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 לכבוד

 א.ג.נ.,

 
בתחום  םפרויקטי שלשירותי ניהול ופיקוח לרכישת  4102/41מס'  במכרזלהציע הצעות  הנדון: הזמנה

 הכנסת עבור בינויה
======================================================== 

 כללי .4

העומדים בתנאי הסף להשתתפות  ממציעים"( מבקשת בזאת הכנסת" או "המזמינההכנסת )להלן: " .א

הכנסת עבור  בינויהפרויקטים בתחום  שלשירותי ניהול ופיקוח  למתןבמכרז זה להגיש לה הצעות 

 .פורט במסמכי המכרזמכ

"( מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם מסמכי המכרזכל המסמכים המצורפים למכרז זה )להלן: " .ב

 כמשלימים זה את זה.

 מסמכי המכרז כוללים את המסמכים המפורטים להלן, בין אם צורפו לחוברת המכרז ובין אם לאו: .ג

 מכרז  -  מסמך זה 

 חייבות המציע לעמידה בדרישות מכרז זה. טופס הגשת הצעה והת -  נספח א

 .הלהגשת הצע נוסח ערבות בנקאית -            4-נספח א

  בדבר עמידה בהוראות הדין. תצהיר -            2-נספח א

 נוסח אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה. -  3-נספח א

 הצעת תמורה ותנאי תשלום. -  1-נספח א

 תשקיף למשתתף.  -  5-נספח א

 הסכם התקשרות. -  נספח ב

 .שירותיםמפרט  -  נספח ג 

 נספח בטחון. -  דנספח 

 .לסודיות והעדר ניגוד עניינים כתב התחייבות בלתי חוזרת -  הנספח 

 אישור עריכת ביטוחים. -  ונספח 

 ייתו(.נוסח ערבות בנקאית לתקופת ההסכם )תומצא על ידי הזוכה במכרז, לאחר זכ -נספח ז'                

 

תחת ,  www.knesset.gov.ilלהוריד מאתר האינטרנט של הכנסת שכתובתו: את מסמכי המכרז ניתן  .ד

 לשונית "מכרזים ודרושים". 
 

 מהות ההתקשרות  .2

ינוי עבור בהפרויקטים בתחום של שירותי ניהול ופיקוח רכישת ל ההצעות המתבקשות על ידי הכנסת הן .א

 (."העבודות" או "השירותים" )להלן: .הכנסת

" או יםמועמד)להלן: "מנהלי פרויקטים  5עד  3להציע את מועמדותם של המציע  רשאיבמסגרת הצעתו,  .ב

 . עבור המזמינה השירותיםיספקו את  אשר"( ים0י פרויקט0מנהל"

הצעתו המציע שהוצעו ע"י ר אש מבין כלל המועמדים המזמינהלצורך אספקת השירותים בפועל, תבחר  .ג

מועמדים אלה יספקו לכנסת  ציון האיכות הגבוה ביותר.זכו לשמטעמו  מועמדים השלושעד , תיבחר

: ניהול התכנון, ניהול ביצוע הפעולות הבאותהכוללים לפחות את בתחום הבינוי שרותי ניהול פרויקטים 

 ."(שרותי ניהול)להלן: " הביצוע, מעקב ובקרה, ומסירה ללקוח

http://www.knesset.gov.il/
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במסגרתו בוצעו ווהושלם בישראל  שבוצעכפרויקט  "פרויקט בתחום הבינוייוגדר " ,לצורך מכרז זה .ד

, בניית תקרות ועמודים  תויציקעבודות עפר, הפעולות הבאות: מלפחות שתיים עבודות בניה הכוללות 

עבודה  נוסףוב ,ו/או מתכת לרבות בניית קירות, ריצוף, איטום, איבזור סניטארי ועבודות אלומיניום

  .בתחום אחד לפחות מבין התחומים הבאים: חשמל, קירור, מיזוג אוויר ומים

 הינומכרז זה אשר עבורם תידרש הכנסת לרכוש שירותים מהזוכה ב בתחום הבינוי אחד הפרויקטים .ה

 מעורבים גם היבטי ,בנוסף לעבודות הבינוי ,בפרויקט זהפרויקט מוזיאון הכנסת בבית פרומין בירושלים. 

כפי שיפורט במסמכי המכרז, למנהל פרויקט עם ניסיון בתחום  נתן משקל,יבהתאם לכך י .שימור

 השימור. 

 והיקפה תקופת ההתקשרות .3

לא ו, באופן מידי ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות השירותים לספק אתיות מוכן לההמציע  על .א

 .החתימה על הסכם התקשרותממועד  יום 11 -יאוחר מ

במשך כל תקופת ההתקשרות, להיות מוכנים למתן השירותים  והמועמדים מטעמו כהשיזהמציע על  .ב

 יום לכל היותר. 11בהודעה מראש של 

להאריך את תקופת  )אופציה( למזמינה שמורה זכות הברירה. שנה אחתל ההתקשרות תהאתקופת      .ג

"( ובלבד שסך נוספתהתקופה ה" -)להלן  או פחותההתקשרות לתקופה ו/או תקופות נוספות בנות שנה 

  .שנים ארבע התקופות הנוספות לא יעלה על

שעות למשך תקופת ההתקשרות וכן ביחס לכל שנה של  3900מסגרת שעות העבודה תהא בהיקף של עד   .ד

שעות לכל  3900-להרחיב את היקף ההתקשרות בהברירה התקופה הנוספת. למזמינה שמורה זכות 

הכנסת אינה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף זה או בהיקף  היותר לכל שנה, והכל בהתאם לצרכיה.

 כלשהו. 

הכנסת שומרת לעצמה את הזכות להרחיב את היקף השירותים כמפורט במסמכי המכרז, וזאת במסגרת  .ה

 . הכנסת שומרת לעצמה את הזכות לרכוש את כלל היקף השירותים או חלקם.50%של עד 

 

 נאים מוקדמים להשתתפות במכרזת .1

 

 
  

 :מפורטים להלןתנאים הכל הבבמועד הגשת ההצעה אי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו רש

 .תאגיד רשום בישראל כדיןשותפות רשומה בישראל כדין או המציע הוא  .א

ובכלל זה ניהול ספרים כדין והעדר  1991-המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .ב

או לפי  1991-ם )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אהרשעה לפי חוק עובדים זרי

, וכן מילוי הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין זכויות סוציאליות 1999-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 .ושכר מינימום לעובדים

 . 1995-המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו .ג

כגון רשם חברות,  פי דין,-לרשם המופקד על המרשם שבו הוא רשום על מציע שילם את כל חובותיוה .ד

 ,  אינו רשום ברשםכמו כן, מציע שהוא חברהרשם השותפויות וכיו"ב, עד למועד הגשת ההצעה. 

   החברות כחברה מפירת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפירת חוק.

 5-ל  ,, כהגדרתם לעילבתחום הבינוי פרויקטים , כהגדרתם לעיל, עבורלוניהסיפק שירותי מציע המשרד  .ה

 :2011עד  2009, וזאת בין השנים ת להלןוהמפורטהקטגוריות לפי   , לכל הפחות,קטיםייורפ

 התנאים המוקדמים הרשומים להלן הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

 ן בפני ועדת המכרזים.הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז תיפסל ולא תובא לדיו
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 .לפחות₪ מיליון  10בהיקף של  בתחום הבינוי פרויקט אחד (1)

 .לכל פרויקט לפחות₪ מיליון  5 בהיקף של בתחום הבינוי פרויקטים 2 (2)

 לפחות לכל פרויקט.₪ מיליון  1היקף של ב  בינויבתחום ה פרויקטים 2 (3)

  ה':בתנאי סף  לעניין עמידה 

  בגין אותו פרוייקט עבור יותר מקטגוריה אחת. המציע ניסיוןאת לא ניתן להציג 

  ג' לעיל( החל 2)ראה הגדרת שירותי ניהול בסעיף בהם  ניהול התכנוןניתן להציג פרויקטים ששלב

לעניין זה השלמת פרויקט תחשב  .2/41 – 2//2למו במהלך השנים , ובלבד שהוש2//2לפני שנת 

הצגת אישור מאת המזמין על סיום העבודות. האישור יצורף להצעת המציע לרבות פירוט עלות 

 הפרויקט. 

   המיסים וההיטלים. ,עלות הקרקעאת ל וכליהפרויקט לא היקפו הכספי של 

 מהאפשרויות הבאות: בעלי רישום לפי אחת  מתוך חמישה מועמדים יהיו לפחות שלושה מועמדים .ו

מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית בלפחות באחד מהמדורים  (1)

 מבנים, אזרחית כללית, ניהול וביצוע, ניהול בניה.

 הנדסאי רשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים במדור בנייה. (2)

 בעלי רישוםלעיל, יהיו  (2)או  (1)רישום כמפורט בס"ק שני המועמדים האחרים, ככל שאינם בעלי 

 כמפורט להלן :

 אחד מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסת חשמל.מועמד  (3)

 אחד מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסת מכונות.מועמד  (1)

פרויקטים  1מפורט לעיל( ניהל )בהתאם להגדרת שירותי ניהול כהמועמדים מטעם המציע כל אחד מ .ז

 :2011עד  2009השנים  ביןלהלן, וזאת  ותמפורטה החלוקהלפי  , לכל הפחות,תחום הבינויב

  פרויקט.  כלללפחות ₪ מיליון  5היקף של בבתחום הבינוי  יםפרויקט 3 (1)

  פרויקט. כל ללפחות ₪ מיליון  2היקף  של ב בתחום הבינוי פרויקטים 3 (2)

 :'זלעניין עמידה בתנאי סף  

 בגין אותו פרוייקט עבור יותר מקטגוריה אחת. את ניסיון המועמד לא ניתן להציג 

  ראה הגדרת שירותי ניהול בסעיף בהם ו0או הביצוע  ניהול התכנוןניתן להציג פרויקטים ששלב(

 .2/41 - 2//2, ובלבד שהושלמו במהלך השנים 2//2ג' לעיל( החל לפני שנת 2

 ייחשב ₪, מיליון  /4היקפו עלה על אשר  הבינויתחום בפרויקט  ככל שמועמד בעל ניסיון בניהול

 3-כיחשב  ₪, מליון  /2על עולה  וואילו פרויקט שהיקפ  ₪, מיליון 5בהיקף של  פרויקטים 2 -כ 

  . לעניין דרישת הניסיון₪  ליוןימ 5פרויקטים בהיקף של 

  לים. הקרקע, המיסים וההיטעלות כלול את יהפרויקט לא היקפו הכספי של 

 יהיו רשאים להציג, כל  ,ניהלו יחדיו פרויקט אחד אשר , לכל היותר,שני מועמדים מטעם המציע

 את הפרויקט לצורך עמידה בתנאי הסף.אחד מהם, 

הבטחת תקפות הצעתו, על המציע לצרף ערבות בנקאית אוטונומית, שהוצאה לבקשת המציע בלבד, ל .ח

בתנאים, לפירעון עם דרישה. תוקף הערבות יהיה עד ש"ח. הערבות תהיה בלתי מוגבלת  10,000בסך 

 למסמכי המכרז. 1-בנספח אהערבות תהיה בנוסח המדויק המוצג  .2015בפברואר  25ליום  
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 אופן מילוי ההצעה .5

וכל יתר  (נספח א')על המציע להגיש את הצעתו בחוברת המכרז בלבד ולמלא בה את טופס ההצעה  .א

ולחתום במקומות המיועדים לכך בחתימה מלאה של  ,הנספחים בהם הוא נדרש למלא פרטים

 המוסמכים לכך מטעמו.

 המציע יחתום בחותמת המציע וחתימת בעלי זכות החתימה בתאגיד על כל דף ממסמכי המכרז. .ב

אין לשנות, לרבות על ידי הוספה או  . ועל ידהמציע ימלא את המסמכים רק במקומות הנדרשים למילוי  .ג

 אלא ככל שהדבר נדרש או הותר במפורש במסמכי המכרז.מחיקה את מסמכי המכרז, 

של פרטים שמולאו על ידי המציע, בשגגה, תיעשה על ידי מתיחת קו על פני הפרט השגוי, ורישום  תיקון .ד

הפרט הנכון בצדו, וליד התיקון, תוטבע חותמת התאגיד וחתימת מוסמכי החתימה בו. אין לבצע 

 .("טיפקס"קה )נוזל מחימחיקות או תיקונים באמצעות 

למען הסר ספק מובהר כי כל השמטה, מחיקה, שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז או באיזה  .ה

מהם, או כל הסתייגות, או התניה מסוג כלשהו וכן מילוי שלא בהתאם לכללים המפורטים בסעיף זה 

 ה.לעיל, עלולים לגרום לפסילת ההצעה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינ

רזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה מההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל, אם מכועדת ה .ו

הסטייה כי משמעית ו-ההצעה תואמת את דרישות המכרז, היא ברורה וחד -כי על אף הסטייה  -שוכנעה 

 כאמור נעשתה בתום לב.

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .6

טים להלן. בהיעדר צירוף כאמור, רשאית המזמינה שלא את המסמכים המפור על המציע לצרף להצעתו

לשקול את ההצעה, או לפי שיקול דעתה לבקש השלמת מסמכים. אי הגשת מסמך שמהווה תנאי סף 

ימולאו  מסמכים הכלולים בחוברת המכרז. להשתתפות במכרז, עלולה להביא לפסילתה של הצעה

 ולא יצורפו אליה : ,בחוברת המכרז המקורית

לאים על זהות תאגיד המציע, תעודת רישום התאגיד כדין, תדפיס עדכני מהמרשם בו טים מפר (1)

או אישור רו"ח או עו"ד של התאגיד על כך שהתאגיד  רשום התאגיד )רשם החברות/השותפויות(

  ;3-וזכויות חתימה בנוסח נספח אבעלים הוי אישור זיכן ו ל,יעדיין פע

 פיו שילם את כל חובותיו לרשם;בו רשום המציע, למן המרשם אישור עדכני  (2)

 :1991-ל"ואישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התש (3)

 ; 2-נספח א בדבר עמידה בהוראות הדין, בנוסח תצהיר (1)

 ;ישור תקף על היות המציע עוסק מורשהא (5)

 טופס הצהרת המציע והתחייבות לעמידה בתנאי המכרז, ממולא חתום כנדרש; -ספח א' נ (1)

המציע ושל , לרבות קורות חיים של על כל הצרופות הנדרשות בו 5-נוסח נספח אשקיף למשתתף בת (9)

 ;והמוצעים על ידי המועמדים

כנדרש  והטכנאים ו/או ההנדסאים והאדריכלים  אישור על רישום המועמדים בפנקס המהנדסים (9)

ותעודות המעידים על השכלתם של כל אחד וכן אישורים  בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

 ידו. -המועמדים המוצעים עלמ

  נמחק. (9)

 ;1-המוצעים על ידו בנוסח נספח א המועמדיםאחד מהמציע וכל ידי -על שאלון למועמד מלא וחתום (10)

 ; 1-נספח א בנוסחצעת התמורה ותנאי התשלום ה (11)
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 ;1-ערבות בנקאית בנוסח המדויק המופיע בנפסח א (12)

 חתומים על ידי המציע;ז' -וה  –ספחים ב נ (13)

מובהר כי בעת הגשת ההצעה נדרש המציע בלבד לחתום על נספח  -על ידי המציע נספח ו' חתום  (11)

  ;ואין להחתים את חברת הביטוח הביטוחים

סמכים להוכחת העמידה בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז זה ובאמות המידה לשקילת מ (15)

  ;ההצעות המפורטות במכרז זה

אם וככל  -חו למציעים על ידי המזמינה ת המזמינה לשאלות הבהרה והודעות עדכון שיישלושובת (11)

 הובנו, ונלקחו בחשבון;, כשהן חתומות על ידי המציע לאישור כי הללו התקבלו -שיהיו כאלה 

 ;יתר המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרזכל  (19)

 מציע רשאי, אך לא חייב, לצרף להצעתו מסמכים כדלקמן:ה

 יצרף להצעתו אישור ותצהיר. כךינתן לו העדפה בשל תששה" ומעונין ימציע שהוא "עסק בשליטת א (1)

המציע רשאי להגיש, בנוסף לכל המסמכים אותם הוא נדרש לצרף לפי מסמכי המכרז, כל חומר  (2)

העשוי להיות רלוונטי לדעתו, להוכחה כי הוא עומד בדרישות של המכרז. אין לצרף מסמכים 

 סח ההצעה, כמפורט במסמכי המכרז.הכוללים הסתייגויות, שינויים, תוספות או גריעות מנו

ב לחוק חובת 2משמעות כל המונחים, לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף  - הז סעיףב

 .1992-המכרזים, התשנ"ב
 

 מקום ומועד אחרון להגשת ההצעות .2

 . דיוקב //:44ד השעה , ע2/41בנובמבר  22יום חמישי המועד האחרון להגשת הצעות הוא  .א

 .גש לאחר מועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיוןצעה שתוה 

תשומת לב המציעים, כי כל כניסה למשכן הכנסת כרוכה בתיאום מראש, קבלת אישור בטחוני ובידוק  .ב

 .02 - 1109933/ 1/ 5 בטחוני. מס' הטלפון לתיאום כניסה:

ך זמן ובכניסה למשכן הכנסת נערך בידוק ביטחוני קפדני העשוי לארשהמציע להביא בחשבון  על .ג

 ממושך.

את ההצעות, בצירוף המסמכים הנזכרים לעיל, יש להכניס לתוך מעטפה סגורה חלקה )ללא ציון כל פרט  .ד

שירותי רכישת ל 4102/41 מס' מכרזעבור ". על המעטפה יש לרשום: מעטפה(מזהה של המציע על גבי ה

 בינוי עבור הכנסת".הפרויקטים בתחום  שלניהול ופיקוח 

בכיר רכש מדור הסגורה יש להפקיד, באופן אישי, בתיבת המכרזים במשרדי את מעטפת ההצעה  .ה

בכנסת, ירושלים, עד למועד האחרון להגשת הצעות לעיל. יש לתאם כניסה מראש, כמפורט  ומחסנים

 לעיל. אין לשלוח הצעות בדואר או בדרך אחרת.
 

 ערבות בנקאית .8

הינו תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. העדר  למען הסר ספק יודגש, כי צירוף ערבות בנקאית להצעה א.

 ערבות כנדרש יגרום לפסילת ההצעה על הסף ואי הבאתה לדיון בוועדת המכרזים.

על הערבות הבנקאית שתצורף להצעה לעמוד בדרישות הקבועות בתנאי הסף להשתתפות במכרז  ב.

 ובתנאים הבאים:

שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק מוציא הערבות יהיה בנק בארץ או חברת ביטוח ישראלית  (1

, ונכלל ברשימה שמפרסם החשב הכללי במשרד 1991-הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

 האוצר. 

 מימוש הערבות יהא במשרד הראשי או בסניף של מוציא הערבות בישראל. (2
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נה ערבויות בהם שם המבקש הוא שם המבקש בכתב הערבות יהיה זהה במדויק לשם המציע. לא תתקבל (3

 אחר או שהמבקש הוא גוף אחר עבור המציע;

 יש לצרף את הערבות המקורית להצעה; (1

 .למסמכי המכרז 4-נוסח הערבות הבנקאית יתאם בקפדנות לנוסח שבנספח א (5

 הערבות תהא בשפה העברית בלבד; (1

חובות ו/או כספים המגיעים למציע לא יתקבלו חלופות ערבות, כגון שעבוד, הקפאה, עיכוב של  (9

 מהמזמינה ו/או מגוף אחר של המדינה.

אין לסייג את האפשרות לדרוש מימוש הערבות גם באמצעות פקסימיליה, מברק וכיוצ"ב. עם זאת,  (9

לוועדת המכרזים שיקול דעת לקבוע כי סייג כאמור אינו מהווה פגם מהותי אשר יוביל לפסילת הערבות 

ת למציע אשר יגיש ערבות שבה ייכלל סייג זה אפשרות להגיש ערבות מתוקנת בפרק זמן ו/או ההצעה ולת

 שיינתן לו, כתנאי לדיון בהצעתו.

הערבות שתצורף להצעה תשמש להבטחת מילוי תנאי המכרז על ידי המציע שיזכה במכרז וכבטחון  ג.

ירותים ו/או העבודות נושא לקיום התחייבויותיו להתקשר עם המזמינה לעניין הספקת הטובין ו/או הש

המכרז. ערבותו של מציע אשר יחזור בו מהצעתו או יוברר כי נהג בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון 

כפיים, או שלאחר שנבחר כזוכה במכרז לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז, או שיוברר כי הצהרות 

ן במהלך הליך המכרז והן לאחר קבלת שהצהיר או מצגים שהציג אינם נכונים, מלאים ומדויקים, ה

תחולט בהתאם לשיקול דעתה של הכנסת וזאת לאחר שניתנה למציע  -ההודעה על זכייה במכרז 

הזדמנות לטעון את טענותיו. מוסכם בין הכנסת ובין המציעים כי הסכום הנקוב בערבות הבנקאית 

נזק העשוי להיגרם לכנסת כתוצאה מהווה פיצוי ראוי ומוסכם מראש, שנקבע ביחס סביר לנזק שנצפה כ

 מסתברת של חזרתו של מציע מהצעתו.

המציע שהצעתו תיבחר, יידרש להמיר את הערבות שצורפה להצעתו בערבות אחרת כמפורט בהסכם  ד.

 ההתקשרות.

 מציע יהיה רשאי לקבל חזרה את הערבות: ה.

המסמכים הנדרשים, לאחר חתימת החוזה והמצאת  - בהליךאם נקבעה הצעת המציע כזוכה  (1

 לרבות ערבות הביצוע.

לאחר מתן הודעת  -או על דחיית כל ההצעות  בהליךאם הודיעה המזמינה על הצעה אחרת כזוכה  (2

המזמינה כאמור; ואולם, אם נקבע מציע כזוכה שני, תוחזר לו הערבות רק לאחר שהמציע שהצעתו 

 מינה את כל המסמכים הנדרשים., חתם על חוזה ההתקשרות והמציא למזבהליךנקבעה כזוכה 

 לאחר ביטולו. - ההליךאם החליטה המזמינה על ביטול  (3
 

 של המציע לבדו -ההצעה  .2

ההצעה תוגש בשם המציע בלבד, וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים או אנשים אחרים המגישים  .א

 . 1919-ירות ערך, התשכ"חקשר של בעל עניין במציע אחר, כהגדרתו בחוק ני זה. בכלל זה, להליךהצעות 

ו/או תאגיד  להעסיק מי מהמציעים האחרים או תאגיד שבשליטתםהמציע לא יהיה רשאי כמו כן, 

 הליךמההתחייבויות נושא בביצוע אי אילו  שבשליטתם ו/או תאגיד השולט באחד המציעים האחרים

 .זה

ש על ידי מציע אחד ובשמו אין להגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים אחדים. הצעה תוג .ב

 בלבד.

 .ההליךעל המציע עצמו לעמוד באופן מלא בכל הדרישות המקדמיות המפורטות במסמכי  .ג

נתוני אותו מציע, כאישיות  פ"יתיבחן רק ע בהליךעמידת המציע בתנאים המוקדמים להשתתפות  .ד

תכונות, כישורים,  משפטית נפרדת. אין המציע רשאי להסתמך, לעניין עמידתו בתנאים המוקדמים, על
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ניסיון וכיו"ב רכיבים, המתקיימים בצדדים שלישיים, זולת המציע עצמו, לרבות אך לא רק בעלי 

  .ו' עד ז' 1, למעט עמידה בתנאי הסף מניותיו, מנהליו, עובדיו, תאגידים קשורים שלו וכיו"ב

ם בסוגם ובהיקפם לעבודות לעניין תנאי מוקדם הדורש ניסיון מוכח בביצוע עבודות ו/או שירותים דומי .ה

והמועמדים , על המציע בהליך, כפי שפורט בתנאים המוקדמים להשתתפות ההליךו/או לשירותים נושא 

ביצועם של עבודות ו/או שירותים במספר  /השלימולהוכיח כי עד מועד הגשת ההצעה השליםמטעמו 

אחד ו/או שירות  פרויקטאו )לעניין זה, עבודה אחת ו/ בהליךהנדרש בתנאים המוקדמים להשתתפות 

פי חוזה אחד(, הדומים הן -או שירות לפי העניין, שניתנו למזמין אחד על פרויקטאחד משמעם עבודה, 

 .ההליךבסוגם והן בהיקפם )כל אחד מהם( לעבודה ו/או לשירות נושא 
 

 תוקף ההצעה ./4

ותחייב את מגישה  , על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה,ותהיה בלתי חוזרת כל הצעה תעמוד בתוקפה .א

המזמינה  יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. 90 נס לתיבת המכרזים ולכל המאוחר עדמהמועד בו תוכ

אינה מתחייבת לדון בהצעות ולהחליט ביניהן לפני תום תוקפן. פג או עמד לפוג תוקפן של ההצעות וטרם 

וקפה כל עוד לא בוטלה על ידי מהמציעים, תמשיך ההצעה לעמוד בתמי ניתנה הודעה בדבר זכייתו של 

 המציע בהודעה בכתב למזמינה. ביטול ההצעה יהיה בתוקף מהמועד בו התקבלה הודעה בכתב כאמור. 

