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רקע כללי למכרז

מכרז/חוזה מס'  297/95/11לקבלת שירותי ניהול ,ייעו וליווי לניסוי לבחינת השפעת
תמריצי שוני על מאפייני נסיעה  לעידוד נהיגה סביבתית וחברתית

רקע כללי
א .הרכב הפרטי הוא אמצעי התחבורה העיקרי הקיי כיו בארצות המערב .כ  83%מק"מ
הנוסע היבשתי ב  25מדינות הקהילייה האירופית נעשי ברכב פרטי ,בדומה למצב בישראל.
בארה"ב שיעור זה גבוה מ  .90%בישראל ,צי הרכב עומד כיו על כ  2.4מיליו כלי רכב,
וקצב הגידול שלו הוא כ  4%בשנה .בשנת  2020צפוי מספר כלי הרכב להגיע לכ  4מיליו.
ב .נתוני צי הרכב באר! ופוטנציאל הגידול שלו מצביעי כמוב על הגדלה רצופה של הביקוש
לנסיעות; בעקבות כ #תגדל הצפיפות בכבישי  לה השלכות נלוות ג בתחו הסביבה
/זיהו האוויר )בעיקר באזורי צפופי אוכלוסיה( ,אבד זמ ובטיחות .אבל אלו ג השלכות
על המשק בכללותו.
ג .מדינת ישראל מתמודדת ע מצב זה עלידי הגדלת היצע הדרכי ,שיפור התשתית ושדרוגה
ובהשקעות בתחבורה הציבורית .יחד ע זאת ,במקביל להשקעות בתשתית ,יש צור #לבחו
עצ השימוש של הרכב הפרטי ברשת הכבישי ,תו #ניסיו למצוא פתרונות לניצול מושכל
יותר ברכב – ובתשתית – ביחס למצב כיו.
ד .כדאיות ההחזקה והשימוש ברכב פרטי מנקודת מבטו של בעל הרכב מושפעי כיו מהיטלי
קבועי )מס קניה ,אגרות רישוי( ומשתני )מס הדלק( ,א #אלו ,באופ ובהיק( שה מוטלי
כיו ,אינ מביאי לידי ביטוי את המרכיבי הרבי הנוגעי לאופ השימוש ברכב הפרטי,
למשל מועד הנסיעה ומיקו הנסיעה .עקב היות מיסי הרכב ממוקדי באופ חלקי בלבד
בהשפעות השונות שיוצר השימוש ברכב הפרטי ,ה א( מטילי נטל לא הוג בהתייחס למקו
מגוריו של בעל הרכב ומשימוש בו בשעות הפנאי.
ה .החלטת הממשלה מספר  2008מיו  15.07.2010קבעה כי יש לבחו מהל #רב שנתי ,שמטרתו
לבחו מיקוד עיקר נטל התשלומי בעלויות המשתנות בענ( הרכב על מנת ליצור הפנמה טובה
יותר של העלויות החיצוניות בקרב הנוסעי ברכב הפרטי .מטרת ההחלטה לנסות ולשנות את
תמהיל ההיטלי על מנת לשרת מטרות תחבורתיות ,שבראש הגדלת רווחת של המשתמשי
בכבישי ושל המושפעי מכ .#הניסוי שפרטיו יתוארו להל ,נעשה במסגרת כוונה של
הממשלה לגבש ולבחו פתרונות מתקדמי ,מבוססי טכנולוגיה ,שיוכלו להתמודד ע בעיות
התחבורה האמורות באופ נכו והוג יותר לעומת השיטות הקיימות .המודל הנבח ,שכולל
תמריצי שוני )לרבות תמריצי כספיי( בהתא למגוו הגורמי והמאפייני של השימוש
ברכב פרטי ,מהווה ניסיו ראשוני וחלוצי לבחינת כלי מתקד שיעודד נהיגה סביבתית
וחברתית יותר.
ו .בכ #מצטרפת ישראל למדינות מתקדמות כגו ארה"ב ,הולנד ,בריטניה ,סינגפור ושוודיה
הנמצאות בשלבי שוני של ניסויי טכניי והכנת חלופות מדיניות הרותמות טכנולוגיה
ותמריצי שוני ,לרבות תמריצי כספיי ,על מנת לסייע בניהול הביקושי לשימוש ברשת
הכבישי.

חוברת תנאי המכרז ונספחיה )מסמ א'(

מסמ א'

מכרז מס'  297/95/11לקבלת שירותי ניהול ,ייעו וליווי לניסוי לבחינת השפעת תמריצי
שוני על מאפייני נסיעה – לעידוד נהיגה סביבתית וחברתית
תנאי המכרז
.1

מבוא
1.1

כללי
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ )להל" :החברה" או "המזמינה"( מזמינה בזאת קבלת
הצעות להתקשר עמה בהסכ למת שירותי ניהול ,יעו וליווי של ניסוי לבחינת השפעת
תמריצי שוני ,לרבות תמריצי כספיי ,על מאפייני הנסיעה.

