי המכרז ישלחו למציעים ,על פי בקשתם ,בדוא"ל ,ללא תמורה.

 .39המציע יגיש לרשות את כל מסמכי המכרז שהם חתומים בכל עמוד ועמוד ,על ידי מורשי
החתימה מטעמו ולאחר אימות החתימה במקומות הדרושים לכך על ידי עורך דין .לעניין זה,
מסמכי המכרז לרבות הנספחים ,השינויים והתיקונים ככל שנעשו על ידי הרשות כאמור,
ולרבות המסמכים אותם הוא נדרש לצרף להצעתו.
 .40את ההצעה יש למסור בהפקדה ידנית בלבד בתיבת המכרזים שבמשרדי הרשות ,במוזיאון
רוקפלר ,ירושלים ,במעטפה סגורה ,כאשר למעט המילים "מכרז פיתוח עזרי הדרכה – מכרז
מס'  ,"08/17לא יופיע על גבי המעטפה כל כיתוב שהוא ו/או סימן זיהוי של המציע .ההצעה
תופקד בתיבת המכרזים לא יאוחר מהשעה  12ביום ה'  .15/06/2017המועד הנ"ל או כל מועד
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נדחה אחר שיקבע על-ידי הרשות יקרא לעיל ולהלן " -המועד האחרון להגשת הצעות" .הצעות
שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה.
 .41על המציע לציין בהצעתו מהם חלקי ההצעה בהם אינו מעוניין לאפשר למציעים אחרים לעיין,
מטעמי סודיות מסחרית או מקצועית ,זאת מבלי שיהא בכך כדי להגביל או לחייב את שיקול
דעת הרשות .מציע שלא יציין בהצעתו מהם החלקים שבחסיונם הוא חפץ כאמור ,ייחשב כמי
שמסכים מראש למתן עיון מלא בכל מסמכי הצעתו .יובהר ,כי בכל מקרה ,ההחלטה הסופית
בדבר מסמכי ההצעה שיימסרו לעיון נתונה בידי ועדת המכרזים של הרשות בלבד ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי בלבד.

טה
טיו

 .42הרשות תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות סעיפי "אופן הגשת ההצעות"
הנ"ל.

.43

שלבים בבחינת ההצעה הזוכה ואופן הניקוד:

בחינת ההצעות ביחס לדרישות המכרז ,לצורך מיונן עד לשלב בחירת ההצעה הזוכה ,תיעשה
בשיטת מכרז דו שלבי באופן הבא:
א.

שלב א '" -בדיקת תנאי הסף"

בשלב זה תיבדקנה כל ההצעות האם הן עונות על כל דרישות תנאי הסף ,לרבות כל
המסמכים שנדרשו המציעים לצרף להצעותיהם .יובהר כי אי עמידה בתנאי הסף
ו/או אי צירוף המסמכים כנדרש ,עלול להביא לפסילת ההצעה .אך ורק הצעות אשר
תעמודנה בתנאי הסף כאמור ,יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות.

ב.

שלב ב '– "בדיקת איכות ההצעות הרעיוניות"

ההצעות שלא נפסלו בשלב א' דלעיל ,יעברו לשלב ב' כאשר הרשות שומרת לעצמה
אך אינה חייבת להזמין מציעים שהצעתם נמצאה מתאימה לפי שיקול דעת
הרשות ,לראיון לצורך התרשמות מן המציעים ולקבלת הסבר ופרטים על ההצעה.

 .44ניקוד האיכות – מחיר  60%ו -איכות ההצעה  .40%בחינת איכות ההצעה תהיה לפי
הקריטריונים שלהלן:
ייחודיות ,מקוריות וטיב הרעיון

 50%ציון מרבי

ניסיון המציע

 25%ציון מרבי

 15%ציון מרבי

התרשמות כללית מן המציע )הועדה רשאית
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לקבוע את ההתרשמות לאחר זימון לראיון או על פי התרשמות ממסמכי המכרז כפי שהוגשו על פי
שיקול דעתה הבלעדי(.
 10%ציון מירבי

המלצות

100%

סה"כ

 .45בכפוף להוראות המכרז ,הרשות תבחר בהצעה הכשרה האיכותית ביותר כהצעה הזוכה
בהליך ,וזאת שקלול המחיר וניקוד האיכות כמפורט לעיל.

טה
טיו

הזכייה במכרז
.46

הרשות תודיע בכתב לזוכה על הזכייה במכרז.

 .47בתוך ) 7שבעה( ימים ממועד משלוח ההודעה הנ"ל על הזכייה ,ימציא הזוכה את אישורי
הביטוח וכל המסמכים הנדרשים על פי מכרז זה ,ויחתום על החוזה ונספחיו .

 .48הרשות תהא רשאית לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז אם לאחר ההחלטה במכרז חל לדעת
הרשות ,שינוי מהותי לרעה במצבו הכלכלי של הזוכה ,או אם נודע לרשות לאחר ההחלטה
במכרז על עובדה מהותית שיש בה כדי להשפיע על ההחלטה ואשר לא הייתה ידועה לרשות
בעת קבלת ההחלטה .במקרה כזה ,תפנה הרשות לזוכה ,בטרם קבלת החלטה לביטול זכייתו,
לקבלת הסבריו ביחס לגורם אשר בגינו שוקלת הרשות לבטל זכייתו כאמור.
 .49הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו,
כולו או חלקו ,מכל סיבה שהיא ,וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ולמשתתפים
לא תהא כלפי הרשות ו/או צד ג' כל תביעה או דרישה או טענה בגין כך מכל סוג שהוא.
 .50הרשות תודיע ליתר המשתתפים על אי זכייתם במכרז.
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נספח א'
הצהרת המציע  -הצעה במכרז 08/17

.2

הצעתי זו מוצעת לאחר שעיינתי ובדקתי את כל מסמכי ההזמנה על נספחיה ,ואת כל תנאי
ההתקשרות האמורים בחוזה ואת כל הקשור לביצועם ,והבנתי את תוכנם והם ידועים
ומובנים לי והנני מסכים ומקבל עלי את כל התנאים וההתחייבויות הכלולות במסמכי
ההזמנה לרבות בחוזה ,ללא כל סייג והנני מוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או אי גילוי ו/או
טעות ו/או הטעיה ו/או טענת פגם ,מום או אי התאמה וכל טענה אחרת ביחס להתקשרותי

טה
טיו

.1

אני מעוניין להגיש הצעה למתן שירותי פיתוח ערכות הדרכה ,עזרים ,הפעלות ומשחקים
שישולבו בסדנאות חפירה ארכיאולוגית שמתקיימות במסגרת פעילות הנחלה של רשות
העתיקות ,בהתאם לתנאי החוזה אשר צורף להזמנה זו.