במקרה שבתקופה בה ההצעה היא בלתי חוזרת יחזור בו המציע מהצעתו או יסרב למלא או שלא יעמוד  .ב

ינהג שלא בדרך מקובלת או בתום  או ההליךבמילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה או לאיזה ממסמכי 

לב, תהא המזמינה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את החוזה אם נחתם ולהתקשר 

עם כל אדם ככל שתמצא לנכון וכן תהיה רשאית לחלט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש כל כספים אחרים 

זכות אחרת העומדים למזמינה כלפי אשר שולמו על ידי המציע. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או 

 מציע כאמור לפי כל דין.
 

 מטעם המזמינה ההליךשאלות הבהרה ממציעים, הבהרות ושינויים במסמכי  .44

כתב בשאלות במענה לניתן יהיה לקבל לפני הגשת ההצעה,  ההליךהסברים נוספים והבהרות למסמכי  .א

או במייל  02- 5110313 , בפקס:בכיר רכש ומחסנים מדורבלבד, ומסירתן לכנסת, 

hilelea@knesset.gov.il  שאלות הבהרה שיגיעו //:41בשעה  2/41בנובמבר  44שלישי ליום  עד .

לאחר מועד זה, לא תיעננה. המציע לבדו יהא אחראי לוודא כי שאלות ההבהרה אכן התקבלו במשרדי 

 . 02 - 1109933/ 1/ 5בטלפון  עד למועד האמורם בכיר רכש ומחסנימדור 

כל תשובה ו/או הבהרה תפורסם באתר האינטרנט של הכנסת, תחת לשונית "מכרזים ודרושים",  .ב

. לא יהא כל תוקף שהוא לכל תשובה שלא תינתן על ידי נציג המזמינה ההליךבסמיכות למסמכי 

 ותפורסם באתר כאמור. 

. כל שינוי ההליךד האחרון להגשת ההצעות להכניס שינויים במסמכי מועלפני ה עתהכנסת רשאית בכל  .ג

 .מההליךויהווה חלק בלתי נפרד  ,יפורסם באתר האינטרנט כאמור

בין ביוזמת הכנסת ובין  -, לפני המועד האחרון להגשת ההצעותהמכרזכל שינוי או תוספת למסמכי  .ד

שיקול דעתה, ויחייב את המציעים,  ייעשה על ידי הכנסת, לפי -בעקבות שאלות הבהרה של מציעים

 בהתאם להודעה שתפורסם באתר הכנסת.

(, יצורפו על ידם להצעתם וזאת יפורסמו)אם  שיפורסמו באתר הכנסתהבהרות והודעות שינוי תשובות,  .ה

 לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם, הובנו, ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות. 

 להליךכן באופן שוטף אחר פרסומי הכנסת באתר האינטרנט הנוגעים יובהר, כי באחריות המציע להתעד .ו

 זה.

mailto:hilelea@knesset.gov.il
mailto:hilelea@knesset.gov.il
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  הצהרות המציע .42

, מצהיר ההליך, ובנוסף לכל הצהרה או התחייבות אחרת הכלולים במסמכי בהליךעם הגשת הצעתו  .א

המציע ומתחייב בהתאם לאמור בנספח א'. עצם הגשת ההצעה על ידי מציע כמוה כאישור והתחייבות 

 ., בין אם חתם על נספח זה ובין אם לאופורט בנספח א'מצדו לכל המ

המציע אינם נכונים,   או מצג של בדרך אחרת, כי הצהרה באמצעות המציע וביןהתברר למזמינה, בין  .ב

לבטל את  -מלאים או מדויקים, רשאית המזמינה לפסול את ההצעה, ואם בחרה בה כהצעה הזוכה 

 .אם ייגרם כתוצאה מכך - למזמינהיות לכל נזק שייגרם שא המציע באחריבמקרה כאמור, י הזכייה.

 מבלי לגרוע מכל סעד אחר, תהא המזמינה רשאית לחלט את הערבות שצירף המציע להצעתו.

 

 עדכון פרטים ומסירת פרטים נוספים ובירורי המזמינה .43

הנראה לה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מן המציע פרטים, מסמכים וכל מידע אחר  המזמינה

נחוץ לשם בחינת הצעתו, לרבות השלמת מידע חסר, הבהרות וכל מידע אחר או נוסף הנראים לה דרושים 

לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמציע מתחייב להמציא לכנסת, מיד עם דרישתה, את המידע הנדרש וזאת בין 

 היתר לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף שפורטו לעיל. מבלי לגרוע מהאמור:

הכנסת רשאית, לפי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו,  .א

ניתוח המחירים לפיהם  אומבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי עניין בו, שיטת התמחור 

המידע הדרוש תימחר את הצעתו, וכן כל מידע אחר שלדעתה יש עניין בגילויו. מציע שנמנע מלמסור את 

לפסול שלא לדון עוד בהצעתו או  המזמינהרשאית  -או מסר מידע לא נכון  המזמינהבמועד שקבעה לכך 

 . אותה

 יםדומנתנו הוא או עובדיו שירותים יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ובאתרים בהם  המזמינהנציגי  .ב

לשם קבלת או עובדיו המציע לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של וכן , ההליךנושא שירותים ל

. כן תהא המזמינה רשאית לפנות ולקבל חוות דעת, נתונים ופרטים אחרים אודות הםחוות דעת אודותי

המציע מגורמים שלישיים, לפי שיקול דעתה, לרבות חוות דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע, דירוג 

 האשראי שלו וכיוצא באלה.

ו, חייב המציע לעדכן את הכנסת ללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר מבלי לגרוע ממחויבות המציע בהצעת .ג

ועד למועד פרסום  להליךיחול, אם יחול, במידע שמסר לכנסת, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו 

 עד לחתימה על ההסכם. -, ואם נקבע כזוכה בהליךהחלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה 

 

 גילוי הצעת המציע .41

אחרים, אם הכנסת תידרש לעשות  מציעיםיע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני בהגשת הצעתו מביע המצ

בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, שעליהם הודיע המציע במפורש, בכתב ובאופן בולט  שהואכן, פרט למידע 

בעת הגשת הצעתו. ידוע למציע, כי לוועדת המכרזים סמכות להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש המציע 

, ולמציע לא תהא כלפי וזאת לאחר שמסרה למציע הודעה על כוונתה למסור פרטים אלה וייםלהותיר חס

 כל טענה או תביעה בקשר לכך. המזמינה
 

 אחריות .45

בכל אחריות להוצאות או נזק שייגרמו בלי לגרוע מהוראות כל דין, הכנסת ומי מטעמה, לא יישאו  .א

 ה.למציע בקשר עם הצעתו במסגרת המכרז או בקשר למכרז ז

בכל מקרה, לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו  .ב

במכרז, בין אם זכה במכרז ובין אם לאו, בין אם נבחר זוכה במכרז ובין אם בוטל המכרז מכל סיבה 

 שהיא, אלא אם ובמידה שנאמר במפורש אחרת במסמכי מכרז זה.
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גרם למזמינה, אם ייגרם, כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון או אינו המציע יישא באחריות לכל נזק שיי .ג

 מדוייק או מטעה בהצעתו.
 

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה .46

ועדת המכרזים תבחר מבין ההצעות את זו המעניקה למזמינה את מירב היתרונות וזאת בהתבסס על  .א

 טה:והמשקלות הרשומות מ אמות המידה

  - %/2 – המחיר המבוקש (1

אגף ההנדסה  –הביטחון משרד תעריף על פי  ומתאמיםמפקחים לשעה של הנחה מתעריף  אחוז

המועמדים וכן ביחס לכל אחיד לכל יהיה כי אחוז ההנחה  ,מובהר  –.'א 2.21פרק  ,והבינוי

  .תיפסל - /%2 -. הצעה שאחוז ההנחה בה יהיה גבוה מ/%2ולא יעלה על  התעריפים

ים אחרים, כך שמציע שהציע את ההנחה הגבוהה ביותר יזכה המחיר יחושב באופן יחסי למציע

 למלוא הניקוד ויתר המציעים ינוקדו באופן יחסי. 

 בהתאם למדדים המפורטים להלן: , %/8 –איכות ההצעה  (2

טו מבין הפרויקטים שפורעל פי בחירת הכנסת,  בתחום הבינוי פרויקטים 3 -ת מהתרשמו - 15%א. 

 לכל פרויקט. 5%עד  - 2011עד  2009השנים  יןשביצע המציע ב., .ה1 תנאי הסףב לצורך עמידה

  פרמטרים הבאים: ה , בין היתר,במסגרת ההתרשמות ייבחנו

  ים;הפרויקטהעבודות שבוצעו במסגרת מהות 

 הפרויקטים; מורכבות 

 היקף שרותי הניהול שנתן המציע ואיכותם; 

 היקף שירותי הפיקוח שנתן המציע, ככל שניתנו, ואיכותם;  

 ;ניסיון בפרויקטים בתחום השימור, ככל שקיים 

על פי בחירת המועמדים המוצעים על ידי המציע, משל כל אחד פרויקטים  2 -התרשמות מ - 30%ב.  

הניקוד המקסימאלי יתחלק  .ז.1 בתנאי הסףלצורך עמידה מבין הפרויקטים שפורטו  ,הכנסת

ציע ויהווה את הניקוד המקסימאלי באופן שווה בהתאם למספר המועמדים המוצע על ידי המ

 .עבור כל מועמד

 הפרמטרים הבאים: , בין היתר,במסגרת ההתרשמות ייבחנו 

  הפרויקטים;העבודות שבוצעו במסגרת מהות 

 ;מורכבות הפרויקטים 

 היקף שרותי הניהול שנתן המועמד ואיכותם; 

 ;ניסיון המועמד בתחום השימור, ככל שקיים 

בתחום העוסק בניהול פרויקטים  ,ואילך 2013החל משנת , בירושלים למציע סניף פעיל - 5%.  ג

 .  )מבין המועמדים שהוצעו על ידו(בתחום הבינוי  מנהלי פרויקטים 2לפחות ובו פועלים  הבינוי

 . העומדים בתנאי הסף כהגדרתם לעיל ולמועמדים מטעמוראיון למציע  -30%.  ד

הן ביחס למציע והן ביחס למועמדים  ונים הבאיםהקריטרי , בין היתר,ייבחנו איוןימהלך הרב

בקיאות מקצועית, תפיסה לניהול העבודה, זמינות, מגוון תחומי עיסוק, שיטות עבודה,  :מטעמו

 וכו'.תחום השימור סיון ביהכרות ונ ,ף פעילות, התמחויותיקפרויקטים קודמים, ההתרשמות מ

ים וניסיונם בתחום. תוך פירוט הניסיון כמו כן, יציג המציע בכתב את שמות המפקחים המתוכננ

 המקצועי, השכלתם, פרויקטים שבוצעו על ידם, פיקוח, היקף הפרויקטים. 

 .1992-לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב ב2"לעסק בשליטת אישה" לפי סעיף  תינתן העדפה (3
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 אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .ב

ה את הזכות שלא לבחור הצעת מציע שהוא או נושא משרה בו הורשע בעבירה הכנסת שומרת לעצמ .ג

מסוג עוון או פשע בשבע השנים האחרונות או שמתנהלים נגדו הליכים בשל עבירה כאמור, בשל מהותה, 

 חומרתה או נסיבותיה של העבירה.

יותר, אם לא לבחור הצעת מציע כהצעה המתאימה בשהזכות את יובהר, כי הכנסת שומרת לעצמה  .ד

התחייבויות חוזיות קודמות שהיו לו כלפי הכנסת, במהלך  של אותו מציע הפר הפרה מכל סוג שהוא

 עשר השנים האחרונות, זאת אף אם הצעה זו תהא הזולה ביותר.

, לפנות למציעים, לצורך קבלת הצעת מחיר אך לא חייבת יצוין, כי על פי הדין, רשאית ועדת המכרזים, .ה

הגבוה ביותר, או במקרה שכל המשוקלל במקרה שיותר מהצעה אחת זכתה בניקוד חוזרת ומשופרת, 

הצעות המחיר חורגות מן האומדן. פנתה המזמינה לקבל הצעות מחיר סופיות ומשופרות, יחושב הניקוד 

למחיר והניקוד המשוקלל למחיר ולאיכות, בהתאם להצעות המחיר הסופיות. מציע שלא הגיש הצעת 

 שב הצעתו הראשונה כהצעה הסופית.מחיר נוספת, תיח
 

 אופן בדיקת ההצעות .42

 פי השלבים שלהלן:-זה יבדקו עלבהליך ההצעות שיוגשו 

זה. רק הצעות העומדות בתנאי הסף בהליך בשלב הראשון תיבדק עמידת ההצעות בתנאי הסף הנדרשים  .א

 יעברו לשלב הבדיקה הבא.

 . המוצעים על ידו ולמועמדיםראיון למציע  וםקיובכלל זה, תבחן הכנסת את אמות המידה, השני בשלב  .ב

 .בהליךהזוכה בחירת תבצע הכנסת שקלול של כל אמות המידה, לרבות המחיר, לצורך השלישי בשלב  .ג

המועמדים מ השלושעד המציע הזוכה בהצעתו, שהציג תבחר הכנסת מבין המועמדים בשלב הרביעי  .ד

מספר המועמדים שתבחר  .הכנסתירותים עבור מתן השצורך ביותר, ל בלו את ציון האיכות הגבוהישק

הכנסת מבין המועמדים שהוצעו על ידי המציע הזוכה לצורך אספקת השירותים נשוא המכרז, נתון 

 לשיקול דעתה הבלעדי של הכנסת.  
 

 הודעה על הזכייה .48

על קבלת הצעתו וכן תודיע לזוכה בדבר המועד  בהליךהמזמינה תודיע למציע אשר הצעתו זכתה  .א

יום ממועד משלוח הודעת  11, אשר יהיה לא מאוחר מתום קום לחתימה על מסמכי ההתקשרותוהמ

מתחייב להופיע במועד ובמקום הנקובים בהודעת המזמינה כאמור לעיל  בהליך. הזוכה המזמינה כאמור

 לחתימה על המסמכים.

נאים וההתחייבויות פי הת-, עלשקיבלּהמתן ההודעה כאמור ייצור יחסים חוזיים בין המזמינה למציע  .ב

. תקפותם המשפטית של יחסים חוזיים אלו תהיה בלתי תלויה ובלתי ההליךהכלולים בכל מסמכי 

 מותנית בחתימת חוזה פורמלי בין הצדדים.

במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע על ידי המזמינה, תהא  .ג

 . בהליךרה ולבטל את זכייתו המזמינה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיק
 

 "זוכה שני" ו "זוכה שלישי"  .42

 הכנסת רשאית להכריז על המציע שהצעתו תזכה בניקוד השני בטיבו בשלב בדיקת ההצעות כ"זוכה  .א

 .שני"

רשאית  בשל אי שביעות רצון מתפקודו,בהליך תחליט הכנסת להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה אם  .ב

תחליט הכנסת  אםדי, להתקשר עם ה"זוכה השני" מבין המציעים. הכנסת, על פי שיקול דעתה הבלע

 יום ממועד ההודעה על כך. 11לעשות כן מתחייב "הזוכה השני" לחתום על חוזה ההתקשרות תוך 
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אם  הזוכה, יחייבו גם את ה"זוכה השני" זה, המחייבים אתבהליך המפורטים כל הכללים והתנאים    .ג

 יידרש לחתום על החוזה.  

או עם "הזוכה תהיה רשאית לבחור גם ב"זוכה שלישי" לכל מקרה שחוזה ההתקשרות עם הזוכה הכנסת  .ד

, לעיל וג' השני" לא יצא לפועל מכל סיבה שהיא. ה"זוכה השלישי" יעמוד בדרישות המפורטות בסעיף ב'

 .בשינויים המתחייבים

 
 הסכם ההתקשרות ./2

 המצ"ב. ההליךהנוסח הכלול במסמכי עם המציע או המציעים שהצעתם תתקבל ייחתם הסכם על פי  .א

אישור על קיום הביטוחים וכן ₪  100,000ערבות בנקאית בגובה על המציע שהצעתו תתקבל להמציא  .ב

 וזאת תוך המועד הקבוע בהסכם. ו' בנספח המפורטים 

המציע שיזכה אינו רשאי להסב או להעביר בדרך אחרת לאחר את זכייתו, כולה או חלקה, אלא אם כן  .ג

את הסכמת המזמינה בכתב, וגם במקרה זה ימשיך המציע שיזכה להיות אחראי כלפי המזמינה קיבל 

 .ההליךבכל הנוגע לביצוע התחייבויותיו על פי 

 
 זכות עיון .24

, לעיין בהחלטה הסופית של ועדת ההליךיום ממועד קבלת ההודעה על תוצאות  30יהא רשאי, תוך  מציעכל 

וכן חוות דעת משפטית, , למעט בחלקים של ההחלטה או ההצעה בהליךהמכרזים, בנימוקיה ובהצעת הזוכה 

)ה( לתקנות חובת המכרזים, 21אשר בהם לא תתיר ועדת המכרזים לעיין, מהנימוקים המפורטים בתקנה 

. כמו כן, מציע לא יהיה רשאי לעיין בחלקים של ההצעה הזוכה, אשר ביחס אליהם טען 1993-התשנ"ג

ם את ללעיל. אם ביקש המעיין לצ 11ד מסחרי או מקצועי כאמור בסעיף סוהווים בהצעתו כי הם מ

 לדף כולל מע"מ.₪  0.3המסמכים בהם עיין, כולם או חלקם, יישא בעלות הצילום בתעריף של 

 
 פרשנות .22

 נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותם בכל אופן שהוא. ההליךהכותרות במסמכי  .א

סמך זה או אחד הנספחים להסכם ההתקשרות תגבר הוראת הסכם מבמקרה של סתירה בין הוראות  .ב

הנספח גוברת. במקרה של סתירה בין מסמך זה או , אלא אם נאמר במפורש כי הוראת ההתקשרות

 .ההליך, יגברו הוראות מסמכי ההליך, לבין מסמכי )נספח א( ההליךההצעה שהגיש הספק במסגרת 

 

 ההליךביטול  .23

חדש מכל  להליךאו לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת  ההליךקף המזמינה רשאית לצמצם את הי .א

סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יחרגו בעלויות מתחום הציפיות, או שלא יעמדו 

בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים או כתוצאה מעיכובים מינהליים, אישור 

 א באלה.רשויות, בעיות תקציב וכיוצ

מותנה בגורמים שאינם בשליטת הכנסת, כגון בעיות מימון,  ההליךהמציע מצהיר כי ידוע לו שקיומו של  .ב

  .בהליךתקציב וכד'. אין הכנסת מתחייבת לבחור זוכה 

גם  ההליךפי כל דין, מובהר ומודגש כי המזמינה תהא רשאית לבטל את -בנוסף לאמור לעיל ולאמור על .ג

 בכל אחד ממקרים אלו:
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ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר שנקבע באומדן של  (1

מציעים אחרים בהליכי התקשרות אחרים או  על ידיחיר שהוצע למזמינה מהמזמינה או מה

 מזמינה כמחיר הוגן וסביר לעבודות;מהמחיר שנראה ל

יאמו הצעות או מחירים או פעלו בניסיון ליצור יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, ת (2

 הסדר כובל.

 

 שונות .21

מציע אשר יהיה קשור בדרך כלשהי, באופן ישיר או עקיף, הוא עצמו או באמצעות אדם או גוף המצוי  .א

בשליטתו, ניהולו או הקשור אליו בכל דרך אחרת, להכנת המכרז או דבר הכרוך בו, אינו רשאי להגיש 

 תיפסל על הסף.הצעה למכרז והצעתו 

יהיה מסור לסמכותם המקומית והבלעדית של בתי המשפט בירושלים, ולשום  ההליךכל סכסוך נושא  .ב

 ם אלה.ענייניבית משפט אחר לא תהא סמכות שיפוט ב

 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 שמוליק חזקיה
 יו"ר ועדת המכרזים
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 נספח א
 4102/41מס'  מכרז

 טופס הגשת הצעה

 לכבוד
 ועדת המכרזים 

 סת, ירושליםהכנ
 

 להלן:) בינויהבתחום  פרויקטים שלשירותי ניהול ופיקוח  לרכישת  4102/41מס'  במכרזהצעה הנדון : 

 "(המזמינה)להלן: " עבור הכנסת ("המכרז"

בשם _____________)להלן: אני החתום מטה ________________מתכבד להגיש הצעה למכרז שבנדון 

וכן מצהיר, מאשר ומתחייב כלפי המזמינה  –וסמך להצהיר ולהתחייב בשמו המציע( שאני מורשה חתימה שלו ומ

 כדלקמן:

 הצהרות והתחייבויות כלליות .1

ומצהיר שקראתי בעיון רב את  המכרזהצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמכי את מגיש בזאת אני  .א

כלליים והמיוחדים, הנ"ל על כל נספחיו ותנאיו, הבנתי ואני מסכים לדרישות ולתנאים ה המכרזמסמכי 

המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ומודיע בזה, שהצעתי ערוכה על פי דרישותיו. כן הבנתי את השיטה 

 , על שלביו ועל שיטת בחירת הזוכה בו, באם יהיה זוכה. המכרזלפיה מתבצע 

ל הרישיונות הידע המקצועי, הניסיון, היכולת, האפשרות הפיננסית, וכן כולעובדיי מצהיר, כי יש לי  אני .ב

 .המכרזוהאישורים הנדרשים על פי כל דין לשם אספקת השירותים על פי מסמכי 

מצהיר כי לא הורשעתי בשבע השנים האחרונות בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע, למעט עבירות  אני .ג

רה תעבורה, וכי לא מכהן בי נושא משרה שהורשע בעבירה כאמור וכי לא מתנהלים נגדי או נגד נושא מש

בי הליכים פליליים בבית משפט או בבית דין מוסמך, והכל למעט אם פורטו על ידי הרשעות או הליכים 

   כאמור בתשקיף למשתתף המצורף להצעתי.

אני מתחייב לספק את השירותים באיכות גבוהה ביותר הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק רב ומצהיר  .ד

השירותים  כאמור ועל פי  אמצעים הדרושים לאספקתשיש ברשותי כל המשאבים, כוח האדם ויתר ה

 . המכרזהנדרש במסמכי 

בלי לגרוע מכלליות הצהרותיי והתחייבויותיי לעיל, ברורות ומובנות לי הסמכויות הנתונות למזמינה  .ה

על פי הדין ועל פי מסמכי המכרז, לרבות הסמכות לברר פרטים אודות המציע אצל  ההליךבמסגרת 

הסמכות לאפשר למציע לתקן פגמים ולהשלים חסרים בהצעתו, הסמכות לחלק את גורמים שלישיים, 

או  המכרזוהסמכות לבטל את  בהליךבין מספר מציעים, הסמכות שלא לבחור זוכה  בהליךהזכייה 

 לצמצמו ולא תהיה לי כל טענה או דרישה הנובעת מהחלטת המזמינה כאמור.

ת או נובעת מטעות או אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של לא תהיה לי כל תביעה, טענה או דרישה המבוסס .ו

או המידע החלקי שניתן  המכרזשניתנו במסגרת  המכרזפרטי ההסכם או תנאיו המיוחדים או מסמכי 

 .המכרזבאשר לנוהל  המכרזבמסגרת 

החלים בישראל, ובין השאר   מצהיר כי אני מכיר היטב את הדין הישראלי לרבות, את דיני המכרזים אני .ז

 . בהליךאת כל דרישות הרישום והרישוי החלות על המציעים ו/או הזוכים 

, ובתנאי הסף 1993-)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג1מצהיר כי אני עומד בדרישות תקנה  אני .ח

, וכי אין מניעה, לפי כל דין או לפי כל הסכם שאני צד לו, או אחרת, המכרזשנקבעו במסמכי 

 .במכרזכל ההתחייבויות שאני עשוי ליטול על עצמי אם אזכה  ולביצוע במכרזלהשתתפותי 

מתחייב להודיע לכנסת על כל שינוי בעובדה, במצב או בהצהרה שניתנו על ידי במסגרת הצעתי או  אני .ט

בכל מסמך אחר שנמסר על ידי למזמינה וכן על כל שינוי שחל במצב המציע שיש בו כדי להשפיע השפעה 
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ובכלל זה, שינוי במבנה המציע, בבעלות בו,  במכרזהתחייבויותיו על פי מהותית על יכולתו לקיים 

בנושאי משרה מקצועיים או אדמיניסטרטיביים בו, מינוי קדם מפרק, מפרק, כונס נכסים, מנהל מיוחד 

)זמני או קבוע(, עריכת הסדר בין המציע לבין חבריו או נושיו, מתן צו הקפאת הליכים המתנהלים נגד 

 עיקול או פתיחה בהליכי הוצאה לפועל על נכסים מהותיים של המציע.  המציע, הטלת

אשר  בוידוע לי כי הכנסת שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעתו של מציע במקרה של שינוי שחל  .י

ייראה מהותי בעיני הכנסת, בין אם נודע לה על כך על ידי המציע ובין אם נודע לה עליו בדרך אחרת, 

 עת המציע או נושא משרה בכיר בו בעבירה מסוג עוון או פשע.לרבות במקרה של הרש

אני מסכים מראש לגילוי הצעתי בפני משתתפים אחרים, אם הכנסת תידרש לעשות כן, פרט למידע  .יא

 .להציע הצעות להזמנה  21 -ו 11 והכל כאמור בסעיפים  – בבחינת סוד מקצועי או מסחרי שהוא

ת לביטול, שינוי או תיקון על ידי ותעמוד לתוקפה לתקופה הצעתי זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנ .יב

 . המכרזהקבועה במסמכי 

הצעתי מוגשת בשמי בלבד, וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים או אנשים אחרים המגישים  .יג

זה. בכלל זה, ידוע לי כי לא אהיה רשאי להעסיק מי מהמציעים האחרים או תאגיד  להליךהצעות 

 .המכרזאי אילו מההתחייבויות במסגרת  שבשליטתם בביצוע

וכי לא אהיה זכאי לכל החזר בגין  למכרזידוע לי, כי אשא בכל ההוצאות הכרוכות בהכנת הצעתי  .יד

יבוטל מכל  המכרזובין אם  במכרזובין אם לאו, בין אם יוכרז הזוכה  בהליךהוצאות אלו, בין אם אזכה 

 במפורש. כרזהמסיבה שהיא, אלא אם וככל שנאמר אחרת במסמכי 

מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לי על ידי הכנסת ולדאוג לשמירת סודיות כאמור גם  אני .טו

 מצד עובדיי, קבלני המשנה שלי, או כל מי מטעמי.