1.2

עיקרי הניסוי
1.2.1

בכוונת החברה לערו ניסוי לבחינת השפעת תמריצי שוני ,לרבות תמריצי
כספיי ,על מאפייני הנסיעה.

1.2.2

במסגרת הניסוי יתבצע ניטור נסועת כלי רכב של מתנדבי שיבחרו לצור זה
מתו קבוצת משקי בית שיתנדבו להשתת $בניסוי .כמות משקי הבית שבכוונת
החברה לשת $בניסוי הנה כ  .1,200 %הניטור יכלול את צבירת נתוני הנסועה
הבאי :מקו ,אור  ,ומועד הנסיעה .במסגרת הניסוי תתבצע השוואה של
מאפייני הנסיעה בשני מצבי :ע תמריצי שוני ,לרבות תמריצי כספיי,
ובלעדיה ,כאשר התמריצי השוני יכוונו לעודד נהיגה סביבתית וחברתית
וניצול מושכל יותר של תשתית הכבישי .ניטור הנסיעות יתבצע בכל האר.

1.2.3

במסגרת הניסוי יותקנו ברכביה של המתנדבי כאמור התקני טכנולוגיי
שוני אשר באמצעות נית יהיה לנטר את נסועת כלי הרכב האמורי.
ההתקני כאמור יותקנו ויופעלו על ידי מפעילי שייבחרו בהלי מאוחר יותר
שיפורס על ידי החברה )"המפעילי"( ,ולאחר שהחברה תפרס בקשה
לקבלת מידע ) (RFIביחס לטכנולוגיות הקיימות כיו לניטור נסועת כלי רכב.
מצורפת למסמכי המכרז ,טיוטת ה RFI %שבכוונת החברה לפרס .למע #הסר
ספק מובהר ,כי הלי זה אינו לבחירת המפעילי וכי המציע שייבחר בהלי
זה יסייע לחברה בכל הקשור לבחירת המפעילי וההתקשרות עמ.

1.2.4

עיקרי הניסוי )בשלב זה טר התגבשו כל עקרונות הניסוי ,והאמור בסעי' זה
להל #מובא רק לידיעת המציעי ,ואי #בו כדי לחייב את המזמינה(
1.2.4.1

כל אחד מהמפעילי שייבחרו להתקי ולהפעיל את ההתקני
במסגרת הניסוי יית שרות ל 300 %עד  500כלי רכב .כוונת החברה
היא שכל מפעיל יפעל בטכנולוגיה שונה ,וזאת על מנת לבחו את
מגוו הטכנולוגיות הקיימות .כל כלי הרכב של משק בית של
מתנדב הלוקח חלק בניסוי חייבי להשתת $בו.

1.2.4.2

למפעילי ישול תשלו חודשי עבור חלק בניסוי.

1.2.4.3

להל דוגמא למנגנו ההטבה שיחול על המתנדבי שישתתפו
בניסוי בנתוני חודשיי:

%2 %
א .רכב המשתת $בניסוי יקבל זיכוי של  * 250לחודש.
ב .כל רכב המשתת $בניסוי יחויב בתשלומי שיגזרו מתו אורכי
הנסיעות ומאפייניה .החיוב האמור יבוצע על ידי הפחתת
הזיכוי החודשי אותו יקבל כל מתנדב בגי כלי הרכב המשתת$
בניסוי.
ג .א ס החיובי בגי כלי הרכב )כאמור בסעי $ב' לעיל( לא
יעלו על  * 100בחודש ,יקבל המתנדב את סכו הזיכוי
במלואו.
ד .כאשר ס החיובי בגי כלי הרכב יעלה על  ,* 100תחל
הפחתה של התשלו החודשי האמור בסעי $א' לעיל ,כאשר
ההפחתה תגיע ל * 250 %תפסק ההתחשבנות ,כ שבכל מקרה
מתנדב לא יידרש לשל מכיסו כל תשלו ,ולכל היותר לא
יהיה זכאי לתשלו.
ה .בנוס ,$כל בעל רכב יקבל תשלו בס  500ש"ח לשנה כדמי
השתתפות בניסוי.
ו .רכב שיתגלה בו ניתוק או שיבוש של המערכת לא יקבל כל
זיכוי באותו החודש.
ז .המבנה של התשלומי וגובה התשלו לק"מ נסיעה יכולי
להשתנות במהל הניסוי ויכולי להיות שוני עבור קבוצות
משתתפי שונות.
תקופת ההתקשרות

1.3

תקופת ההתקשרות ע המציע הזוכה תהא ל ) 3 %שלוש( שני ,ע זכות ברירה )אופציה(
לחברה להארי את תקופת ההתקשרות ב – ) 3שלוש( תקופות נוספות ,בנות שנה כל אחת.
לוחות זמני

1.4

לוחות הזמני להלי ה כדלקמ:
%

פרסו המכרז

%

 7בנובמבר 2011

%

מפגש מציעי

%

 21בנובמבר 2011

%

מועד אחרו לשאלות הבהרה

%

 28בנובמבר 2011

%

מועד הגשת ההצעות

%

 12בדצמבר 2011

החברה רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות את לוחות הזמני להלי ,
בהודעה שתינת למציעי.

