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 37/1026מכרז סגור מספר 

 ל המשטרה "ייעוץ תקשורת למפכנושא: 

 כללי .2

"המשטרה"( מבקשת לקבל הצעות : "המזמין" או )להלן / לשכת מפכ"ל משטרת ישראל .1.1

 . כמפורט לקמן ובמסמכים המצורפים יתקשורתאסטרטגי ייעוץ מתן שירותי למחיר 

המצורפים למכרז זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם והנספחים כל המסמכים  .1.1

 כמשלימים זה את זה.

 

 תיאור תמציתי של השירות המבוקש .1

 בחינת מערך הדוברות המשטרתי. .1.1

המשתנים של התאמת מערך הדוברות המשטרתי לעולם התקשורתי המודרני ולצורכים  .1.1

 המשטרה.

ובלתי  תאובייקטיבימתן ייעוץ תקשורתי אסטרטגי למפכ"ל המשטרה, מתוך התבוננות  .1.2

 תלויה בתהליכים המתרחשים במשטרה ומחוצה לה.

 תקשורתית בעולם הניו מדיה המתודולוגיביעת קהמלצות וסיוע ב .1.2

 

  השירותים למתןתנאים  .3

נשוא ימי עבודה מיום הודעת הזכייה, לתחילת מתן השירות  11עד  בתוך הזוכה יהיה ערוך .2.1

 .וז התקשרות

הזוכה מתחייב לדאוג לכך שכל מי שיועסק מטעמו  בביצוע העבודה על פי מכרז זה יהיה  .2.1

מצויד באישור בטחון שדה מהגורמים המוסמכים במשטרת ישראל מראש ובכתב. לשם 

שראל מראש במועד הגשת ההצעות רשימה קבלת אישור כאמור, יעביר הזוכה למשטרת י

רותים עפ"י מכרז זה וכן את מספר ישמית של העובדים שיהיו קשורים מטעמו במתן הש

 תעודות הזהות שלהם ויעדכן את הרשימה בכל עת שיחולו שינויים בכוח האדם. 

 תנאי זה הינו תנאי לביצוע העבודה עפ"י מכרז זה.

 

 י ש ר א ל                 מ ש ט ר ת        

 אגף תמיכה לוגיסטית  /      מטא"ר

 והמכירות      הרכישות     מחלקת   

 א.ת. רמלה   , 21רח' בעלי המלאכה 

 01-1414262פקס'       00-6214316טל' 
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וזאת ללא טחונית יבהבדיקה את ה הצלחהמשטרת ישראל תפסול מועמד שלא עבר ב

 הסבר/נימוק למהות הפסילה.

קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .2.2

 והתיקונים לו, לרבות האישורים הבאים: 1791-חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו

לפי חוק עובדים זרים, עדר הרשעות בעברות יתצהיר מאומת ע"י עורך דין בדבר ה .2.2.1

 )נספח ו' להלן(. 1799-ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1771-תשנ"א

המציע מנהל פנקסי כי אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד  .2.2.1

או  1791-חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

יד שומה על הכנסותיו וכן מדווח שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפק

 למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

 המציעיםלהחליט כי הוצאת אישורים תקפים תתבצע ע"י  המשטרה תהא רשאית .2.2.2

באופן ממוחשב מאתר האינטרנט של רשות המיסים או באופן מקוון באמצעות 

ספקים המחוברים למערכות אלה או ע"י  מערכות המידע של רשות המיסים לגבי

 עורך המכרז באופן ממוחשב מאתר האינטרנט.

 לוח זמנים .4

 לוח הזמנים למכרז סגור זה יהיה כדלקמן: .2.1

 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה – 11.1.11

 מועד אחרון לקבלת הצעות.  - 11:11עד השעה  –19.1.11

 משלוח תרחיש למציעים. – 11.1.11

 להלן 11.1.1.2מענה המציעים לתרחיש המפורט בסעיף  – 12.1.11

ההצעות   .0021:עד השעה  27/1/1026' ד המועד האחרון להגשת הצעות הינו יוםכאמור,  .2.1

המתאימה במזכירות מחלקת הרכישות, מטא"ר רמלה,  המכרזיםלתיבת יוגשו ויוכנסו 

שום את נושא . על המעטפה יש לרלהלן 9כמפורט בסעיף  רמלה 21רח' בעלי המלאכה 

בתיבת  פיזיתומספר המכרז סגור.  אין לשלוח את ההצעה בדואר/פקס אלא להניחה 

 עד למועד האחרון להגשת הצעות. המכרזים

למשטרה שמורה הזכות לשנות את לוחות הזמנים על פי שיקול דעתה. במקרה שכזה  .2.2

 תפרסם המשטרה עדכון למציעים.

 תקופת ההתקשרות .1

 .יום הוצאת ההזמנה לזוכהחודשים החל מ 11 תקופת ההתקשרות תהא למשך .1.1

החודשים הראשונים של מתן  שלושתההתקשרות תהא כפופה לתקופת ניסיון במהלך  .1.1

"תקופת הניסיון"(, בה ייבחנו השירותים אותם יספק הזוכה ושאר מילוי להלן: השרות )

מהווה תנאי מתלה בתקופת הנסיון באופן מלא  הזוכההתחייבויותיו. מילוי התחייבויות 

הזכות שלא לשכלל סופית את למימוש סופי של ההתקשרות. המשטרה שומרת לעצמה 

את ההתקשרות עם הזוכה במהלך או בתום תקופת הניסיון ובמקרה זה תהא המשטרה 

 זכאית להתקשר עם הזוכה הבא אחריו )"זוכה חליפי"(.
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ת או חלק ממנה לידי מכל סיבה שהיא, להביא את ההתקשרווהמשטרה רשאית בכל עת,  .1.2

סיום, וזאת לפני השלמת ביצועה ושלא מחמת הפרתה ע"י הזוכה, ע"י משלוח הודעת 

יום לפני מועד הביטול וללא מתן פיצוי כלשהו בגין כך,  11סיום לזוכה של לפחות של 

בכפוף לעקרונות הקבועים בסעיף זה. הזוכה יפעל מיד בהתאם להוראות הכלולות 

 בהודעת הסיום.

 ביצוע ההתקשרות אופן .6

 יום מהמועד האחרון  21תנאי מכרז זה תהיה בתוקף למשך  פ"יהצעת המחיר ע .1.1

נוספים מים י 21-להגשת ההצעות. תוקף ההצעות המוגשות למכרז ניתן להארכה ב

 בהסכמת הצדדים. 

ם בהתקשרות מיי 11תוך  ה, להתקשר עמהמשטרההזוכה מתחייב, אם יידרש לכך ע"י  .1.1

תהא שתנאיה יהיו כמפורט במכרז זה. לא קיים הזוכה התחייבותו כאמור לעיל, 

,כפיצויים קבועים ומוערכים מראש, בנוסף ₪  9,111לדרוש סכום של  תרשאי המשטרה

  לזכותו לכל סעד נוסף על פי כל דין בגין הפרת התחייבותו.

יהיו עפ"י תנאי המכרז,  ,זההתקשרות ואספקת השירותים ע"י הזוכה במכרז התנאי  .1.2

 וקםותנאי ההזמנה שת , ככל שיפורסמו,במסגרתו המפרט, והבהרות/עדכונים שיפורסמו

 .מכוחו

  וניתנה לאחר שעיין ובדק את תנאי המכרז וכל יתר מסמכישחשב ימציע תההצעת  .1.2

 והסכים להם. 

 ו/או  יות המימון של משטרת ישראלוזה תעשה בכפוף לאפשר מכרז סגורההתקשרות ע"פ  .1.1

 מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש  .אפשרויותיה התקציביות

 ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב .

  היקף ההתקשרותמהות ו .7

 :ההתקשרות נועדה לשם ביצוע המשימות הבאות

 מערך הדוברות בחינת  .9.1

 בחינת מערך הדוברות המשטרתי. .9.1.1

התאמת מערך הדוברות המשטרתי לעולם התקשורתי ומפורטת למתן הצעה כתובה  .9.1.1

 המודרני ולצורכים המשתנים של המשטרה.

 :ייעוץ תקשורתי אסטרטגי  .9.1

בקביעת המלצות וסיוע  .מתן ייעוץ תקשורתי אסטרטגי למפכ"ל המשטרה .9.1.1

 .תקשורתית בעולם הניו מדיה המתודולוגי

 שעות בחודש 200יעלה על שעות הייעוץ נשוא התקשרות זו לא הכולל של היקף ה .9.2

 .לתקופה של שנה
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הסכומים ו/או הכמויות המפורטים לעיל נמסרים לצורך מתן אינדיקציה בלבד. מובהר כי  .9.2

כמות הפריטים והשירותים שיוזמנו בפועל יהיו בהתאם לצורכי המשטרה כפי שישתנו 

 רשי החתימה של המשטרה.מומעת לעת ויהיו בהתאם להזמנות רכש שיאושרו ע"י 

לצורך  ןהמחיר ובמסמכי המכרז והמפרט הינ מובהר כי הכמויות המצוינות בטופס הצעת .9.1

טובין ו/או  המשטרה להזמנתמצד בות ישקלול ההצעות בלבד ואין בהם שום התחי

 היקף כלשהו  והתשלום יבוצע עפ"י הכמויות בפועל.בשירותים 

ו/או  משטרת ישראליות המימון של ועשה בכפוף לאפשרימכרז זה ת פ"יההתקשרות ע .9.1

אפשרויותיה התקציביות. מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ל

 ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב.