 מסמכים ואסמכתאות .2

עלולים  המכרז סמכיבמי, שאי מילוי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי ותוספת ל ועיד .א

 עדת המכרזים.ו ילפסילת הצעתי ע"לגרום 

ן הכלליים והן , ההמכרזי, כי הדרישה להצגת מסמכים ואישורים המעידים על עמידה בכל תנאי ע לודי .ב

 צעתי. ה סילתלפבאחד מהם עלולה לגרום  ההמיוחדים, הנה מצטברת, ואי עמיד

 הצעת מחיר .3

הכרוכות ת גם את כל ההוצאות להלן. ידוע לי כי הצעת המחיר כולל 1-הצעת המחיר מצ"ב בנספח א .ג

זה. מוסכם עלי כי לא תהא לי כל תביעה או טענה בשל אי הבנת תוכן  מכרזבהספקת השירותים נושא 

 ידיעתם.-, תנאי ההסכם או נספחיו, או איהמכרזמסמכי 

בלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי האחריות לתשלום שכר עבודה וזכויות לעובדים מתוך  .ד

 צע המזמינה חלה אך ורק עלי והצעת המחיר שלי מביאה בחשבון הוצאות אלו.התשלומים שתב

ידוע לי, כי אם הצעת המחיר שלי תהיה שונה באופן מהותי ובלתי סבירה מהאומדן שנקבע על ידי  .ה

 המזמינה, תהיה המזמינה רשאית לפסול את הצעתי.

 לוח זמנים .4

ממועד החתימה על  יום 11תוך ולכל המאוחר  להיות מוכן לאספקת השירותים באופן מיידי אני מתחייב 

אם לא איערך  .ההליךעל פי לוח הזמנים המפורט במסמכי  יהתחייבויותי,  ולקיים את הסכם ההתקשרות

, אשלם המכרזלעבודה תוך הזמן הנקוב לעיל, הרי שמבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי דין או על פי מסמכי 

 ליום.  ₪  1,000ראש בעד כל יום של פיגור סכום של למזמינה כפיצויים קבועים ומוסכמים מ
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 מסמכי ההתקשרות  .5

מתחייב לחתום על הסכם התקשרות במועד ובמקום שייקבע על ידי המזמינה  אניאם תתקבל הצעתי,  .א

כל המסמכים והנספחים המצורפים יהוו חלק שולהצעתי. אני מסכים  ההליךולבצעו בהתאם לתנאי 

ערבות בנקאית, מתחייב להמציא אני כן  ת וייראו משלימים זה את זה.תקשרובלתי נפרד מהסכם הה

 ביטוחים ואישורים כנדרש.

 ידוע לי, כי הזמנה לאספקת השירותים תצא אל הפועל אך ורק לאחר חתימתי על הסכם התקשרות. .ב

 

 

 

 : _________________________מספר תאגיד ____________________: ___שם המציע

 

 __________________ טלפון: 'מס  _____________________________ (:.ד.כתובת )לא ת

 

   _____________ תאריך:  _________________ פקס: 'מס

 

 _______________________:  חתימת מורשי החתימה וחותמת המציע

 

 

 : שמות מורשי החתימה החתומים על הצעה זו

 

 _____________: __ תפקיד במציע   _________: ____ ת.ז.: _________________    שם

 

 _________: ______ תפקיד במציע   : _____________ ת.ז.: _________________   שם 
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 תאריך: ____________                          4-נספח א
 4102/41מס'  מכרז

 

 

   לכבוד 

   הכנסת

 

 

 הנדון: ערבות מס'_______

 

 

"( הננו ערבים בזה כלפיכם, בערבות מוחלטת ובלתי החייב_____________ )להלן: " על פי בקשת

"(, המגיע הערבות סכוםאלף שקלים חדשים( )להלן: " ארבעים₪ ) 10,000מותנית, לתשלום כל סכום עד 

שירותי ניהול רכישת ל 11/2011הליך תחרותי מספר או עשוי להגיע לכם מאת החייב ביחד בקשר עם 

 בינוי עבור הכנסת.הפרויקטים בתחום על ופיקוח 

 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על ידיכם תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם 

הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה 

 את סילוק הסכום הנ"ל מאת החייב.

 

מש ערבות זו בבת אחת או בחלקים, לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום אתם תהיו רשאים למ

 מקרה לא ישולם לכם בגין הערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות.

 

 .2/45בפברואר  25 ליום ערבות זו בשלמותה תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד

 

 ערבות זו אינה מותנית ואיננה ניתנת להעברה או להסבה.

 

 

 

 בכבוד רב,

 בנק____________

 סניף___________
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 2-נספח א
 4102/41מכרז מס' 

 תאריך: __________
 

  בדבר עמידה בהוראות הדין תצהיר
 

אני הח"מ, _____________, נושא/ת ת.ז. ___________, מרחוב ___________________, לאחר 

ל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכ

 בזאת, בכתב, כדלקמן:

 
 "(.מציעההנני משמש/ת בתפקיד _____________ בחברת _______________ )להלן: " .1

 כנדרש בתצהיר זה. מציעהנני מוסמך/ת להצהיר בשם ה .2

 "(.המכרזלהלן: "______________ של הכנסת ) במכרז מציעהנני מגיש/ה תצהיר זה במסגרת הצעת ה .3

 (:סמן0י את הפסקה0הפסקאות הרלבנטית0יות) .1
  ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות; מציעלא הורשעו ה במכרזעד למועד האחרון להגשת הצעות 

 במכרזאו בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעת  מציעה 
 רונה; חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האח

 עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות לפי 
 החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה;

 הספק או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי החוקים המנויות בתוספת השלישית 
 יפה על דיני העבודה, אך במועד האחרון להגשת הצעת במכרז חלפו שלוש שניםלחוק להגברת האכ

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. יובהר, כי לעניין זה יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום
 כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות

 אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר. על אף האמור בסעיף זה, רשאיתבוצעו כלפי עובד אחד בתקופה 
-( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו1ב)ב2המזמינה לאשר את ההתקשרות בכפוף לסעיף 

1991. 

  -בסעיף זה
 כל אחד מאלה:  -" בעל זיקה"
 ; מציעחבר בני אדם שנשלט על ידי ה (1)
 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  מציעאם ה (2)

 יטה בו; בעל השל .א
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של  .ב

 ; מציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציעה

 על תשלום שכר העבודה;  מציעמי שאחראי מטעם ה .ג

בר בני אדם אחר, שנשלט לשיטה ח -אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית (3)
 מהותית בידי מי ששולט במציע.

 .1991-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה"
 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני -" שליטה מהותית"

 האדם;
-(, התשנ"אהוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) עבירה לפי חוק עובדים זרים -" עבירה"

 בתוספת המנויות החיקוקים הוראות על , ועבירה1999-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991
הורשע בפסק דין חלוט,  -" הורשע" .2011-לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, התשע"ב השלישית

 (;2002באוקטובר  31תשס"ג )בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון ה
 

 המציע מקיים אחר הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין זכויות סוציאליות ושכר מינימום לעובדים. .5

 למציע אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפות במכרז. .1

יק בכל האישורים ובכלל זה מחז 1993-)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג1המציע עומד בדרישות תקנה  .9
 , כשהם תקפים.1991 -הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
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למכרז ו/או לאיש המפתח אין הרשעות פליליות  5-למציע ו/או לנושאי המשרה המפורטים בנספח א .9
בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע, למעט בעבירת תעבורה בשבע השנים האחרונות ולא מתנהלים נגד 

או כנגד איש המפתח הליכים פליליים בבית משפט או  5-ע או נגד נושאי המשרה המפורטים בנספח אהמצי
 -בבית דין מוסמך, אלא כמפורט להלן

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

תי וכי תוכן הנני מצהיר/ה כי שמי הוא ____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימ

 אמת. –תצהירי 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ) ח ת י מ ה (
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 3 -נספח א
 4102/41מכרז מס' 

 תאריך:__________

 

 

 

 זיהוי בעלים וזכויות חתימה

 

 הח"מ עו"ד __________________, מרחוב________________________________

 מאשר בזה כדלהלן:

 

 מס' תאגיד: __________ "ד של התאגיד __________________המשמש כעו אני .1

 

 : הםורשי חתימה בשם התאגיד מ .2

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 __ מחייבת את התאגיד._____חתימת ____________

 עוה"ד. על ידי: במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום הערה

 

 :הםעלי התאגיד ב .3

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 הערה: 

 במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי עוה"ד. (1)

 במקרה שמי מהבעלים הינו תאגיד יש לפרט את מבנה הבעלות בו וחוזר חלילה. (2)

 

 

 הערות נוספות:

_______________________________________ _____________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 

_________________ 

 עו"ד
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 1-נספח א
 4102/41מס מכרז  -התמורה ותנאי התשלום 

 
 

          
       : בודלכ

 שם המציע:____________  , הכנסתבכיר רכש ומחסנים מדור
 
 
 
 

 
 פרויקטים שלשירותי ניהול ופיקוח לרכישת  מכרזהצעה במסגרת  הנדון:

 בינוי עבור הכנסתהבתחום 
 
 

 
 ,לפי שעות עבודה ,מיםתעריף מפקחים ומתא - כי התמורה תחושב בהתאם לתעריף משרד הביטחוןלי ידוע  .1

 ימנהלאחד מכל ל הרלוונטיתעריף בהתאם ל, המתעדכן מעת לעת, א' 2.21פרק  ,של אגף ההנדסה והבינוי

אחוז ההנחה יהיה אחיד לכל מובהר, כי להלן. המוצע ובניכוי אחוז ההנחה והמפקחים  יםפרויקטה

 - /%2 -. הצעה שאחוז ההנחה בה יהיה גבוה מ/%2התעריפים ולא יעלה על המועמדים וכן ביחס לכל 

לתעריף בהליך בהתאם , כי אם יחול שינוי בתעריף, ישתנה המחיר שישולם למציע שיזכה יודגש. תיפסל

 אחוז ההנחה שהציע. המעודכן בניכוי 

 ומתחייב בהתאם לתנאי המכרז הנ"ל לספק את השירותים נושא המכרז עבור התמורה כדלקמן:  ןמוכ יאנ .2

 הנחה % יחידה כמות  השירותיםתיאור 
משרד מתעריף 

 הביטחון
פרויקטים לניהול ופיקוח מתן שירותי 

מפורט כהכנסת  עבור בינויהבתחום 
 הליךבמסמכי ה

1 
 

 שעה
 

%___ 
 

 
 
 
 :תנאי תשלום .3

 כמוגדר במסמכי המכרז.העבודה  התשלום יבוצע מידי חודש בהתאם לשעות ביצוע  (א)

 התשלום מותנה בהמצאת כל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי המכרז לפני אישור החשבונית לתשלום. (ב)

נציג  על ידיצא למזמינה חשבונית ותאושר )שלושים( יום מתום החודש שבו תומ 30התשלום יבוצע בתוך  (ג)

 (."30שוטף + "המזמינה )

 , לשביעות רצון הכנסת.ביצע את עבודתושהספק  נציג המזמינהתשלום יתבצע רק לאחר אישור ה (ד)

 כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים ויכללו את כל המסים פרט למע"מ. (ה)

 ים מכל תנאי אחר הנקוב בכל מסמכי המכרז.התנאים המפורטים בנספח זה באים להוסיף ואינם גורע (ו)

תעריף משרד הביטחון  על פי עדכון תעריףבש"ח ויעודכן מעת לעת לעיל ישולם מחיר הנקוב בטבלה ה .1

  .א' 2.21פרק  ,של אגף ההנדסה והבינוי ,לפי שעות עבודה ,מיםמפקחים ומתא

 .ך אספקת השירותיםהמוצע הינו סופי וכולל את כל התשלומים הנדרשים לספק לצורתעריף ה .5

מראש הכנסת אישרה  ןאותעבודה פגישות ל ישולמו רק עבור נסיעות מהכנסת ובחזרה ותנסיעעבור שעות  .1

של המציע או המגורים מקום ל הכנסתנסיעות מעבור  ישולמו שעות נסיעה . לאאספקת השירותיםלצורך ו

 לתעריף שעת עבודה. תעריף לשעת נסיעה יהיה זהה  .מציעהמשרד לאו חזרה של המועמד או 
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אני החתום מטה מגיש בזה את הצעתי כנדרש במכרז הנדון בהתאם לתנאים המפורטים במסמכיו ומצהיר  .9

ומאשר כי קראתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו ומתחייב בזה 

 למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

 

 

 

 

 ______________; ת"ז:______________ תפקיד: ____________ חותמת וחתימה: ____________שם: 
 

שם: ______________; ת"ז:______________ תפקיד: ____________ חותמת וחתימה: ____________
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 5-נספח א
 4102/41מס' מכרז 

 תשקיף למשתתף

 

 __שם המציע:____________

 כללי .1

יף ולאמת בחתימתו את הנתונים הרשומים בו. חובה למלא את כל הפרטים על המציע למלא התשק .ג

 .אין להשאיר מקומות ריקיםהנדרשים בטופס זה. 

ל המציע לפרט כמיטב יכולתו ושיקול דעתו, את מירב המידע הנוגע לניסיונו, היקף פעילותו ועסקיו, ע .ד

 א מכרז זה.הכל בהתאם לעניין נוש -כישוריו, יכולתו וכל כיוצא באלו פרטים 

עדת המכרזים תקבל החלטתה גם על בסיס תשקיף זה והעולה ממנו, לעניין איכות השירות המוצע, ו .ה

 אמינותו, כושרו, ניסיונו, מומחיותו, ותחומי התמחותו של המציע.

מציע אמור לצרף לתשקיף זה כל מסמך או מידע אשר יש בהם כדי להעיד על כישוריו, ניסיונו או ה .ו

 יכולתו.

 

 המציעפרטי  .2

 כד'(: _____________________ו סקהעמציע  )חברה, קבלן, שם שם ה .א

 : _______________(תפות )כפי שרשום אצל רשם החברות או השותפויותוש/  רהחב' מס .ב

 (: ____________________מלטונות מע"ש לאצפי שרשום כ)  רמורשה / מלכ" קסעו' מס .ג

 :ק המיותר(ו מורשי החתימה )מחאשותפים , העליםבה תומש .ד

 / תפקידמדעמ .ז.ס' תמ םש מס'

4.     
2.     
3.     
1.     

 : ציעמה  ובתכת .ה

  : ורחוב רעי

  מיקוד:  :ביתמס' 

  פקס:  .:ד.ת

  : ולארילס  : פוןטל

  :דוא"ל

 ה :ז רזמכלעניין )בכל הנוגע להיבטים המינהליים(  מציעה יגנצ .ו

 ________  פקס:________________לפון:  ____________טשם: _______________       

 דואר אלקטרוני: __________________________  
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 כוח אדם .3

 _______ מס' העובדים הקבועים המועסקים על ידי המציע )במועד הגשת ההצעה(: .א
 

 _____ :מס' עובדים

 
  בתפקידי ניהול: ______ מהם 

 

 כאמור לעיל: בתפקידי ניהולפירוט העובדים  .ב

 מועד תחילת העסקה תפקיד מס' ת.ז. שם 

1.      

2.      

3.      

1.      

 

 ניסיון המציע .4

כנדרש  2011עד  2009יקטים בתחום הבינוי בין השנים פרו 5בניהול   לפרט את ניסיון המציע חובה

 .ה'1בתנאי הסף 

כמו כן, מובהר, כי לא ניתן יהיה להציג ניסיון בגין אותו פרויקט עבור יותר מקטגוריה אחת. 

)ראה הגדרת שירותי ניהול ו/או הביצוע ניתן להציג פרויקטים ששלב ניהול התכנון י מובהר כ

 .2009ג' לעיל( החל לפני שנת 2בסעיף 

 
שם הלקוח לרבות   

שם איש קשר 

 ומספר טלפון

 -תיאור הפרויקט

שם הפרויקט, העבודות שבוצעו, 

שירותי הניהול  היקף הפרויקט,

 והפיקוח, מורכבות הפרויקט

ם סיומועד 

 הפרויקט

היקף כספי 

 כולל מע"מ

4.   

 

  

2.  

 

   

3.  

 

   

1.  

 

   

5.   

 

  

6.   

 

  

  יש לצרף לכל פרויקט דף פירוט, המתאר את הפרויקט בצורה מפורטת כך שניתן יהיה
 להתרשם מהיקפו ולתת לו ניקוד מתאים.
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 ניסיון המועמדים מטעם המציע .5

פרויקטים בתחום הבינוי בין  1ופירוט של  התמחותתחום ה ,המוצע המועמד לפרט את שםחובה 

 .ז' 1 -ו' 1 בתנאי הסףכנדרש  2011עד  2009השנים 
 

ו0או  והאדריכלים הערה: יש לצרף קורות חיים, אישור על רישום בפנקס המהנדסים
וכן תעודות ואישורים המעידים על השכלתו והכשרתו של כל מנהל והטכנאים   הנדסאים

 פרויקט.
 __: _____________תואר: _________________ועמדהמא. שם 

 

שם הלקוח לרבות 
פרטי איש הקשר 

 ומספר טלפון

 –תיאור הפרויקט 
שם הפרויקט, העבודות שבוצעו, היקף הפרויקט, שירותי הניהול 

 בות הפרויקטכרמווהפיקוח, 

סיום מועד 
 הפרויקט

היקף כספי 
 כולל מע"מ

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 ___תואר: _____________שם המועמד: _________________  .ב
 

שם הלקוח לרבות 
פרטי איש הקשר 

 ומספר טלפון

  –תיאור הפרויקט 
שם הפרויקט, העבודות שבוצעו, היקף הפרויקט, שירותי 

 הפרויקט  בותכרמוהניהול והפיקוח, 

סיום מועד 
 הפרויקט

היקף כספי 
 כולל מע"מ
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 _____________. שם המועמד: _________________תואר: ____ג
 

 שם הלקוח
לרבות פרטי איש 

הקשר ומספר 
 טלפון

  –תיאור הפרויקט 
שם הפרויקט, העבודות שבוצעו, היקף הפרויקט, שירותי 

 הפרויקט  בותכרמוהניהול והפיקוח, 

 סיוםמועד 
 הפרויקט

היקף כספי 
 כולל מע"מ

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 _____. שם המועמד: _________________תואר: ___________ד
 

 שם הלקוח 
לרבות פרטי איש 

הקשר ומספר 
 טלפון

  –תיאור הפרויקט 

שם הפרויקט, העבודות שבוצעו, היקף הפרויקט, שירותי 

 הפרויקט  בותכרמוהניהול והפיקוח, 

 סיוםמועד 

 הפרויקט

ף כספי היק

 כולל מע"מ
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 ______________. שם המועמד: _________________תואר: ___ה
 

 שם הלקוח
לרבות פרטי איש 

הקשר ומספר 
 טלפון

  –תיאור הפרויקט 
שם הפרויקט, העבודות שבוצעו, היקף הפרויקט, שירותי 

 הפרויקט  בותכרמוהניהול והפיקוח, 

 סיוםד מוע
 הפרויקט

היקף כספי 
 כולל מע"מ

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 העוסק בניהול פרויקטים סניף פעיל בירושלים

 _______________________ כתובת הסניף:

 _______________________ שעות פעילות:

 מועד פתיחת הסניף:___________________

 ________________ טלפון:

 ם מטעם המציע המועסקים בסניף:המועמדי

1. _________ 

2. _________ 

  

 

  הרשעות בפלילים   .6

אם המציע הורשע בשבע השנים האחרונות בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע, למעט בעבירת הא. 

 תעבורה? כן/לא

 ב.  האם מכהן במציע נושא משרה שהורשע בעבירה כאמור? כן/לא

גד נושא משרה בו הליכים פליליים בבית משפט או בבית דין          אם מתנהלים נגד המציע או נהג.  

 מוסמך ? כן/לא

 במקרה של תשובה חיובית, יש לפרט. 
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  הצהרות המציע   .7

  )ייחתם על ידי מורשי החתימה ובחותמת המציע(:

ים, הננו מצהירים בזאת שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים מלאים ומדויקים, וכי כל העובד

הציוד וכיוצא באלה משאבים, עומדים לרשותנו לשם קיום התחייבויותינו אם נזכה במכרז וכי יש 

הכל בהתאם  -בהם כדי להבטיח ביצוע נאות של אספקת הטובין ו/או השירותים ו/או העבודות 

 לעניין.

 

 

 

 

 

 

________________________ 

  חתימה וחותמת המציע 



 

 

 נספח ב'
 4102/41מכרז 

 
 

 לכנסת םמתן שירותיל כםהס
 

 בירושלים ביום ____ בחודש ______ שנת _______ ונחתם שנערך
 

 ן  י ב

 מדינת ישראל בשם, כנסתה
 וחשב הכנסת המנהל הכללי באמצעות

 , ירושליםגוריוןבן  קרית
  ("הכנסת"או  "המזמינה")להלן: 

 ;אחד מצד
 

 
 ב י ן  ל

_______________________ 
 ________________ ח.פ./ ת.ז.

_______________________ 

 ("הספק")להלן: 
 ;שני מצד

 
 

 כמפורט בהסכם זה להלן; םשירותיהמעוניינת בקבלת  והמזמינה :הואיל

לרכישת שירותי ניהול ופיקוח של   11/2011המזמינה פרסמה מכרז מספר לצורך קבלת השירותים ו :והואיל
והספק הגיש הצעה במסגרת המכרז "(, המכרז)להלן: " פרויקטים בתחום הבינוי עבור הכנסת

 האמור, כשהמכרז על כל מסמכיו ונספחיו מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה; 

 והמזמינה בחרה בהצעתו של הספק כזוכה במכרז;  והואיל

וברצון הצדדים להסדיר את היחסים ביניהם בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים בחוזה  והואיל
 זה להלן;

  

 :הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן פיכךל

 מבוא .4

 והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. המבוא  
 בהן בפירוש ההסכם. להתחשבסעיפי הסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד ואין  כותרות
 

 הגדרות .2

  שלהלן: הפירושזה יהיה למונחים הבאים  בהסכם
  במסמכי המכרז.כמפורט  הכנסת מעת לעת, כפי שיבוצע על ידי יהבינובתחום קט פרוי – "הפרויקט"
פרויקטים  של ,במסמכי המכרז, כהגדרתם פיקוחהשירותי ניהול והשירותי  -"השירותים" או  "העבודה"

 . במסמכי המכרזכמפורט  ,בינוי עבור הכנסתהבתחום 
 םשירותיהלהעניק את מינה על ידי המזהספק אשר נבחר/ו  מטעם /יםהמועמד –" 0יםהפרויקט 0י"מנהל

 הכנסת. עבור 
 כהגדרתם במסמכי המכרז. –"מפקחים" 

   .ראש אגף בינוי ותחזוקה של הכנסת או מי מטעמו –" "נציג המזמינה
 .במסמכי המכרז העבודה, העבודות ו/או השירותים כמפורט – "השירותים תכולת"
 
 

 



 

  30 
 

 תקופת ההתקשרות .3

ממועד החתימה על הסכם יום  11-ולא יאוחר מ באופן מיידים להתחיל באספקת השירותיהספק על    3.1
 זה.

 חודשים, החל מיום 12לתקופה של  זהמתחייב ליתן לכנסת את השירותים על פי הסכם הספק  3.2
 "(.התקשרותה תקופת)להלן: "________  

 12של ות לתקופה ו/או תקופות נוספלהאריך את תקופת ההסכם  זכות הברירהניתנת בזאת לכנסת   3.3
עד "(, הנוספת התקופהעל פי שיקול דעתה הבלעדי )להלן: "או חלק מהתקופה, , כל אחת חודשים

פת כל הוראות הסכם הנוס התקופהבמקרה זה יחולו על . נוספות( שנים ארבע) 1לתקופה מצטברת של 
 זה בהתאמה.