.2

מטרת העבודה ,תיאור כללי של השירותי
2.1

מטרתו של מכרז זה הינה קבלת שירותי ניהול ,ייעו וליווי של הניסוי המפורט לעיל.

%3 %
2.2

המכרז הינו על תשומות כוח אד מיומ ,שירותי מזכירות ותשלומי ,והכול כמפורט
במסמכי המכרז .ככל שיהיה צור בכוח אד נוס ,$באמצעי או בשירותי נוספי,
המציע הנבחר ישכור שירותי אלה באישור החברה ותמורת כיסוי עלות על ידי החברה.

2.3

השירותי אות יתבקש המציע הזוכה לספק למזמינה הנ:
2.3.1

איתור וגיוס  1200מתנדבי להשתתפות בניסוי;
המציע הזוכה יידרש לגייס ולמיי את המועמדי לשמש כמתנדבי לניסוי
וזאת לפי מאפייני דמוגרפיי ,תחבורתיי ואחרי ,כפי שיוגדרו על ידי
המזמינה ,לרבות כל פעולה הנדרשת באמצעי התקשורת ,פרסו וכיו"ב.

2.3.2

תחזוקת קוב נתוני המתנדבי לפי הוראות המזמינה ובכפו' לכל די;#

2.3.3

תדרו והכשרה למתנדבי והחתמה על חוזי השתתפות בניסוי בי #המציע
הזוכה לבי #המתנדבי;
החוזי כאמור יקבלו את אישורה של החברה מראש והמציע הזוכה יפעל
בעניי זה בהתא להנחיות והוראות החברה.

2.3.4

תאו התקנות הציוד של המפעילי בכלי הרכב של המתנדבי ,ובכלל זה,
להוות את הגור המקשר בי #המפעילי למתנדבי ווידוא התקנת הציוד
כאמור;

2.3.5

טיפול בתשלו למתנדבי על היבטיו השוני;
מובהר כי התשלו למתנדבי יעשה מתו תקציב שייועד לכ  ,בהיק $ובאופ
שייקבע על ידי החברה על פי שיקול דעתה ,והכול באופ שהמציע הזוכה לא
ייאל לממ תשלומי אלה במימו עצמי.

2.3.6

טיפול בתשלו למפעילי על היבטיו השוני;
מובהר כי התשלו למפעילי יעשה מתו תקציב שייועד לכ  ,בהיק $ובאופ
שייקבע על ידי החברה על פי שיקול דעתה ,והכול באופ שהמציע הזוכה לא
ייאל לממ תשלומי אלה במימו עצמי.

2.3.7

העברת שאלוני וראיונות למתנדבי במהל הניסוי;
ראיונות מתנדבי במהל ביצוע הניסוי יתבצעו על פי הצור ובהתא לשיקול
דעתה של המזמינה.

2.3.8

בקרת המפעילי;
מובהר כי המציע הזוכה יתבקש לבצע בקרה על עמידת של המפעילי במילוי
מטלותיה ,כפי שיוגדרו בהסכ שיחת ע המפעילי ,ובהתא להוראותיה
של החברה לש הבטחת עמידת המפעילי בהתקשרות עימה.

2.3.9

ריכוז נתוני נסועה מהמפעילי וניתוח;

2.3.10

טיפול בהקמה ואחזקה של אתר אינטרנט שבאמצעותו יתקיי קשר ע
המתנדבי ובו ימצא מידע על יתרת הזיכוי העדכנית שלה;

%4 %

2.4

2.3.11

טיפול בהפעלת מרכז שרות לקוחות טלפוני;

2.3.12

ניהול תקציב הפרויקט;

2.3.13

יצירת קשר מיידי ע מתנדב כאשר קיי חשד לניתוק ו/או שיבוש;

2.3.14

סיוע מנהלתי ומקצועי לצוות הניהול מטע המזמינה ,ובכלל זה ,סיוע בעריכת
הליכי תחרותיי ו/או מכרזי ,שכירת שירותי מגורמי נוספי ,הכול על
פי הנחיות המזמינה ו/או מי שיפעל בשמה ו/או יוסמ על ידה.