בהזמנה זו .

.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי ואני מסכים בין היתר:
 .3.1כי לפני בחירת הזוכה ,בידי הרשות ,לפי שיקול דעתה ,לראיין את המשתתפים ,כולם
או מקצתם ,לקבל פרטים ,הסברים ומסמכים נוספים לרבות להשלמת מסמכי ההצעה
כפי שתמצא לנכון ,לערוך בדיקות ולקבל חוות דעת מיועצים וגורמים שונים לגבי
המשתתפים והצעותיהם ,כולם או חלקם.
.3.2

כי הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות גבוהות יותר מהאומדן המוקדם.

.3.3

כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל ההזמנה או מתן השירותים על פיה ו/או
שלא לקבל כל הצעה שהיא ו/או להוציא הזמנות חדשות להגשת הצעות בין בנוסח
זהה ובין בנוסח שונה ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג ,ולמשתתפים
לא תהא כל טענה ,דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא ,כנגד הרשות מי מטעמה
ו/או צד ג' בגין כך.

.4

אני מצהיר ,כי לא אעשה כל שימוש במידע ובמסמכים אשר נמסרו לי בקשר להזמנה זו ,אלא
לצורך הגשת הצעתי בה .אני מתחייב לשמור בסוד כל מידע אשר התגלה לי בקשר לרשות
ולהזמנה ,ללא הגבלה בזמן.

.5

כן הנני מצהיר כי ידוע לי כי באם אזכה במכרז ,לא יהיו לי לקוחות המהווים גופים מתחרים
לרשות וכן כי לא תנוהל על ידי ו/או על ידי מי מבעלי המציע ו/או נושאי המשרה במציע ו/או
עובדי המציע ,כל פעילות ו/או קשר ,בין באופן ישיר ובין עקיף ,וכן לא נעסוק בתחומי עיסוק,
אשר קיים לגביהם חשש של ניגוד עניינים או תחרות עם הרשות .ידוע לי כי תחרות ו/או ניגוד
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עניינים עם הרשות ,ייקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות .כמו כן הנני מתחייב
להביא לידיעת עובדי את תוכן ההתחייבות ,ולוודא כי התחייבות זו תקוים על ידם
.התחייבותי בכל האמור בסעיף זה ,תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת ההתקשרות ,וכן במשך
 6חודשים לאחר סיומה .יובהר כי "תקופת ההתקשרות" משמע על הארכותיה ,ככל שתוארך.

.7

ידוע לי ,כי כל טענה בדבר אי הבנה או אי הסכמה לתנאי ההזמנה לא תתקבל לאחר שאגיש
את הצעתי בהזמנה להציע הצעות.

.8

בהשתתפותי בהזמנה אני מצהיר ומסכים ,כי לא יהיו לי בשום מקרה כל טענות ותביעות,
כספיות או אחרות בקשר להזמנה ,השתתפותי בה או בגין ההחלטה בה ,ולא אהיה זכאי לכל

טה
טיו

.6

אני מצהיר ,כי ביססתי את הצעתי הכספית הזו על נתוני וחישוביי ועל פי שיקול דעתי
הבלעדי .הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ותהיה בתוקף עד ליום  15/09/2017או לתקופה נוספת
עד ליום  15/12/2017על פי דרישת הרשות.

פיצוי או השבה מהרשות ,לרבות בגין הוצאותיי להכנת הצעה זו.

שם המציע___________________ :

כתובתו_______________________:

מספר ת.ז/.ח.פ___________________.:
פקס:

___________________

טלפון__________________:

טלפון נייד__________________:

שם איש הקשר לצורך הזמנה ותפקידו ________________________________

_____________________
שם המציע וחתימתו

____________________
תאריך
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אני הח"מ עו"ד _____________ מאשר בזאת כי ה"ה ____________________________,
חתמו בשם ________________ על מסמך זה ,לאחר שהוסברו להם תנאי ההצעה והתוצאות
המשפטיות

הנובעות

הימנה וכי

חתימתם

בצירוף חותמת התאגיד

מחייבת את ___________________לכל דבר וענין.
תאריך :
__________
חתימת עו"ד

טה
טיו
12

נספח ב'
לכבוד
רשות העתיקות
א.ג.נ,.

הנדון :מכרז מס' 08/17
אני הח"מ ______________לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי
אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת לאמור:

טה
טיו
במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:

 .1תצהירי זה ניתן במצורף להצעה שהנני מגיש.

 .2הריני מצהיר כי לא הורשעתי בפלילים או שחלפו לפחות  11שנים מיום מתן גזר הדין ,בעבירות

נגד בטחון המדינה ,ו/או על פי חוק העונשין ,תשל"ז ,1977-כנגד גופו של אדם ו/או בעבירות

מוסר ו/או בעבירות רכוש ו/או בעבירות שיש עמן קלון ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו
של המציע בהפעלת עסק מסוג העסק נשוא המכרז .

 .3הנני מצהיר כי לא עומדות כנגדי תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק
ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.
במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:

 .4הנני משמש כ ______________ מטעם המציע _________________( ,להלן:
"המציע".

 .5תצהירי זה ניתן במצורף להצעה שמגיש המציע ושהנני מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה .

 .6הנני מצהיר כי המציע ,או מי מבעליו ,לא הורשעו בפלילים או שחלפו לפחות  11שנים מיום
מתן גזר הדין ,בעבירות נגד בטחון המדינה ,ו/או על פי חוק העונשין ,תשל"ז ,1977-כנגד גופו
של אדם ו/או בעבירות רכוש ו/או בעבירות שיש עימן קלון ו/או בעבירות הנוגעות לתחום
עיסוקו של המציע בהפעלת עסק מסוג העסק נשוא המכרז.
 .7הנני מצהיר כי לא עומדות כנגד המציע ,ו/או מי מבעלי המציע ,ו/או מי ממנהלי המציע ,תביעות
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.

______________

תאריך

_____________
חתימת המצהיר

13

אישור
אני החתום מטה ___________ עורך דין ,מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני
___________ המוכר/ת לי אישית שזיהתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר
הינו מורשה החתימה מטעם המציע ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת
האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה
נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני .

טה
טיו

_____________________
חתימת וחותמת עורך דין
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נספח ג'

תצהיר – חוק עסקאות גופים ציבוריים
לכבוד
רשות העתיקות

מכרז מס' 08/17
אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת לאמור:

טה
טיו

במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד:

 .1תצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו) 1977-להלן:
"החוק"(.

 .2הנני מצהיר כי אני תושב ישראל כהגדרתו בחוק.

 .3הנני מצהיר כי קיימתי את חיוביי בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני עבודה ,צווי
ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים בקשר להפעלת עסק מסוג העסק נשוא המכרז.
 .4נא למחוק את המיותר:
4.1

הנני מצהיר כי עד היום אני וכל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק לא הורשענו ביותר
משתי עבירות כהגדרתן בחוק דהיינו עבירה לפי חוק עובדים זרים ,איסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים ) התשנ"א 1991-או עבירה לפי חוק שכר
מינימום .

4.2

הנני מצהיר כי אני או כל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק ,הורשענו ביותר משתי
עבירות כהגדרתן בחוק וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה.

במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד:

 .1תצהירי זה ניתן מטעם המציע _____________ שהנני משמש בו כ_________ ומוסמך
להתחייב בשמו.

.2

תצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו) 1976 -להלן:

"החוק"(.

 .3הנני מצהיר כי המציע הינו תושב ישראל כהגדרתו בחוק .

 .4הנני מצהיר כי המציע קיים את חיוביו בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני עבודה,
צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים בקשר להפעלת עסק מסוג העסק נשוא
המכרז.
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 .5נא למחוק את המיותר:
 5.1הנני מצהיר כי עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק לא הורשעו
ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק דהיינו עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א 1991-או עבירה לפי חוק
שכר מינימום.
 5.2הנני מצהיר כי המציע או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק ,הורשעו ביותר
משתי עבירות כהגדרתן בחוק וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה
שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

תאריך

חתימת המצהיר

טה
טיו

__________

_____________

אישור
אני החתום מטה ___________ עורך דין ,מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני
___________ המוכר/ת לי אישית שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס ____________
'ואשר הינו מורשה החתימה מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת
כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.
________________
חתימת עורך דין
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נספח ד
הצהרה על ניסיון של המציע
הח"מ ,בשם " ________________ המציע" ,מצהיר בזאת ,כי למציע יש ניסיון
במתן שירותי פיתוח עזרי הדרכה ,כמפורט להלן:

טה
טיו

תקופת ההתקשרות
)פירוט מ:
שנה/חודש עד שנה
 /חודש(

שם הלקוח  +מהות הגוף )פרטי/ציבורי(+
שם איש קשר

היקף ההתקשרות

*  -השורות הן להמחשה בלבד .ניתן להוסיף דף נוסף.
אישור

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני ___________________,
עו"ד ,במשרדי ברח______________________ מר _________________
אשר זהה עצמו על-ידי תעודת זהות מספר __________________  /המוכר לי
באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

עורך  -דין

חותמת
17

נספח ה'
ממליצים
שם המוסד

תפקיד

שם איש
קשר

הערות

טה
טיו
18

נספח ו'

חוזה למתן שירותי פיתוח תכניות ועזרי הדרכה לסדנאות חפירה
ארכיאולוגית
שנערך ונחתם בירושלים ביום _______ לחודש _________2016
בין:
רשות העתיקות
מוזיאון רוקפלר ,תד ,586 .ירושלים

להלן ":הרשות"

טה
טיו
לבין:

____________________
ת.ז / .ח.פ_________________ .
מ______________________
להלן ":הזוכה"

הואיל והרשות הינה תאגיד סטטוטורי שהוקם בחוק ותפקידה לטפל בכל ענייני
העתיקות בישראל ולצורך מילוי תפקידיה היא מעסיקה עובדים;

והואיל והרשות פרסמה הזמנה להציע הצעות במכרז סגור מס'  08/17על רצונה
להתקשר עם גוף למתן שירותי שירותי פיתוח תכניות ועזרי הדרכה
לסדנאות חפירה ארכיאולוגית ,הכול כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה זה,
בתנאים המפורטים בחוזה זה ובנספחיו להלן ":תנאי המכרז";

והואיל והזוכה השתתף במכרז וזכה בו בהתאם להחלטת ועדת מכרזים של הרשות;
והואיל והזוכה מצהיר כי הינו בעל המומחיות ,היצירתיות ,הידע המקצועי,
ההשכלה ,הניסיון ,היכולת הכספית ,כוח האדם המתאים והדרוש
והמשאבים המתאימים והדרושים ,לפיתוח תכניות ועזרי הדרכה ,אותם
הוא מתחייב לבצע כאמור בחוזה זה ובתנאים האמורים בחוזה זה ובתנאי
המכרז;
והואיל וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים ,כמפורט
בהוראות חוזה זה להלן;
לכן הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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.1

דין המבוא והנספחים

.1.2

נספחים שלא יצורפו להסכם במועד חתימתו ,יצורפו לאחר מכן
ויחייבו את הצדדים.

.1.3

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בהסכם זה לבין
האמור באיזה מן הנספחים אשר מצורפים בפועל אליו ,ואיזה מן
המסמכים קובע הוראה מפורשת במושא הסתירה ,תגבר ההוראה
המפורשת על ההוראה הכללית .בכל מקרה של סתירה ו/או אי
התאמה אשר אין ביחס אליה הוראה מפורשת ,יגבר האמור בהסכם
על האמור בנספחים.

טה
טיו

.1.1

המבוא לחוזה זה והנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו
ומתנאיו.

.2

מהות ההתקשרות
.2 .1

המפיק יספק לרשות שירותי פיתוח תכניות ועזרי הדרכה
לסדנאות חפירה ארכיאולוגית ,בהתאם לדרישות ולמאפיינים
המפורטים בתנאי המכרז מס'  08/17להלן בהתאמה ":שירותי

פיתוח תכניות ועזרי הדרכה לסדנאות חפירה ארכיאולוגית".