 

 הגשת הצעות במכרז  .0

 :הבאאופן ב תוגש למכרז הצעהה .9.1

 המציע התחייבותטופס  )מקור והעתק(.המציע יגיש את הצעתו בשני עותקים  .9.1.1

 יוגשו במקור בלבד. ('ב)נספח  המחיר הצעת)נספח א'(, טופס 

בכל מקום בו נדרשת חתימה של המציע יחתום המציע באמצעות מורשה  .9.1.1

 חתימה מטעמו.

ההצעה על נספחיה והאישורים והמסמכים הנוספים הנדרשים עפ"י מכרז זה,  .9.1.2

זיהוי במעטפה סגורה ללא פרטי  ,י המציע או מי שהסמיכו לכך"יונחו אישית ע

תיבת המכרזים המתאימה במזכירות מחלקת הרכישות, מטא"ר בהמציע, 

את  בכתב ברור רמלה. על המעטפה יש לרשום 21רח' בעלי המלאכה ברמלה, 

 נושא ומספר המכרז.  

 ,אין לשלוח את ההצעה בדואר/פקס .את ההצעה יש להגיש בשני העתקים זהים .9.1.2

בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת כאמור לעיל,  פיזיתאלא להניחה 

 הצעות.ה

המציע יצמיד על הצד החיצוני של המעטפה )או האריזה( מעטפה נוספת סגורה  .9.1.1

פרטי המציע ובתוכה יופיעו שם המציע ופרטי איש קשר מטעמו  ציון  היטב, ללא

 )שם, מספר טלפון וכתובת( לשם החזרת ההצעה במקרה הצורך.

 רהמחי להצעת בנוגע כללים .9.1

הוראות חשב כללי הנוגעות  לתבסס עהמחיר אשר ישולם בהתקשרות זו י .9.1.1

המצורפת למכרז  12.7.1.1לתעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים )ה' 

 . (וכו' 1, 1בהתאם לסיווג היועץ כאמור בהוראה זו )יועץ סוג זה( 

החשב המוצעים על ידו מתעריף המציע יקבע בהצעת המחיר את אחוזי ההנחה  .9.1.1

מהתעריף  11%הכללי האמור. ההנחה אשר תוצע על ידי המציע לא תעלה על 

 האמור.
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ת יכלול את כל העלויות הישירות והעקיפו ,המחיר המוצע בטופס הצעת המחיר .9.1.2

אלא אם  ,כל תמורה נוספת לא תשולם ., לרבות ביטוחמתן השירותהכרוכות ב

 צוין אחרת במפורש במסמכי המכרז.

 

 

  הוספת הסתייגויות והתניות להצעה איסור .6

נוי יאין לעשות כל ש ,כמו כן .הצעה בשום תנאיהמודגש בזאת כי אין להתנות את  .7.1

כל הסתייגות ביחס לדרישות  אין לרשום ושנמסרו ע"י המשטרה  םמסמכיהבניסוח 

, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ו/או במכתב לוואי או בכל דרך ם השוניםבמסמכי

יגויות מעין אלה עלולות לגרום לפסילת ההצעה. מציע המעוניין להביע אחרת. הסתי

יפנה בקשתו בכתב לנציג המשטרה  ,הסתייגות כלשהיא ו/או לבצע שינוי במסמכי המכרז

 .באופן מיידי

בהירות ו/או חסר, חובה עליו -סבר המציע כי יש במסמכי המכרז פגם ו/או ליקוי ו/או אי .7.1

. לא עשה כן, ייחשב הדבר כוויתור על באופן מיידילנציג המשטרה  בכתבלהודיע על כך 

כל נזק או הוצאה שייגרמו או עלולים להיגרם למציע כתוצאה מכך והוא לא יהיה רשאי 

 . ולתובעם או לדרוש שיפוי בגינם מהמזמין, בין אם זכה במכרז ובין אם לא

 מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה        .20

 . התחייבויות והצהרת המציע – נספח א' .11.1

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז – 2נספח א'  .11.1

 טופס הצעת המחיר. - נספח ב' .11.2

 פירוט ניסיון המציע. – 'גנספח  .11.2

 טופס זיכוי חשבון בנק  המצ"ב, מלא וחתום ע"י הבנק או ע"י רו"ח. -'הנספח  .11.1

 תביעות מתנהלותתצהיר של המציע או מנהלו, מאומת על ידי עורך דין, כי לא  - 'ונספח  .11.1

בהליכי  אינו נמצא וכן כי מכרז סגורכה בזשעלולות לפגוע בתפקודו ככל שי נגד המציע

 . מכרז סגורפשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה ב

 .תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין - 2'נספח ו .11.9

 הצהרה לשמירת סודיות. – נספח ז' .11.9

תצהיר המציע כי אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים ו/ או חשש סביר לניגוד  - 'טנספח  .11.7

בין עניינים אחרים שלו או תפקידים אחרים והשירותים נשוא מכרז זה  עניינים בין ביצוע

 שהוא ממלא )בנוסח המופיע(.

יון המציעים יהיו רשאים לצרף להצעתם, פרופיל חברה או כל מסמך אשר מעיד על הניס .11.11

 הקודם של החברה ולקוחות אשר קיבלו שירותי מכרז זה בעבר. 
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אישורים ותצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .11.11

 (1791-מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, התשל"ו חשבונות, תשלום חובות

 ביניהם:

 . מטעם אגף מס הכנסה תקף למועד הגשת ההצעה אישור לצורך ניכוי מס .11.11.1

 כנדרש תצהיר לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין .11.11.1

 ראה נוסח המופיע בנספח.  –לפי החוק הנ"ל 

ך אתר יוגש נסח חברה/שותפות עדכני )הניתן להפקה דר – במידה והמציע הינו תאגיד .11.11

כי ועדת המכרזים תוודא כי אין חובות בזאת  התאגידים(. מובהרהאינטרנט של רשות 

 אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה.

, יצרף אישור רו"ח או עו"ד בדבר תאגיד הינו והמציע במידה – אישור זכויות חתימה .11.12

  זכויות החתימה בתאגיד.

 לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת המכרזיםהחובה מרות ל .11.12

בפרק  ,טופס הצעת המחיר, למעט אפשר למציע להשלים את המצאתםתהא רשאית ל

אישורים ו/או המסמכים הנ"ל כי היו כי הכל עוד עולה בבירור  ,וזאת ,הזמן אשר ייקבע

 קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה כנדרש בתנאי המכרז. 

 כל נספחי המכרז יוגשו ללא כל שינוי ובהתאם לנוסח המצ"ב.  .11.11

 בדיקות מקדימות  .22
 המשטרה שומרת לעצמה את הזכות:

המעידים על ימים ממועד בקשתה, אישורים שונים  1לדרוש מהמציעים להגיש לה תוך  .11.1

 . המפרט והצעת המציע ,כל מידע כלכלי/טכני/כספי או אחר המאמת את דרישות המכרז

מציע לשם קבלת חוות דעת, ותהא רשאית שלא להתקשר עם  המציעלפנות ללקוחות  .11.1

 אשר חוות הדעת לגביו לא הניחה את דעתה.

 . בכל דרך שתמצא לנכוןלבדוק את יכולת המציע לעמוד בדרישות המכרז והמפרט  .11.2

במקרה של חוסר שביעות רצון מאופן ביצוע התקשרות ו/או לפסול הצעות רשאית תהא   .11.2

 זאת מבלי לגרוע מזכות משטרת ישראלו, סיפק בעבר המציעמרמת השירותים אותם 

 לסעד כלשהו כלפי הספק עפ"י הוראות מסמכי מכרז זה ו/או עפ"י הוראות כל דין.

המשטרה תהא רשאית שלא לקבל הצעת מציע אשר אינו עומד בדרישות המכרז  .11.1

 והמפרט.

 וזוכה חליפי אופן קביעת זוכה .21

    אחד.זוכה  יקבעזה  מכרז סגורב .11.1

שקלול לאחר  המשטרהשל  המכרזים ועדת ע"יתתקבל  זוכההחלטה בדבר ה .11.1

 ההצעות כמפורט להלן:

 המחולק בהתאם למשקולות הבאות:מהציון הסופי  00%שמשקלו מבחן איכות  .11.1.1
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בחמש שנים  ניסיון קודם במתן שירותים דומים לגופים ולמוסדות .21.1.2.2

 .(00)מתוך  נקודות 20עד : האחרונות

 נקודות. 1  - גופים/מוסדות 1  -מתן שירותים ל .11.1.1.1.1

 .נקודות 1 –גופי/מוסדות  2-1 -למתן שירותים  .11.1.1.1.1

 נקודות. 11 –גופים /מוסדות או יותר  9 -מתן שירותים ל .11.1.1.1.2

. המציע יפרט בנספח ג' להלן את נקודות 20קודמים עד  חוו"ד לקוחות .11.1.1.1

שנים האחרונות )שהנם גופים או מוסדות( מתוכם יפנה  1-רשימת לקוחותיו ב

ות לשם קבלת חוות דעתם גופים ו/או מוסד 1המזמין, על פי שיקול דעתו, לעד 

חוות ציון על איכות שירותי הייעוץ התקשורתי שקיבלו מהמציע. מציע אשר 

נקודות, הצעתו תיפסל. הקריטריונים לבדיקת רמת  9 -גביו נמוך מהדעת ל

רמת הייעוץ  –קו יהיו כמפורט להלן: מקצועיות שביעות רצון הלקוחות שייבד

כל אחד מהקריטריונים  .רושם כללי ,שניתן, יצירתיות, זמינות, רמת שירות

 נקודות לכל היותר. 1-יזכה ב

 נקודות. 40עד  - לתרחיש מקצועי גשת מענהה .11.1.1.2

שני ימים מהמועד בתוך  שהגישו הצעה בפועל יועבר לכל המציעיםהתרחיש 

שעות ממועד קבלתו על  29יידרש תוך המענה לתרחיש האחרון למתן הצעות. 