דרישות כוח האד
השירותי המפורטי לעיל יינתנו על ידי המציע הזוכה באמצעות אנשי צוות המועסקי
ו/או שיועסקו על ידו או הפועלי ו/או שיפעלו בשירותו בהתקשרות ישירה עימו ,כמפורט
להל:
2.4.1

ראש צוות  %בהיק $של משרה מלאה; על ראש הצוות לעמוד בכל התנאי
המפורטי להל:
2.4.1.1

בעל ניסיו של  2שני לפחות משנת  2001ואיל בגיוס ו/או ניהול
ו/או הפעלת  500עובדי ו/או מתנדבי ו/או קבלני משנה בו
זמנית במסגרת פרויקט אחד.

2.4.1.2

בעל ניסיו בניהול פרויקט מורכב הכולל הפעלת צוות וניהול
עבודת מטה.

2.4.2

רכז מתנדבי  %בהיק $של משרה מלאה; על רכז המתנדבי להיות בעל ניסיו
של  5שני לפחות משנת  2004ואיל בגיוס ו/או ניהול ו/או הפעלת עובדי ו/או
מתנדבי ו/או קבלני משנה.

2.4.3

רכז מפעילי  %בהיק $של חצי משרה; על רכז המפעילי להיות בעל ניסיו של
 5שני לפחות משנת  2004ואיל בניהול ובקרה של גורמי חו ,רצוי גורמי
טכנולוגיי.

2.4.4

שרותי מזכירות ותשלומי  %בהיק $של משרה מלאה.

בנוס $לאמור לעיל ,נדרש כי אחד מאנשי הצוות המפורטי בסעיפי  2.4.1%2.4.4לעיל,
יהיה בעל ניסיו קוד בניהול ו/או בפיקוח על מערכת תשלומי בהיק $של לפחות 500
תשלומי בחודש ,למש שנה אחת ברציפות.
בהתא לצרכיה ,ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,תהא החברה רשאית לדרוש מ המציע
שהצעתו תזכה להעמיד לרשותה אנשי צוות נוספי ,מעבר ל 4%אנשי הצוות המפורטי
לעיל ו/או לדרוש מ המציע החלפתו של כל אחד מאנשי הצוות ,לרבות צמצו היק$
משרתו .במקרה כאמור בו תפנה החברה למציע הזוכה ותודיע לה על רצונה באיש צוות
נוס ,$המציע הזוכה מתחייב להעמיד איש צוות זה לטובת החברה ולהעסיקו בכפו$
לאישור החברה לזהותו .על איש הצוות הנוס $לעמוד בתנאי המפורטי לעיל ביחס
לאנשי הצוות ,הכול לפי העניי.
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.3

תנאי הס'
רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאי הבאי:

.4

3.1

עוסק מורשה או תאגיד הרשו כדי בישראל )חברה או שותפות רשומה(;

3.2

בעל ניסיו משנת  2006ועד היו בביצוע שני פרויקטי שבמסגרת כל אחד מה המציע
ביצע איתור ,גיוס ו/או ניהול של לפחות  300עובדי ו/או מתנדבי ו/או קבלני משנה,
כאשר ביצועו של פרויקט אחד ,לכל הפחות ,מבי השניי ,נמש  12חודשי רצופי,
וכמות כוח האד שהועסקה במסגרתו ,במש אות  12חודשי ,לא פחתה מהיק $כוח
האד האמור לעיל בסעי) 2.4 $שלוש וחצי משרות(;

3.3

בעל מחזור הכנסות של  10מיליו * לפחות ,בכל אחת מהשני  2009 ,2008ו;2010%

3.4

המציא ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיו ההצעה בס של
) * 50,000חמישי אל $שקלי חדשי( כמפורט בסעי 7 $להל;

3.5

בעל כל האישורי הדרושי על פי חוק גופי ציבוריי ,התשל"ו – ;1976

3.6

השתתפות חובה במפגש מציעי.

שקילת ההצעות
4.1

ההצעות תיבדקנה על ידי ועדת המכרזי וההתקשרויות של המזמינה ו/או מי מטעמה,
והיא תהא רשאית להיעזר לצור כ ביועצי ומומחי כפי שתמצא לנכו.

4.2

לאור מורכבותו של הפרויקט ,היקפו הכספי ,דחיפותו וחשיבותו מובהר ומודגש בזאת
במפורש כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה
כלשהי ,והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כול ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי והסופי .עוד מובהר כי המזמינה תהא רשאית ,א לא חייבת ,במקרה
ותסבור כי אי לקבל א $אחת מ ההצעות ,לנהל מו"מ ע המציע בעל ההצעה הטובה
ביותר מבי ההצעות שהוגשו ,לפי שיקול דעתה ,ועל פי תוצאות מו"מ זה להחליט א
לקבל את הצעתו או לבטל את המכרז.