בכתב ומבלי שתצטרך  שהיא, בהודעה סיבהתהיה רשאית להפסיק את ההסכם בכל עת ומכל הכנסת   3.1
פיצוי או תשלום כלשהם בגין החלטתה  לספק לשלםלתת נימוקים לכך. הכנסת לא תהיה חייבת 

 כאמור. הסכםלהפסיק את ה
, מתייחסת לכלל ההסכם לעיל 3.3-3.1 בסעיפיםהסר ספק, הארכה ו/או הפסקת ההסכם כאמור למען   3.5

 או לחלק שלו.
 

 ההתקשרותמהות  .1

 והספקכמפורט בהסכם זה על נספחיו,  השירותיםאת  הספק מאתאת מזמינה בז המזמינה 1.1
ברמה ובאיכות גבוהים והכל בהתאם להוראות  םשירותיהאת  למזמינהמתחייב בזאת להעניק 

  .נספחיוהסכם זה על 
מזמינה. מובהר, כי הכנסת אינה מתחייבת ה השוטפים של היתכולת השירותים תיגזר מצרכ

ים, או בהיקף כלשהו, והזמנת השירותים תעשה על פי שיקול להזמין שירותים בהיקף מסו
, ביצוע ספק אחרלהזמין, אצל כל  רשאיתהכנסת תהא דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה. כמו כן, 

, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בקשר לפרויקט או הספקעבודות כלשהן אשר לא הוזמנו אצל 
או טענות כלפי הכנסת בגין ו/לו כל תביעות מצהיר בזאת שאין לו ולא תהיינה  הספקבכלל. 

לשתף  הספק או מי מטעמואחר, מתחייב  לספקמסירת העבודה כאמור. נמסרו שירותים כאמור 
 פעולה עמו.

וכן ביחס לכל  למשך תקופת ההתקשרות שעות 3900 עד בהיקף של תהא העבודה מסגרת שעות  1.2
-להרחיב את היקף ההתקשרות ב הברירה . למזמינה שמורה זכותשנה של התקופה הנוספת

הכנסת אינה מתחייבת להזמין , והכל בהתאם לצרכיה. לכל שנה שעות לכל היותר 3900
 שירותים בהיקף זה או בהיקף כלשהו. 

 
 הספקוהתחייבויות  הצהרות .5

 הספק מצהיר, מאשר וכן מתחייב )לפי העניין(, כדלקמן:

על פי תנאיו, וכי אין כל מניעה, בין על הספק מצהיר כי הוא רשאי להתקשר בחוזה זה, ולבצעו  5.1
פי דין, חוזה או כל מניעה אחרת, לרבות חשש לניגוד עניינים, להתקשרות בחוזה זה ולביצועו, 
והוא לא ייטול על עצמו כל התחייבות שיש בה כדי למנוע את התקשרותו בחוזה זה או ביצועו 

 בכל תקופת ההתקשרות.

ת בסמכות ומאושרת כנדרש על פי מסמכי ינעש הספק מצהיר כי ההתקשרות בהסכם זה 5.2
ההצהרות אשר צוינו בהצעה בנוגע לזהותו, אישורים וההתאגדות של הספק וכי כל הפרטים 

 שבידיו )לרבות הסמכות, רישיונות ותקנים( ליכולתו, כישוריו וניסיונו הקודם הינם נכונים.

מוכשר והמנוסה, והיכולת הספק מצהיר כי הוא בעל הציוד, המתקנים, הידע וכוח האדם ה 5.3
מעת לעת, בהתאם ובכפוף  בכמויות שיוזמנו על ידי המזמינה לספק למזמינה את השירותים,

 להוראות חוזה זה ולמשך כל תקופת ההתקשרות עמה.

 הן ויכולת מקצועית מתאיממומחיות, ניסיו רקע מקצועי מתאים, בעל הואמצהיר כי  הספק 5.1
 הואוכן ת ו/או הכרוכות בהם, לפי מיטב הנוהג המקצועי, והפעולות הקשורו םשירותיה לביצוע

בהצהרות שהצהיר  שינוינכונות וכן מתחייב כי כל רות שהצהיר הההצמצהיר ומתחייב כי כל 
  יובא לידיעת המזמינה.

כפי שיוצגו מעת לעת על ידי הכנסת,  םשירותיהליתן לכנסת את  ומתחייב ועל עצמ למקב הספק 5.5
 גבוהה, והכל לשביעות רצונה המלא של הכנסת. רמה מקצועיתבנאמנות, במיומנות וב

את מיטב מאמציו ולהפעיל את  ולעשותמתחייב להקדיש את מרצו, ניסיונו וכושר עבודתו  הספק 5.1
  מלוא כישוריו לקידום הנושאים שבטיפולו.

  ולאיכותם. השירותיםמתחייב לשאת באחריות בלעדית לביצוע  הספק 5.9

עמה ולא לעשות כל מעשה או פעולה  הקשוריםות כלפי המזמינה ומתחייב לנהוג בנאמנ הספק 5.9
 העלולים להזיק לה ולשמה הטוב.

נתנו ימתחייב לקיים, לנהוג ולפעול בהתאם להנחיות המזמינה או מי מטעמה, כפי שי הספק 5.9
ביצוע העבודה, אולם בשום מקרה לא  ואופן םמעת לעת, ובכלל זאת הנחיות בכל הנוגע לשירותי
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להגדלת היקף התמורה או שיעורה או  המזמינההמזמינה מוסמך להתחייב בשם  יהיה נציג
 זה. בהסכםמעבר לקבוע  םשירותיהלהרחבת היקף 

או של כל פורום אחר לפי  המזמינהמתחייב להשתתף ולקחת חלק פעיל בישיבות של  הספק 5.10
לעת,  , ועל פי דרישת המזמינה מעתםשירותיהבקשת המזמינה, כפי שיידרש לצורך ביצוע 

 . הספקובתאום מוקדם עם 

 ומומחיםתוך שיתוף פעולה ותיאום עם יועצים  העבודהאת  הספקהצורך, יבצע  במידתכן,  כמו 5.11
אחרים המועסקים על ידי המזמינה. מובהר בזאת כי נציג המזמינה והוא בלבד, יהיה מוסמך 

 לן.הל 1.1בכפוף לאמור בסעיף  ,לביצוע העבודהבכל הנוגע  הנחיות לספקלתת 

על התקדמות העבודה  יםביניים שוטפ חותודו" חותמתחייב להגיש למזמינה, דו" הספק  5.12
 במסמכי המכרז לפי דרישת המזמינה, במועדים ובפורמט המופיעים ידו-והממצאים שנאספו על

 ידי המזמינה לפי שיקול דעתה הבלעדי.-לעת על מעתאו כפי שיקבעו 

, השיקולים שנשקלו על ידו במהלך הממצאיםם על מתחייב לקיים מצגות ולמסור ביאורי הספק 5.13
להגיש על פי תכולת העבודה והסכם זה,  שעליוהעבודה, ומסקנות העבודה כפי שיפורטו במסמך 

 בפני המזמינה לפי דרישת המזמינה. 

תיקונים לכל מסמך שיוכן על ידו, בתגובה ושינויים  ,השלמות ,מתחייב לתת הבהרות הספק 5.11
 דרישת המזמינה.מאו  הערותימים מיום קבלת  9 לדרישת המזמינה, תוך

  אותו בכתב.  אישרהמזמינה נציג הסר ספק, כל מסמך יחשב כמאושר רק כאשר  מעןל 5.15

על ידו למזמינה, בהתאם  ויוגשואו מי מטעמו  הספקשיוכנו ויופקו על ידי  חותוהדו" מסמכיםה 5.11
שמונה לפרויקט  רויקטהפמנהל להוראות הסכם זה, יהיו בשפה העברית, ייחתמו על ידי 

למזמינה ואינם מסמך רשמי של  הספקהם מוגשים על ידי ומטעם  כיבהם  ויובהר הרלוונטי
 חאת עמדת המזמינה או המחייב אותה בדרך אחרת. כל מסמך ודו" המבטאהמזמינה או מסמך 

 עותקים מספיק כפי שיקבע על ידי המזמינה. במספריוגש למזמינה 

או מי מטעמה את אופן עיצוב  המזמינהלתאם מראש עם  הספקזאת הסר ספק, מתחייב ב מעןל 5.19
או כל מסמך אחר שעליו להגיש בהתאם לתכולת העבודה  חשל כל דו" חותמבנה ועריכת הדו"

  שיגובשו כאמור. להנחיותוהסכם זה, ולפעול אך ורק בהתאם 
 מתחייב להכין את כל המסמכים על פי הנחיות שיימסרו על ידי המזמינה. הספק

להעביר למזמינה כל מסמך שיוכן על ידו  הספקלעיל, מתחייב בזאת  לגרוע מהאמור בלימ 5.19
 .בכתבבמדיה מגנטית באופן שיוסכם בין הצדדים 

בסיס נתונים וכל  ,חוות דעת ,מסמך לכלמתחייב לדאוג ליצירת עותקים וגיבוי נאות  הספק 5.19
שניתן יהיה במקרה הצורך באופן  םשירותיהמתן  במסגרתתוצר עבודה אחר שהוכנו על ידו 

 לשחזרם במהירות ובאמינות.

כל דבר נדרש וסביר, שמומחה היה  לעשות הספקלגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב  בלימ 5.20
 המקצוע והוראות כל דין. לכלליעושה לשם ביצוע העבודה על פי הסכם זה בהתאם 

תר לפי כל דין, הוא יפעל שיון או הייר ברישוםמתחייב, כי בעבודה שלביצועה יש צורך  הספק 5.21
 , לפי העניין.כאמורכנדרש, ויעסיק רק מי שעומד בדרישות 

על ידו יהיו בהתאם לחוקים ולתקנות  שיוכנו, והמסמכים םשירותיהמתחייב, כי  הספק 5.22
ולדרישות והקריטריונים של הרשויות  ,כאמור מסמכיםעל עבודה ו ,הרלבנטיים החלים בישראל

 הרלבנטיות.

  

 ויקט0ים, המפקחים ועובדי הספקהפר 0ימנהל .6

פרויקט, בהתאם לבחירתה של המזמינה מבין הלבצע את השירותים על ידי מנהל מתחייב  ספקה 1.1
מנהלי הפרויקטים שבחרה לשם אספקת השירותים במסגרת המכרז, וזאת ביחס לכל פרויקט, וכן 

ובהתאם להסכם  םותישירהלשם ביצוע  מזמינהלהעסיק עובדים במספר הדרוש וכפי שיקבע על ידי ה
מיומנים ומקצועיים ועובדים מפקחים מנהלי פרויקטים, יעסיק  הספק(. צוות העובדים"להלן: " זה
 ל פי, ובעלי רישיון מתאים בהתאם לאופי הפרויקט ועהמקצועי הנדרשסיווג עלי הכשרה בהתאם לב

 .מזמינההגדרת ה

המזמינה; המזמינה תהיה רשאית  זהות אנשי הצוות של הספק לביצוע הפרויקט מותנית באישור 1.2
לדרוש פירוט קורות חיים והצגת מסמכים ותעודות בדבר השכלתם וניסיונם; המזמינה תהיה 
זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ותוך מתן נימוק סביר ובמועד שתבחר, לדחות אנשי צוות 

שר הינם בעלי המוצעים על ידי הספק ולדרוש אספקת השירותים באמצעות אנשי צוות אחרים א
השכלה ו/או הכשרה כנדרש במסמכי המכרז, ובמקרה כזה על הספק להחליף בהקדם את אנשי 
 הצוות. מובהר בזאת, כי בכל מקרה לא תהיה לספק ו/או לאנשי הצוות כל טענה ו/או דרישה כלפי

זמינה המזמינה ו/או בקשר למזמינה בנדון. מובהר בזאת עוד, כי אין באישור אנשי הצוות בידי המ
כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק בדרך כלשהי ו/או כדי להטיל על המזמינה אחריות 

 כלשהי.
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הפרויקט, יועסקו כצוות קבוע במשך כל במתן השירותים עבור שיועסקו על ידי הספק אנשי הצוות  1.3
 , בכפוף לנסיבות שאינן בשליטת הספק או בכפוף להסכמת הצדדים. הפרויקטתקופת 

מי מאנשי צוות העובדים ו/או קבלן המשנה לא יוכל לתת המפקח ו/או ה ומנהל הפרויקט ו/או הי 1.1
להודיע על כך למזמינה באופן מיידי, הספק שירותים כנדרש, באופן זמני או קבוע מתחייב בזאת 

יום לפני המועד המתוכנן לסיום העסקתו. במקרה זה תהיה המזמינה רשאית להפסיק את  30לפחות 
או להשעות אותה לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחלופין, תהא רשאית המזמינה לאפשר הספק  עבודת

מנהל פרויקט ו/או עובד ו/או קבלן משנה חלופי הספק את המשך ההתקשרות ובמקרה כזה יציע 
ברמה גבוהה לפחות כרמתו של מנהל הפרויקט ו/או העובד ו/או קבלן המשנה שיש להחליפו ובעל 

  ל הפחות בהתאם למסמכי המכרז.ניסיון דומה, לכ
להעסיק הספק בנסיבות בלתי צפויות, מתחייב מנהל פרויקט כמו כן, במקרה של סיום העסקת 

 דממלא מקום מתאים למנהל הפרויקט המוחלף ו/או העובד המוחלף ו/או קבלן המשנה המוחלף, ע
פי עד לקבלת החלטה לקבלת אישור המזמינה למנהל הפרויקט ו/או לעובד ו/או קבלן המשנה החלו

  אחרת שלה.
כי החלפת מנהל הפרויקט ו/או מי מצוות העובדים ו/או קבלן המשנה לא הספק בכל מקרה מתחייב 

, שאורכה שבועיים לכל פי הסכם זה וכי הוא יבצע חפיפה מיטבית ומספקת-בהתחייבויותיו עלתפגע 
עם מנהל הפרויקט ו/או העובד של מנהל הפרויקט ו/או העובד החלופי ו/או קבלן המשנה  הפחות,

 , כאשר החפיפה תבוצע בכנסת.ו/או קבלן המשנה המוחלף, על חשבונו

 מצוות העובדים מימפקח ו/או שמנהל פרויקט ו/או בכל עת ובכל מקרה שבו תהיה הכנסת סבורה  1.5
השירותים, תהיה הכנסת רשאית, ללא צורך בהסבר במפרט  נדרשבהתאם לאינו ממלא את תפקידיו 

יהא חייב למלא  הספקכי אותו עובד יוחלף בעובד אחר.  ספקמהו, בהודעה בכתב, לדרוש כלשה
דרישה כאמור ללא דיחוי, מבלי שהכנסת תישא באחריות או בחובות כלשהן בקשר או כתוצאה מכך 

 יום מבקשת הכנסת בכתב. 11וזאת בתוך 

 לרבות מפקחים, עובדים,מתחייב לספק על חשבונו הספק לעיל,  1.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  1.1
באיכות  םשירותיהמומחים מנוסים, אחראיים, מקצועיים במספר ובהיקף העבודה הדרוש לשם מתן 

ולמפרט  הנדרשת ובלוח הזמנים הקבוע בהסכם זה, וזאת בנוסף למתחייב בהתאם למסמכי המכרז
 .השירותים

בכל עת, בהודעה בכתב, הוא מסכים, שהמזמינה תהיה רשאית, מאשר בזאת, כי ידוע לו והספק  1.9
, והוא מתחייב םשירותיהלהחליף עובד ו/או אדם או גוף אשר סיפק לצורך מתן מהספק לדרוש 

שר על ידי ואכישורים ויכולות מקבילים, אשר י להחליף אדם ו/או גוף באדם או גוף מתאים, בעל
 המזמינה, בהקדם האפשרי.

 
 בתכולת העבודה שינויים .2

לפי הנחיות במסמכי המכרז עד להיקף המפורט יינתנו , תכולת העבודהמהסוג המפורט ב השירותים 9.1
או למהות ההתקשרות,  ההתקשרותהמזמינה בעניינים הנוגעים לתמורה או להיקף  חיובנציג הכנסת. 

)שני  שני מורשי חתימה של הכנסתעל ידי חתום יהיה אך ורק מראש ובמסמך בכתב שלא כאמור לעיל, 
והוא מסכים שכל הוראה שיש בה כדי להשפיע על  לספק. ידוע ת כל דין, ובכפוף להוראוחותמים(

 והספקהיקף ההתקשרות אשר לא ניתנה במסמך בכתב כאמור לא תחייב את המזמינה  עלהתמורה או 
 רשאי לפעול לפיה ואם פעל לפיה לא יהא זכאי לכל תמורה שהיא בקשר לכך. יהאלא 

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת רשאיתמזמינה לעיל, מוסכם בזאת, כי ה 9.1לסעיף  כפוףב 9.2
לבצע מטלות נוספות ו/או  מהספקאת היקף העבודה ולדרוש  להקטיןאת תכולת העבודה ולהגדיל או 

 מתחייב לפעול בהתאם להנחיות שימסרו לו בכתב מאת המזמינה והספק העבודהלשנות את דרישות 
  .התשלוםהתמורה ותנאי  1-בנספח אלמפורט ובהתאם 

במלוא ההיקף המצוין  םשירותיהאת  מהספקמובהר ומוסכם, כי המזמינה אינה מתחייבת להזמין  9.3
, וכי התמורה תשולם בהתאם לעבודה שתוזמן בפועל על ידי או שירות כלשהו בתכולת העבודה

 .המזמינה

לתת  הספקמכאמור לעיל, ותדרוש  העבודהבזאת, כי היה והמזמינה תחליט לשנות את תכולת  וסכםמ 9.1
לבצעם עם קבלת הודעה בכתב על  חייב הספקיהיה לת העבודה שונים מהגדרתם בתכו םשירותי

גם אם לא הגיעו הצדדים ולא יעכב את מתן השירותים, ככל שהם דרושים במועד מסוים, השינוי, 
 .או בדבר גובהה תשלום בגין אותה עבודה תוספתלהסכמה אם תחול 

 
 הספקשות ונתונים העומדים לר מסמכים .9

מסמכים ונתונים של המזמינה ככל שתמצא  הספקיועמדו לרשות  םשירותיהלצורך מתן מוסכם בזאת, כי 
כי לא יעשה שימוש בכל  הספקלנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהוראות אחרות של הסכם זה, מתחייב 

 .םירותישמתן ההמסמכים והנתונים, או מידע אחר שתעמיד המזמינה לרשותו אלא לצורך 
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 הזמנים ותקופת הביצוע לוח .9

בכל מקרה שבו  ם יקבע ביחס לכל פרויקט שתבצע המזמינה מעת לעת.שירותיה למתןהזמנים  לוח 9.1
המזמינה להאריך את לוח  רשאיתמכל סיבה שהיא יחול עיכוב בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט 

 , הכל לפי שיקול דעתה.בהתאמהם שירותיההזמנים לביצוע 

הנה הפרת תנאי  ,בומכל סיבה שתלויה  הזמניםעמידה בלוח -מצהיר בזאת, כי ידוע לו כי אי הספק 9.2
לכל יום של פיגור, ללא צורך ₪  200ותזכה את המזמינה בפיצוי מוסכם בסך של  יסודי בהסכם זה

 . בהוכחת נזק
 

 פיצוי מוסכם ./4

לכנסת על פי דין, במקרה  ע מכל סעד או תרופה אחרת העומדיםמבלי לגרו, ו9נוסף על האמור בסעיף 
שהספק לא יספק את השירותים כנדרש בהסכם זה ובמפרט, ישלם הספק לכנסת כפיצוי קבוע ומוסכם 

 מראש את הסכומים הבאים:
 לכל הפרה.₪ 500 -5בגין הפרה של הוראות סעיף  .א

 לכל הפרה.₪ 500 -1בגין הפרה של הוראות סעיף  .ב
 סעיף זה מכל סכום שהיא חייבת לספק.הכנסת תהיה רשאית לקזז את הפיצוי האמור ב

 
 התמורה .44

 התשלום של ותנאיבהתאם להסכם זה  םשירותיהבגין ביצוע  הספקלה יהיה זכאי  התמורה 11.1
ובהתאם להיקפים כפי שיוגדרו על ידי  המצורף להסכם זה 1-בנספח אהתמורה יהיו כמפורט 

   .המזמינה במסגרת הזמנת העבודה

, נושנית השירותיםמידי חודש, חשבון מפורט, שבו יצוינו מהות  ,הספקצורך קבלת התמורה יגיש ל 11.2
וכל  השירותים ותפקידואת שסיפק העובד שם )בשעות(  ביצוע העבודה, משך השירותיםמתן    מועד

תסלק את החשבונות שיוגשו לה ואושרו  המזמינהפרט נדרש נוסף, ויעבירו לאישור נציג המזמינה. 
(, ולאחר 30ידי נציג המזמינה בכתב )שוטף+-ודש שבו אושרו עלתום החימים מ 30 תוךעל ידיה 

ריבית  לספקלא סלקה המזמינה חשבון מסוים תוך התקופה האמורה, תשלם מסירת חשבונית. 
מיום  האוצרפיגורים בשיעור ריבית הפיגורים הנקבע מעת לעת על ידי החשב הכללי במשרד 

 השלושים ואחד אחרי הגשת החשבון עד סילוקו. 

הייתה על דעת נציג  שהזמנתןתסלק הוצאות מן ההוצאות המפורטות להלן בתנאי  מזמינהה 11.3
את ההוצאות באישור נציג המזמינה  המזמינהתחזיר לו  להוצאות כנ" הספקהמזמינה בכתב. הוציא 

, וקבלות וללא תוספת עמלה או תקורה כל שהיא חשבוןוכנגד  הספקעם תשלום החשבון הקרוב של 
 :כום סביר ומקובלובלבד שהן בס

המזמינה ורשאי נציג המזמינה  נציגתכניות הדרושות לביצוע השירותים או לפי הוראות  העתקת .1
. לא ייכללו בהוצאות לפי סעיף מסויםשיזמין העתקות אור אלה במכון העתקות  לספקלהורות 

 במשרד. הפנימיתלצורך עבודתו  לספקזה העתקות ושקפים הדרושים 
 ., שאינם לצורך עבודתו הפנימית במשרדכיםושכפול מסמ הדפסות .2
  המזמינה.  נציגמחשב ושירותי תוויין בכפוף לאישורו מראש של  עיבודי .3
 ומודלים שהוזמנו באישור נציג המזמינה מראש. צילומים .1

 כנגד הצגת חשבונית מס, אלא אם כן  כדין מסכום אשר ישולם בהתאם להסכם זה יתווסף מע" כלל   11.1
או גימלה, ובמקרה כזה תעביר המזמינה את  קיצבהכי עיקר הכנסתו היא ממשכורת,  הספקר היהצ            

 .לרשויות המס במישרין מהמע"

סכומי המס במקור כדין  ינוכועל פי הוראות הסכם זה  לספקסכום שתשלם המזמינה  כלמ    11.5
ור מניכוי אישור בדבר פט הספקאלא אם כן ימציא  ,ותשלומים אחרים המתחייבים על פי החוק

 במקור כאמור. 

את כל התשלומים וטובות  ממצהמצהיר ומאשר, כי התמורה המפורטת לעיל בהסכם זה  הספק    11.1
לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תשלום או  והספקמהמזמינה  הספקההנאה מכל מין וסוג להם זכאי 

 , בידיבכתבבהסכם זה או אם סוכם  מפורשותמהמזמינה אלא אם פורטו או הוצאה טובת הנאה 
 כי הוא יהיה זכאי להם. מורשה החתימה,

 
 מורשה וניהול ספרים עוסק .42

 לחילופין, למזמינה אישור בהתאם.  למסורמצהיר בזאת, כי הוא עוסק מורשה והוא מתחייב  הספק 12.1
הצהרה כי עיקר הכנסתו היא  למזמינה להמציא מתחייב והוא מורשה עוסק אינו , כיהספקמצהיר 

 ו גימלה.ממשכורת, קיצבה א

של הסכם זה, אישורים בני תוקף על  תוקפומתחייב למסור למזמינה, מעת לעת ובכל תקופת  הספק 12.2
חשבון, או יועץ מס מוסמך בהתאם  רואהניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה, או 

 .1991 – ולהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"



 

  31 
 

 או ביטול ההסכם השהייה .43

 , להשהות ומבלי שיהיה עליה לנמק את החלטתה המוחלט דעתה  שיקול  פי  רשאית, על  המזמינה 13.1
 דרישהכל טענה או  לספקסיום מיידי וזאת מבלי שתהיה  לידי  אותה או להביא   ההתקשרותאת 

 כלפי המזמינה.

 יהיה מיידי. העבודהבכתב על החלטתה כאמור וסיום  לספקתודיע  מזמינהה 13.2

למזמינה את  הספקשהיא, יציג  סיבהאו השהייתה על פי הסכם זה, מכל הפסקת ההתקשרות  םע 13.3
ידו עד אותו מועד וכל מסמך או מידע או  עלכל החומר הרלבנטי המצוי בידיו, את העבודה שבוצעה 

, הידע והמידע, חותכל המסמכים, הדו"  את  למזמינההספק נתון המצוי בידו. בנוסף לכך, יעביר 
ימים  9גם במדיה מגנטית, תוך  וזאת לרבות תיק הפרויקט, ,שבידיו הנתונים, וכל מסמך אחר

 ממועד מתן ההודעה על ידי המזמינה.