.2 .2

.3

הסכם זה כולל את התנאים לפיהם יספק המפיק את התכניות
ועזרי ההדרכה לסדנאות חפירה ארכיאולוגית כהגדרתם .המפיק
יספק את מלוא השירותים הדרושים לצורך פיתוח התכניות ועזרי
ההדרכה והאחריות המלאה על כל רכיביהם ,תהא מוטלת על
הזוכה בלבד .לצורך כך ,רשאי הזוכה להתקשר עם צדדים שלישיים
לרכישת חלק מהשירותים ,כמפורט בהסכם זה .

הצהרות הזוכה
.3.1

הזוכה מצהיר ומתחייב ,כי הינו בעל הכישורים ,היצירתיות,
המומחיות ,המיומנות ,הידע המקצועי ,הניסיון ,היכולת הכספית,
כוח האדם המתאים והדרוש והמשאבים המתאימים והדרושים,
בפיתוח תכניות ועזרי הדרכה כהגדרתו ברמה מקצועית גבוהה,
אותם הוא מתחייב לבצע כאמור בחוזה זה ,ובתנאים האמורים
בחוזה זה.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מצהיר הזוכה ומתחייב להעסיק
לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה אנשי מקצוע מוסמכים
ומיומנים.

.3 .3

הזוכה מצהיר ומתחייב ,כי בדק לשביעות רצונו המלאה את כל
התנאים הקשורים במתן השירותים הנדרשים לפי המבוקש בחוזה
זה וכל יתר הפרטים העלולים להשפיע על פיתוח התכניות והעזרים.

3.4

הזוכה מצהיר ומתחייב כי במהלך פיתוח התכניות ועזרי ההדרכה

טה
טיו

3.2

הזוכה מצהיר ומתחייב ,כי אין כל מניעה חוקית ,כלכלית,
מקצועית או אחרת להתקשרותו בחוזה זה עם הרשות ובכלל זה
אין בקיום התחייבויותיו לפי חוזה זה כדי להפר התחייבות כלשהי
כלפי צד שלישי ,לרבות זכויות קנין רוחני ו/או כדי ליצור ניגוד
עניינים בקשר לאירוע או עסק אחר שהזוכה קשור בו.

יהיו בידיו כל הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים הדרושים
על פי כל דין ו/או הוראה מאת רשות מוסמכת כלשהי שאישורה
נדרש.

.3.5

ידוע לזוכה ,כי עמידה בלוח הזמנים הינה מעיקרי חוזה זה וכן כי
הרשות התקשרה עמו בתנאי חוזה זה על בסיס הצהרתו כי
באפשרותו לבצע את העבודה נשוא מכרז זה בלוח זמנים בן שמונה
חודשים מיום חתימת החוזה.

3.6

הזוכה מתחייב למלא אחר הנחיות או הוראות הרשות או מי
שימונה על ידו כפי שיינתנו לו מפעם לפעם ,אם יינתנו ,בכל דבר או
עניין הקשור בפיתוח עזרי ההדרכה ,לרבות ,אופן ההפקה והביצוע,
רמה ואיכות הביצוע והגדלה או הקטנה של היקף ההפקה ,עמידה
בלוחות הזמנים ,לרבות שינוי קדימויות וכל עניין אחר.
כל הוראה או הנחיה של נציגיה המוסמכים של הרשות בכל אחד
מהעניינים האמורים ,תחשב כאילו נכללה במסגרת התחייבויות
הזוכה על פי חוזה זה מלכתחילה.

 3.7הזוכה מתחייב להפיק את הערכות בעצמו ו/או באמצעות מנהל מקצועי
שלו ובאמצעות הזוכה עצמו ,אשר זהותו תאושר מראש ובכתב על ידי
הרשות .על אף האמור ,יהא רשאי הזוכה להיעזר בעובדים נוספים או
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יותר ממשרדו אשר הינם בעלי ניסיון בתחום ,ובלבד שהזוכה יישאר
האחראי הבלעדי למתן השירותים ותוצאותיהם.

3.9

הזוכה מתחייב להיות אחראי לתשלום בגין העובדים שיועסקו על ידו
במסגרת הפרויקט ,כולל ניכוי המס ,תשלומים לביטוח לאומי ,תשלומים
סוציאליים ,וכל הוצאות אחרות בהתאם למקובל ובהתאם לחוק.

טה
טיו

3.8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הזוכה ,כי משך כל תקופת חוזה זה,
הוא יעסיק באופן קבוע עובדים מקצועיים ,מוכשרים ,מתאימים ובעלי
הניסיון והמיומנות הדרושים לצורך הפרויקט ,אשר יבצעו את
השירותים הנדרשים על ידי הרשות ,כאמור בחוזה זה במועד ובהתאם
לצורך ולדרישות הרשות.

.4

.5

תקציב

4.1

הרשות תקציב להפקה סך של עד ) ₪ 80,000שמונים אלף  (₪כולל
מע"מ )להלן ":תקציב ההפקה"( ,בהתאם לאופן חלוקת תקציב
ההפקה אשר הוגש על ידי הזוכה במסגרת הצעתו במכרז ואושר על
ידי הרשות ומצורף להסכם זה כנספח  1לחוזה.

4.2

התשלומים לזוכה יהיו כדלקמן:

תקופת ההתקשרות
.5.1

תקופת ההתקשרות הינה מיום מתן ההודעה על הזכייה וחתימה על הסכם זה ועד
למסירת הערכות לרשות ,לאחר  8חודשי עבודה.

.5.2

למען הסר ספק יובהר ,כי הרשות רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את
משך ההתקשרות והזוכה מוותר על כל טענה מכל מין ו/או סוג בקשר לכך כלפי
הרשות.

.5.3

בוטל חוזה זה כדין על ידי הרשות ,לא תהיינה לזוכה כל זכויות שהן על פיו ,למעט
זכויות לתשלום תמורה כמפורט לעיל ,ככל שיהיו ,מבלי לפגוע בכל זכות קיזוז ו/או
תביעה שיש לרשות על פי חוזה זה ו/או על פי דין.

.5.4

בכפוף לתשלום התמורה המגיעה לזוכה ,מובהר כי הרשות תהא רשאית להעביר ו/או
לעשות כל שימוש בפיתוח הערכה או העבודה ששולמה תמורתה למפיק עד למסירתה
לרשות ,והרשות תהא פטורה מתשלום נוסף כלשהו לזוכה בגין כך.
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.6

שמירה על זכויות וסודיות

.6.2

הזוכה מתחייב שלא לגלות ו/או להפיץ כל מידע מסחרי ו/או עסקי ו/או אחר אשר
הגיע לידיו במהלך התקשרות זו ו/או במהלך ביצוע תפקידו ,בכל דרך שהיא ,וכן לא
לעשות בו שימוש שלא עבור הרשות ו/או לצרכי חוזה זה.