4.3

בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי השלבי הבאי:
4.3.1

שלב א'  -בדיקת עמידת המציעי בתנאי הס' של ההלי
בשלב זה תיבדק עמידת המציעי בתנאי הס $של המכרז .רק מציעי
העומדי בתנאי הס $של ההלי יעברו לשלב ב'.

4.3.2

שלב ב'  -ניקוד איכות ההצעה – על פי מסמכי ההצעה
בשלב זה תיבח איכות של המציעי ,וזאת על פי המסמכי שצורפו על ידי
המציעי להצעותיה ,לרבות הבהרות שיתבקשו ,א יתבקשו ,על ידי החברה,
ובהתא לאמות המידה הקבועות להל :ס הכול הניקוד המרבי בשלב זה
הינו  50נקודות.
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אמת המידה

ניקוד מינימאלי

ניקוד מרבי

ניסיו #המציע
במת שירותי כדוגמת השירותי הנדרשי ממנו במכרז זה,
ובכלל זה :היק $ומש הניסיו ,ניסיו ניהולי ומקצועי ,אופי
והיק $העבודות שבוצעו על ידו בעבר ,וכ המלצות.

5

10

איכות הניסיו #של ראש הצוות המוצע
במת שירותי כדוגמת השירותי הנדרשי ממנו במכרז זה,
ובכלל זה :היק $ומש הניסיו ,ניסיו ניהולי ומקצועי,
מקומות עבודה קודמי ,אופי והיק $העבודות שבוצעו על ידו
בעבר ,כישוריו ,הכשרותיו והשכלתו ,תחומי מומחיותו ,וכ
המלצות.

9

18

מובהר בזאת ,כי במקרה שבו יוצע על ידי המציע ראש צוות
אשר אינו עונה על הדרישות המפורטות בסעי 2.4 $לעיל ,יקבל
המציע בגי אמת מידה זו את הציו .0
איכות ניסיונ של אנשי הצוות המוצעי
במת שירותי כדוגמת השירותי הנדרשי מה במכרז זה,
ובכלל זה :היק $ומש הניסיו ,אופי והיק $העבודות שבוצעו
על ידיה בעבר ,כישוריה ,הכשרותיה והשכלת ,תחומי
מומחיות ,וכ המלצות רלוונטיות על אנשי הצוות.

6

12

מובהר בזאת ,כי במקרה שבו יוצע על ידי המציע ולו איש צוות
אחד אשר אינו עונה על הדרישות המפורטות בסעי 2.4 $לעיל,
יקבל המציע בגי אמת מידה זו כולה את הציו .0
תכנית העבודה המוצעת על ידי המציע ביחס לבקרה על
המתנדבי והמפעילי

5

10

ובכלל זה :הבנת מהות העבודה ,היערכות מתאימה לביצוע
מבחינת מטלות נדרשות ושילוב אנשי צוות.

מ
מציע אשר הצעתו תקבל באיזו מבי #אמות שלעיל את הציו 0 #ו/או שהניקוד
שתקבל הצעתו בגי #איזו מבי #אמות המידה יהא נמו מהניקוד המינימאלי
שנקבע בגי #אותה את מידה – הצעתו תיפסל.
בכפו' לאמור לעיל ,שלושת המציעי בעלי הציוני הגבוהי ביותר בשלב זה
יעברו לשלב הבא .המציעי אשר יעברו לשלב הבא ייחשבו לעניי #מכרז זה
כ"קבוצת המציעי הסופית".
4.3.3

שלב ג' – ראיו #אישי ע המציע ואנשי הצוות שהוצעו על ידו
במסגרת ראיו זה תתרש ועדת המכרזי של החברה ו/או מי שימונה מטעמה
לבחו את ההצעות ,בי היתר ,ובאופ בלתי אמצעי ,מיכולת המציעי הנכללי
בקבוצת המציעי הסופית ומאנשי הצוות שהוצעו על יד.
מציע שיזומ לראיו אישי יתבקש להביא עמו לראיו את כל אנשי הצוות
שהוצעו על ידו במסגרת הצעתו.
הניקוד המרבי בגי #שלב זה הנו  20נקודות.
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4.3.4

שלב ד'  -שקלול מרכיב המחיר
בשלב זה תשוקלל הצעת המחיר של המציעי הנכללי בקבוצת המציעי
הסופית ,כאשר הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את הציו המרבי ) (30וכל
יתר ההצעות ידורגו באופ יחסי אליה.
הניקוד המרבי בגי #שלב זה הנו  30נקודות.