וועדה פני ב ע יידרש להציג את המענהובמסגרת זאת המציידי המציעים 

. המציעים יהיו רשאים להציג את המענה שתיקבע על ידי המשטרהמקצועית 

דעתם המקצועי. הוועדה  שיקול לתרחיש בכל אמצעי שימצאו לנכון על פי 

מקצועיות, תבחן את המענה לתרחיש על פי הקריטריונים הבאים:  המקצועית

  וכו'. צירתיות, יכולת שכנוערהיטות, בהירות המסר המועבר, י

 .נקודות 11התרשמות ראיון אישי על ידי המפכ"ל או מי מטעמו עד  .11.1.1.2

 שקלול המחיר ייעשה בהתאם לנוסחה הבאה: :11%עלות כספית  .11.1.1

 X  = ההנחה הגדול ביותר שהוצע על ידי מי מהמציעים.אחוז 

 Y  = ההנחה שהוצע על ידי המציע.אחוז 

 N  ברכיב העלות הכספית= הניקוד אותו יקבל המציע 

 20    :ציון הרכיב הכספי היא נוסחת החישוב * YN =  
X 

 

ממחיר חשכ"ל בעוד שההנחה הגדולה  11%לדוגמה מציע אשר הציע הנחה של 

 בהתאם לחישוב הבא: נקודות 11-יזכה בפרק העלות ל 11%שהוצעה עמדה על 

 

11   =20 * 10N =  
11 

 

 והעומדת בשאר דרישות המכרז תקבע כזוכההטובה ביותר ההצעה המשוקללת  .11.1.2

 לעיל. 11.2בכפוף לאמור בסעיף זה סגור במכרז 

 אין המשטרה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר, או לקבל הצעה כלשהי. .11.2
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זה את  למכרז סגורכזוכה חליפי של המשטרה תהא רשאית לקבוע   המכרזיםוועדת  .11.2

 מכרז סגורהעומדת בתנאי ה ביותר לאחר הצעת הזוכה הטובההמשוקללת ההצעה 

 אתהשל הזוכה החליפי זכייתו  יובהר, כי המשטרה לא תהא חייבת לקבוע זוכה חלופי..

 .  המכרז סגורעל פי  לכל תקופת ההתקשרות תקפה

 במקרה שההתקשרות עם הזוכה תופסק, שמורה למשטרה הזכות להתקשר עם הזוכה  .11.1

  הזוכה החליפי מתחייב להתקשר עם המשטרה במידה ויידרש לכך על פי תנאי החליפי.  

 החודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות.  שלושתזה וזאת במהלך  מכרז סגור 

 ועדת  תיעשה בהסכמת הצדדים. מועד זהזוכה החליפי לאחר חלוף העם  התקשרות 

 . החליטה מכרז סגוררשאית שלא להתחשב בהסתייגות של מציע מתנאי ה  המכרזים 

 , רשאית הועדה לקבוע מכרז סגורהועדה לעשות כן, והצעת המציע מתאימה לתנאי ה  

 תקבע הועדה, ויאשר את שאותו כזוכה בתנאי שיסיר את הסתייגותו תוך הזמן   

 . מכרז סגורהתחייבותו לעמוד בכל  תנאי ה  

 ערבות ביצוע .23

 צמודהובלתי מותנית הוטונומית ערבות בנקאית אלמשטרה הזוכה יידרש להמציא  .12.1

הערכת  י"ההתקשרות הצפוי עפערך המ 1% בגובהלמדד המחירים לצרכן )כללי( 

לרבות כיסוי  ,הבטחת התחייבויות הזוכה עפ"י מכרז זההמשטרה. הערבות מיועדת ל

 נזקי והוצאות המשטרה מכל סיבה שהיא בשל הפרת התחייבויותיו 

 . יום לאחר תום כל תקופת ההתקשרות 11הערבות תהיה בתוקף עד  .12.1

גובה ערבות  אתאו להגדיל למשטרה שמורה הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להקטין  .12.2

 ותםא המוצרים/או השירותים ו לכמותהביצוע הנדרשת במהלך ההתקשרות בהתאם 

 מספק הזוכה.

ר קול דעתה, ולאחיהמשטרה תהיה רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, לפי ש .12.2

 זוכהימים מראש, בכל מקרה שלדעתה הפר ה 9בכתב על כך לפחות  מתן התראה

 עפ"י מכרז זה. ו התחייבות מהתחייבויותי

מציא     יהיה והערבות תחולט ע"י המשטרה וההתקשרות עפ"י מכרז זה לא תבוטל,  .12.1

ערבות ביצוע חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה. כל סכום שיחולט יהפוך  הזוכה

 ניינה של המשטרה.להיות ק

כלפי  ווהתחייבויותי וממילוי כל חובותי הזוכהאינו פוטר את  ,מתן הערבות לעיל .12.1

לא תהווה  ,כולה או חלקה ,מושה של הערבותיגבייתה ומ. המשטרה עפ"י מכרז זה

כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים  מהזוכהמניעה מהמשטרה לתבוע 

  דין.כל "י ואחרים עפ"י מכרז זה או עפ
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 התמורה .24

התמורה לזוכה תתבסס על מכפלת שעות הייעוץ שיינתנו בפועל בחודש נשוא התשלום,  .12.1

על פי סיווגו של היועץ  12.7.1.1הודעה וב 12.7.1הוראת התכ"מ בהקבוע בתעריף לשעה 

 ובהפחתת אחוזי ההנחה אותם הציע הזוכה.( וכו' 1, 1)יועץ סוג 

למען הסדר הטוב יובהר כי בהתאם להוראות התכ"מ וההודעה האמורים יש לבצע  .12.1

. כמות שעות הייעוץ שניתנו בפועלהפחתה מהתעריף הנקוב בשיעורים משתנים על פי 

יובהר כי הפחתה שכזו באה בנוסף לאחוזי ההנחה אותם הציע הזוכה והתמורה תחושב 

 בהתאם לכפל ההנחות.

 שות לביצוע על פי הוראת החשב הכללי הנ"ל:להלן פירוט ההפחתות הנדר .12.2

)כהגדרתה בהודעת התכ"מ( ישולמו התעריפים  התקשרות מתמשכת עבור 1.4.414

 המרביים הבאים:

עבור שירות המבוצע בידי משרד/חברה של נותן שירותים חיצוניים ישולמו   1.4.41414

מגובה התעריף שנקבע בחוזה ההתקשרות ]בכפוף לתעריפים המרביים  09%

 [14......1הודעה, "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים", מס' .ה. הקבועים ב

עבור שירות המבוצע בידי נותן שירותים שאינו מועסק על ידי משרד/חברה   1.4.41414

בכפוף לתעריפים  מגובה התעריף שנקבע בחוזה ההתקשרות, 09%ישולמו 

הודעה, "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים", מס' .ה. המרביים הקבועים ב

1......14 

  הפחתה נוספת בשל עבודה בהיקף מלא לתקופה ממושכת 1.4.414.4

מהתעריף תחול על תעריף שעתי לנותן שירותים  19%הפחתה של  1.4.414.414

שעות בחודש בממוצע לתקופה כמוגדר  109-חיצוני שמועסק למעלה מ

לתקופת התקשרות למתן השירות העולה על  –בהוראה זו, או לחלופין 

תחול על התעריפים לאחר  הינה הפחתה נוספת והיא  שנתיים4 הפחתה זו

 14.3.14ההפחתה הקבועה בסעיף 

משך תקופת ההתקשרות לעניין ההפחתה, כאמור לעיל, יחושב החל ממועד  1.4.414

תחילת ההתקשרות הראשונה עם נותן השירותים החיצוני4 אם הוארכה תקופת 

לתקופת התקשרות זו  סלאותו פרויקט, יש להתייחההתקשרות בחוזה התקשרות נפרד 

 כהמשך של ההתקשרות הקודמת לעניין מניין החודשים או שעות ההתקשרות4 

לתעריף הנקוב המחירים הנקובים בהצעת המחיר יהיו צמודים : תנאי ההצמדה .12.2

 האמורים. 12.7.1.1ובהודעה  12.7.1בהוראת התכ"מ 

זכאי לקבלת החזר הוצאות בגין נסיעה : הזוכה יהיה החזר הוצאות בגין נסיעות .12.1

 .12.7.1הכרוכה במתן השירותים בהתאם לאמור בהוראת התכ"מ 

 

 

 

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.13.9.2.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.13.9.2.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.13.9.2.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.13.9.2.1
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 תנאי תשלוםו אופן הגשת חשבונית .21

חשבונית מרכזת אחת בתחילת כל חודש בגין הטובין/השירותים  משטרההזוכה יעביר ל .11.1

רות, תיאור יהשהזמנה, חודש המס' את שסיפק בחודש הקודם. ע"ג החשבונית יש לציין 

 הרלוונטי לחישוב התמורה בחשבונית. נוסף הטובין/שירות וכל פרט אחר 

התמורה תשולם לזוכה עפ"י תנאי מכרז זה בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל ובכפוף  .11.1

 .המשטרהלאישור נציג 

התשלום בגין אספקת השירות יתבצע בהתאם למועד קבלת החשבונית במשרדנו באופן  .11.2

 הבא: 

(, 11-1 שיוגשו למשרדים במחצית הראשונה של כל חודש )בימיםחשבוניות  .11.2.1

ישולמו בתחילת מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב, דהיינו, ביום 

 לחודש העוקב.  11-העסקים הראשון הבא לאחר ה

לכל חודש )כולל שני ימים אלו(,  12-11 חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים .11.2.1

 של החודש העוקב. 12-11 ישולמו בין התאריכים

לכל חודש )כולל שני ימים אלו(,  21-11 חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים .11.2.2

 לחודש העוקב.  12-ישולמו ביום ה

לא תילקח בחשבון התקופה שבה הומצאו למשטרה שירותים לקויים  ,במניין ימים אלה .11.2

 ו/או חשבונית שגויה ו/או הומצאו שלא עפ"י תנאי ההתקשרות.