.6.3

הזוכה מתחייב להשיב לרשות את כל המסמכים הקשורים לרשות וכן כל חומר אחר
אשר הוכן על ידי הזוכה בקשר לפיתוח התכניות ועזרי ההדרכה נשוא חוזה זה ו/או
בקשר לרשות.

.6.4

התחייבויות הזוכה על פי סעיף זה ,תחולנה הן במהלך תקופת ההתקשרות והן לאחר
סיומה ,לרבות במקרה שהוארכה.

.6.5

הזוכה יהיה האחראי לביצוע סעיף זה על תתי סעיפיו על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו.

טה
טיו

.6.1

ידוע לזוכה והוא מסכים לכך שחוזה זה וכן כל התוצרים בהתאם לחוזה זה ,הם
רכושה וקנינה הבלעדי של הרשות ואסור לזוכה להעתיקם ו/או להשתמש בהם ,כולם
או מקצתם ,אלא למטרת החוזה בלבד.

.7מעמד הזוכה

מוסכם ומוצהר במפורש ,כי היחסים שבין הצדדים יחשבו לכל דבר ועניין יחסי מזמין וקבלן
עצמאי .עוד מוסכם ומוצהר ,כי לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין הרשות ובין הזוכה או בינו
לבין עובדי הזוכה לשום מטרה ולשום עניין.

.8

אחריות ושיפוי

.8.1

הזוכה מצהיר ומתחייב ,כי ידועות לו היטב כל הוראות החוק והדין באשר לפיתוח
התכניות ועזרי ההדרכה והוא מתחייב בזאת לבצען .

.8.2

הזוכה יהיה אחראי לכל נזק ו/או אבדן ו/או פגיעה מכל מין וסוג שהוא ,לרבות בשם
הטוב ו/או ברגשות ציבור העובדים כולו או חלקו ,אשר יגרמו ככל שיגרמו לרשות
ו/או לכל צד שלישי אחר כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מפרויקט זה על ידי הזוכה ו/או
על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות
מחדל של הזוכה ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או המועסקים על ידו.
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.8.3

הזוכה מתחייב לשפות את הרשות ,בתוך  7ימים ממועד קבלת דרישה ראשונה
ובכתב של הרשות ,על כל תביעה ,נזק ,הפסד או הוצאה שיגרמו לה ו/או לצד ג' בשל
או בקשר עם כל מעשה או מחדל של הזוכה או מי מטעמו ,כתוצאה מהפרת הוראות
חוזה זה ,ו/או על פי כל דין המתייחסים להוראות חוזה זה .הרשות מתחייבת להודיע
לזוכה על כל תביעה שתוגש נגדה בשל מעשה או מחדל של הזוכה או מי מטעמו
כאמור ,ולתת לזוכה אפשרות להתגונן בפניה.

.8.4

הזוכה פוטר את הרשות ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק אשר
באחריות הזוכה כאמור לעיל.

טה
טיו
.9

ביטוח
9.1

מבלי לגרוע מאחריות הזוכה על פי חוזה זה או על פי כל דין ,על הזוכה לערוך
ולקיים ,על חשבונו ,למשך כל תקופת החוזה וכל עוד אחריות הזוכה קיימת ,את
הביטוחים המפורטים בנספח  2לחוזה ,והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:
"ביטוחי הזוכה" ו "אישור עריכת הביטוח"( ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין
בישראל ובעלת מוניטין.

9.2

ללא צורך בכל דרישה מצד הרשות ,על הזוכה להמציא לידי הרשות ,לפני תחילת
מתן השירותים נשוא חוזה זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על
חשבון התמורה ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי מבטחיו .כמו כן,
מיד בתום תקופת הביטוח ,על הזוכה להמציא לידי הרשות אישור עריכת ביטוח
מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הזוכה לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת
ביטוח.

9.3

מובהר ,כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הזוכה כמפורט באישור
עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הזוכה שאינה פוטרת את
הזוכה ממלוא החבות על פי חוזה זה ,ולזוכה לא תהיה כל טענה כלפי הרשות או
מי מטעם הרשות בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

9.4

לרשות תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא

על ידי הזוכה לעיל ,ועל הזוכה לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה שיידרשו
על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הזוכה על פי חוזה זה.

9.5

ביטוחי הזוכה יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי הרשות ויכללו סעיף לפיו
מוותרים המבטחים על כל טענה ,דרישה או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי הרשות.
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 .10ביצוע תשלום התמורה
.10.1

בתמורה לפיתוח התכניות ועזרי ההדרכה כאמור בחוזה זה ,תוך עמידה באיכות
הביצוע ולוחות הזמנים כמותנה בחוזה זה ,ולקיום יתר התחייבויות המפיק על פי
חוזה זה ובנספחיו ,תשלם הרשות למציע ,בהתאם למפורט בנספח  1לחוזה זה
להלן:
" התמורה".

10.2

התמורה תשולם למציע כנגד חשבונית מס כדין.

טה
טיו
10.3

יובהר ,כי התמורה כוללת את כל הוצאות הזוכה ו/או מי מטעמו בקשר עם אספקת
השירותים וקיום התחייבויותיו לפי ההסכם ,לרבות מלוא התשלומים לצדדים
שלישיים .למען הסר ספק ,יובהר כי התמורה תשולם למציע בלבד ולרשות לא
תהיה כל התחייבויות כספית כלפי צדדים שלישיים עמם התקשר הזוכה ולזוכה
לא תהיה כל תביעה ,דרישה ,טענה בגין כך .

10.4

הזוכה ימסור לרשות ,לאחר מועד הגשת הפרויקט המוגמר לרשות ,חשבון מפורט
הכולל את חישוב התמורה המגיעה לו בגין ההפקה שאושרה על ידי הרשות מראש
ובכתב.

10.5

התמורה תשולם למפיק ,בתנאי שוטף  +ששים ימים ,ממועד אישור החשבון
המפורט כאמור על ידי הרשות ולבדיקת ביצוע בפועל ,הכל בהתאם לנדרש בחוזה
זה ובהתאם להוראות הרשות.

10.6

התמורה הינה שקלית נומינלית בלבד ,והזוכה לא יהיה זכאי לכל הצמדה ו/או

ריבית ו/או תוספת כלשהי לתמורה.