4.3.5

שלב ה'  -שקלול מרכיב האיכות ומרכיב המחיר ומת #ציו #סופי לבקשה
לאחר שקלול מרכיב המחיר ,יינת לכל הצעה ציו סופי משוקלל על פי הניקוד
שנית להצעת המחיר )שלב ד'( בתוספת הניקוד המצטבר שנית למציע בגי
מרכיב האיכות )שלבי ב'+ג'(.
ההצעות ידורגו בהתא לציו #הסופי המשוקלל.

4.4

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה ,החברה תהייה רשאית שלא למסור את העבודות נשוא
מכרז זה למציע שהצעתו קיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ,וזאת ,בי היתר,
עקב ניסיונה הרע של החברה ע המציע ו/או היכרותה את המציע ,או במידה שמדובר
בתאגיד ,עקב ניסיונה הרע ע היחידי והגופי השולטי בו והפועלי מטעמו ו/או
היכרותה אות .כ תהיה רשאית החברה שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה למציע
שהצעתו קיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ,וזאת א יתברר לה ,על פי בדיקות
שתערו  ,ועל פי שיקול דעתה המקצועי ,כי לגופי ציבוריי אחרי יש ניסיו רע ע
המציע ובמקרה שהמציע הנו תאגיד ,ע היחידי והגופי השולטי בו והפועלי מטעמו.

4.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה רשאית ,א לא חייבת ,לדחות כל הצעה שאיננה
שלמה ,או ברורה ,או שאינה ערוכה על פי מסמכי המכרז ,וזאת על פי שיקול דעתה.

4.6

מבלי לפגוע באמור ,החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ,בכל
מועד שהוא ,לרבות לאחר מועד הגשת הצעות .בכלל זה ,מספר ההצעות אשר תוגשנה,
והסכו הנקוב בה ,הנ נימוקי אשר עשויי לעמוד ביסוד החלטת החברה לבטל את
המכרז .למע הסר ספק מובהר כי לחברה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בכל הצעה א
המחיר הנקוב בה אינו נמו דיו ,או שהנו בלתי סביר ,ולמשתתפי לא תהיינה כל טענות
ו/או תביעות בקשר לכ .

4.7

החברה תהא רשאית ,א לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות למציע ו/או לצדדי
שלישיי בדרישה להמציא מידע נוס $ו/או הבהרות ו/או הסברי ו/או השלמות ביחס
להצעתו של מציע ו/או לאפשר למציע לעשות כ ,לרבות בעניי המצאת כל מסמ  ,אישור,
היתר או רישיו כנדרש לפי תנאי מכרז זה ביחס למציע ,ולרבות לצור הוכחת עמידת
המציע בתנאי הס ,$ובלבד שכל מסמ  ,רישיו ,אישור או היתר יהיו בעלי תוק $ותחולה
למועד להגשת הצעות.

4.8

החברה שומרת לה את הזכות למחול על קיו דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינ
מהותיי ואשר אי בה כדי לפגוע בעיקרו השוויו והכול לפי שיקול דעת ועדת
המכרזי.

4.9

החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לנהל או שלא לנהל משא ומת ע המציעי
הנכללי בקבוצת המציעי הסופית.
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.5

מסמכי המכרז
5.1

אלה המסמכי המהווי את מסמכי המכרז:
5.1.1

5.2

מסמ א'  -חוברת תנאי המכרז ,על נספחיה )מסמ זה(:
5.1.1.1

נספח  % 1טופס פרופיל המציע;

5.1.1.2

נספח  % 2טופס הצעה;

5.1.1.3

נספח  – 2.1הצעת מחיר;

5.1.1.4

נספח  % 3נוסח ערבות בנקאית;

5.1.1.5

נספח  % 4תצהיר לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי;

5.1.1.6

נספח  % 5הצהרה על אי תשלו "דמי תיוו " ל"גורמי
מתווכי";

5.1.1.7

נספח  – 6דוגמא לשקלול המחיר;

5.1.1.8

נספח  – 7נספח ניסיו המציע;

5.1.1.9

נספח  – 8אישור רו"ח בדבר מחזור הכנסות.

5.1.2

מסמ ב'  -הסכ התקשרות ע המציע הזוכה.

5.1.3

מסמ ג' – טיוטת מסמ  RFIשבכוונת החברה לפרס ,כמפורט בסעי' 1.2.3
לעיל .למע הסר ספק ,מובהר כי מסמ זה מצור $כרקע בלבד וכי במועד פרסומו
של מכרז זה נוסח המסמ המצור $הינו טיוטה בלבד ועשוי להשתנות.