החל  הזוכהאיחור בתשלומים שנובע מאחריות משטרת ישראל בלבד, יהיה במקרה של  .11.1

, רשאי לדרוש לעיל 11.2 שלאחר המועד האמור בסעיף 21-מיום האיחור ה

הפרשי תשלום שיחושבו בהתאם לריבית החשב הכללי עפ"י  ,מוסכם ובלעדי כפיצוי

פיצוי לזכאי  לא יהיההזוכה  ,תעריף "ריבית צמודה" התקף למועד הדרישה. מעבר לכך

איחור בתשלומי משטרת   שהו, לרבות בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים שנגרמו עקבכל

 ישראל כאמור.

העביר ערבות לא וכה יהיה זכאי לתשלומים כלשהם ממשטרת ישראל והוא זבמידה וה .11.1

תהא רשאית לעכב את התשלומים האמורים עד  המשטרהבנקאית לביצוע כנדרש, 

 הביצוע עד למועד העברתה. לגובה ערבות

 פורטל ספקים .26

 משטרת ישראל קבעה בהליך מכרזי את חברת "טריידאנט" ]להלן: "סטורנקסט"  .11.1

 . משטרת ישראל להקמת ותפעול פורטל הספקים [ כזוכה במכרז111121112ח.פ 

פורטל הספקים יכלול בשלב הראשון להפעלתו משלוח המסרים/התהליכים הבאים  .11.1

ות רכש, קבלת אישורי הזמנה, שליחת מסמכי קבלת טובין באופן ממוחשב: הזמנ

 )תעודות משלוח( והגשת חשבוניות עם חתימה דיגיטלית. 

תהפוך בלעדית  הדיגיטלי באמצעות פורטל הספקים עם הקמת המערכת, שיטת השידור .11.2

 למשטרת ישראל. חשבוניות להגשת
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 תחולה .11.2

עפ"י סדר  1111בצע באופן הדרגתי במהלך שנת חיבור הספקים לפורטל ית .11.2.1

 העדיפויות שתקבע משטרת ישראל. 

להעביר  יחויבו, הספקים שחוברו לפורטל 1111 שנת של השנייה במחצית .11.2.1

במקביל לכך, ההזמנות  .הדיגיטלי השידור למשטרת ישראל חשבוניות בשיטת

תשלחנה לספקים אך ורק באמצעות פורטל הספקים ולא בדרך של משלוח פקס 

 או דוא"ל.

שצוינו  דחיית המועדים על להחליט הזכות את לעצמה שומרת משטרת ישראל .11.2.2

  לעיל.

בעת הגשת הצעת המחיר, המציע ייקח בחשבון כי הנו מחויב לעבוד בשיטת  .11.2.2

השידור הדיגיטלי באמצעות פורטל הספקים ויתמחר בהצעתו את עלויות 

 השימוש הכרוכות בחיבור לפורטל. 

(, יידרשו לאפיין זאת B2Bהספקים )ספקים המעוניינים בממשק ישיר לפורטל  .11.2.1

 ישירות עם חברת "סטורנקסט".

 עלות השימוש בפורטל הספקים  .11.1

עלויות השימוש בפורטל הספקים, אשר כוללות את החיבור לפורטל וקבלת תמיכה 

לאורך כל תקופת ההתקשרות, ישולמו ישירות לחברת "סטורנקסט" עפ"י התעריפים 

 ובהתאם להיקפי הפעילות כדלקמן: שנקבעו במסגרת מכרז פורטל הספקים

 ללא תשלום. -עד שתי חשבוניות בשנה  .11.1.1

₪  211,111חשבוניות בשנה בהיקף פעילות של עד  11עד  2ספקים אשר מפיקים  .11.1.1

 ₪. 11תשלום חודשי בסך של  –בשנה 

חשבוניות בשנה  11עד  2חשבוניות בשנה או  111עד  11ספקים אשר מפיקים  .11.1.2

 ₪. 111תשלום חודשי בסך של  –בשנה ₪  211,111בהיקף העולה על 

 ₪. 111תשלום חודשי בסך של  –חשבוניות בשנה  111ספקים אשר מפיקים מעל  .11.1

 תנאים כללים .27

 אופן אספקת השירותים ו/או הטובין .19.1

  .ועפ"י כל דין זרכע"י הזוכה עפ"י כל תנאי המ ובוצעיהשירותים מתן  .19.1.1

לבצע את והזוכה מתחייב לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם המשטרה ונציגיה  .19.1.1

 ינתנו מעת לעת, בכפוף להוראות מכרז זה.יהנחיות המשטרה כפי ש

 הזוכה מתחייב לבצע העבודה לשביעות רצונה המלא של המשטרה. .19.1.2

 כוח אדם מקצועי .19.1

 הזוכה מתחייב לבצע את העבודה על כל השלבים והחלקים הכרוכים בה בצורה .19.1.1

תקינה העונה על כל הדרישות במפרט המצ"ב ולבצע את כל יתר ההתחייבויות 
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המפורטות עפ"י מכרז זה על נספחיו עפ"י לוח הזמנים, ברמה מקצועית גבוהה, 

 .מתאיםבאמצעות כח אדם מקצועי ותוך שימוש בציוד 

הזוכה מצהיר כי יש לו הכושר, הזכויות, היכולת, המיומנות, הידע המקצועי,  .19.1.1

, העזרים, כח האדם המקצועי והאישורים הפורמליים המעידים על הציוד

הכשרתו והסמכתו לרבות כל ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או רישום בפנקס 

 ליתן השירות עפ"י מכרז זה על נספחיו. ,כמתחייב עפ"י כל דין

הזוכה מתחייב כי כל האנשים שיופעלו מטעמו במכרז זה יהיו בעלי תעודות  .19.1.2

על זה שיונות, רישומים והסמכות כנדרש עפ"י כל דין ו/או במכרז מקצועיות, רי

 נספחיו, ויהיו מיומנים, מקצועיים ומתורגלים במתן השירותים הנדרשים.

 נציגות .19.2

ות נשוא מכרז אחראי על ניהול וביצוע העבודנציג בכיר אשר יהיה הזוכה ימנה  .19.2.1

כיר"( ובעל כל נציגי הזוכה )להלן: "הנציג הבעל  בעל אחריות כוללתזה ו

סמכות מטעם הזוכה להחליט בכל הנושאים הדורשים הכרעה לצורך מילוי ה

 רלוונטיים. םבכפוף לפיקוח והנחיית נציגי, הוראות מכרז זה

משטרה. הזוכה יעשה אישור השמות נציגי הזוכה והנציג הבכיר יועברו בכתב ל .19.2.1

. לא עפ"י המכרזהתקשרות מאמץ שלא להחליף את נציגיו במשך כל תקופת ה

יכול מי מנציגי הזוכה להמשיך בתפקידו, בדרך קבע או באופן ארעי, יקבע לו 

 הזוכה מחליף, לאחר קבלת אישור המשטרה ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

 פיקוח, בקרה והבטחת איכות .19.2

מכרז בביצוע ההתקשרות נשוא יפקח באופן שוטף על כל הכרוך המשטרה נציג  .19.2.1

היענותו לדרישות, עמידה בלוחות זמנים וכל זה, לרבות זמינות נותן השירות ו

דבר ועניין אחר הקשור למכרז ולמפרט. הספק הזוכה מתחייב לשתף פעולה 

 .  המשטרהכפי שיידרש ע"י נציגי רלוונטי להתקשרות ולמסור כל מידע 

 רשאי:יהא נציג המשטרה  ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בסעיף זה .19.2.1

 מפורט במכרז זה.ל בהתאםלהנחות את נותן השירות  .19.2.1.1

 לאשר נושאים לביצוע ועמידה בלוחות זמנים. .19.2.1.1

לקבוע נהלי עבודה ולתת הוראות לצורך ביצוע הוראות המכרז, ובלבד  .19.2.1.2

 שלא יהיה בנהלים כאמור כדי לסתור את המתחייב עפ"י מכרז זה

 ועפ"י כל דין.

לעקוב אחרי ביצוע פעולות והתחייבויות נותן השירות ולבחון  .19.2.1.2

 ועמידתן בדרישות מכרז זה.התאמתן 

לדרוש מנותן השירות ביצוע פעולות ומתן דו"חות ו/או משובים  .19.2.1.1

 הנדרשים לדעתו במסגרת ביצוע מכרז זה.
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 הסדרי ביטוח .19.1

 המצ"ב י'ביטוח המפורטים בנספח סדרי הלרכוש ולקיים את כל ההזוכה על  .19.1.1

א על הזוכה להמצילאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות האופציה. 

בנוסח  ימים מבקשת המשטרה אישור על קיום הביטוחים הנדרשים 11תוך 

 . המפורט בנספח המצ"ב

ל האישור להיות ללא מחיקות ו/או הסתייגויות וללא כל שינוי מהתנאים ע .19.1.1

הנדרשים. מומלץ למציעים לבדוק טרם הגשת הצעתם את העלויות הכרוכות 

יות או בקשות לאחר המועד לא יתקבלו כל הסתייגו .בקיום הביטוחים כלשונם

שמורה הזכות להפעיל סנקציות  כי למשטרהצעות. מובהר ההאחרון להגשת ה

במקרה של איחור בהמצאת  ,מכרזשהוגדרה ב באמנת השירותהמפורטות 

 אישור קיום הביטוח כנדרש. 