10.7

הרשות תנכה מכל תשלום לזוכה כל מס ,היטל או ניכוי אחר שהוא חייב בו לפי
הוראות כל דין.

10.8

למניעה ספקות נקבע בזה ,כי התמורה הינה עבור כלל העלויות בגין פיתוח
הפרויקט על פי חוזה זה ונספחיו והיא כוללת את כל הוצאות הזוכה בשלמות ,כולל
הרווח שלו ,שינויים בערך כוח הקניה של הכסף והוצאות כלליות אחרות ,את שכר
העבודה ,החומרים ,המשאבים וכיו"ב ,וכן כל המסים וההיטלים והארנונות
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הממשלתיים והעירוניים וכל מס אחר לפי החוק ,החל או שיחול על העניין ,בין אלו
הידועים כיום ובין אלו שאינם ידועים.

10.9

הזוכה מתחייב להציג בפני הרשות ,מיד עם קבלת דרישה ראשונה ,את התיקים,
ההסכמים ,הרישומים והחשבונות של הזוכה ו/או הצדדים השלישיים עימם
התקשר ואשר נמצאים בידיו ,בקשר לפיתוח פרויקט זה.

 .11העסקת צדדים שלישיים
11.1

טה
טיו

אין הזוכה רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים ,כולם או מקצתם ,אלא
בהסכמת הרשות מראש ובכתב .נתנה הרשות את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל
בסעיף זה ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את הזוכה מאחריותו ומהתחייבויותיו
לפי החוזה ,והזוכה יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של הצדדים
השלישיים שיתקשר עימם בקשר לפרויקט זה ,באי כוחם ועובדיהם.

הסבת זכות ו/או המחאה

.12

12.1

אין הזוכה רשאי להסב ו/או להעביר לאחר את החוזה ,כולו או מקצתו ו/או כל
זכות העומדת לו מכוח החוזה ו/או כל טובת ההנאה על פיו ו/או למשכן ו/או
לשעבד לאחר איזה מאותן זכויות  -אלא אם קיבל תחילה הסכמה לכך מאת
הרשות בכתב .אישור כאמור ,יינתן ,אם בכלל ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט של הרשות .במקרה שהזוכה הוא תאגיד ,תחשב העברת זכויות שליטה
בתאגיד כהסבת זכויות.

12.2

הרשות תוכל להעביר לכל אחר מטעמה את זכויותיה על פי חוזה זה ולמפיק לא

תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה ו/או כלפי האחר מטעמה בעקבות העברה זו.

.13

סעדים ותרופות

א .במקרה של הפרת הזוכה מאיזו מהוראות חוזה זה ו/או הנספחים לחוזה ,תהא הרשות
זכאית ,מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר ,להודיע לזוכה על ביטול חוזה זה ולהמשיך
בעצמה או באמצעות אחרים בביצוע הפרויקט ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד להם
זכאית הרשות במקרה של הפרת החוזה לרבות הזכות לתבוע תשלום פיצויים ו/או שיפוי
וכיו"ב.
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ב .בנוסף על האמור לעיל ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור שם ,מוסכם כי הרשות תהא זכאית
לבטל את ההתקשרות בהודעה מידית לזוכה ,גם בכל אחד מן המקרים דלהלן:

ii

הזוכה התקשר עם גוף ציבורי/פרטי/מסחרי המהווה ניגוד עניינים.

iii

הזוכה הפר הוראה מהוראות חוזה זה הפרה שאינה יסודית ,אשר הזוכה לא תיקן
אף שחלף המועד אותו קצב לו הרשות לשם תיקון כאמור.

iv

אם ניתן נגד הזוכה צו כינוס נכסים ו/או במקרה שניתן צו לפירוק הזוכה ו/או
משקיבל הזוכה החלטה על פירוק מרצון ו/או שהחלו הליכי פירוק נגד הזוכה ו/או
הליכי פשיטת רגל ו/או שניתן צו עיקול נגד מרבית נכסי הזוכה ו/או נכס מהותי
מנכסיו ו/או זכויותיו לפי חוזה זה ,והעיקול לא בוטל בתוך ששים ) 60יום( מיום
מתן הצו.

v

אם הזוכה הסתלק מביצוע חוזה זה ו/או חלק ממנו ו/או קיים חשש ממשי כי לא
ימסור את התוצר של הסרטים במועד שנקבע בחוזה זה.

טה
טיו

i

הזוכה הפר את החוזה הפרה יסודית .לענין הסכם זה תיחשב כהפרה יסודית כל
הפרה שנקבע לגביה בהסכם זה כי הפרתה תהווה הפרה יסודית או שעל פי היקפה,
אופיה ,נסיבותיה ניתן לראותה כהפרה יסודית.

ג .אין בכל תקופה וסעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ליתר ו/או לגרוע מזכות כל צד
לתרופה וסעד אחרים הנתונים לו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין ,אלא אם נקבע אחרת
ובמפורש בהסכם .

זכויות בתוצרים:

.14

.14.1

מובהר בזה שכל תוצר של פיתוח תוכניות ועזרי הדרכה לסדנאות חפירה
ארכיאולוגית ,אשר בוצעו על ידי הזוכה עבור הרשות על פי חוזה זה ,יהיה בבעלותה
הבלעדית של הרשות ,ובכלל זה זכויות קניין רוחני וכל שם טוב ו/או מוניטין .הזוכה
מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל זכות בקשר אליהם בכפוף לכל דין.

14.2

הזוכה מתחייב למסור לרשות בכל עת לפי דרישתה ,את כל התוצרים וחומרי הגלם
שבוצעו ו/או הוכנו ו/או היו בתהליך הכנה ו/או הנמצאים ו/או היו ברשותו ו/או
בשליטתו של הזוכה על פי ו/או בקשר לחוזה זה.

14.3

אין לזוכה כל רשות ו/או זכות ,במפורש או במרומז ,או בדרך של מניעות או באופן
אחר כלשהוא ,לפרסם ,לייצר ,להעתיק ,להכין עבודות נגזרות ,המבוססות על
פיתוח תוכניות ועזרי הדרכה לסדנאות חפירה ארכיאולוגית שהוא ביצע עבור
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הרשות ,ו/או להפיץ עותקים ו/או להציג בציבור פריטים כלשהם ,הכול בין במהלך
תקופת ההתקשרות ובין לאחר סיומה.
.15

שונות
 15.1הזוכה מתחייב לשמור על סודיות המידע כהגדרת מידע זה בנספח  3לחוזה,
לעשות בו שימוש אך ורק לצורך מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם ולא לגלותו
לצדדים שלישיים ,הכל בהתאם למפורט בכתב הסודיות המצורף כנספח  3לחוזה.