כל מסמכי המכרז ,בי שצורפו ובי שלא ,מהווי רכושה של המזמינה ונמסרי
למשתתפי לש הכנת הצעת והגשתה ולש כ בלבד .על המשתתפי להחזיר את
מסמכי המכרז עד למועד להגשת ההצעות .למע הסר ספק מובהר ,כי מסמכי אלה ה
רכושה של החברה ג לאחר שמולאו על ידי המציע ,וכי החברה תוכל לעשות בה כל
שימוש ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,וזאת בי א המציע נבחר לבצע את השירותי ובי
א לאו ,מבלי שלמציע תהא כל טענה או תביעה בקשר לכ  .אי המשתתפי רשאי
להעתיק את מסמכי המכרז או להשתמש בה לכל מטרה אחרת.
את מסמכי המכרז נית #לרכוש במשרדי המזמינה ,ממועד פרסו מסמכי המכרז ועד
למועד האחרו #להגשת שאלות הבהרה לחברה ,בימי א' – ה' )בשעות העבודה
המקובלות( ,בעבור דמי השתתפות בסכו של ) 0 2,000אלפיי שקלי חדשי(.
רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי להשתתפות במכרז.
דמי ההשתתפות לא יוחזרו מכל סיבה שהיא .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,אי השתתפות
מציע בהזמנה לקבל הצעות מסיבה כל שהיא ,לרבות איחור במועד מסירת ההצעה ,וכ
ביטולה של ההזמנה על ידי החברה ,לא יהוו עילה להחזרת התשלו.
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.6

מסמכי שיש לצר' להצעה
6.1

6.2

להוכחת ניסיו המציע כנדרש בתנאי המכרז ,לרבות בסעי 3 $לעיל ,וכ לצור בחינת
איכות של המציע ואנשי הצוות המוצעי על ידו ,יצר $המציע את כל האישורי
והמסמכי הנדרשי ,ובכלל זה יצר $את המסמכי הבאי:
6.1.1

להוכחת תנאי הס $הקבועי בסעיפי  3.2לעיל יצר $המציע רשימת פרויקטי
ועבודות שבוצעו על ידו משנת  2006ואיל  ,בנוסח המצור $כנספח  7לתנאי
המכרז.

6.1.2

להוכחת תנאי הס $הקבוע בסעי 3.3 $יצר $המציע אישור רו"ח בנוסח המצור$
כנספח  8לתנאי המכרז.

6.1.3

פירוט אנשי הצוות המוצעי על ידי המציע .בנוס $על הצגת אנשי הצוות ,נדרש
המציע להציג ג את משרדיו ,המשאבי השוני ותוכנות העזר שיוקצו לצוות
שיופעל על ידו.

6.1.4

מסמכי המעידי על ניסיו קוד של המציע ושל אנשי הצוות בתחומי
המפורטי בסעי 3 $לעיל ,לרבות הוכחות על עבודות קודמות בתחומי
הרלוונטיי ,תעודות המעידות על השכלת ו/או הכשרת אנשי הצוות ,וכל פרט
רלוונטי נוס $אודות המציע ואנשי הצוות.

6.1.5

קורות חיי של כל אחד מאנשי הצוות המוצע ,פירוט הניסיו של כל אחד
מחברי הצוות )הכולל ,לכל הפחות ,את תיאור העבודות שבוצעו על ידי חבר
הצוות ,מועד ,ש מזמי העבודה ואיש קשר במזמי(.

6.1.6

המלצות רלוונטיות אודות המציע ואנשי הצוות המוצעי על ידו.

6.1.7

במידה ואנשי הצוות המוצעי על ידי המציע אינ עובדי המציע ,עליו לצר$
להצעתו חוזי התקשרות עמ לכל תקופת ההתקשרות ,לרבות תקופות
האופציה .לעניי זה מובהר ,כי המציע אינו רשאי להתקשר ע קבל משנה
)חברה( המעסיק עובד העומד לצור עמידה בדרישות כוח האד ,וההתקשרות
צריכה להיות במישרי בי המציע לבי איש הצוות המוצע על ידו.

6.1.8

פירוט של תכנית עבודה מוצעת לביצוע הבקרה על המפעילי והמתנדבי.
המציע יתייחס בתכנית העבודה לכשלי והקשיי אות הוא צופה בביצוע
הניסוי ,אופ השילוב של כל אחד מאנשי הצוות ,לרבות ראש הצוות ,בביצוע
הבקרות נשוא המכרז ,את דרכי הבקרה אות הוא מתכוו להנהיג וכיו"ב.

6.1.9

כ יצר $המציע להצעתו את כל המסמכי האחרי הנדרשי להוכחת עמידתו
בתנאי הס $הקבועי בסעי 3 $לעיל ,ובכלל זה כל האישורי הנדרשי לפי חוק
עסקאות גופי ציבוריי ,תשל"ו.1976-

על המציע לצר $להצעתו ,בנוס $לצירופי אחרי הנדרשי על פי תנאי הזמנה זאת,
ובנוס $למסמכי ההזמנה החתומי ,ג את המסמכי המפורטי להל:
6.2.1

פרופיל מציע בהתא לנוסח המצ"ב כנספח  1לתנאי המכרז.