זכאי לתמורה בגין  הספק יהיההמזמינה על השהיית או ביטול ההתקשרות כאמור,  חליטהה 13.1
 ההודעה על כך, ובלבד שנעשו בהתאם לאמור בהסכם זה.העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד 

חייבת בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור או בקשר להשהיה או ביטול  תהיההמזמינה לא 
 .ההתקשרות

 לספקימונה אם מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת, כי ההתקשרות תסתיים לאלתר  לגרוע בלימ 13.5
 או כונס נכסים זמני או אם יוכרז כפושט רגל או פסול דין. זמנימפרק 

 
 

 או ביטולותוצאות סיום החוזה  .41

 :בתום תקופת החוזה, או מיד עם ביטולו, מכל סיבה שהיא, לפי המוקדם, יחולו הוראות אלה

של המזמינה על פי דין או על פי הסכם זה, במקרה בו יפר  אחרתמבלי לגרוע מכל סעד או תרופה  11.1
ה או על פי הסכם זה, תהא המזמינה רשאית )אך לא חייבת( לבצע בעצמ מהתחייבויותיוהספק איזו 

 בתוספתעל אחר ביצוע התחייבות זו, והספק ישא בכל הוצאה שתגרם למזמינה עקב כך,  להטיל
 בגין הוצאות טיפול המזמינה בביצוע האמור. 20%

ל צד יחזיר לצד השני, או ישמיד, בכפוף להוראות כל דין המחייבות שמירת המסמכים בידיו, לפי כ 11.2
 השייך לצד השני. הוראת הצד השני, את כל המידע שיש בידיו ו

ספק לא יהא זכאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו מהמזמינה בגין אבדן רווחים או טובות הנאה מסוג ה 11.3
 כלשהו, הנובעים מסיומו או ביטולו של חוזה זה, והספק פוטר בזה את המזמינה מכל חבות כאמור.

, לפי העניין, לא יומו של החוזה בתום תקופת החוזה, או ביטולו של החוזה במועד מוקדם יותרס 11.1
יפגע בחיוב כספי שנוצר על פי החוזה לפני תום תקופת החוזה או ביטולו כאמור, והצד החייב ימלא 

 חיוב כספי זה במועד שעליו למלאו על פי הוראות חוזה זה.
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 או מי מטעמו במסגרת הספק, לרבות בכל מסמך שנכתב ע"י םשירותיהזכויות היוצרים בתוצרי  15.1
או שנאסף במהלך   תוצר אחר שנוצר וכל  טיוטות  זה ניתוחים, נתונים,   בכללו, םשירותיה ןמת

  , יהיוknow how -ו  טכניקות ושיטות עבודה, ידע מקצועי או בקשר אליהם, למעט  םשירותיה מתן 
 ך מנהג בעלים ללא צור הספקשל המזמינה בלבד, והיא תהיה רשאית לנהוג במסמכים שיוכנו על ידי 

 זכות אחרת בהם למעט   יוצרים או  זכות כל  בהם   תהיה מטעמו לא  למי  או  ולספק לקבל רשות, 
 הזכות לציון שמו על תוצריו, בהיקף ובמידה המקובלים בנסיבות העניין. 

וכי אם נטלו חלק ( עובדיוומאשר כי הוא היוצר היחיד של המסמכים )בהשתתפות  מצהיר הספק 15.2
 עלימתחייב בזאת לדאוג לכך שהם או ב הוא( עובדיורמים אחרים )לרבות ביצירת המסמכים גו

 בהם, כאמור לעיל. המשותפותיעניקו לכנסת את זכויות היוצרים  היוצריםזכויות 

לכלול במסמכים קטעים ממסמכים שזכויות היוצרים לגביהם אינן בידיו, ובלבד  רשאי הספק 15.3
 התנאים הבאים: שהתקיימו

לרבות  ים, במזכרים שהוכנו עבור המזמינהך שהשימוש בקטעים האמוראחראי לכ יהיה ספקה 15.3.1
הפנימית על ידי המזמינה, העתקתם לצרכיה הפנימיים של המזמינה ופרסומם באתר  הפצתם

. מבלי לגרוע משום הפרת זכות יוצרים כלשהי םיהא בה לא, האינטרנט הפומבי של המזמינה
מזמינה על ידי צד שלישי בגין הפרת זכויות מכל הוראה אחרת בהסכם זה במקרה בו תיתבע ה

את  הספקהיוצרים שלו בשל או עקב השימוש שנעשה ביצירתו כאמור בפסקה זו יפצה או ישפה 
 ;המזמינה על כל נזק, הוצאה או הפסד שייגרמו לה עקב כך

   לעשות שימוש או פרסום בתוצרי  לספקו במענה לבקשת המזמינה שנשלחה א מזכרב 15.3.2
ממסמכים שזכויות היוצרים צוין באופן ברור מהם הקטעים ללים קטעים הכו םשירותיה

           שמבוססים על חומרים של צד שלישי. 

לא יהיה רשאי, ללא הסכמת המזמינה מראש ובכתב, להכין עותקים או להרשות ביודעין  הספק 15.1
תונים או כל לאחרים להכין עותקים או לעשות כל שימוש אחר בכל דו"ח או מסמך או מידע או נ
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גרוע ל ליב. מם וביצוע העבודהשירותיהאלא במסגרת ולצורך מתן  םשירותיהתוצר אחר של 
מתן בו ייעשה שימוש בכל חומר שהוכן במסגרת ש רהמקכי בכל  הספקלעיל, מתחייב  ורהאממ
את העובדה שחומר זה הוכן עבור המזמינה  הספקציין ידיו על יאו יאוזכר חומר כאמור  םשירותיה
למזמינה ואינם מסמך רשמי של המזמינה או  הספקהם מוגשים על ידי ומטעם  כיבהם יובהר כן ו

  את עמדת המזמינה או המחייב אותה בדרך אחרת.  המבטאמסמך 
 

  סודיות 46

 ובין במישרין  לאחרים, בין להעבירומוחלטת ושלא  גמורה לשמור בסודיות בזה מתחייב הספק 11.1
 לידיו או קיבלם מסמכים שהגיעו או  נתוניםאחר או  מסחרי או  מקצועי,  מידע  כל  בעקיפין,

 לא" מידע"(. "המידעמהמזמינה או מאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין עם הסכם זה )להלן: "
 עלוברשותו לפני מסירתו  הספקאו מידע שהיה בידיעת  הנמצא או הגיע לנחלת הכלל  מידעיכלול 

 ידי 
מידע או  התחייבויותיוממקורות אחרים שלא בקשר לביצוע  הספקידע שהגיע לידיעת המזמינה או מ             

 דין. ימחויב לגלותו עפ" שהספק
 העבודות עבור ביצוע   כדי לידיו, תוך   שהגיעמידע  חומר או  להעביר כל  בזה, שלא  מתחייב  הספק   11.2

 גורמים הקשורים למזמינה, ואף , לכל גורם, לרבות זהפי הסכם   או כתוצר של עבודתו על ינה זממה
 , אלא באמצעות המזמינה או על פי הנחיותיה.המזמינהאחרים של או ספקים לא להפיצם ליועצים 

 לפי הסכם זה, על השירותים במתן  ידו-את המועסקים עלהספק מתחייב בזאת, להחתים    11.3
הסודיות החתומים  תביכ המכרז.  למסמכי ' כנספח ה בנוסח המצורף  סודיות  לשמירת  התחייבות 

 ם זה.ימים ממועד חתימת הסכ 9יועברו למזמינה תוך 
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ה וביצועו על פי תנאיו אינה מעמידה ולא ז סכםבהצהיר ומאשר, כי התקשרותו של הספק מ קספה 19.1
ן התחייבויות הספק על פי ביניגוד עניינים ל שחשתעמיד את הספק או מי מטעמו במצב בו קיים 

ספק, במישרין או בעקיפין, לרבות כל דבר הנובע ממצבו של הה וביצועו לבין כל עניין אחר ז הסכם
כל כיוצא באלה; וכי אם קיים חשש כאמור, הצהיר עליו , ווחותיולקשל הספק, מעמדו, עיסוקיו, 

תהא  –גוד עניינים כאמור ניהצעה. הצהיר הספק על קיום חשש לה סגרתבמבמפורש ובאורח בולט 
במעמד חתימת הסכם זה, אם לדעתה אין מניעה, בשל חשש כאמור, ו ועדבמרשאית,  תהכנס

ל הספק מגבלות נוספות על אלה הקבועות בהסכם זה, אשר יפורטו ע טיללהלהתקשר עם הספק, 
 מועד חתימתו.ב סכםלהבנספח אשר יצורף 

ך הספק מיד לכנסת, ל כע דיעיולניגוד עניינים כאמור,  ששתחייב כי בכל מקרה בו יתעורר חמ קפהס 19.2
ודעה כאמור, לרבות הבאת ה קבותבעבכתב, והכנסת תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון 

זאת אם או כל עוד לא יוסר החשש ו נסתבכההסכם לידי סיום, או הטלת מגבלות על פעולת הספק 
 האמור על ידי הספק.

כל מקרה שבו ייודע , בוםסידי ית של המזמינה להביא הסכם זה לחרגרוע מכל אפשרות אל ילמב 19.3
יקול דעתה של המזמינה ש ילפלמזמינה בין באמצעות הספק ובין בכל דרך אחרת, עובדות אשר 

ניינים בהקשר למתן שירותיו ע יגודלנהספק מצוי או עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש 
ימים מראש  9ה לספק ודעהידי סיום בזה לית להביא הסכם שאעל פי הסכם זה, תהא המזמינה ר

 לפי המזמינה בקשר לכך.  כ יעהתבובמקרה זה לא תהא לספק כל טענה, דרישה או 
 
 

 קבלן ראשי      19
 

 והתחייבויותיוביצוע הסכם זה. במידה  יהיה אחראי אחריות כוללת כלפי המזמינה בקשר עם הספק 19.1
ידי המזמינה -טעמו, המורשים עלמשנה מ קבלנייתבצעו ו/או יסופקו בפועל על ידי  מהן או חלק

על ביצועם ואספקתם. מבלי לגרוע מכלליות  האחראיכאמור בהסכם זה, יהווה הספק קבלן ראשי 
המשנה יהיו כפופים להתחייבויות הספק על פי הסכם  שקבלניהאמור לעיל, הספק יהיה אחראי לכך 

לאו את חיוביהם בהתאם בשינויים המחויבים, וכי הם ימ עליהםזה, שהוראות הסכם זה יחולו 
 להוראות הסכם זה.

משנה רק  הסכם זה באמצעות קבלני ירשאי לבצע התחייבויותיו עפ" יהיההספק  קבלני משנה:   19.2
 המצטברים הבאים: לתנאיםבכפוף 

 אישרה מראש ובכתב את  והמזמינהקבלן המשנה שנבחר על ידו,  הוא הודיע למזמינה על זהות )א(  
 אמור;הסכמתה לבחירה כ

        סבירה, קבלני המשנה הם מיומנים ומקצועיים והאמור  בדיקהלמיטב ידיעת הספק ולאחר )ב(  
 , חל ונכון גם לגבי כל אחד מהם;זהבהצהרות הספק על פי הסכם 

אותו יבצע קבלן המשנה. מובהר  העבודההמזמינה נתנה את הסכמתה מראש ובכתב להיקף  )ג(  
אישור כזה, כדי לגרוע מאחריות הספק  יינתןידי המזמינה, אם -ור עלומוסכם כי אין במתן האיש

  או להטיל אחריות כלשהי על המזמינה.
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מהווים אישור המזמינה  אינםבזאת כי בחירת הספק כזוכה במכרז וההתקשרות עמו  הרמוב 19.3
הותם קבלני משנה ואת ז להעסיקלהעסקת קבלני משנה או לזהותם אף אם הספק ציין את כוונתו 

 במסגרת הצעתו.
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ומשתמע  כקבלן עצמאי על כל הנובע  הספקומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, יפעל  בביצוע 19.1
-לבין המזמינה יחסי עובד הספקאו קבלני משנה של  עובדיומכך, ולא יתקיימו בין הצדדים או בין 

היועץ או את עובדיו או את קבלני להורות, לפקח, או להדריך את  המזמינהמעביד וכל זכות של 
 הסכם זה לא תפורש כיוצרת יחסי עובד מעביד. בביצועהמשנה שלו 

או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי  פיצוייםבלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק או  הספק 19.2
 כל דין לאנשים המועסקים על ידו.

על ידי גורם מוסמך כלשהו כי  קבעוילגרוע מכלליות האמור לעיל יוסכם בזאת כי היה  מבלי 19.3
-למזמינה יחסי עובד הספקבין  התקיימו  זאתלעיל בכל  11.2 -ו 11.1למרות האמור בסעיפים 

כל תשלום, מכל מין וסוג שהוא  ככוללתלעיל  10מעביד, תחשב התמורה המתוארת בסעיף 
מור, הפרשות בגין לגרוע מכלליות הא ומבלימעביד ובכלל זה,  -המתחייב על פי דין בין עובד 

והמזמינה לא תשא  בוכיו" , פנסיהשנתית חופשהפיצויים ותגמולים, דמי הבראה, נסיעות, דמי 
 בכל תשלום נוסף בגין אלו.

ישפה את המזמינה בגין כל הוצאה או נזק שיגרמו לה  הספקבנוסף לאמור לעיל מוסכם, כי  19.1
, לרבות שכר טרחת עורכי הספקשל כתוצאה מתביעה שתוגש על ידי מי מעובדי או קבלני המשנה 

דין והוצאות, שיוצאו על ידי המזמינה בהקשר ולצורך תביעה כאמור. למען הסר ספק מובהר 
 על פי הסכם זה. לספקבזאת כי המזמינה תהיה זכאית לקזז כל סכום כאמור מהתמורה המגיעה 

ורים מיוחדים מראש נקבעו לכך סיד אםלא ייצג את המזמינה או מי מטעמה כלפי חוץ אלא  הספק 19.5
 ובכתב. 

 
  ושיפוי אחריות /2

ו/או בקשר אליהם תחול על הספק, והספק מתחייב לפצות  השירותיםהאחריות הבלעדית בגין  20.1
 ו/או לשפות את הכנסת בגין סכום אשר תחויב לשלם, לכל גורם שהוא, ובגין כל נזק ו/או הוצאה

ו/או בקשר עם מתן שירותי הניהול ו/או  אשר ייגרמו לה עקב כך, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה
 בקשר עם כל פעולה אחרת של הספק או מי מטעמו על פי הסכם זה. 

למען הסר ספק, אישורים של הכנסת לעבודות ו/או למסמכים הקשורים בשירותי הניהול ו/או  20.2
אשר הוכנו ע"י הספק או מי מטעמו ע"פ הסכם זה, לא ישחררו את הספק או מי מטעמו 

ת המקצועית המלאה ואין בכך כדי להטיל על הכנסת ו/או מי מטעמה אחריות כל שהיא מהאחריו
הסמכויות שהוענקו כמו כן,  לטיב או כשרות או איכות שירותי הניהול ו/או המסמכים האמורים.

וכן השימוש או אי  ,כנסת, ביחד או בנפרדבין ההקבלנים או המתכננים ל ביןבחוזים שנחתמו 
במאומה  ובהוראה מהוראות הסכם זה, לא יגרע ואו מקצתן, לא יפגע השימוש בהן, כולן

מהתחייבות מנהל הפרויקט ו/או מאחריותו בהתאם להוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין ואין 
 ן בכדי לגרוע מזכויותיה של הכנסת. הב

 בלעדי כלפי הכנסת ו/או כלפי העובדיםהאחראי ה הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  20.3
 משנה או כלפי קבלניהמועסקים על ידו ו/או כלפי ומחלפיהם ו/או כלפי צד שלישי כלשהו ו/

המועסקים על ידו ועובדיהם ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו, לכל נזק אחר מכל סוג שהוא 
שיגרם להם או לרכושם או לפרויקט כתוצאה ו/או במהלך ביצוע שירותי הניהול, עקב מעשה או 

או מי מטעמו, והוא מתחייב לפצותם בגין כל נזק שיגרם  הספקאו השמטה של  מחדל או טעות
 להם, בין אם קיים ביטוח ובין אם לאו.

פוטר את הכנסת ו/או עובדי הכנסת ו/או כל אדם הבא מטעמה מכל אחריות לכל אובדן או  הספק 20.1
 נזק כאמור בסעיפים לעיל.

 שירותי הניהול עם קבלתה ותאפשר לועל כל תובענה שהתקבלה בקשר עם  לספקהכנסת תודיע  20.5
 להתגונן בפניה.

טענה או תביעה הנובעת או המתבססת  כלמתחייב לשפות את המזמינה או כל צד שלישי בגין  הספק  20.1
זה או הנובעת ממנה. היה  להסכםבהתאם  הספק או מי מטעמועל העבודה שבוצעה על ידי 

לצד שלישי סכום כלשהו כפיצוי על  לםלשוהמזמינה תחויב בפסק דין, או על פי הסכם פשרה, 
המזמינה על כל סכום כאמור בצירוף הוצאות  את הספקנזקים, הוצאות או הפסדים כאמור, ישפה 

על התביעה תוך זמן סביר  לספקהודיעה  שהמזמינההגנתה של המזמינה מפני התביעה, ובלבד 
משא ומתן לפשרה או האפשרות לקחת חלק ב לספק שניתנהממועד הגשת התביעה ובכפוף לכך 

 בהגנה מפני התביעה.

הצדדים מצהירים בזאת במפורש, כי הכנסת או מי מטעמה לא יישאו בשום תשלום, הוצאות או  20.9
אובדן או נזק מכל סוג שייגרם לספק או למי מטעמו, זולת אם אותה חובה או תשלום פורטו 

 במפורש בהסכם זה. 
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העבודה באופן הטוב ביותר  לביצועשלישי יהיה אחראי כלפי המזמינה וכלפי כל צד  הספק 20.9
 .דיןובמיומנות גבוהה כנדרש על פי הסכם זה ועל פי כל 

בהתאם להסכם זה או על פי ספק על ידי ה הוכנוש םהמזמינה מסמכים הקשורים בשירותי אישרה 20.9
או השירותים מאחריותו המקצועית בגין הספק את  האמורלא ישחרר האישור  -דרישות המזמינה 

 ק מהם ולאיכותם.כל חל
  

 ביטוח  24

על פי חוזה זה או  התחייבויותיוהתחייבויות הספק על פי חוזה זה, ומבלי לגרוע מכלליות  להבטחת   21.1
וכל עוד עלולות לחול עליו חבויות,  ההסכםלפי כל דין, הספק יערוך, על חשבונו, משך כל תקופת 

יבויות הספק ולרבות הביטוחים לכל התחי בקשרביטוחים בחברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין, 
למסמכי המכרז וכן  'ואחריות המפורטות בנספח  בגבולות. הביטוחים יהיו 'ובמפורטים בנספח 

", על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי צולבת חבותיורחבו לכלול סעיף "
 נה ביחד ולחוד."(. המוטבים בפוליסות יהיו הספק והמזמיהפוליסותהמבוטח )להלן : "

יום לפני תום כל שנה או  30 -זה, ו חוזהימים ממועד כריתתו של  9ימציא למזמינה, בתוך  ספקה    21.2
לגבי השנה העוקבת או תקופה עוקבת ארוכה  –( הענייןלפני תום תקופת תוקפם של הפוליסות )לפי 

כי המכרז בהתאם ' למסמועריכת הביטוחים בנוסח נספח  עליותר, אישור חתום על ידי המבטח 
 להוראות הסכם זה.

או לצמצם את רשאים לבטל את הפוליסות  יהיויכללו סעיף הקובע כי הספק והמבטח לא  פוליסותה    21.3
, כולן או חלקן ביטולןיום טרם  10למזמינה לפחות  בדואר רשום ללא מתן הודעה מוקדמת היקפן 

 )הכל לפי העניין(.

דמי הביטוח, השתתפות עצמית ויתר  בתשלוםשא יו רק הספק ייכללו תנאי מפורש על פי פוליסותה    21.1
 .החבויות החלות על מבוטח

אחר שנערך על ידי המזמינה, ולא  ביטוחיכללו הוראה על פיה הם ביטוחים ראשונים לכל  פוליסותה    21.5
  ".השתתפותיחול עליהם סעיף "

מתחייב  – ור בהסכם זהלבין האמ הספקהתאמה בין האמור בהעתקי ביטוחי  אימקרה של בכל     21.1
ימים  9להתאימם להוראות הסכם זה תוך  כדידרישת המזמינה לגרום לשינוי הביטוחים פי ל הספק

של המזמינה. מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת הביטוחים האמורים,  דרישתהממועד 
שהי על בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ואין בכך כדי להטיל אחריות כל

 על פי הסכם זה או על פי כל דין. הספקאו לצמצם את אחריותו של  המזמינה
הספק מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי הסכם זה. כן מתחייב הספק לשתף     21.9

 פעולה עם המזמינה לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמינה. 

 

 ערבות 22

, ימציא הספק לכנסת עם חתימת ההסכם, ערבות לפי הסכם זה התחייבויותיומילוי  להבטחת .22.1
של  דעתה, צמודה למדד המחירים לצרכן, בלתי מוגבלת בתנאים, להנחת אוטונומיתבנקאית 

יום אחרי תום תקופת ההתקשרות  10יהיה עד תוקף הערבות ₪.  100,000 הכנסת, בסכום של
בנוסח נספח  יהיהסח הערבות לפירעון עם דרישה להבטחת קיום התחייבויות הספק על פי הסכם. נו

 .למכרזז' 

שלעיל, ימציא הספק  3החליטה הכנסת להאריך את ההתקשרות, בהתאם לזכות הנתונה לה בסעיף  .22.2
ימים ממועד ההודעה על הארכת ההתקשרות, ערבות בנקאית חדשה לתקופה של  30למזמינה, בתוך 

למסמכי  ז'בנוסח נספח ₪,  100,000 חודשים מתחילת תקופת ההתקשרות המוארכת, על סך של 11
 מכרז ובשינויים המחוייבים.ה

אחרת על פי דין או הסכם זה, בכל מקרה בו לא עמד הספק  תרופהלגרוע מכל סעד או  בלימ .22.3
עשתה שימוש בזכויותיה להוצאת סכומים שהספק חב בהם על פי  שהכנסתבהתחייבויותיו, או 

או מקצתה. הכנסת תהיה רשאית לממש לממש את הערבות כולה  זכאיתהסכם זה, תהיה הכנסת 
לתיקון נזקים שהספק אחראי להם על פי הסכם זה, ובלבד שתמסור  מקצתהאת הערבות כולה או 

 לספק הודעה על כך.

 הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק. כלבגובה הערבות לשמש  יןא .22.1

יום, והסכם זה נותר  30או חלקה או שתוקפה עומד לפוג בתוך  כולההערבות הבנקאית,  ומשהמ .22.5
תוקפו, ימציא הספק לכנסת ערבות בנקאית חלופית כך שבכל מקרה  תקופתבתוקפו או הוארכה 

 לעיל, כל עוד הסכם זה עומד בתוקפו. 22.1בנקאית כנדרש בסעיף  ערבותתהא בידי הכנסת 
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 קיזוז ועכבון 23

דעת מקצועי סביר,  הכנסת רשאית, לאחר שנתנה לספק אפשרות לפרט טענותיו והפעילה שיקול 23.1
לקזז ו/או לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו כאמור או כל הפסד או נזק שנגרמו לה 
כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו, מכל סכום שיגיע לספק ממנה, וגם תהא 
 זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו הכנסת תהא צפויה לשלם דמי

 .ישי כלשהונזק לצד של

מזמינה לעכב אצלה כל ה איתרשפי כל דין, -גרוע מזכויות המזמינה לפי הסכם זה או עלל ילמב 23.2
ל עוד לא מילא הספק איזו כ להאצסכום וכל מסמך או דבר אחר השייך או מגיע לספק הנמצא 
 .ימים מראש ובכתב 9מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, לאחר הודעה לספק של לפחות 

מזמינה ו/או זכות הו מאת ל גיעהמז בגין כל סכום זוזאת, כי לספק לא תהיה כל זכות קיב כםסמו 23.3
/או מידע השמור במדיה מגנטית ו חו דו"א/ועיכבון בתוצרי שירותיו ו/או בכל מסמך לרבות תוכנית 

 .ת כאמורבר אחר השייך למזמינה, והוא מוותר על כל זכואו דהקשור בביצוע שירותיו ו/או בכל חפץ 

 זכויות הסבת 21

הסכם זה נעשה עם הספק בהתבסס על הצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה, ובהתבסס על אמון  21.1
המזמינה בו וביכולותיו. לפיכך הספק אינו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להעניק ו/או להמחות ו/או 

תן, לאחר, בין בתמורה לשעבד איזה מזכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולם או מקצ
ובין שלא בתמורה, אלא בהסכמת המזמינה אשר תינתן, אם בכלל תינתן, מפורשות מראש ובכתב 

 ובתנאים כפי שתתנה המזמינה. 
ו בהעברת מניות של הספק, שיהיה בהן משום העברת א/ורשאית לראות בהקצאה  ההית מינהמזה 21.2

ת של השליטה בספק, משום הסבת זכויות עברה בדרך אחראו השליטה בתאגיד הספק ו/או מכירה 
ה, והמזמינה וליצוע הפעעם בל כל פעולה כאמור  ע זמינהלמכתב  ב ודיעלהעל פי סעיף זה. על הספק 

 ראות בפעולה הסבת זכויות כאמור בסעיף זה.ל וונתהבכם אתודיע לספק בכתב 
 

 םבין מסמכי תירהס 25

  לבין להסכם זה  נספחים ה  סתירה בין של   מקרה בזאת, כי בכל  ומוסכםהסדר הטוב מובהר  למען
  .זההוראות הנספחים להסכם  עלההסכם  הוראותהוראות ההסכם יגברו 

 
 הפרות וסעדים 26

 תחשב הפרה יסודית של הסכם זה., 11 ,15 ,11, 13, 12, 9, 9, 1, 5 ,1 של סעיפים  פרהה 21.1

היה חייב לשלם למזמינה הוא י זההפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם  והספק יהה 21.2
מההפרה האמורה וזאת בנוסף  כתוצאהפיצויים בגין הנזקים, ההפסדים וההוצאות שיגרמו לה 

 הסכם זה.  פיומבלי לגרוע מזכותה של המזמינה על פי כל דין ועל 

, מוסכם בזאת, כי המזמינה תהא דיןלפגוע בזכויות המזמינה על פי הסכם זה ועל פי כל  בלימ 21.3
 על פי הסכם זה. לספקיגיעו  אשרמהסכומים  מהספקכל סכום אשר יגיע לה רשאית לקזז 

, רשאית המזמינה לעכב אצלה כל דיןפי כל -לגרוע מזכויות המזמינה לפי הסכם זה או על בלימ 21.1
איזו  הספקעוד לא מילא  כלהנמצא אצלה  לספקסכום וכל מסמך או דבר אחר השייך 

 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.     