טה
טיו

 15.2שילמה הרשות תשלום כלשהו שהזוכה היה חייב בו ,ישיבו הזוכה לרשות תוך
שבעה ימים מקבלת דרישת הרשות בכתב ,כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן
האחרון הידוע מעת תשלומו על ידי הרשות ועד להשבתו בפועל על ידי הזוכה
לרשות.

 15.3בכל מקום שנאמר בחוזה זה "הרשות" ,פירושו הרשות או מי שהוסמך על ידה
לצורך הוראות חוזה זה ,אולם לגבי כל פעולה או מעשה של הרשות מהם עשוי
לנבוע חיוב כספי כלשהו של הרשות ,או שמהם עשוי להתפרש מתן ארכה לזוכה
או ויתור על זכות כלשהי מזכויות הרשות ,תחויב הרשות אך ורק על ידי מעשה
או פעולה של מי שהוסמך על ידה לכך במפורש ובכתב.

 15.4בנוסף לכל האמור בחוזה זה ,הרשות רשאית לבצע בעצמה כל פעולה או מעשה
שהזוכה חייב לבצעם על פי חוזה זה ולא ביצעם במועדם וזאת לאחר שנתנה לזוכה
התראה מראש של שבעה ימים ,והזוכה יהיה חייב להשיב לרשות את כל ההוצאה,
הנזק או ההפסד שנגרמו לה בשל כך על פי דרישתה שבכתב ,וזאת כשהסכום צמוד
למדד המחירים לצרכן האחרון הידוע מעת תשלומו או הוצאתו או גרימתו לרשות
או על ידי הרשות ,ועד להשבתו בפועל על ידי הזוכה לרשות.
 15.5חוזה זה משקף את כל המוסכם בין הצדדים והוא בא במקום ומבטל כל הבנה,
מצג ,הסכמה ,סיכום ,טיוטה ,זיכרון דברים ,מו"מ וכו' שקדמו לחתימתו.
 15.6שינוי להוראות חוזה זה או ויתור על זכות על פיו יהיו תקפים ומחייבים רק אם
יערכו בכתב ויחתמו כדין על ידי הצדדים.

 15.7כותרות השוליים בחוזה זה נעשו לשם הנוחיות בלבד ואין ללמוד מהם לכוונת
הצדדים או לכל עניין אחר.
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 15.8לבית המשפט המוסמך בישראל שמקום מושבו בתל אביב ,תהא הסמכות
המקומית הייחודיות והבלעדית לדון בכל ענין הנוגע להסכם ו/או הנובע ממנו וכל בית
משפט אחר מלבדו לא תהיה סמכות לדון בעניינים אלו.
.16

כתובות הצדדים לצורכי מתן הודעות ,תהיינה כנקוב בראש החוזה .כל הודעה שתשלח
בדואר רשום ,תחשב כאילו הגיעה לצד הנשגר ולידיעתו בתוך חמישה ) (5ימים מעת
שיגורה ,ובמקרה של מסירה ביד  -עם מסירתה.

טה
טיו

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_________________________

_________________________

הרשות

אני הח"מ

עו"ד

הזוכה

__________

מאשר

בזאת

כי

ה"ה _________ ______ ת.ז .

_________________ ו ________________ -ת.ז_______________  ,.חתמו בשם הזוכה
על הסכם זה וכי חתימתם בצירוף חותמת החברה מחייבת את הזוכה בעניין זה.

______________
תאריך

___________________
עו"ד
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נספח  1לחוזה

הצעת המציע לפיתוח תוכניות ועזרי הדרכה

טה
טיו

התקציב עבור פיתוח תוכניות ועזרי הדרכה לסדנאות חפירה
ארכיאולוגית במסגרת מכרז  08/17הוא  ₪ 80,000לא כולל מע"מ.

שיעור ההנחה המוצע באחוזים )_________________ :אחוז(

הנני מצהיר כי הצעתי מוגשת לאחר שהבנתי את המכרז ותנאיו.

______________________

____________________
חתימת המציע

שם המציע
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נספח  2לחוזה
אישור קיום ביטוחים

תאריך___/___/____ :
לכבוד
רשות העתיקות
א.ג.נ,.

טה
טיו
הנדון") ___________ :הזוכה"(

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם הזוכה בקשר
למכרז מספר  08/17במסגרת חוזה " :פיתוח תכניות ועזרי הדרכה לסדנאות חפירה ארכיאולוגית",
בין היתר ,בקשר עם חוזה שנערך ביניכם לבין ________________(להלן" :החוזה" ,כמפורט
להלן:

א .פוליסה מס' ______________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________

ביטוח רכוש המבטח את רכוש הזוכה המובא על ידו ועל ידי מי מטעמו לחצרי הרשות לרבות
כל רכוש ו/או ציוד המשמש את הזוכה למתן השירותים נשוא החוזה כנגד אבדן או נזק עקב
הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב "לרבות אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה,
סערה וסופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות צינורות ,פגיעה על ידי כלי רכב ,פגיעה על ידי
כלי טיס ,פרעות ,שביתות ,נזק בזדון וכן נזקי פריצה .הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח
על זכות התחלוף כלפי הרשות ו/או הבאים מטעמה ,ואולם הויתור לא יחול כלפי מי שגרם
לנזק בכוונת זדון .

ב .פוליסה מס' _______________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הזוכה על פי דין ,בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו
לאדם ו/או גוף ,לרבות הרשות ,עובדי הרשות או מי מטעם הרשות בקשר עם או במסגרת מתן
השירותים בגבול אחריות של  3מליון ש"ח לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,זיהום תאונתי פתאומי
ובלתי צפוי ,דבר מזיק במזון או במשקה ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,חבות בגין
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,ותביעות תחלוף מצד
המוסד לביטוח לאומי.

הביטוח מורחב לשפות את הרשות בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על הרשות למעשי ו/או
מחדלי הזוכה ו/או מי מטעם הזוכה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו ייחשב הביטוח
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
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ג.