מציעים לבדוק טרם הגשת הצעתם את העלויות הכרוכות בקיום ל מומלץ .19.1.2

לא יתקבלו כל הסתייגויות או בקשות לאחר המועד  .הביטוחים כלשונם

 האחרון להגשת הצעות.

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .19.1

המשטרה לבין  וו/או מי מעובדי הזוכהזה כדי ליצור בין  במכרזאין בכל האמור  .19.1.1

לפי  ולצורך ביצוע התחייבויותי זוכהעסיק היכל העובדים ש. מעביד-יחסי עובד

 בלבד. הזוכהבדי יהיו וייחשבו כעו ,זה מכרז

כל ההוצאות הנובעות ממתן השירות, לרבות, רכישת ציוד, הובלה, ביטוח,  .19.1.1

כר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, תשלומים ש תשלום לעובדי החברה )לרבות

בלבד  הזוכהיחולו על  ,סוציאליים וכל מס או היטל או תשלום חובה אחר(

בכל צורה מים האמורים ולתשל תהיה אחראיתלא  המשטרהו וישולמו על ידו

 שהיא.

התמורה שמשלמת המשטרה לזוכה, או כל סכום אחר נוסף שישולם לה, אינו  .19.1.2

מהווה משכורת ולא שכר עבודה, אלא תמורה עבור כל השירותים הניתנים 

כמתחייב עפ"י מכרז זה והמבוצעים ע"י הזוכה בהיותו עצמאי, בלתי תלוי, ותוך 

הזוכה ועובדיו אינם מהווים יחסים שבין  הדגשה שהיחסים שבין המשטרה לבין

 עובד למעביד.

תניותיו כדי ליצור בין   הזה או בתניה מ במכרזמוסכם ומוצהר בזאת, כי אין  .19.1.2

 והזוכהכל יחסי שליחות ו/או שותפות  ואו מי מעובדי הזוכהלבין המשטרה 

 המשטרהבכל צורה שהיא כנציג ו/או שליח של   וציג עצמימצהיר בזאת כי לא 

 .התחייב בשמיכן לא ו

 הסבת המכרז ופעילות קבלני משנה .19.9

הזוכה אינו רשאי להסב מכרז זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או  .19.9.1

אלא אם כן ניתנה הסכמת  ,לפי המכרזוכל חיוב למסור לאחר כל זכות 

 .המשטרה לכך בכתב ומראש



21 

 

  ועץ תקשורת למפכ"ל המשטרהי 6102/73סגור  מכרז

 

חשב כהסבת ימובהר בזאת כי מיזוג הזוכה או רכישתו ע"י חברה אחרת, ת .19.9.1

 המכרז לכל דבר ועניין. 

 סודיות .19.9

ו וכל גורם אחר שיתקשר עימו לצורך ביצוע מכרז זה ובקשר איתו, עובדיהזוכה,  .19.9.1

ייבים לא למסור כל ידיעות, התרשמויות, נתונים ו/או פרטים הנוגעים מתח

או לפעולות ולחומרי הגלם והתוצרים הנערכים  הו/או למי מטעמ משטרהל

, לכל אדם שלא הוסמך לכך בכתב ע"י אליוו/או בקשר מכרז זה במסגרת 

כדי למנוע שדבר מן הדברים האמורים יגיע ם ולעשות כמיטב יכולת המשטרה

 לידי או לידיעת אדם אשר לא הוסמך לכך בכתב.

לשמור בסוד כל ידיעה המצ"ב,  XXXגבי נספח -בחתימתו עלמתחייב  הזוכה .19.9.1

שיעסקו במתן  ולהחתים את עובדיב וכן מתחיי זה מכרזעקב ביצוע  ושתגיע אלי

 על נוסח זה. והשירות מטעמ

הדרושים לעריכת בדיקה ביטחונית,  םמסמכיהמתחייב לחתום על  הזוכה .19.9.2

. ו/או באספקת הטובין שיעסוק במתן השירותים וולהחתים עליהם מי מטעמ

 זה. מכרזבבדיקה הביטחונית תיחשב כתנאי לתקפות  הזוכהעמידת 

 ת עיון בהצעותסודות מסחריים וזכו .19.7

חשב כאילו ניתנה ללא כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע יהצעת המציע ת .19.7.1

 תועמד הצעתו לעיונם של המשתתפים במכרז. ,ער לכך כי אם ייקבע כזוכה

רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד  .19.7.1

נימוקים לטענתו בדבר יציין בדף נפרד את החלקים כאמור תוך מתן  מקצועי,

היות החלקים כאמור בגדר סוד מקצועי. ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון 

נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.  ,בחלקים מהצעת הזוכה

 מחירי ההצעה בכל מקרה, לא ייחשבו כסוד מסחרי או סוד מקצועי.

חשב סוד מסחרי או יימודגש כי מציע אשר ביקש כי עניין ו/או חלק בהצעתו  .19.7.2

הצעה הרלוונטי מהחלק בסוד מקצועי, יהיה מנוע מלעיין באותו העניין ו/או 

המופיע בהצעת מציעים אחרים, וזאת ללא תלות בהחלטת ועדת המכרזים 

 בבקשתו לחיסיון.

ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת מציע בטענה של סוד  .19.7.2

  .נה מנומקת ו/או בשל סימון גורף בהצעהאו סוד מקצועי אם היא אימסחרי 

מכרז זה והמפרט המצ"ב הם קניינה הרוחני של המשטרה אשר מועבר למציע לצורך   .19.11

 הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בהם שימוש שלא לצורך הגשת ההצעה.

 זכויות קנייניות .19.11

כל חומר, ידע )מכל מין וסוג שהוא(, נתונים, דרכי עבודה ושיטות פעולה, כלי  .19.11.1

ומכשיר )להלן: "הנתונים" ו/או "חומרי המשטרה"( שהמשטרה תמסור לספק 

למטרת ביצוע השירותים על פי הסכם זה, יהיו בבעלות המשטרה. הספק מתחייב לא 
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א להוציאם באופן להשתמש בהם למטרה אחרת מלבד העבודה לשמה הם נמסרו, ל

 אחר מרשותו ולהחזירם בכל עת שיידרש.

הספק מתחייב להחזיק את חומרי המשטרה, כליה ומכשיריה בנפרד, ולאחסנם על  .19.11.1

 חשבונו במקום ובאופן מתאים.

כל הנתונים שיימסרו במסגרת השירותים על פי הסכם זה וכל עיבוד כלשהו  .19.11.2

לא יהא רשאי להשתמש בהם  שייעשה בהם, יהיו קניינה של המשטרה בלבד, והספק

 או להעבירם לידי אחרים אם לא קיבל לכך את הסכמת המשטרה מראש ובכתב.

מוסכם בזאת כי כל זכויות הקניין הרוחני בשירותים ובכל תוצריהם על פי הסכם  .19.11.2

 זה, יהיו של המשטרה. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות קניין רוחני שהייתה בידי מי מהצדדים ערב  .19.11.1

 הסכם זה לתוקף. כניסת

 

 תרופות .19.11

 הפרות .19.11.1

בכל מקרה בו הזוכה הפר ו/או לא קיים תנאי או הוראה כלשהם  .19.11.1.1

מכרז זה ו/או לא ביצע התחייבות כלשהי עפ"י מכרז זה, תהיה ב

. המשטרה רשאית לבטל את ההתקשרות עמו ו/או להשהותה

 נשוא המכרז רותילבצע את השבמצב כאמור, רשאית המשטרה 

ו/או לקיימו בעצמה ו/או באמצעות אחרים, כל זאת על חשבון 

המפר, ולהשתמש במסמכים, בציוד, בחומרים ובאמצעים של 

 הזוכה המפר לשם כך. 

את המשטרה ו/או מי ולפצות  הזוכה מתחייב לשאת באחריות .19.11.1.1

לשביעות רצונה המלאה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או מטעמה 

וא שייגרם למשטרה ו/או למי הוצאה ו/או אובדן מכל סוג שה

מטעמה, כתוצאה מביצוע השרות כולו או חלקו עפ"י מכרז זה ו/או 

כתוצאה מהפרת התחייבויותיו ו/או כתוצאה ממחדל הקשור 

 לביצוע השרות. 

אובדן מהתמורה ההמשטרה תהא רשאית לקזז את ערך הנזק/ .19.11.1.2

המשטרה  המגיעה לזוכה בגין השירות וזאת מבלי לגרוע מזכות

מי מטעמה לסעד כלשהו כלפי הזוכה עפ"י הוראות מסמכי  ו/או

  מכרז זה ו/או עפ"י הוראות כל דין.

 אחריות לנזקים .19.12

לפי כל דין, לכל נזק ולרבות /חברה ישא באחריות המוטלת על אדםיהזוכה  .19.12.1

גוף שייגרם על ידו, או ע"י עובדיו, או ע"י מי שפועל מטעמו המצוי במקום  ינזק

לכל דבר  ,משטרה או בסניפי הזוכהמתקני האו בהרלוונטי לביצוע המכרז 
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משטרה או מתקני האו בהרלוונטי לביצוע המכרז במקום מצוי לכל אדם הו

 בסניפי הזוכה )בין אם הוא עובד במשטרה או בסניפי הזוכה ובין אם לאו(.