המגיע לו מאת המזמינה או זכות  סכוםלא תהיה כל זכות קיזוז בגין כל  לספקבזאת, כי  סכםומ 21.5
או מידע השמור במדיה מגנטית  חתוכנית או דו" לרבותאו בכל מסמך  םשירותיהכבון בתוצרי יע

או בכל חפץ או דבר אחר השייך למזמינה, והוא מוותר על כל זכות  םשירותיההקשור בביצוע 
 כאמור.

 
 ראות נהלי המזמינההו 22

לפעול בהתאם להוראות נספח הביטחון המצורף  הספקמבלי לפגוע בכל הוראה אחרת בהסכם זה, מתחייב 
 .למסמכי המכרז ד' כנספח 

 
 דין וסמכות השיפוט 28

בירושלים תהיה  שחילוקי דעות יחולו על הסכם זו הוראות הדין הישראלי ולביהמ" שלמקרה  בכל
  דון בכל הליך משפטי בין הצדדים בקשר להסכם זו.המלאה והבלעדית ל הסמכות
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 העסקת עובדי הצד השני-אי 22

העובדים של הצד השני, בין במישרין כעובד ובין כקבלן עצמאי,  אתאחד מהצדדים מתחייב לא להעסיק  כל
שלא להעסיק את  הספקאחרת, במשך מועד תחולתו של הסכם זה וכן מתחייב  דרךיועץ או מועסק בכל 

 במשך שנה ממועד סיומו של הסכם זה.  המזמינהדי עוב
 

 נציג המזמינה /3

כל פעולה שתבוצע על ידי נציג המזמינה כהגדרתו להלן, תחשב כפעולה שבוצעה כדין ע"י המזמינה. מובהר 
ומוסכן, כי נציג המזמינה אינו ולא יהא מוסמך להתחייב כלפי הספר בחיובים כספיים או בכל עניין הנוגע 

 או תיקונים להסכם זה על נספחיו. המזמינה תהא רשאית לשנות את מינויו של נציגה בכל עת.לשינויים 
 

  שימוש בסמלים ותארים 34

של המזמינה או מי מטעמה אלא כאשר הוא פועל  כספק בתוארומתחייב שלא יעשה שימוש  הספק
, נייר מכתבים של המזמינה בכל פרסום, כרטיס ביקור כספקעצמו  יציג. לא מתן השירותיןבמסגרת 

על ידו באישור המזמינה. כן מתחייב   םשירותיההעניין המסוים שבו ניתנים  לגביוכיוצא באלה, אלא 
המעידים על  אחריםשלא לעשות כל שימוש בסמל המדינה או בסמלי המזמינה או בסימנים גרפים  הספק
 בכל דרך שהיא.   למזמינהזיקה 

 
 שונות 32

משא ומתן, הצהרה, מצג,  לכלדדים ולא תהיה כל נפקות זה ממצה את המוסכם בין הצ הסכם 32.1
פה בין הצדדים, עובר לחתימת -בעלהתחייבות או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין 

 הסכם זה.
על ידי  ונחתמואם כן נעשו בכתב  אלאיהיה תוקף לכל שינוי בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו  לא 32.2

 הצדדים להסכם זה.
מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי  איזההצדדים לא תחשב כהסכמה או כויתור על מי מ התנהגות 32.3

 בכתב. נעשוכל דין, אלא אם כן ההסכמה או הויתור 
 הספקנוספות בתחום בו נותן  עבודותתהא רשאית להתקשר עם גורמים נוספים לביצוע  המזמינה 32.1

 שירותים למזמינה על פי צרכיה. 
 

 ודעותה 33

רך חוזה זה הינן כמפורט במבוא לחוזה זה, או בכל כתובת אחרת עליה יודיע צד לצד כתובות הצדדים לצו
כתב או מסמך שיש למסור בהתאם להוראות חוזה זה או בקשר אליו, , השני בכתב. כל הודעה, דרישה

תישלח בדואר רשום, או באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני או תימסר במסירה אישית, ויראוה 
תוך שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה; אם נשלחה  -ד השני, אם נשלחה בדואר רשום כנמסרת לצ

ביום העסקים שלאחר יום המשלוח, ובלבד שנשלחה ביום שהוא יום  -בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני 
, והשולח הודיע על משלוחה בטלפון לצד השני מיד לאחר המשלוח, ובידיו אישור 11:00עסקים, עד לשעה 

 -ה או בדואר אלקטרוני )לפי העניין(; ואם נמסרה במסירה אישית ייגור תקין של ההודעה בפקסימילעל ש
 עם מסירתה והחתמתה בחותמת 'נתקבל' של הנמען.

 
 
 

 באו הצדדים על החתום: לראיה

 

 

 __________________                                                             __________________ 
 הספק          המזמינה 
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 נספח ג
 4102/41מכרז 

 שירותיםהמפרט 
 
 
 כללי .1
 

", שירותי פיקוח", "שירותי ניהול", "מנהל0י הפרויקט0ים", "השירותיםהגדרות המונחים " 1.1
", במפרט השירותים יהיו זהים להגדרתם פרויקטים בתחום הבינוי", "צוות הפיקוח", "מפקחים"
 מסמכי המכרז. ב

 
פרויקטים  של למתן שירותי ניהול ופיקוח 11/2011מספר  במכרז "(הספק)להלן: " הזוכההמציע  1.2

שתבצע הכנסת  ,בתחום הבינוי פרוייקטיםל לכנסת שירותי ניהול יספק בינוי עבור הכנסתהבתחום 
 .  בהתאם לדרישת הכנסת ובנוסף מפקחים יםפרוייקטמנהלי  3עד באמצעות  ,מעת לעת

 
מנהל פרויקט אשר ינתנו על ידי השירותי פיקוח לביצוע סף לשירותי הניהול, יספק הספק לכנסת בנו 1.3

 כפי שייקבע ע"י הכנסת.  צוות פיקוחהפרויקט ו/ או 
 

על היקף כפי שיוגדר ב שירותי הניהול ושירותי הפיקוחיספקו את  צוות הפיקוחו יםהפרויקט ימנהל  1.1
  .ידי הכנסת

 
ספקים לרוב, אך לא רק, באמצעות  הכנסת בצעשתבתחום הבינוי  יםפרויקטו עבור יסופקם שרותיה 1.5

 משכן הכנסת או מחוצה לותחום ב עבודות בינוי לצורך ביצועתתקשר או התקשרה  איתם אחרים 
 ."(הקבלן0ים)להלן "

רשאית תהא הכנסת השירותים  יכללו, בין היתר, את המשימות המוגדרות במפרט להלן. מובהר כי 
 ויפעל ים וצוות הפיקוחהפרויקט יומנהל המפורטות להלןלשנות ולעדכן את עיקרי העבודות  ,להוסיף

 בהתאם להוראות אלו. 
יכללו כל פעולה המהווה מעצם טיבה וטבעה או על פי הנוהג חלק  השירותיםהסר ספק יודגש, כי  למען

 זה.  במכרזבמפורש , גם אם פעולה כאמור אינה נזכרת ושירותי ופיקוח ניהולמשירותי 
 

את השירותים בשעות ליתן ועל הספק להיות ערוך  יתכן כי חלק מעבודות הבינוי יבוצעו בשעות הלילה      1.1
תנתן תוספת של  9:00עד  22:00אלה בהתאם לצרכי הכנסת. בגין שעות עבודה שיבוצעו בין השעות 

 .1-מהמחיר הנקוב בנספח א 20%
 

 ושלב. שעל מנהל הפרויקט ליתן בכל שלב והשירותים ויקטהפרביצוע שלבי  פירוט להלן
 

 
 כללי -הפרויקטים שירותי ניהול  .2

 
בכל אחד אמצעות מנהלי פרויקטים ב ואבעצמו המציע משרד ידי -שרותי הניהול יסופקו לכנסת על 2.1

 .שידרשו על ידי הכנסת ועל פי שיקול דעתהמהתחומים 
מנהלי השירותים באמצעות את לספק יהיה רשאי המציע ח והפיקו הניהול לעניין אספקת שירותי

בפרויקטים שידרשו על פי הנחיית  אישור הכנסת.קבלני משנה מטעמו, בכפוף לקבלת שהם  יםפרויקט
יועסק על ידי המציע יועץ בטיחות על פי מסגרת שתאושר על ידי הכנסת. התשלום הינו על פי  ,הכנסת

 ק בפרויקט.תעריף התשלום למנהל הפרויקט שיועס
 

האופציה ככל שהכנסת תחליט  ת, לרבות תקופתקופת ההתקשרות אורך כללשירותי הניהול יינתנו  2.2
על מנת לעמוד וכנדרש לצורך ביצוע הפרויקט  או חלק ממנה, בהתאם להחלטת הכנסת לממשה,

 בלוחות הזמנים שנקבעו.
 

עמידה בתקנות, בתקנים ל םאחראי ואשר יהי יםהפרויקט ישירותי הניהול יבוצעו על ידי מנהל 2.3
לפי מיטב הפרקטיקה המקצועית ואשר בהם הוא נדרש לעמוד על פי דין, של הפרויקט  ובמפרטים

מודגש בזה, כי . הפרויקטובתאום עם הכנסת, המתכננים והגורמים השונים הקשורים לביצוע 
ניהול הביצוע וכן לו, אחריותו של מנהל הפרויקט לניהול התכנון, המעקב אחריו, תאומו ובקרת

ועל כן במסגרתה של אחריות זו, יידרש  ,ופיקוח צמוד אחר הביצוע של הפרויקט הינה אחריות כוללת
 .במפרט זהלות שלא צוינו במפורש ופערכיבים ומנהל הפרויקט לבצע, במידת הצורך, גם 
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 ינויהבבתחום של פרוייקט  תכנוןהניהול, מעקב, תאום ובקרת  -שלב התכנון .3
  

עם כל גורמי  ויפגשנתוני הפרויקט,  מנהל הפרויקט אתילמד  עם קבלת ניהול הפרויקט לאחריותו, 3.1
  .הכנסת וגורמי החוץ )לרבות רשויות וכיו"ב( הנוגעים בדבר

 
לעמוד על התנאים המיוחדים השוררים בו ועל  מנת-על באתר הפרויקט בנוסף יבקר מנהל הפרויקט 3.2

 הפרויקט וביצועו. שפעתם על תכנוןה
 

לרבות יעץ בקביעת האפיון והפרוגרמה של הפרויקט, ידיונים עם גורמי הכנסת ו יקייםמנהל הפרויקט  3.3
 . לתכנון הפרויקטחלופות  הצעת

 
יועצים קבלנים, התקשרויות עם מתכננים,  בעריכת הצרכיםיגדיר את מנהל הפרויקט צורך, ל בהתאם 3.1

 על סמך. מנהל הפרויקט יערוך אומדן תקציבי שם ביצוע הפרויקטל ספיםוספקי שירותים הנדסיים נו
 לרבות המפרטים וכתבי אפיונים הטכניים הדרושיםה יכין את ,שתנחה הכנסת כפי מאגר המחירים

הצעות של ת ונדסיהה ותבדיקהבביצוע בהכנת הזמנות עבודה ו/ או מפרטים ע לכנסת יסיי, הכמויות
מנהל  כמפורט להלן, בהמשך, . רזי הרלוונטי, לרבות בדיקת ההצעותילווה ההליך המכו שיתקבלו

את ביצועם של התנאים המפורטים בהסכמים הנחתמים בין הכנסת לגורמים  יוודאהפרויקט 
 קבלנים.ו מתכננים, יועצים, ספקיםהסכמים עם  חיצוניים במסגרת הפרויקט לרבות

 
 ויתאמו , יעקוב אחר התקדמות התכנוןכל רבדיו על הפרויקט תכנוןהליך  את נהלמנהל הפרויקט י 3.5

הכנסת, המתכננים, היועצים וכל גורם אחר  עדכון מלא ורציף שלמול כל הגורמים הנוגעים בדבר, תוך 
 לפי הצורך.

 
מסירת לוחות זמנים ל , לרבותלתכנון הפרויקטאת לוח הזמנים  יציג לכנסת לאישורמנהל הפרויקט  3.1

מנהל הפרויקט ינהל,  ,בהתאם ., מפרטים, מסמכי מכרז וכיו"בםדיוני סיכומי, תוכניות, דוחות יעוץ
  .ושנקבע הזמנים ותלוחל פרויקט  בהתאםה התקדמות אחריעקוב וידווח 

 
 למאגר המחיריםת הפרויקט בהתאם יואומדנים ראשוניים ומפורטים של עלומנהל הפרויקט יערוך  3.9

בתקציבים תוך הקפדה על עמידה  עלויות הפרויקט ית תחזינהל מעקב אחר וכן  שתנחה הכנסת כפי
ווח יד, העבודה. כמו כןתכנון בהתאם להתקדמות  ולאומדן שנקבע מראש העומדים לרשות הכנסת

 , תוך פירוט הנסיבות לכך.העלויות מיידי לכנסת על כל סטייה משמעותית מאומדן באופן
 

 הקשוריםהיועצים ונותני השירותים האחרים  חשבונותיהם של המתכננים, את יבקרמנהל הפרויקט  3.9
 וימליץ לגורמים המוסמכים בכנסת על אישור חשבונות עמם ההתקשרותלפרויקט, בהתאם לתנאי 

 ,תיםהשירו מתן מידת ההתקדמות בפועל שלל תתאיםתוך הקפדה שהתמורה המאושרת  ,אלה
 . בהתאם ללוח הזמנים ולמסגרת התקציבית שנקבעה על ידי הכנסת

 
הכנסת )בהשתתפות נציגות מטעמה, לרבות יצג את ימנהל הפרוייקט יידי הכנסת, -ככל שיקבע על 3.9

בירורים עם הרשויות המוסמכות ו/או בנציגות של המתכננים והיועצים, או ללא נציגות כזאת( 
הכרוכות בתכנון ובביצוע  ההנדסיות או גורמים אחרים בקשר לבעיות החוקיות, הסטטוטוריות

אחר  יעקוב ,. כמו כן, ככל שהכנסת תדרוש זאת ממנוו/או בקבלת אישורים, היתרים וכיו"ב הפרויקט
מנהל הפרויקט יעדכן את . הליכי הבירור הנדרשים הטיפול מול הרשויות והגורמים הנ"ל עד להשלמת

 . באופן שוטף לותוינציגי הכנסת בתוצאות פע
 את כל המידע בנוגע לתכנון וניהול הפרויקט עודייי "תיק פרויקט"ברכז יערוך וימנהל הפרוייקט  3.10

לפרויקט  רישומים, תוכניות, התקשרויות, פרוטוקולים וכל חומר רלוונטי אחר הקשור לרבות
 לעדכנו באופן שוטף.יתחייב ו  ,במישרין או בעקיפין

 
עם  ,תדירות שתקבע על ידי הכנסתבהתאם ל ,מעת לעתאום יישיבות ת מנהל הפרוייקט יקיים 3.11

אחד כל  ידווח מתכננים והיועצים. בישיבות אלה,קבלנים, הההגורמים המקצועיים מטעם הכנסת, 
התכנון ויידונו נושאים ובעיות שהתעוררו תוך כדי התכנון/ הייעוץ.  ו בהליךעל התקדמות מהגורמים

ים לכל המשתתפים ולכל הגורמ צםיפיובמהלך הישיבות  רישום פרוטוקולים יבצעמנהל הפרוייקט 
 כפי שיוגדר ע"י הכנסת. 

 
על התקדמות   ,הכנסת ובמועדים שיקבעו לכל פרויקט ע"י  ,בכתב ,מעת לעת מנהל הפרוייקט ידווח 3.12

מנהל  יציג ,נוצרו. כמו כןו במידההתכנון ומתן המלצות לקידום המשך התכנון ולהדבקת פיגורים, 
קרונית של הפתרונות המוצעים ומתן תוך בחינה ע ,יתעוררוופתרונות לבעיות, במידה הפרויקט 

 .לפתרון המועדףלכנסת  ההמלצ
 

משמר  אשר יעבדו בתחומי משכן הכנסת, מול ספקים שונים כניסת עובדי מנהל הפרויקט יתאם 3.13
  ילוום למקום ביצוע העבודות.כן הכנסת ו
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 ועל ביצוע בקרהוניהול הפרויקט  -שלב הביצוע .1
 

בשטח  הפועלים שוניםהמתקנים העבודות הקבלן עם בעלי  לתיאום יהיה אחראימנהל הפרויקט  1.1
 . של הכנסת גורמי פניםהן גורמי חוץ והן  –הפרויקט 

 
וקבלני המשנה שיאושרו על  ןעל ביצוע הפרויקט על ידי הקבל ינהל את צוות הפיקוחמנהל הפרויקט  1.2

הפיקוח  שירותי וד. מודגש כיהמפורט בפרק הפיקוח הצמעל פי ידי הכנסת. הפיקוח הצמוד יינתן 
 ע"י מהנדסים ייעודיים לסוג העבודה ,צורךל בהתאםידי מנהל הפרויקט ו-על נוהצמוד יינת

 (.יו"ב)חשמל, מ"א, תקשורת, אינסטלציה וכ  הספק ידי -שיקבעו על הרלוונטית
 

פרויקט לאיכות  הבטחתתוכנית יכין לחלופין, בקרת איכות לפרויקט, או  תוכניתמנהל הפרויקט יבנה  1.3
של בקרת האיכות  ישומהאת וודא י מנהל הפרויקט .בבקרת איכות עצמית של הקבלן תבוצעש

  ידי הקבלן. -העצמית על
 

באמצעות ספקים אשר תבוצענה  ביצוע בדיקות בקרת איכות,מנהל הפרויקט ינהל ויעקוב אחר  1.1
בתקנים וכן בהתאם להוראות ו בהתקשרותכנדרש במסמכי המכרז,  חיצוניים או צוות הפיקוח,

לשטח לפני העבודה, במהלכה ובשלבי סיומה. בקרת האיכות לא תוגבל  ,ע"י הכנסתשתינתנה 
  , לפי הצורך, גם את מפעלי הייצור, בתי מלאכה וכיו"ב.תכלולאלא  הפרויקט

 
בעו על ביצוע העבודה בהתאם ללוחות הזמנים ולשלבים שנק וישמוריעקב  ,מנהל הפרויקט יתאם 1.5

 . על ידי הכנסת מראש
 

עבודות מודדים, מעבדות, וספקי שירותים אחרים במסגרת  מנהל הפרויקט יפעיל ויעקוב אחר 1.1
 .לידי הכנסת הפרויקט, לרבות פיקוח ודיווח מלא על פעולותיהם

 
גיות מקצועיות בירורים עם המתכננים / יועצים ועם הכנסת בקשר לסומנהל הפרויקט יערוך  1.9

ערך, הצעות לשינויים -שווה יםדות, כגון: אי התאמות בין מסמכי החוזה, מוצרובות לביצוע העהקשור
 תוצאות בדיקותיו. ימסור לכנסת דיווח אודות ו ,וכיו"ב

 
יומן עבודה לכל קבלן, תוך התייחסות לנתונים ולבדיקות, כולל חתימה בכל דף מנהל הפרויקט ינהל  1.9

מנהל תייחסות מיוחדת להערות הקבלן העלולות לגרור תביעות. הלכנסת  כמו כן, יעבירויומן. 
 על רישום של מסירת תכניות ו/או הוראות לקבלן.  הפרויקט יקפיד

 
מעקב ושמירה על המסגרת התקציבית של הפרויקט בכללותו ושל כל הזמנה מנהל הפרויקט יבצע  1.9

 בנפרד. 
 

קבע ע"י הכנסת( על התקדמות תתדירות אחרת כפי ש דיווחים חודשיים )או בכל יכיןמנהל הפרויקט   1.10
 ידווחעמידה בלוחות הזמנים, חריגות ממסגרת תקציבית וכן  ,העבודות בפרויקט, רמת איכות הביצוע

 על בעיות מיוחדות. לכנסת 
 

כמו כן, יבצע  ים./, ביקורות ואישור חישובי כמויות וחשבונות של הקבלןותבדיקמנהל הפרויקט יבצע  1.11
 לכנסת יגישמנהל הפרויקט . לתשלום תותביע לשו יםחריג יםחיוב שלבדיקה מפורטת הל הפרויקט מנ

ובקשה תשובות לקבלנים, ויכין, בתיאום עם הכנסת, האישורים המתאימים ו את מסקנות הבדיקה 
 שינויים.  לביצוע

 
נוסח  ויכיןלכנסת  יולצותהמ יגישלהארכת זמן ביצוע,  של הקבלן בדיקת תביעותמנהל הפרויקט יבצע   1.12

 תשובה לקבלן. 
 

נגד כל צד שלישי אחר או תביעות נגד הכנסת, או  ים /במקרה של תביעות מצד הכנסת נגד הקבלן 1.13
את קדם יו ילווהוכן  המסמכים וכתבי הטענות הרלוונטייםהכנה מקצועית של מנהל הפרויקט יסייע ב

 הטיפול בהן. 
 

כל שלב ושלב, בהתאם לתנאים  מו שלסיואת  ,ביומן העבודה ,בכתב מנהל הפרויקט יאשר 1.11
 לאחר ביצוע כל המדידות והבדיקות הנדרשות. ו ,הזמנות עבודה של הקבלניםבבהתקשרויות או 

 
בסיורי קבלת העבודות, יחד עם  ישתתףדו"ח פיקוח;  יכין סיום הפרויקט, מנהל הפרויקטלקראת  1.15

דו"חות סיור ב וידווח ליקויים ותיקונים דרושים ם שלרישו יערוך; נציגי הכנסת, המתכננים והיועצים
 קבלה. 

 
 מעקב אחר ביצוע התיקונים הדרושים והכנת דו"ח מפורט. מנהל הפרויקט יבצע  1.11
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 ויכיןביחד עם נציגי הכנסת, המתכננים והיועצים  פרויקטהעבודות ב מנהל הפרויקט יאשר את סיום  1.19
 מבנה.הדו"ח מפורט של קבלת 

 
  יבדוק אותן ויאשרן. " מהקבלן, AS-MADEתיק תוכניות " מנהל הפרויקט ירכז  1.19

 
ויעביר  החשבונות הסופיים של הקבלנים על כל מסמכיהםשל בדיקה מנהל הפרויקט יבצע   1.19

 .התייחסותו לידי הכנסת
 

 ליקויים. היקון אחר ת ויעקוב בתקופת הבדק דיקותיצוע הבבלמנהל הפרויקט יהא אחראי   1.20
 
 

  הבינוי צמוד לעבודותמתן שירותי פיקוח  .5
 

לנקוט בכדי לייעל ולהדק את מנהל הפרויקט נועד להדגיש הליכים ופעולות שעל  במפרט סעיף זה 5.1
לגבי הפיקוח על התכנון והבניה חוק בהפיקוח הצמוד על ביצוע העבודות והוא אינו מחליף את האמור 

 הביצוע. 
 

פי התכנון, המפרטים הטכניים -לבצע פיקוח צמוד על ביצוע העבודות על אחראיהפרויקט מנהל  5.2
יובהר כי בנושאים שבתחום התמחותו, מנהל הפרויקט  או כפי שתנחה הכנסת. מסמכי ההתקשרות ו

יבצע בעצמו פיקוח צמוד על ביצוע העבודות. בהתאם, במקרים אלה, יחולו על מנהל הפרויקט 
 ת במפרט והחלות על המפקח ו/ או צוות הפיקוח. ההנחיות המפורטו

 
לצורך ניהול תקין  ,יעביר המלצתו לכנסתבמקרים בהם מנהל הפרויקט אינו יכול לבצע פיקוח צמוד,  5.3

לצורך ביצוע  הנדרשתכאשר מסגרת השעות הפיקוח הצמוד על הפרויקט, מפקחים מטעם הספק,  של 
במידת הצורך, הכנסת רשאית להורות למנהל הפרויקט,  ם.תובא לאישור הכנסת טרם הפעלת הפיקוח

  בהתאם לשיקול דעתה, על הפעלת צוות פיקוח מטעם הספק לביצוע פיקוח צמוד על הפרויקט. 
 