פוליסה מס' _______________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח אחריות מקצועית המבטח חבות הזוכה על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש
לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה ו/או מחדל מקצועי של הזוכה ו/או עובדי הזוכה
ו/או של מי מהבאים מטעם הזוכה בכל הקשור במישרין או בעקיפין לביצוע החוזה ,בגבול
אחריות בסך  500מאות אלף ש"ח – )חמש מאות אלף ש"ח( למקרה ולתקופת הביטוח.
הביטוח לא כולל הגבלה בדבר אובדן מסמכים או אבדן השימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח.
הביטוח כולל הרחבה בדבר אי-יושר עובדים.
הביטוח מורחב לשפות את הרשות בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על הרשות עקב מעשה
או מחדל של הזוכה או של מי מהבאים מטעם הזוכה וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הזוכה
כלפי הרשות.

טה
טיו
הביטוח כולל תקופת גילוי של  6חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי
הזוכה ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה.

הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת פעילות הזוכה בכל הקשור
בשירותים ( אך לא לפני ________________.

כללי
.1

על הזוכה האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות

בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.

.2

הפרת תנאי הפוליסות על ידי הזוכה בתום לב לא תפגע בזכויות הרשות על פי הפוליסות.

 .3הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי הרשות ,ואנו
מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי הרשות.

.4

הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת
הביטוח המצוינת בהם ,אלא בהודעה מראש של  31יום למזמין ,בכתב ,בדואר רשום.

.5

מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות הספק (למעט אחריות מקצועית) יהיו בהתאם
לנוסח הידוע כביט _________ ,בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

חתימת המבטח

שם החותם

חותמת המבטח
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תפקיד החותם

נספח  3לחוזה
כתב התחייבות לשמירה על סודיות
אני החתום מטה _________________ )להלן" :הזוכה"( מצהיר ומתחייב בזאת כלפי רשות
העתיקות ( להלן" :הרשות" כדלקמן:
.1

לשמור בסודיות ולא לגלות ו/או לא להעביר לכל צד שלישי ,ולא לעשות שימוש כלשהו

טה
טיו

למעט לצורך אספקת השירותים כאמור בהסכם זה במידה ,אשר הגיע לידיעתי במהלך
ו/או במסגרת ההתקשרות שלי עם הרשות ,באופן ישיר ו/או עקיף ,בכתב בעל פה ו/או
בכל דרך אחרת ,בקשר לרשות ו/או השירותים כהגדרת מונחים אלו בהסכם וזאת ללא
כל הגבלה בזמן.

"מידע" לעניין סעיף זה – לרבות מידע מסחרי ,פיננסי ,טכני ,עסקי ,כלכלי ,מקצועי ו/או
אחר ,נתונים ,שמות ,כתובות ,מסמכים ,תוכניות ,מפרטים ,מחקרים ,בדיקות ,תרשימים,
דוחות ,מאזנים ,מסמכי ניהול חשבונות ,שיטות עבודה ,רשימת ספקים ,פרטים ונתונים
הקשורים לעסקי הרשות ,בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת ,בקשר עם הרשות ו/או
השירותים נשוא הסכם זה.

מידע כאמור לא יכלול מידע אודות עצם ההתקשרות בהסכם ו/או מידע הנמצא בנחלת
הכלל במועד בו הועבר ו/או נודע לי ,במישרין ו/או בעקיפין ו/או מידע שהפך לנחלת הכלל,
שלא עקב הפרת התחייבותי לסודיות ו/או הפרת ההתחייבות של עובדיי ו/או מי מטעמי
לסודיות ו/או מידע שהגיע לידיעתי מצד שלישי כלשהו בלא שהופרו כל חובת סודיות ו/או
הסכם סודיות ו/או מידע שיש חובה לגלותו על פי צו שיפוטי.
התחייבותי כאמור במסמך זה תחול גם לאחר סיום קשרי עם המזמין מכל סיבה שהיא
ותעמוד בתוקפה עד להפיכת המידע לנחלת הכלל או עד למועד בו המזמין יאשר בכתב כי
אינו מתנגד להפצת המידע.

.2

לא למסור ו/או להעביר בכל צורה שהיא ,לגורם כלשהו את המידע או חלק ממנו ,אלא
אם קיבלתי אישור מהמזמין לעשות כן .מובהר בזאת ,כי אין האמור לעיל חל על העברת
המידע או כל חלק ממנו לעובדי ו/או למי מטעמי אשר יעסוק באספקת השירותים ובמידה
הדרושה לשם כך (להלן בסעיף זה" :העובדים") ובלבד שהמידע דרוש להם לשם אספקת
השירותים וכן בכפוף לכך שהעובדים ייטלו על עצמם מראש ובכתב ,את ההתחייבות
הדרושה לשמירה על סודיות כאמור בכתב סודיות זה וזאת בחתימתם על התחייבות
לשמירה על הסודיות ,לפני שיתחילו לעסוק באספקת השירותים ולפני שיועבר אליהם
המידע.
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.4

להודיע למזמין מיד אודות כל חשש לגילוי של מידע ו/או דרישה לגלותו .במידה ויינקטו
נגדי הליכים אשר על פי דין יאלצו אותי לחשוף את המידע ,אני מתחייב להודיע על כך
לרשות באופן מיידי על מנת לאפשר לרשות לנקוט בכל האמצעים כדי להגן על סודיות
המידע ,ובכל מקרה לא אחשוף או אגלה אלא את החלק הנדרש במפורש מכוח הדין
ולאחר שאנקוט בכל הפעולות האמורות לעיל.

.5

למסור לרשות ,מיד עם דרישתה הראשונה ,את כל המידע שהצטבר אצלי ,יהא מקורו
אשר יהא ,לרבות אך לא רק כל מסמך ,רשומה ,דיסק ,העתק ,צילום ,פלט ,מידע
הנמצאים על גבי מדיה מגנטית ,אופטית או אחרת ולא אשאיר בידי שום מידע כאמור.

טה
טיו

.3

לנקוט במירב המאמצים ולהשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותי כדי להבטיח
שהמידע או כל חלק ממנו ,לא יגיעו לידיעתו של כל אדם ,לרבות תאגיד.

כמו כן ,הנני מתחייב להשתתף בכל הליך בירור ו/או בדיקה שיערכו על ידי הרשות בקשר
לחשיפת מידע אשר לא הותרה על ידי הרשות וזאת בכל עת ובכל מקום שבו אתבקש
לעשות כן.

.6

הוראות כתב זה חלות הן לגביי והן לגבי עובדיי ו/או כל מי מטעמי.

_______________
חתימה וחותמת
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