פגיעה שתהא בעבודת המשטרה, ובלבד שהנזק ארע כל הזוכה יהא אחראי ל .19.12.1

תוך כדי או עקב ביצוע השירותים נשוא מכרז זה או בקשר אליהם, בין באופן 

בלעדי ובין ביחד עם גורמים נוספים, בין מתוך זדון ובין מתוך רשלנות, בין 

 מחדל ובין בכל דרך אחרת.בבפעולה ובין 

הזוכה מחויב לתקן, להשלים ולהטיב כל נזק או אובדן באם ייגרמו כאמור  .19.12.2

 וב ביותר לאחר שייגרמו.במועד הקר -לעיל 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המשטרה לתקן את הנזק לאחר שהזוכה לא  .19.12.2

 עשה כן בהקדם ולחייבו בתשלום הוצאותיה.

הזוכה ישפה את המשטרה בגין כל תביעה של צד ג' כתוצאה מהפרת חובת  .19.12.1

האחריות כאמור, לרבות בשל הוצאות ונזקים בגין תביעה כאמור. חויבה 

רה בתשלום בגין חיוב החל על הזוכה עפ"י מכרז זה, בין אם החיוב נובע המשט

מפגיעה של עובד שלו, או של צד שלישי, או מכל מקור אחר, כי אז תהא 

המשטרה זכאית לפיצוי מלא מאת הזוכה בגובה אותו סכום ובתוספת 

הוצאותיה המשפטיות ושכר טרחת עו"ד שיהיו לה בקשר לתביעה בגין האמור, 

דרישה ובה פירוט ההוצאות עם הגשת כה יחזיר לה סכומים אלה מיד והזו

כאמור. המשטרה מתחייבת להודיע לזוכה על כל מקרה  משטרהשנגרמו ל

 שהיא נתבעת עפ"י סעיף זה.

הזוכה יפצה וישפה את המשטרה על כל תביעה שתוגש ע"י צד ג' נגדה או נגד  .19.12.1

משטרה תחויב בה כל אדם אחר הפועל בשמה או מטעמה של המשטרה, ושה

בגין כל נזק שהזוכה אחראי להם עפ"י הוראות מכרז זה, וזאת מיד עם דרישת 

 המשטרה.

מתחייב הזוכה לדווח למשטרה מיד על כל נזק או  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל .19.12.9

מכרז על ידו או ע"י מי התקשרות נשוא האובדן שנגרמו במהלך ביצוע ה

 מעובדיו או מי מטעמו.

 זכות קיזוז .19.12

ימים מראש, לקזז כל סכום שיגיע לה  11בהודעה של  תהיה רשאיהמשטרה ת  .19.12.1

זה ובין מכח כל  מכרזבין עפ"י  לזוכהזה מכל סכום שעליה לשלם  מכרזעפ"י 

 עניין אחר, הכל עפ"י דין.

ו/או אי שימוש בהן לא ייחשבו כויתור המשטרה זכויות באיחור בשימוש אף  .19.12.1

תר מהוראות הסכם זה לא יהיו בתוקף, ויתור ו/או שינוי של אחד או יואף ו

 אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.  
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   ההתקשרות נושא המכרז ביטול  .19.11

זה ולא  מכרזהתחייבות כלשהיא עפ"י  םהפר או לא קיי שהזוכהבכל מקרה  .19.11.1

על כך בהתראה בכתב,  שהובא לידיעתו יום הימים מ 11תוקנה ההפרה תוך 

מבלי לפגוע  ההתקשרות נשוא המכרזאת  רשאית לבטל המשטרה תהיה

כל לו ו/או הנזקים שנגרמו לה ו/או למי מטעמה בזכותה לפיצוי בגין ההפרה

 .י כל דין"רשותה עפל העומדתתרופה אחרת 

תהיה רשאית להפסיק את המשטרה מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .19.11.1

 לזוכהללא צורך בהודעה מוקדמת  הו/או לבטלנשוא המכרז ההתקשרות 

 :בהתרחש כל אחד מהמקרים  הבאים

 .לעסקיו ו/או לרכוש הזוכה אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע  .19.11.1.1

 .לזוכהאם ימונה מפרק זמני או קבוע  .19.11.1.1

 ימים. 9לתקופה העולה על  והפסיק לנהל את עסקי הזוכהאם  .19.11.1.2

כולו או מקצתו לאחר, ללא אישור מוקדם  המכרזסב את י הזוכהאם  .19.11.1.2

 המשטרה.של 

או  ואו אדם אחר בשמ שהזוכההוכחות  המשטרהיש בידי שבמידה  .19.11.1.1

לאדם כלשהוא שוחד, מענק או טובת הנאה  ואו הציע נתנו ומטעמ

   וביצוע ההתקשרות מכוחו.  כלשהיא בקשר לניהול המכרז 

 

 

 סיום ההתקשרות .19.11

סיבה או מכל  המשטרהלידי גמר בנסיבות כלשהן לפי דרישת  ההתקשרות ההובא

 ימסור הזוכה, התחייבויותיו בהתקשרות נשוא המכרזאת ם הזוכה שסיי, או אחרת

 ,המקוריים ואת ההעתקים של כל המשובים, הדו"חות את המסמכים המשטרהלנציג 

 בקשר עם מכרז זה, ,ברשותוהממצאים וכל המסמכים האחרים אשר , המסכמים

כל מסמך  ואו ברשות אדם כלשהו מטעמ וברשות נותרובתוספת הצהרה בכתב, שלא 

 במקור או בהעתק.
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 שאלות והבהרות  .20

לרבות סתירות שגיאות אי  , המפרט ונספחיהםגעות לפרטי המכרזשאלות הבהרה הנו .19.1

או  00-6476242 :פקסרפ"ק אבנר הרשקופ ביופנו בכתב לעורך המכרז התאמות וכו' 

-00 בטלפון דוא"לה וניתן לוודא הגעת הפקס א.  avnerhe@police.gov.ilבדוא"ל 

6214313. 

יהיו התנאים הבלעדיים למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי תנאי המכרז הקובעים  .19.1

 המפורטים בכתב ואין במתן מענה בע"פ כדי לשנות ו/או להוסיף עליהם. 

 בברכה,
 

 שאול     כהן,                    נצ"ם  

 ר' מחלקת הרכישות והמכירות 

 המכרזים      ויו"ר         ועדת   
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 נספח א' 
 לכבוד:

 משטרת ישראל
 

   37/1026 יבויות והצהרות המציע למכרז מספרהתחי
 
הצעה זו לרבות על מסמכי המכרז, נספחיו  כי הנני מוסמך/ת לחתום על /האני מצהיר .א

 וטופס הצעת המחיר בשם המציע וכי קראתי את כל מסמכי המכרז על נספחיו.

כי המציע מסכים לכל התנאים המפורטים במכרז על נספחיו ומגיש/ה  /ההנני מצהיר .ב
 בזאת את הצעתו.

יום ממועד קביעתי כזוכה, לחתום  11אני מתחייב/ת כי אם המשטרה תדרוש ממני תוך  .ג
על הסכם/הזמנה, עפ"י תנאי המכרז ועפ"י המפורט בהצעתי לעיל, אחתום עמה על 

 הסכם/הזמנה כאמור.
מוסכם, כמפורט  יהתחייבותי האמורה תזכה את המשטרה בפיצוידוע לי כי הפרת  .ד

למכרז.  המשטרה תהיה רשאית )במידה ותדרוש( לגבות את הבטוחה  1.1בסעיף 
 שמסרתי להבטחת התחייבותי זו. 

הסכמתי לגורם מוסמך במשטרה לעיין במלוא המידע הרלוונטי את בזה  /תאני נותן .ה
מהמרשם הפלילי והמודיעיני ובכפוף לאמור בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים. ידוע 

 לי כי אי מתן הסכמה כנדרש לעיל פוסל את הצעתי. 
ידוע לי כי המציע חייב באישור ביטחון שדה כתנאי לקבלת ההצעה וכי במסגרת זאת  .ו

 המידע הפלילי והמודיעיני ככול שקיים.  יישקל מלוא

השדה של  ביטחוןידוע לי כי כל עובד מטעם המציע חייב אישור מוקדם בכתב מיחידת  .ז
 .י המציע במתן השרות נושא בקשה זו"המשטרה, וזאת כתנאי להעסקתו ע

 

 

 ____ ____ / ____/ תאריך 

  שם החברה/המציע

  מס' עוסק מורשה

         )במידה ויש(מספר חברה במשטרה 

  שם איש הקשר מטעם המציע

  תפקיד איש הקשר

  כתובת דוא"ל של איש הקשר

            מספר טלפון נייד

            מספר טלפון

            מספר פקס

  עיר

  רחוב

  מספר בית

      מיקוד

      תא דואר )במידה ויש(:

 חתימה וחותמת 
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  2א' נספח

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

אני הח"מ ________________________בעל ת.ז. _________העובד בתאגיד )_____________ שם 
 "המציע"( מצהיר בזאת כדלקמן: –התאגיד( )להלן 

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

 במכרז זה. אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד .1

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד  .2
 ופרטי יצירת הקשר עימו(:

המחירים אשר מופיעים בהצעתי נקבעו ע"י חברתי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר  .2
 לעיל(.  2עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

המחירים אשר מופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה  .1
שר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו או תאגיד א

 לעיל(.  2בסעיף 

אני ו/או המציע לא היינו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה, או  .1
 לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

בים בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג אני ו/או המציע לא היינו מעור .9
 שהוא.