 נתונים כלהלן: הספקיצרף ידי צוות פיקוח -עלשל פרויקט פיקוח צמוד כל ביצוע ל 5.1
 שם המפקח/ים על ביצוע הפרויקט.  -
נדסים והאדריכלים בתחום עליו אשר יהיו מהנדסים רשומים בפנקס המה, השכלת המפקח/ים -

  . יבצעו את הפיקוח הצמוד
 .עליו יבוצע הפיקוח הצמודשלא יפחת מחמש שנים בתחום , ניסיון מקצועי של המפקח /ים -
 ושלבי הפרויקט.  מספר שעות הנוכחות של המפקח/ים בפרויקט -

  
 הכנסת אחרת. תנחהם הנדרשים לאישור הביצוע בפועל אלא אם השלביהמפקח יפעל באתר עפ"י  5.5

 הנוכחות תהיה ככל הניתן בשעות קבועות ועל פי מכסת השעות שתוגדר ע"י הכנסת. 
 

הקבלנים  ידי -דה עלוהעבתפקידו המרכזי של המפקח על ביצוע עבודות באתר הוא הבטחת קיום  5.1
. תוכניותובות התאמת העבודות למפרטים, תקנים, לרמכלול מסמכי הזמנת העבודה  פי-על ,המבצעים

במקרים בהם מנהל הפרויקט מבצע בעצמו פיקוח צמוד, יתווספו משימות אלה למשימותיו כפי 
  שפורטו במפרט. 

 
אמצעי הינו יומן העבודה  יודגש כי .ביומן העבודה בסיום כל ביקורמנהל הפרויקט והמפקח יחתמו  5.9

המפקח לניהול  ומנהל הפרויקט  יםנדרש לקבלן המבצע ולכן, המפקח תקשורת פורמלי וחשוב בין 
 יום יומי של היומן. וקפדני 

 
 
 
  בהתאם לדרישותהצמוד  הפיקוח דגש על מספר אמצעים להבטחת ביצוע .6
 

פרויקט, ויארגן את האמצעים בהם ינקוט הייחודיות של הילמד את התנאים והבעיות מנהל הפרויקט  1.1
המשימות המוטלות עליו, מתוך כלל האמצעים העומדים לרשותו, בהתאם  להבטחת מימוש

 לחשיבותם היחסית והתאמתם לפרויקט. 
 .פרויקטבכל  מנהל הפרויקטמספר אמצעים בהם ינקוט  יפורטו להלןבסעיפים 

 
 :למנהל הפרויקט או המפקחמעקב מתמיד אחר התקדמות העבודות לפרטיהן, שיאפשר  1.2

 ן של הפיקוח הצמוד. ארגון יעיל ונכו -
 ביצוע כל הבדיקות והמדידות הדרושות במועדן. -
 זימון מתכננים ויועצים לפיקוח עליון. -
 בדיקה בזמן אמת של לוח הזמנים שבביצוע מול המתוכנן. -
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 בכל המקומות בהם מתנהלת העבודה, תוך דגש על:מנהל הפרויקט או המפקח  נוכחות 1.3

 בפרויקט. עבודות המתבצעות לראשונה -
 עבודות שנועדו להיות מכוסות. -
 עבודות מורכבות הדורשות מיומנות מקצועית גבוהה. -
 שלבי עבודה החשובים ליציבות המבנה. -
 עבודות בעלות חשיבות למראה החיצוני.  -
 חיבור וביצוע מערכות.  -

 
 
  בדיקות ותוצאותיהןהמעקב אחר ביצוע  .9
 

 כין פרוגרמת בדיקות מפורטת לכל שלבי ביצוע העבודות שתכנן. י המטעם המזמינ מתכנן הפרויקט 9.1
 

המתכנן, מנהל הפרויקט, והמפקח יאשרו בחתימתם את הפרוגרמה. מסמך חתום זה יועבר לכנסת  9.2
 לביצוע העבודה. ויהווה תנאי 

 
 מתכזי לשמירת רידאג לשילוב נכון של הבדיקות במהלך הביצוע וישתמש בהן ככלי מרהמפקח  9.3

 הביצוע.
מנהל הפרויקט יקיים מעקב רצוף אחר ביצוע הבדיקות ונטילת הדגימות, בהתאמה לפרוגרמת  9.1

 הבדיקות ובתנאים ובמועדים המתחייבים מתהליך העבודה. 
 

 הבדיקות נחלקות ל: 9.5
. ,המשך העבודהלהמפקח בדיקות מוקדמות, שתוצאה חיובית שלהן היא תנאי לאישור  9.5.1

 לרבות:
 דיקה של אלמנטים קונסטרוקטיביים במבנה.ב -
 בדיקה של מוצרים וחומרים שישמשו לביצוע עבודות.  -
 עבודה בהמשך.הפיהן תבוצע -בדיקות ואישור דוגמאות על -
 מדידות שונות לבדיקות התאמה לתכנון ולדרישות.  -

 
 בדיקות במהלך הביצוע, כגון דגימות בטונים ביציקה וכו'.  9.5.2

 
  בשתי דרכים עיקריות: ויבוצעקות הבדי 9.1

 באמצעות מכון מורשה, לרבות בתו תקן. -
 באתר העבודה ובמפעלים המספקים חומרים ו/או מוצרים.  -

 
באמצעות  שבוצעו  האל –מנהל הפרויקט ינהל רשימות מדויקות ומסודרות של הבדיקות ותוצאותיהן  9.9

 ידי המפקח עצמו.-על שבוצעומכון מורשה ואלה 
 
  רישום ותיעוד .9
 

רישום ותיעוד ברורים ומסודרים מהווים אמצעי חיוני למימוש משימת הפיקוח. הרישומים משמשים,  9.1
בין השאר, בסיס לבדיקת כמויות, לאישור חשבונות, לברור סכסוכים ותביעות ואף להתמודדות 

 משפטים. בבבוררויות ו
 

 הרישומים מסווגים כדלהלן: 9.2
 

 יעודיים, לרבות:רישומים ת 9.2.1
 יומני עבודה. -
 תוכניות והוראות ביצוע.  -
 תוכניות עדות. -
 תוצאות בדיקות ודגימות.  -

 
 רישומים כמותיים, לרבות: 9.2.2

 פנקסי מדידות ודפי מדידה. -
 ריכוז כמויות. -
 רישום עבודות המבוצעות על בסיס תשומות. -
 פיים המשפיעים על המחיר.הוראות שינויים והוראות לשימוש במוצרים חלו -
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 :בדרכים הבאותיבוצעו בקרת הפיקוח, הרישום והתיעוד  9.3
 יומיומי של יומן העבודה. וניהול קפדני  וינהלוהמפקח מנהל הפרויקט   - יומן עבודה 9.3.1 

ביצוע כל המדידות במועדים המתחייבים  ויוודאוהמפקח מנהל הפרויקט  -תמדידו 9.3.2
  :תמהתקדמות העבודו

 )עדות(. AS-MADEמדידות  -
 מדידות לאיתור מדויק של מיקום דגימות ובדיקות. -
 מדידות של אלמנטים קונסטרוקטיבית לצורך הבטחת התאמתם לתוכניות ולפרטים.  -
 מדידות שישמשו לחישובי כמויות והגשת חשבוניות הקבלן.  -

 
ו לקבלן ו/או באמצעות תרשימים כל המדידות תתועדנה על גבי תוכניות ופרטים שיסופק 9.3.3

 )סקיצות( ו/ או בתיאור מילולי כמתחייב מסוג העבודה הנמדדת. 
 

בדיקות שבוצעו לעבודות כל התיעוד מלא ומפורט של  וינהלוהמפקח מנהל הפרויקט  -בדיקות 9.3.1
ראה  תעוד בדיקותהמבוצעות בפרויקט. התיעוד יכלול גם מוצרים בעלי תו תקן. דוגמת טופס 

 . 1-גנספח ב
 

רישום מדוקדק של ביקורי מתכננים  וינהל והמפקח מנהל הפרויקט -ביקורי פיקוח עליון 9.3.5
. דוגמת טופס לצורך פיקוח עליון ויועצים באתר העבודה ו/או במפעלים הקשורים לפרויקט

 . 2-גראה בנספח פיקוח עליון רישום ביקורי 
 

 בדיקת כנו על ידי מנהל הפרויקט מהווים תשתית להמדידות והרישומים שהו -אישור חשבונות 9.1
ידי מנהל אגף בינוי ותחזוקה בכנסת או מי -ולהמלצה לאישורם על ,הקבלןידי -שיוגשו עלחשבונות 

 "(.מנהל האגף)להלן: " מטעמו
 

 חשבונות חלקיים 9.1.1
כל חשבון חלקי, ירכז מנהל הפרויקט את כל הרישומים, המסמכים,  בדיקתלקראת 

ות, וחישובי הכמויות המתייחסים לעבודות הנכללות בחשבון החלקי, מתחילת ביצוע התעוד
 העבודות. 

חשבון  ימליץ על אישורלא מנהל הפרויקט . למנהל האגףהחומר יוכן באופן שיאפשר העברתו 
 חלקי שאין בו אסמכתה ופירוט לחישוב כמויות חלקי ו/או מלא. 

 
 חשבונות סופיים 9.1.2

ל כל עבודה יכלול את כל החומר שהוכן לקראת אישור חשבונות חלקיים החשבון הסופי ש
פי התקשרות או הזמנת העבודה עם -עלואת כל המסמכים והאישורים הנוספים הנדרשים 

יכלול גם את תעודות בקרת  החשבון הסופילצורך אישור חשבון סופי לתשלום. הקבלן 
 ,כמפורט בסעיף זה (AS-MADEותוכנית עדות )האיכות המוכיחות את ביצוע העבודה 

יודגש כי מנהל הפרויקט לא ימליץ למנהל האגף על  .על ידי מודד מוסמךכשהיא חתומה 
פי התוכניות, -ביצוע העבודה כנדרש עלעל תשלום חשבון סופי ללא אסמכתאות והוכחות 

 פי ההתקשרות או הזמנת העבודה עם הקבלן. -הפרטים, והמפרטים ועל
 

שהוכנה על ידי ( AS-MADE) עדות מפת ,ע"פ הצורך ,תצורף סופיתת או חלקי ניתלכל חשבו 9.1.3
ואשר תכלול את כל המערכות המבוקשות לתשלום בחשבון  ,מודד מוסמך מטעם הקבלן
תידרש  ,התכנון בצבעים שונים. במקרה של סטייה מהתכנון עהחלקי. המפה תוכן על רק

 .מהגורם המוסמך לכך בכנסתהרשאה לסטייה 
ידי המודד המוסמך כי המדידה למערכות בוצעה -הצהרה חתומה על פורטהתכנית תבגוף 

 טרם כיסוין. 
יצוין עומקה באופן קריא וברור. הדבר אמור לא רק לגבי מערכת  ,בנוסף לתוואי המערכת

ביוב וניקוז אלא גם למערכות אחרות כגון: תאורה, תקשורת, מים, השקיה, קריאה 
 שתופיע וע"פ דרישת הכנסת.   ממוחשבת או כל מערכת אחרת

 
 ביצוע הבדיקות, הרישומים והתיעוד יצרף מנהל הפרויקט אישור ,סופי או חלקי ,כל חשבוןל 9.1.1

  .3-נספח ג'כמפורט בבחתימתו 
 
  פיקוח עליון .2

 
 הינו ביצוע פיקוח עליון באתר.  של הפרויקט המתכנניםצוות חלק ממטלות 

לפחות אחת לשבועיים בעת ביצוע  העבודה מתכנן יבקר באתרל שכלהקפיד אחראי מנהל הפרויקט 
יוודא  הפרויקטמנהל יוציא המתכנן דו"ח מהביקור.  ,בעקבות הסיורפיקוח עליון. ביצוע צורך ל ,העבודות

 הוצאת הדו"ח ותיעודו. 
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 נהלבאישור מ ,יבוצעו הביקורים ,ייםבמקרים בהם התקדמות העבודה אינה מצדיקה ביקור של אחת לשבוע
 בתדירות נמוכה יותר אך לכל הפחות אחת לחודש.  ,הפרויקט

חשבון מתכנן בגין פיקוח עליון ללא צרוף צילום מהדו"חות  תאשרלא מנהל הפרויקט לא ימליץ והכנסת 
 כאמור לעיל. 

 
 מסירת עבודות לכנסת ./4

 
  תכננים של הפרויקט.ישתתפו כל גורמי הכנסת הרלוונטיים וכל המ בכל מסירה וסיומו של פרויקט 10.1

המתכננים אישרו בחתימתם את סיום העבודה בפירוט גורמי הכנסת וכי יוודא מנהל הפרויקט 
בנספח  האישור והחתימה יבוצעו על גבי טופס אישור מסירה כמפורט .במידה וישנם ,ההסתייגויות

  .1-'ג
כננים וגורמי הכנסת, ויוודא המת עםבסיום שנת הבדק יוודא מנהל הפרויקט ביצוע מסירה בשיתוף  10.2

 . 5-'גבנספח סוף שנת בדק כמפורט  –אישור מסירה חתימתם על טופס 
 

 
 ביצוע הפרויקטבתוספות ושינויים  .44

 
מהזמנות העבודה ו/ או פרויקט שמשמעותם הגדלת היקף כל אחת בביצוע שינויים ו/או תוספות  11.1

 יצרף לפנייהביצוע השינוי. מנהל הפרויקט  בטרםות בפרויקט יובאו לאישור הכנסת וימההתקשר
שינוי בביצוע העל הצורך  כנסתביצוע וימליץ לההסבר על נחיצות השינוי או התוספת, אומדן לעלות 

 תוספת. האו 
התקשרות של הרחבת שלצורך ביצועה תידרש בפרויקט תבוצע כל עבודה תאושר ולא מובהר, כי לא 

ים המוסמכים לכך בכנסת ובכללם המורשים להתחייב ידי גורמ-על הכנסת אלא לאחר אישורה
 . מטעם הכנסת

 
התוספות  וזאת לאחר  ו/ או הכנסת תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את עלות השינויים 11.2

 התייעצות עם מנהל הפרויקט. 
 

שור ידי מנהל הפרויקט רק לאחר שקיבל אי-יאושר על כל שינוי בלוחות הזמנים להשלמת הפרויקט 11.3
 . לכך מהגורמים המוסמכים בכנסת ולאחר שהציג בפניהם את משמעויות השינוי

 
 

   בטיחות  . 42
 

מנהל הפרויקט מתחייב בזאת לוודא, כי העבודה המבוצעת על ידי הקבלן באתר, מתבצעת בהתאם   12.1
להוראות הבטיחות בעבודה ובתנועה ובהתאם להוראות נספח הבטיחות המצורף לחוזה הקבלן 

 והוראות ממונה הבטיחות של הכנסת.
 

מנהל הפרויקט מצהיר, כי הוא מכיר את הוראות הבטיחות המופיעות בנספח הבטיחות הסטנדרטי  12.2
ומתחייב בזאת לוודא שהקבלן עומד  ,1-נספח ג, מצורף בזאת כהמצורף להסכם הקבלן של הכנסת

 בכל הוראותיו.  
שחרר מ הוא אינו .הכנסת אינו אלא אמצעי ביקורתגורמי ידי על  ניהול הפרויקט המבוצעיובהר כי  12.3

והוא אינו את מנהל הפרויקט ו/או המפקח מהתחייבויותיהם כלפי הכנסת, למילוי כל תנאי ההסכם, 
לכל הפעולות, השגיאות, המחדלים והמגרעות  מאחריותםמנהל הפרויקט ו/או המפקח משחרר את 

 . םמי מטעמו/או על ידי  םשנעשו, אם נגרמו על יד
עם תחילת העבודה באתר ינהל מנהל הפרויקט תיק בטיחות בו ירוכזו כל התעודות, המסמכים  12.1

 וההתכתבויות, הנוגעות לנושא הבטיחות  באתר.
 
 
 

 ____________________                                                           ____________________ 
 הספק המזמינה                      
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 4-גנספח 
 טופס תיעוד בדיקות

 
 
 

 : __________________הפרויקט שם 
 

 מס' הזמנה: __________________
 

 הקבלן: __________________
  

 
 מפקח: __________________ מנהל הפרויקט: __________________

  
  

 
 מס'

 
תאור מקום  סוג הבדיקה העבודה

 הבדיקה
מבצע 

 הבדיקה
תאריך 

 הבדיקה
תוצאות 
 הבדיקה

 
 

 

 
 

     

 
 

 

 
 

     

 
 

 

 
 

     

 
 

 

 
 

     

 
 

 

 
 

     

 
 

 

 
 

     

 
 

 

 
 

     

 
 

 

 
 

     

 
       

 
   

 
  
  

 
 _____________________  תאריך: __________________

 חתימת מנהל הפרויקט                 
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 2-גנספח 

 ם ביקורי פיקוח עליוןטופס רישו
 )יצורף ליומן עבודה(

 
 
 

 מס' הזמנה: __________________                : __________________הפרויקטשם 
 

 הקבלן: __________________
  

 מפקח: __________________ מנהל הפרויקט: __________________
  

 
 מתכנן / יועץהערות ה העבודה מתכנן/יועץשם  תאריך הבדיקה מספר

 
 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _____________________  תאריך: __________________
 חתימת מנהל הפרויקט                     
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 3-נספח ג

 
 
 הרישומים והתיעוד ,אישור ביצוע הבדיקות

 
 
 
 
 
 
 
 

 מס' הזמנה: __________________                   _________________: _הפרויקטשם 
 

 הקבלן: __________________
  

 מפקח: __________________ ________מנהל הפרויקט: _________
  

  אישור לחשבון מספר: ______________
 
 
 
 
 
 

 וזה ובהתאם לו ו/או מכל תקן ו/אוהריני לאשר בזאת כי כל הבדיקות, הרישומים והתיעוד המתחייבים מהח

 תקנה מתאימים, הוכנו כנדרש והם מצויים בידי. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 _____________________  תאריך: __________________

 חתימת מנהל הפרויקט                               
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 1-גנספח 

 
 אישור מסירה

 
 
 

 הקבלן המבצע: __________________
  

 ויקט: __________________מנהל הפר
  

 שם הפרויקט: __________________ מס' הזמנה: __________________
  

 ______________________________________________________ הפרויקט תיאור 
 
 
 

 בכנסת והמתכננים טרם העברת הטופס לכנסת: היחידותיש לקבל את אישור מנהלי 
 
 

 גורם מתכנן
 

 חתימת היחידה בכנסת מאושר / נדחה כנןחתימת המת

  אינסטלציה
 

  

  מיזוג אויר
 

  

  חשמל

 

  

  תחזוקה
 

  

  אחר
 

  

 
 
 
 

 הערות ותנאים לאישור:
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

  
 
 
 
 

 תאריך_____________________ חתימת מנהל הפרויקט: __________________
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 5-גנספח 

 
 

 סוף שנת בדק –אישור מסירה 
 
 
 

 הקבלן המבצע: __________________
  

 מנהל הפרויקט: __________________
  

 ___________שם הפרויקט: _______ מס' הזמנה: __________________
  

 ______________________________________________________ הפרויקט תיאור 
 
 
 

 בכנסת והמתכננים טרם העברת הטופס לכנסת: יחידותהיש לקבל את אישור מנהלי 
 

 
 
 
 
 

 הערות ותנאים לאישור:
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

  
 

 תאריך_____________________ הערות: __________________
        

 
 
 
 

 חתימת מנהל הפרויקט ____________________
 

 גורם מתכנן
 

 חתימת היחידה  בכנסת מאושר / נדחה חתימת המתכנן

  אינסטלציה
 

  

  מיזוג אויר
 

  

  חשמל
 

  

  תחזוקה
 

  

  אחר
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 6-נספח ג
  הנחיות בטיחות לקבלנים העובדים בכנסת-נספח הבטיחות 

 
 כללי .4

מסמך זה בא להנחות גורמים פנימיים וגורמים חיצוניים לגבי דרישות הבטיחות מאת הקבלן העובד  .א

זה יצורף כהנחיות בטיחות  בתחום הכנסת למניעת פגיעות בנפש וברכוש. נספח הבטיחות שבמסמך

 לכל הסכם התקשרות עם קבלן ויהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות.

 הנחיות והוראות בטיחות לביצוע עבודות  .2

העבודה בכנסת תבוצע בכפוף לדרישות כל הוראות הבטיחות עפ"י כל דין לרבות פקודת הבטיחות  .א

 בעבודה )נוסח חדש(.

בוד בכנסת משלב ההקמה ועד לפירוק סופי בסיום העבודה, יבצע כל קבלן, ספק או נותן שירות שיע .ב

רלוונטיים ההיערכות מקדימה במטרה לעמוד בדרישות פקודת הבטיחות בעבודה וכל חוק או תקנה 

 לתהליכי העבודה שבתחום אחריותו.

טרם תחילת עבודתו  –על הקבלן לחתום על הצהרת הבטיחות בספח א' ולהעביר לקצין הבטיחות .ג

 בכנסת.

 מסירת מידע והדרכת עובדים .3

כל קבלן יבצע זיהוי והערכת סיכונים הקשורים לתהליכי העבודה שבאחריותו, וימסור מידע רלוונטי  .א

 לעובדים המועסקים על ידו.

הקבלן ידריך את העובדים בדבר השיטה הנכונה והבטוחה לביצוע העבודה, וימסור הנחיות והוראות  .ב

 כל האמצעים והציוד הדרושים לביצוע תהליכי העבודה באתר. בטיחות עדכניות לשימוש והפעלה של

 רחבת הכנסת .1

 רחבת הכנסת הינה גג של חניון ולכן ישנה מגבלה של עומס.

 ק"ג / מ"ר. 500העומס המרבי המותר ברחבה הינו  .א

 קיימים מסלולים מסומנים שמיועדים לרכבי הכיבוי והצלה ועליהם מותרת תנועת כלים כבדים. .ב

 כלים בלבד, אחד בצידה המזרחי של הרחבה והשני בצידה המערבי.  2ישהו במקביל ברחבת הכנסת  .ג

אין לנוע ולהסיע על הרחבה שום כלי רכב או להניח ציוד כלשהו לפני קבלת תדרוך והנחיות  .ד

 ספציפיות מגורמי המשמר / הכנסת.

 בעלי תפקידים, הכשרות והסמכות .5

 כח במקום בכל עת שמבוצעת עבודה.כל קבלן ימנה מנהל עבודה / ראש צוות שיהיה נו .א

בידי המנהל / ראש הצוות יהיה תיק בטיחות ובו כל מסמכי הבטיחות הקשורים לתחום עיסוקו  .ב

 להציג. יש ורשימת העובדים באתר, כולל תעודות והסמכות )עבודה בגובה, חשמלאי מוסמך וכו'(

 . של הכנסת, ככל שיידרש לקצין הבטיחות תיק זה

 דורשת הסמכה ללא תעודה בתוקף שתמצא במקום בידי מנהל / ראש צוות. לא תבוצע משימה ה .ג

 קבלן שיגיע ללא תעודות בתוקף לשם ביצוע עבודתו לא יקבל אישור לעבוד. .ד

את כלל האישורים, התעודות וההסמכות של  קצין הבטיחות של הכנסתלהעביר מבעוד מועד ל יש .ה

 ים של אי נעימות.  הקבלנים, ספקים ובכלל על מנת למנוע עיכובים ומצב
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 אמצעים, כלים וציוד .1

 כלים ניידים וציוד הרמה )מלגזות, מנופים, במות הרמה וכו'(. .א

  כל כלי שהפעלתו מותנית בבדיקה תקופתית של בודק מוסמך, יופעל באתר רק לאחר שהוצג

 אישור הפעלה בתוקף חתום ע"י הבודק המוסמך.

  אישור בדיקה בתוקף.אין להפעיל באתר בשום אופן כלי שאינו נושא 

  רשימת הכלים המופעלים באתר ואישורי הבדיקה יתויקו בתיק הבטיחות שנמצא בידי מנהל

 העבודה באתר. 

 כלי עבודה .ב

 .באתר העבודה יופעלו כלים תקינים שנבדקו ע"י הקבלן לפני כניסתם לאתר 

 בלת אישור כלי עבודה חשמלאים ייבדקו ע"י חשמלאי מוסמך מטעם הקבלן ויוכנסו רק לאחר ק

 תקינות מטעמו. 

 סולמות .ג

 .לאתר העבודה יוכנסו סולמות בעלי תו תקן 

 .הסולמות יהיו שלמים ותקינים 

 .חובה לבצע בדיקת תקינות לפני כל טיפוס על הסולם 

  על הסולם שאורכו יותר משני מטר יטפס רק עובד שעבר הכשרה לעבודה בגובה ונרשם בתעודת

 למות.ההסמכה שלו שעבר הדרכה גם על סו

 ציוד מגן אישי ולבוש מתאים .ד

  בכל תהליכי העבודה בהם נדרש עפ"י חוק להשתמש בציוד מגן אישי תבוצע העבודה עם הציוד

 הדרוש.