ההצעה מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים או מו"מ אסור עם מתחרה או  .9
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. אם כן נא  .7
 ____________________________________פרט:______________________

המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות  .11
של תיאומי מכרזים. אם כן נא 

 פרט:__________________________________________________________

 חמש שנות מאסר בפועל. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד

 

___________         ___________        ___________        ___________        ___________ 

 תאריך                     שם התאגיד              חותמת התאגיד        שם המצהיר ותפקידו     חתימת המצהיר     

 

 אישור

מאשר כי ביום ________________ התייצב בפני מר אני הח"מ, עו"ד ____________ 

____________________ הנושא ת.ז. שמספרה __________________והמוסמך להתחייב בשם 

המציע והמוכר לי באופן אישי/אותו זיהיתי לפי ת.ז. שמספרה ________________ ולאחר שהזהרתי 

י לעונשים הקבועים בחוק, אישר בפני את נכונות אותו כי עליו לומר אמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפו

 הצהרתו וחתם עליה בפני.

 

              ___________    ________________                            _______        ____________ 

 עוה"ד חתימה וחותמת                      שם )פרטי+משפחה(        תאריך       
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  ועץ תקשורת למפכ"ל המשטרהי 6102/73סגור  מכרז

 

 ' בספח נ
 

 37/1026מכרז לטופס הצעת מחיר 

 

 

 הערות:

 .המחיר שיוצע יהיה סופי ויכלול את כל מרכיבי השירות הנדרש .1

 בתעריף חשכ"ל משתנה בין רמות שונות של יועצים כמפורט שם.המחיר  ..

מרכיבי השירות נשוא המכרז יהיה כולל מע"מ בשיעור את כל  ללוהמוצע כהמחיר  ..

 .19%של 

 

   תאריך
 

   שם )פרטי + משפחה(

    

חתימה וחותמת 
   המציע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יחידת מידה תיאור הפריט
מוצע  )באחוזים(  הנחה שיעור 

 מתעריף חשכ"ל

 

 שעת ייעוץ

 

  תעריף חשכ"ל יועצים
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  ועץ תקשורת למפכ"ל המשטרהי 6102/73סגור  מכרז

 

 נספח ג'
 

  לקוחות המציע רוט יפ

 ________________  להם ______________ בשנים המציעים יפרטו את פרטי הלקוחות 

 מס"ד

 

 אספקתתקופת  שם הגוף/מוסד

 יםהשירות

 רוריםיטלפון לב שם איש קשר

2     

1     

3     

4     

1     

6     

7     

0     

 

 
 
 

   תאריך
 

   שם )פרטי + משפחה(

    

חתימה וחותמת 
   המציע
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  ועץ תקשורת למפכ"ל המשטרהי 6102/73סגור  מכרז

 

 ה'נספח 

 מש רת

 

  שר  

  
לכבוד 

 למשטרת ישרא
 

תשלום למוטב באמצעות זיכוי חשבון בנק הנדון: 
 

הרינו לבקשכם לבצע תשלומים, בגין טובין/שירותים שנספק/נבצע עבורכם, באמצעות זיכוי חשבוננו בבנק  .1
 כדלהלן:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  לעיל, נודיעכם בהקדם - בכתב בחתימת מורשה החתימה וחותמת העסק.1על כל שינוי בפרטים בסעיף  .1

 

מספר פקסימיליה אליה תוכלו להעביר פרוט התשלומים שהועברו לחשבוננו, במידה ויוחלף מספר  .2
  פקסימיליה 

 נעדכן אתכם בהקדם       

 

 
 

           
 

אם משטרת ישראל תעשה כל מה שאדם סביר צריך לעשות כדי לזכות את חשבוננו בבנק על סמך הפרטים שנמסרו  .2
 על ידנו, לא תהיה לנו כל טענה וכל תביעה מסוג ומין כלשהו בגין אי תשלום.

 
 טופס זה אינו משמש המחאת זכות לקבלת אשראי ולא התחייבות לרכוש ציוד/שירותים ו/או לבצע תשלום. .1

 
 תשלום של משטרת ישראל לפי הפרטים כפי שנמסרו על ידנו, לפי כתב זה יחשב כפירעון מלא. .1

 
לא תהא לנו כל תביעה כנגד משטרת ישראל בגין אי תשלום אם לא מסרנו פרטים מלאים או מדויקים בדרך  .9

הקבועה בכתב זה. 
 
 

                                               ____________ ______       ___________ _____________
 חתימת מורשה החתימה וחותמת העסק              תאריך                                                      

 
                                              ____________                 _____________________  ___________________

מאשר אני כי פרטי הזיכוי בנק מתאימים לעסק/לחברה      תאריך       
 רואה חשבון/חתימת הבנק                                                                    

שם הספק )העסק( מס' עוסק מורשה/ת4ז/מלכ"ר 

סמל הבנק 

סמל הסניף 
שם הבנק 

 שם הסניף

 כתובת הבנקמס' חשבון בנק 

 כתובת הספק

        מס' טלפוןקידומת מס' פקסימיליה 
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  ועץ תקשורת למפכ"ל המשטרהי 6102/73סגור  מכרז

 

   'ו נספח

 

 37/1026הנדון: תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות לצורך מכרז מס' 

 

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 _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  .1

המזמין במסגרת מכרז זה )להלן: "המציע"(. אני מכהן כ_______________ והנני 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע ..

אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או  לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז וכן כישעלולות 

 פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

 שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  וזה ..

 

_____________________ 

 המצהיר

 

 אישור

__ הופיע/ה בפני אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום __________

במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ 

שזיהה/תה עצמו/ה ע"י 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 

 התצהיר דלעיל.  בפני על

 

 

       ________                  ______________________          ___________  

 ד"עוה חתימת            דין עורך רישיון ומספר חותמת                 תאריך        
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  ועץ תקשורת למפכ"ל המשטרהי 6102/73סגור  מכרז

 

    2ו' נספח 

 כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר תשלום על תצהיר

 1791-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ולפי חוק 

 

לומר את האמת וכי  י____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי______________ ת.ז. אני הח"מ 

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

המבקש/ת  הנני נותן/ת תצהירי זה בשם _____________________ שהוא/היא הספק .1

"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהירי זה הספקלהתקשר עם המשטרה )להלן "

 בשם הספק. 

)למילוי  –תצהירי זה ניתן לצורך ההתקשרות הנוכחית בין הספק לבין המשטרה בנוגע ל  ..

 במשבצת הנכונה(  Xולסימון ע"י 

  מכרז מס' ____/ _________     עסקה בלא מכרז בעניין________________ 

 "(ההתקשרות הנוכחית" –)להלן                

" בעל זיקה", "הורשע/ו", "עבירה/עבירות", "מועד התקשרותבתצהירי זה, המונחים " ..

)להלן  1791-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 'ב1משמעותם כהגדרתם בסעיף 

בהגדרות של מונחים אלה וכי  "(. אני מאשר/ת כי עיינתיחוק עסקאות גופים ציבוריים"

 אני מבין אותם.

 במשבצת הנכונה( X)למילוי ולסימון ע"י   :אני מצהיר/ה כי .4

  עד ל"מועד ההתקשרות" בנוגע להתקשרות הנוכחית לא הורשעו הספק ו"בעל

 הזיקה" אליו ביותר משתי "עבירות".

  עד ל"מועד ההתקשרות" בנוגע להתקשרות הנוכחית הורשעו הספק ו"בעל

יקה" אליו ביותר משתי "עבירות", אך במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת הז

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. וזה .5

 ________________________ 

 חתימת מורשה החתימה של הספק       

 א י ש ו ר

 

הופיע/ה בפני במשרדי  ם ________ אני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביו

ברח' ________________ בישוב/עיר______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה 

/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה ________________עצמו/ה ע"י ת.ז. 

כן, חתם/ה בפני על  להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה

 התצהיר דלעיל.

     
           _________     ______________________________________               _____ 

 חתימת עוה"ד                  חותמת + מספר רישיון עריכת דין            תאריך   
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  ועץ תקשורת למפכ"ל המשטרהי 6102/73סגור  מכרז

 

   'זנספח 

 

 

 הצהרה לשמירת סודיות

 -אני החתום מטה: .1

של חוק  117 -ו 119מצהיר בזאת כי לאחר שקראתי והוסברו לי הוראות סעיפים 

, ולאחר שהוסבר לי איסור השימוש במידע בקשר לביצוע 1799–העונשין תשל"ז

בקשר למכרז ___________________ההתקשרות בין _______________ לבין 

(, "קשרות"ההת :_____________________ )להלן______בנושא _ _________

ברורה לי החובה המוטלת עליי לשמור בסודיות גמורה כל המידע, הידיעות והסודות 

פה, אגב או תוך כדי מילוי תפקידי בקשר לביצוע -המגיעים אליי הן בכתב והן בעל

 ההתקשרות, ולהימנע מהעברתם לכל אדם שאיננו ראשי לדעתם.

 

מירת סודיות ואחר כללי אני מתחייב לשמור בקפדנות אחרי כל ההוראות בדבר ש

 הביטחון שיונהגו בעתיד.

התחייבות זו כוחה יפה גם בתום מילוי תפקידי כאמור בכל הקשור לידיעות שהגיעו 

 אלי עקב מילוי תפקידי בקשר להתקשרות.

 

 :ולראיה באתי על החתום

 חתימת המצהיר ________________

 היום ______ החודש _______ השנה _______

 

י המשטרה וכנהוג "בזאת את הסכמתי לעריכת בדיקת ביטחון שדה לגביי עאני נותן 

 על ידה לרבות העיון במרשם הפלילי.

 

 

   תאריך
 

   שם )פרטי + משפחה(

    

חתימה וחותמת 
   המציע
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  ועץ תקשורת למפכ"ל המשטרהי 6102/73סגור  מכרז

 

 

  'טנספח 

 

 37/1026 הנדון: תצהיר והתחייבות למניעת ניגוד עניינים לצורך מכרז מס'

 

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

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

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  .1

והנני  המזמין במסגרת מכרז זה )להלן: "המציע"(. אני מכהן כ_______________

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ המציע אינו נמצא במצב של ניגוד  ..

עניינים ו/או חשש סביר לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים בהתאם למכרז זה לבין ענייניו 

 האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא ממלא. 

הצעתו של המציע במכרז, מתחייב המציע להודיע למזמין באופן מיידי על כל בחר יככל שת ..

סיבה שבגללה הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים 

 כאמור לעיל. 

 שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  וזה .4

 

_____________________ 

 המצהיר

 

 אישור

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

ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה 

עצמו/ה ע"י ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על  להצהיר אמת וכי ת/יהיה

 התצהיר דלעיל. 

 

________               _______________________               _______________ 

 חתימת עוה"ד        חותמת ומספר רישיון עורך דין            תאריך   

  



16 

 

  ועץ תקשורת למפכ"ל המשטרהי 6102/73סגור  מכרז

 

  י' נספח

 דרישות הביטוח במכרז

 

 הביטוח סעיף
המציע/הזוכה מתחייב לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת 

משטרת ישראל ולהציג למשטרת ישראל את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים  -ישראל
 -והתנאים הנדרשים  כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

  
 ביטוח חבות המעבידים . 2
 

 המציע/הזוכה יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי    .א
 ישראל והשטחים המוחזקים;מדינת 

                                                         
 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולשנה;  1,111,111ב.  גבול האחריות לא יפחת מסך     
 

 לעניין משטרת ישראל היה ונטען  –הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל הביטוח על פי  .ב
כלפי מי  בחבות מעביד כלשהם יםנושא הםתאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי  קרות

         מעובדי המציע/הזוכה.
 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.  1 
  

 אחריות כלפי צד א. המציע/הזוכה יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח       
 והשטחים המוחזקים;                                                                   בכל תחומי מדינת ישראל וש,גוף ורכשלישי             

                   
 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(;  111,111ול האחריות לא יפחת מסך ב.  גב      

 
 ; Cross  Liability -ג.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת       

 
 ד. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.      

                                       
  משטרת ישראל ככל שייחשבו  –ה.  הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל       

 אחראים למעשי ו/או מחדלי המציע/הזוכה והפועלים מטעמו.            
 
 ביטוח אחריות מקצועית. 3
    
 א.  המציע/הזוכה יבטח את אחריותו  המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;   
     
 יסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של המציע/הזוכה, עובדיו ובגין כל הפועלים הפול .ג

או השמטה, מצג בלתי  ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעותמטעמו 
רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי נכון, הצהרה 

מערך הדוברות המשטרתי והתאמתו לעולם  תקשורתי למפכ"ל המשטרה לרבות בחינת
התקשרות ולצרכי המשטרה, המלצות וסיוע בקביעת מתודולוגיה תקשורתית בעולם הניו 

 משטרת ישראל; –מדיה, בהתאם למכרז עם מדינת ישראל 
         

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(;        111,111 סךגבול האחריות לא יפחת מג.     
    
 -. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:ד    

         דיבה והשמצה, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות; -        
 ;עקב מקרה ביטוח אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב -        

    -, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות המציע/הזוכה כנגד מדינת ישראל אחריות צולבת -        
 ישראל; משטרת           

  ; חודשים 1הארכת תקופת הגילוי לפחות  -        
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 למעשי אחראיםמשטרת ישראל ככל שיחשבו  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ד
 המציע/הזוכה והפועלים מטעמו. ו/או מחדלי
                              

 כללי.  4
 

 -בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:    
 

 להרחבי בכפוף משטרת ישראל,  –מדינת ישראל א.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:     
 לעיל;                             כמפורט השיפוי           
           

 כל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ב.  ב   
     יום לפחות במכתב רשום לחשב משטרת ישראל במטה  11על כך הודעה מוקדמת של ניתנה         
                                ;הארצי        

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

  מתוך כוונת  שגרם  לנזק  לא יחול לטובת אדם רמשטרת ישראל ועובדיהם, ובלבד שהוויתו        
                                                                                                                                         ;זדון        

 
  הפוליסות המציע/הזוכה יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל  .ה

 כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות; ולמילוי
 
 ;                                   המציע/הזוכהסה תחולנה בלעדית על ה.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופולי   
 

 כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  .ו
המזכה  ביטוח ראשוני ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת קיים

    הזכויות על פי הביטוח.     במלוא
 

                                            
 כאמור,   העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים        

      ה על מסמכי המכרז.חתימהלמשטרת ישראל עד למועד  יומצאו על ידי המציע/הזוכה       
    משטרת ישראל  ועובדיהם   –המציע/הזוכה מתחייב בכל תקופת ההתקשרות עם מדינת ישראל       
 להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. וכל עוד אחריותו קיימת,        
 ההתקשרותד מדי שנה בשנה, כל עוהביטוח תחודשנה על ידו  המציע/הזוכה מתחייב כי פוליסות      

המציע/הזוכה  מתחייב להציג את העתקי פוליסות משטרת ישראל בתוקף.  –עם מדינת ישראל 
בחתימת מבטחו על חידושן  הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור

       לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.ועובדיהם  למשטרת ישראל
       

גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם  שים,למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדר 
ם משום אישור המדינה או מי דרישה מינימלית המוטלת על המציע/הזוכה, ואין בה בבחינת
להיקף  וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות גוף ורכוש  מטעמה

 ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך. 
 
על פי דין  ועל  אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את המציע/הזוכה מכל חובה החלה עליו 

 משטרת ישראל על כל זכות או –ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל  פי  ההתקשרות
 התקשרות זאת. על פי דין ועל פי םסעד המוקנים לה
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 אישור קיום ביטוחים -נספח ביטוח                                                  
 
 

 לכבוד 
 

 ;משטרת ישראל –מדינת ישראל 
 

 א.ג.נ.,
  

 אישור קיום ביטוחים:  הנדון
 
 

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________)להלן 
 "המציע/הזוכה"( 

 
לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר למתן שירותי 

, משטרת ישראל –ייעוץ אסטרטגי תקשורתי למפכ"ל המשטרה, בהתאם למכרז עם מדינת ישראל 
 את הביטוחים המפורטים להלן:

 
        

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

     
 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(. 1,111,111. גבול האחריות לא יפחת מסך  1

                                                   
 היה ונטען לענייןמשטרת ישראל  –. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל 2

בחבות מעביד כלשהם  כלפי מי מעובדי  יםנושא הםתאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי  קרות
 מציע/הזוכה.        ה

 
 שלישי ביטוח אחריות כלפי צד

       
אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש  .1

 בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 
 
 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.   111,111.  גבול האחריות לא יפחת מסך  1
 
 (.CROSS LIABILITYצולבת ). בפוליסה ייכלל סעיף אחריות 2
 
 . רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.2

 
 אחראים משטרת ישראל ככל שייחשבו  –. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל1

 למעשי  ו/או מחדלי המציע/הזוכה והפועלים מטעמו.    
     

 ביטוח אחריות מקצועית
 
 רת חובה מקצועית של המציע/הזוכה, עובדיו ובגין כל הפועלים הפוליסה תכסה כל נזק מהפ.  1

 מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון,      
  בקשר למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי תקשורתי הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו      
   המשטרה לרבות בחינת מערך הדוברות המשטרתי והתאמתו לעולם התקשרות ולצרכי למפכ"ל      
 המשטרה, המלצות וסיוע בקביעת מתודולוגיה תקשורתית בעולם הניו מדיה, בהתאם למכרז      
 ;משטרת ישראל –עם מדינת ישראל      

 
 טוח )שנה(;       דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הבי 111,111גבול האחריות לא יפחת מסך .  1
 
 -ורחב לכלול את ההרחבות הבאות:מהכיסוי על פי הפוליסה .  2
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         דיבה והשמצה, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות; -        

 ;עקב מקרה ביטוח אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב -        
 -תביעות המציע/הזוכה כנגד מדינת ישראל , אולם הכיסוי לא יחול על אחריות צולבת -        

 ישראל;  משטרת
  ; חודשים 1הארכת תקופת הגילוי לפחות  -        

 
ככל שיחשבו משטרת ישראל   –הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל . 2

 אחראים למעשי ו/או מחדלי המציע/הזוכה והפועלים מטעמו.
 

 כללי
 

 נכללו התנאים הבאים: בפוליסות הביטוח הנ"ל
  
   , בכפוף להרחבימשטרת ישראל –מדינת ישראל  .  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  1

  השיפוי כמפורט לעיל.        
 
היה להם כל תוקף אלא אם   .  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא י1

יום לפחות במכתב רשום לחשב משטרת ישראל במטה   11ידינו הודעה מוקדמת של  ניתנה על 
 הארצי. 

 
 -.  אנו מוותרים  על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל 2

לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  מתוך כוונת  רישראל ועובדיהם,  ובלבד  שהוויתו משטרת
 זדון.

 
כל הפוליסות ולמילוי  כל  ציע/הזוכה אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור.  המ2

 המוטלות  על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.החובות 
 
 .  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על המציע/הזוכה.1
  
 כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר .  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך1

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

 במלוא הזכויות על פי הביטוח.     
          

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

 בכבוד רב,                                                                                                        
                                                                     

 
 

                                                                    ___________________________ 
 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

 
 

 

 

 