  חובת הקבלן לספק את הציוד הדרוש באתר ולוודא שמבוצע שימוש נכון ובטוח באמצעי המגן

 האישיים.

 עבודה בגובה .2

 הכשרה והסמכה .א

 עובדים שהוכשרו והוסמכו ע"י מדריך מוסמך לעבודה בגובה. עבודה בגובה תבוצע רק ע"י 

 .עובד יעסוק רק בשיטות העבודה והאמצעים המופיעים בתעודת ההסמכה שלו 

 .'מתקני ההרמה יופעלו רק ע"י עובדים בעלי רישיון בתוקף שמתאים לאותו כלי, מתקן וכו 

 אמצעים וציוד .ב

  הבטיחות בעבודה בגובה.יש להשתמש רק בציוד מתאים בכפוף לחוק ולתקנות 

  הקבלן חייב לספק את כל האמצעים והציוד הדרושים לביצוע עבודה בטוחה ונכונה עפ"י דרישות

 החוק והתקנות, ולוודא שהעובדים משתמשים בהם בעת ביצוע העבודה.

  .בעבודה בגובה יש לאבטח את האמצעים, הציוד והכלים במטרה למנוע נפילת חפצים 

 חשמל .8

 חשמל בכנסת: מדור בכירהחשמל של הכנסת יבוצע רק לאחר תיאום עם ראש שימוש במערכת  .א

 .יש למסור לו מידע בדבר המכשירים בהם יעשה שימוש 

 .יש למסור אישור תקינות הציוד בהם יעשה שימוש באירוע לחשמלאי הכנסת 
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  ינחה את הקבלן המבצע היכן ניתן להתחבר לרשת החשמל של הכנסת  מדור בכיר חשמלראש

 לו אמצעים ניתן להשתמש.ובאי

  חשמל.מדור בכיר בשום אופן אין להתחבר לרשת החשמל של הכנסת ללא קבלת אישור של ראש 

 התקנת ציוד חשמל  .ב

 .כל ציוד החשמל שיסופק לאתר ייבדק ע"י הספק ותאושר תקינותו לפני כניסתו לאתר 

 .כל העבודות בשטח תבוצענה ע"י חשמלאים מוסמכים בכפוף לחוק 

 בקרהפיקוח ו .9

 באחריות הקבלן להפעיל מנגנון פיקוח ובקרה עצמי במטרה לוודא תנאי הבטיחות הדרושים עפ"י חוק.

 אמצעים לכיבוי אש ./4

 כל קבלן יוודא שקיימים באתר אמצעים זמינים לכיבוי אש בכפוף לסוג העבודה המבוצעת על ידו. .א

 של האמצעים באתר. יש ליצור קשר עם הגורמים המתאימים בכנסת, על מנת לוודא הימצאותם .ב

 באחריות הקבלן להדריך את העובדים באתר בדבר הפעולות הנכונות שיש לבצע בעת אירוע שריפה. .ג

 אירוע חרום .11

כל קבלן יוודא שיש בידי מנהל העבודה או ראש הצוות באתר הוראות ונהלים לטיפול באירוע חירום 

 שים לטיפול מהיר ויעיל באירוע.)תאונה, תקלה חריגה וכו'(, וכן רשימת טלפונים חיוניים הדרו

 פעולות בסיום עבודה .42

 בסיום כל יום עבודה תבוצע סריקה, לוודא שלא הושארו באתר מפגעי בטיחות. .א

 הקבלן ידריך את העובדים בדבר האחריות לביצוע סריקה בסיום העבודה. .ב

 טופס החתמת קבלן. –מצ"ב ספח א'  .13

 
 לביצוע עבודות טופס החתמת קבלן –ספח א' 

 
החתום מטה המועסק לצורך ביצוע עבודה בכנסת, מצהיר בזה כי הובאו לידיעתי הנחיות הבטיחות לקבלנים, אני 

 הנהוגים בכנסת.

הריני מתחייב שאני ו/ או עובדי נקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות על פי כל דין ולנהוג בהתאם להוראות 

 הכנסת או מי שהוסמך על ידה.

 כי מסרתי לכל עובדי ו/ או לקבלני המשנה מטעמי את הנחיות הבטיחות.אני הקבלן מצהיר בזאת 

אני מתחייב לבקש היתר מראש ממונה על הבטיחות בכנסת / ראש  / סגן בינוי ותחזוקה לעבודה באש גלויה, 

 לכניסה לכל מחסן או שטח בעל סיכון מיוחד שיידרש במהלך עבודתי. 

 

 __________________________פירוט העבודה: _______________________

 מזמין העבודה:_________________________________________________

 שם הקבלן:_______________________  טלפון:________________________

 תאריך:________________________    חתימת הקבלן:__________________
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 דנספח 
 4102/41מס' מכרז 

 בטחון  נספח

 

________________ ויחייב את  מהסכם ההתקשרות בין הכנסת לבין נפרדזה מהווה חלק בלתי  נספח .1

 (."הספק" :)להלן הספק ואת כל מי מטעמו

שהם  להעסיק בביצוע העבודה עובדים הספק רשאי ,לאישור קצין הכנסת או מי שהוסמך על ידו בכפוף .2

 להלן: כמפורט םאזרחי ישראל, ובנסיבות חריגות בלבד, עובדי

 כוחות המילואים.  עםאו שנמנים  לישראל אשר שירתו שירות סדיר בצה" תושבי (א)

 עם כוחות המילואים. נמניםואינם  לישראל אשר לא שירתו שירות סדיר בצה" תושבי (ב)

  .ישראלבתחומי עבודה מסוימים שאינם תושבי  מומחים (ג)

של עובדים שאינם אזרחי ישראל, יותנה מובהר, כי במקרה חריג שבו יאשר קצין הכנסת את העסקתם 

 .ספקי ביטחון מיוחדים, על חשבון ההדבר בנקיטת סידור

3.  
באתר העבודות טעונה אישור מראש של קצין הכנסת לגבי כל אחד  הספק ידיעובדים על  העסקת .א

. קצין הכנסת רשאי שלא לאשר העסקת עובד כלשהו, ועצמעובדי הספק , לרבות מהעובדיםואחד 

 להתנות את העסקתו. ואלהגביל 

לכך, כי משך הזמן הדרוש לשם בדיקה ומתן אישור העסקה עשוי להמשך:  מופנית הספקלב  תשומת .ב

 30  -)ג(   -ו)ב(  2, ולגבי עובדים המנויים בסעיף לפחותימים  11 -)א(  2המנויים בסעיף  עובדיםלגבי 

 ימים לפחות.

ומתן  הקבלנים, הספקים ואנשי המקצוע מטעמו, עובדי בכנסת הספקבאישור להעסקת עובדי  הטיפול .1

, הכנסת משמרתחקירים ואבטחת מידע של  אלעובדים שאושרו, יעשה באמצעות קצין כ" הכניסהאישורי 

 או מי שהוסמך על ידיו.

, בין בעצמו ובין להעסיק ואת רשימת העובדים שבדעת יגיש הספק כאמוראישור ההעסקה  לצורך (א)

 באמצעות אחר באופן מיידי.

 במשמר הכנסת. הנהוגעל גבי טופס פירוט עובדים  תוגש  העובדים רשימת

במשמר  הנהוגויתור"  הצהרתבטופס פירוט עובדים יהיה לחתום על טופס " יכללוכל עובד שפרטיו  על (ב)

 הצהרת. מובהר בזאת, כי הכנסת לא תבדוק פרטי עובד ולא תאשר העסקתו, אם לא חתם על "הכנסת

 הויתור".

העסקה לגבי ה או סירוב אישורההחלטה לענין  במתןק מובהר בזאת, כי יתכנו עיכובים הסר ספ למען (ג)

)ב(  1לגבי חלקם, מעבר לתקופות המנויות בסעיף  אולהעסיק בעבודה,  הספקכל העובדים שבדעת 

 שלעיל.

עובדים חיוניים לביצוע העבודה, מטעמים שאינם ההחלטה לגבי אם יהיה עיכוב במתן אף  לפיכך

הספק,  יהיה, לא בהסכםיהיה להתחיל בביצוע העבודה במועד שנקבע  ניתןבאופן שלא  בספק תלויים

, לתקופה ההסכם תקופת להארכתהיה זכאי יאך בגין העיכוב,  כלשהולפיצוי  םזכאי או כל מי מטעמו,

  .אמצעים סבירים למילוי הדרישות בתוך זמן סביר , ובלבד שנקטהשווה לתקופת העיכוב
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או לכל מאן  ו, לקבלניו, לעובדילספקייגרם  אשרכנסת לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא, , כי המובהר (ד)

, או בשל עיכוב וו/או לקבלני וו/או למי מעובדי לספקדהוא אחר, בשל סירוב במתן האישור הביטחוני 

פי -על הספקקיום חיובי -. סירוב או עיכוב כאמור לא יהווה עילה לאיכאמורבמתן אישור ביטחוני 

 מטעמו.  הספק או כל ספקאו תביעה כלפי הכנסת מצד  תולטענאו  הסכםה

מייד עם  ,לכנסתלהמציא   הספקעל  – כלשהוקצין הכנסת שלא לאשר העסקתו של עובד  החליט (ה)

לאשר  שלאההודעה על כך, שם של עובד חלופי, על גבי טופס פירוט עובדים. הכנסת רשאית  קבלת

 עלבין קבוע ובין זמני, ובמקרה כזה  ,אם ניתן אישור להעסקתו, אף או המשך העסקתו העסקת עובד

טופס  ג"עלהפסיק לאלתר העסקתו של אותו עובד, ולהמציא מיד לכנסת שם של עובד חלופי,  הספק

 פירוט עובדים.

הכנסת בדבר הרחקה משטח העבודה של כל אדם  קציןכל דרישה מטעם  הספק וכל מי מטעמו ימלאו (ו)

 ה ראשונה וללא צורך בהסבר. ו/או מועסק לפי דריש

להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין  יחזור הספקאדם ו/או מועסק אשר הורחק לפי דרישה כאמור לא  (ז)

 הכנסת.חסינות בשטח 

את הפרטים  אלקצין כ" יגיש הספקלהעסיק עובדים נוספים,  יבקש הספקבמהלך ביצוע העבודה  אם .5

ויתור"  הצהרתטופס " ויצרףשלעיל,  5 בסעיףהאמורים   במועדיםעליהם, על גבי טופס פירוט עובדים נוסף, 

 כל עובד בנפרד. לגבי

בעבודה, או להתנות אישורו  להעסיקו הספקהכנסת רשאי לאשר או לא לאשר כל עובד שבדעת  קצין .1

 בתנאים, ואין הוא חייב לנמק החלטתו.

העבודה, ואסורה ביתר חלקי משכן  ראתמותרת אך ורק בשטח  ו וקבלניועובדיהספק, בזה כי שהיית  מודגש .9

העבודה יהיו כל המתקנים הדרושים לרווחת  כאתרלדאוג לכך שבמקום שהוגדר  הספק. על והרחבה הכנסת

או  נוספים במשכן הכנסת מקומות/או ושימוש בכתב בחלקים  אישור הספק בליהעובדים, אלא אם כן ק

או  העבודות או במשכן הכנסת באתרמשיו תשו/או מ ספק. בכל מקרה, לא תותר לינת עובדי הברחבתה

 .ברחבה

התורן, מידי יום, את היתר הכניסה של כל  לקציןבמשמר הכנסת או  אמתחייב להחזיר לקצין כ" הספק .9

 עת אחרת שיידרש. בכלעובד, או  אותוסיום עבודתו של   עםעובד שבשמו ניתן ההיתר, מיד 

  להוראות בטחון ציות .9

לתנאי הבטחון השוטף של משכן הכנסת, הגבלות תנועה וכו' כפי  כפופיםיו יה הספק, עובדיו וקבלניו .א

 הכנסת. משמר ישנקבעו ע"

משמר הכנסת  יכפופים להנחיות בטחון נוספות שינתנו ע" הספק, עובדיו וקבלניולאמור, יהיו  בנוסף .ב

ו עובדי היה אחראי לביצוען גם על ידייו אלומתחייב לבצע הנחיות  ואוההצורך  ובעתמזמן לזמן 

 .וקבלניו וכל מי מטעמם

 ביטחונית, כדוגמת אובדן אישורי כניסה או כניסת בלתי מורשים. תקלהדווח על כל הספק י .ג

 משכן הכנסת ורחבתו. בתחוםתורשה לינת עובדים  לא .ד

 מסמכים ומידע אבטחת .10

השימוש היומי במסמכים, במפרטים בתכניות וברשומות אחרות הקשורות  בתוםמתחייב כי  הספק .א

 ו0או בארגזי מתכת נעולים שימצאו במבנה סגור ומאובטח. בארוןחזיקם י, העבודהבביצוע 
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ולהורות על תיקונים ו/או  לביקורת לגבי אבטחת המסמכים הנ" לערוךהכנסת יהיה מוסמך  נציג

 .האבטחהשיפורים בנהלי 

 .הכדי עבודת תוך ולממונה על כל מסמך, מפרט, תכנית או רשימה אחרת שאבד מיידיתדווח הספק י .ב

לממונה את כל המסמכים, המפרטים, התוכניות והרשומות האחרות  להחזירמתחייב  הספק .ג

 ידי הממונה.-דרש לכך עלימיד עם השלמת העבודה או בכל עת שי העבודההקשורות בביצוע 

  אמצעי בטחון נוספים .11

 מבלי לקבוע מכלליות האמור לעיל, מוטל על הרשות לבצע את הפעולות הבאות: 

 התקין גדר סביב שטחי האתר, למניעת זליגת אנשים מתוך האתר ללא פיקוח.ל .א

 תאורה. להתקין .ב

 שחזור.למצלמות טמ"ס לפיקוח ולהתקין  .ג

 ידי המשמר ולבצע סיורים במשך כל זמן העבודה. -להציב מאבטח בעמדה שתיקבע על .ד

 ידי משמר הכנסת.-כל אמצעי אחר שייקבע על .ה

 מערכת הבקרה והתשתית של הכנסת.מובהר, כי ציוד הביטחון יתחבר ל .ו

וברורה  ,, בדבר מסירת ידיעות וחובת שמירת סודיות1999-ז"תשלהמצהיר כי קרא את חוק העונשין,  הספק .12

ידיעות  למסורעקב ביצוע החוזה והחובה שלא  הלשמור בסוד ידיעות המגיעות אלי העלי המוטלתלו החובה 

 .ספקללא סמכות כדין לאדם שלא יהיה מוסמך ל

היה יו/או הוראה מהוראות החוק האמור,  ומלא אחר התחייבויותיי, כי אם לא לושידוע  הספקמצהיר  ןכ

 .1999-זתשל"ה ,הקבועים בחוק העונשין לעונשיםצפוי 

, בכל מקרה הספק קבלניו ומועסקיו האחרים מעובדיאו כל אחד  הספק,הזכות להפסיק את עבודת  לכנסת .13

לא תהיה כל  ולספקמוסמכים מטעם הכנסת,  הממוניםח זה ו/או הוראות של אי מילוי הוראה מהוראות נספ

 של הפסקת עבודה כאמור. במקרהטענה ו/או תביעה נגד הכנסת 

 מיוחדים: תנאים .11

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

כי קרא את האמור בנספח זה, הבין את תוכנו ויקיים את ההוראות  מצהיר הספק

 הנכללות בו.

 

 

 

 _______________  הספק חתימת     __________ תאריך



 

  59 
 

 הנספח 
 4102/41 מכרז

 תאריך: ____________

 : הכנסתלכבוד
 

 לסודיות וניגוד עניינים כתב התחייבות בלתי חוזרת
 

לשירותי ניהול  11/2011מספר  הליך"( המזמינהוביום __________ פרסמה הכנסת )להלן: " אילהו

 "(.ההליך)להלן: "הכנסת עבור פרויקטים בתחום הבינוי על ופיקוח 

 .ההליך, על פי התנאים המפורטים במסמכי ההליךובחרתי להגיש הצעה במסגרת  ואילוה

 עלי להתחייב בתנאים המפורטים בנספח זה. בהליךועל פי התנאים המפורטים  ואילוה

 :לפיכך, הנני מצהיר ומתחייב בזאת כי
 

 כללי .1

 .ההליךי על פי שאר מסמכי יותאין באמור בנספח זה כדי לגרוע מהתחייבוי .א

 (.ההליךנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם )נספח ב' למסמכי  .ב

 כותרות סעיפי נספח זה נועדו לשם הנוחות בלבד ואין להתחשב בהן בפירושו. .ג

 

 סודיות .2

בעקיפין, כל מידע או מתחייב בזה לשמור בסודיות מוחלטת ושלא להעביר לאחרים, במישרין  אני .א

קיבלתי או אקבל , שנתונים או מסמכים שהגיעו או יגיעו לידיולרבות סחרי או אחר מקצועי, מ

מהמזמינה או מאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין, בקשר ההתקשרות על פי מסמכי המכרז 

 "(.המידע)להלן: "

"המידע" כאמור בסעיף זה לא יכלול מידע הנמצא או הגיע לנחלת הכלל או מידע שהיה בידיעתי  .ב

שותי לפני מסירתו על ידי המזמינה או מידע שהגיע לידיעתי ממקורות אחרים שלא בקשר לביצוע ובר

 או מידע שהנני מחויב לגלותו עפ"י דין. ובלבד שהגיע לידי כדין,  –התחייבויותיי 

הנני מתחייב בזה, שלא להעביר כל חומר או מידע שהגיע או שיגיע לידי, תוך כדי ביצוע העבודות  .ג

עבור המזמינה או כתוצר של עבודתי על פי ההתקשרות כאמור במסמכי המכרז, לכל גורם,  והשירותים

לרבות גורמים הקשורים למזמינה, ואף לא להפיצם ליועצים של המזמינה או לכל צד שלישי אחר 

 הקשור עם המזמינה, אלא באמצעות המזמינה או על פי הנחיותיה.

לני המשנה המועסקים על ידי ואת המומחים המועסקים הנני מתחייב בזאת, להחתים את עובדיי, קב .ד

 על ידי על התחייבות לשמירת סודיות באופן שיבטיח שמירת וביצוע התחייבויותיי כאמור בסעיף זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי התחייבויותיי על פי סעיף זה תישארנה בתוקפן גם לאחר סיום  .ה

 א, ללא הגבלת זמן.ההתקשרות ביני לבין המזמינה מכל סיבה שהי

 

 ניגוד עניינים .3

הנני מצהיר בזה כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי או של  .א

 מי מעובדי או קבלני המשנה המועסקים על ידי לבין התחייבויותיי וזכויותיי על פי מסמכי המכרז.
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די אינם קשורים למזמינה או למי מטעמה, מלבד הנני מצהיר כי אני וקבלני המשנה המועסקים על י .ב

 . ולמעט קשרים שהוצהר עליהם במפורש ובכתב קשר רגיל בין מזמינה לבין נותן שירותים, על פי מכרז

הנני מתחייב בזה להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי מסמכי  .ג

חרת החלה עלי, במישרין או בעקיפין, או על עובדי או על המכרז לבין מילוי תפקיד או התחייבות א

קבלני משנה המועסקים על ידי והנני מתחייב בזה להודיע למזמינה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים 

בין התחייבויות החלה עלי או על מי מעובדי או על קבלני המשנה המועסקים על ידי על פי מסמכי 

 של עובדי או של קבלני משנה המועסקים על ידי. המכרז לבין פעילות אחרת שלי או

הנני מתחייב בזה לא להגיש לכל צד שלישי, לרבות לצדדים שלישים הקשורים עם המזמינה או  .ד

למישהו מטעמם, כל שירות או מידע בקשר לעבודות נשוא מכרז זה או בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת 

שהשירות או המידע כאמור מוגש בתמורה ובין שלא  במישרין או בעקיפין לעבודות נשוא מכרז זה, בין

 אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתה של המזמינה מראש ובכתב. ,בתמורה

מבלי לגרוע מכל אפשרות אחרת של המזמינה להביא את ההתקשרות עמי לידי סיום, בכל מקרה שבו  .ה

תה של המזמינה הנני ייודע למזמינה בין באמצעותי ובין בכל דרך אחרת, עובדות אשר לפי שיקול דע

מצוי או עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בהקשר לביצוע התחייבויותיי על 

פי מסמכי המכרז, תהא המזמינה רשאית להביא את ההתקשרות עמי לידי סיום בכפוף למתן הודעה 

או תביעה כלפי המזמינה ימים מראש ובמקרה זה לא הנני מוותר על כל טענה, דרישה  9מוקדמת 

 בקשר לכך.  

 
 
 
 
 

 2/41היום _______ לחודש _________ ולראייה באתי על החתום 
 
 
 
 
 

__________________ 
  ח ת י מ ה () 
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 ונספח 
 םאישור לעריכת ביטוחי -4102/41מכרז

 
 תאריך: ____________         

 
 לכבוד

 
 המזמינה 

 
 ום על נספח זה.תחבשלב הגשת ההצעות על המציע בלבד ל

 .ים את חברת הביטוחתהמציע שיזכה במכרז יידרש להח
 
 

רכישת שירותי ניהול ופיקוח הנדון: הסכם ביניכם לבין _____________ )להלן: "המבוטח"( ל
 על פרוייקטים בתחום הבינוי

 
 

בהתאם לאמור הננו מאשרים כי החל מיום ______ ועד יום _______ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן, 
 בסעיף ___ לחוזה שבנדון, כלהלן:

 
ביטוח אחריות מקצועית בשל מעשה רשלנות, טעות או השמטה או הנובע מביצוע העבודה נשוא החוזה  .1

יושר -דולר לפחות ולתקופת הביטוח. הפוליסה לא כוללת חריגים לאי 100,000לעיל, בגבול אחריות של 
 כוב.עובדים, אבדן מסמכים ולאבדן שימוש/ עי

 
     או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביטוח, בגבול  בגין פגיעה גופניתביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .2

 דולר לפחות למקרה ולתקופת הביטוח.  500,000אחריות של          
 

לכל  לעיל כפופות לסעיף "חבות צולבת", על פיו יראו הביטוח כאליו נערך בנפרד 2 -ו 1הפוליסות שבסעיפים  .3
 יחיד מיחידי הביטוח.

 
מליון דולר  1בגבול אחריות של  ביטוח אחריות מעבידים בגין פגיעה גופנית הנגרמת במשך תקופת הביטוח, .4

 ליון דולר לפחות לאירוע ולתקופת הביטוח. ימ 2 -לפחות לעובד אחד ו
 

 שם המבוטח בביטוחים המפורטים לעיל הורחב לכלול גם את המזמינה. .5
 

"ל כוללים סעיף "ויתור על תחלוף" מכל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח הביטוחים הנ .6
 זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודה.

 
יום  10הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו, לא יבוטלו, אלא אם תשלח לכם הודעה על כך בדואר רשום לפחות  .7

 מראש.
 

ם ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמינה, ולא יחול עליהם סעיף ביטוחיהם הביטוחים הנ"ל  .8
 "השתתפות".

 
 רק המבוטח אשר שמו נקוב כ"המבוטח" בכותרת למסמך זה ישא בתשלום הפרמיה. .9

 
 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור זה.
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 זנספח 
 4102/41מכרז 

 תאריך: ____________                         
    לכבוד

   הכנסת
 
 
 

 ערבות מס'_______הנדון: 
 

 
 

"( הננו ערבים בזה כלפיכם, בערבות מוחלטת ובלתי החייבעל פי בקשת _____________ )להלן: "
"( כשהוא ערבותסכום השקלים חדשים( )להלן: "אלף  מאה₪ ) 100,000מותנית, לתשלום כל סכום עד 

צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה הנקובים להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת החייב ביחד בקשר 
 פרויקטים בתחום הבינוי עבור הכנסת שלשירותי ניהול ופיקוח מתן לההתקשרות הסכם עם 

 
שכה סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הל

 המרכזית לסטטיסטיקה בתנאי ההצמדה שלהלן:
 

לחודש ________ )או  45-"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש ______ בשנת _______ שהתפרסם ב
 למועד זה( בשיעור _______ נקודות*.בסמוך 

 פי ערבות זו." לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על המדד החדש"
 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:הפרשי הצמדה"
 

הסכום השווה למכפלת  -י, יהיו הפרשי ההצמדה יסודאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד ה
 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות ומחולק במדד היסודי.

הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום  אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את
 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

 
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על ידיכם תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם 

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי  לרבות באמצעות פקסמיליה, הראשונה בכתב,
 ילוק הסכום הנ"ל מאת החייב.שיהא עליכם לדרוש תחילה את ס

 
אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים, לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום 

 מקרה לא ישולם לכם בגין הערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות.
 

 _______**.ועד ליום  ערבות זו בשלמותה תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה
 

 נה מותנית ואיננה ניתנת להעברה או להסבה.ערבות זו אי
 
 
 
 

 בכבוד רב,

 בנק____________

 סניף___________

 
 

 שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.
 המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות על פי מסמכי המכרז. *

 חודשים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות 11**       
 

 