6.2.2

טופס הצעה מלא וחתו ,בנוסח המצור $כנספח .2
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6.2.3

אישור תק $מפקיד השומה ,או רואה חשבו המעיד שהמציע מנהל כדי פנקסי
חשבונות ורשומות שעליו לנהל על%פי פקודת מס הכנסה ,התשכ"א 1961 -וחוק
מס ער מוס' ,התשל"ו.1975 -

6.2.4

אישור תק $על ניכוי מס במקור או על פטור מניכוי מס במקור.

6.2.5

תצהיר בדבר העסקת עובדי זרי כדי ותשלו שכר מינימו ,בנוסח המצור$
לתנאי המכרז כנספח .4

6.2.6

הצהרה על אי תשלו "דמי תיוו " ל"גורמי מתווכי" ,בנוסח המצור $לתנאי
המכרז כנספח .5

6.2.7

קבלה או אסמכתא על רכישת מסמכי המכרז )דמי השתתפות( בס  2,000 %ש"ח.

6.3

על המציע למלא את כל הפרטי הטעוני מילוי בכל מסמכי המכרז.

6.4

כל מסמכי המכרז ,כמפורט בסעי 5 $לעיל ,יחתמו על ידי מורשי החתימה של המציע.
דפי אשר לא צוי בה בדפוס מקו החתימה ,ייחתמו בראשי תיבות בלבד .דפי בה
צוי מקו החתימה המיועד בדפוס ,לרבות בהסכ ההתקשרות ,יחתמו בש מלא
ובמידת הצור )תאגיד( בליווי חותמת ועל פי נוהלי המציע .מקו שנדרש אישור עו"ד
ו/או רו"ח ימולא וייחת בידי עו"ד ו/או רו"ח.

6.5

יש להגיש את כל המסמכי הנ"ל ,יחד ע הצעתו של המציע וע כל מסמכי המכרז.
הצעה שתוגש ללא כל המסמכי המבוקשי כאמור ,תהיה ועדת המכרזי של החברה
רשאית ,א לא חייבת לפסול אותה מטע זה בלבד ,ולא לדו בה .על המציע לוודא ,כי
המספר המזהה בכל המסמכי המוגשי ,לרבות רישו במע"מ )תעודת עוסק מורשה(
ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרי( ,יהיה זהה .א וככל שאי התאמה במספר
המזהה ,יצר $אישור/הסבר מטע הרשויות המוסמכות לכ .

ערבות מכרז
7.1

המציע יצר $להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית ,אוטונומית ,ובלתי חוזרת של בנק
ישראלי ו/או חברת ביטוח מהרשימה המפורטת בסעי $זה ,לטובת החברה ,בנוסח המצ"ב
כנספח  3לתנאי המכרז ,על ס של  50,000ש"ח )חמישי אל $שקלי חדשי( ,להבטחת
התחייבותו לעמידה בתנאי המכרז )להל" :הערבות"(.

7.2

הערבות הינה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה ביחד ע ההצעה במועד להגשת
ההצעות למכרז .מציע שלא יצר $ערבות כאמור לעיל ,עד למועד הגשת ההצעות  %לא תדו
ועדת המכרזי בהצעתו.

7.3

תוקפה של הערבות יהא עד ליו  11באפריל .2012

7.4

כאמור בסעי 11.5 $להל תהא החברה זכאית לבקש מהמציע להארי את תוק $הצעתו,
ובמקרה כזה א $להארי את תוק $הערבות שניתנה ,למש תקופה שתקבע החברה .לא
הארי המציע את תוק $הצעתו ו/או את ערבותו ,יחול הקבוע בעניי זה בסעי 11.5 $להל.

7.5

מבלי לגרוע מ האמור ,במקרה שבו עקב אי קבלת אישור תקציבי לביצוע העבודה תגר
דחייה במועד תחילת ביצוע העבודות על ידי המציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה ,תהא
רשאית החברה לפנות למציע שהצעתו זכתה במכרז בבקשה להארי  ,על פי דרישת
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החברה וללא כל תמורה נוספת ,את הערבות ,ובלבד שהארכת תוק $הערבות כאמור תהא
עד שישה ) (6חודשי ממועד פקיעת תוק $הערבות המקורית שהגיש המציע המסגרת
הצעתו למכרז .סירב המציע הזוכה לבקשת החברה כאמור ,תהא רשאית החברה לבטל
את זכייתו .המציע הזוכה מוותר מראש על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה ומתחייב שלא
להעלות כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמה ,בקשר ע הארכת
הערבות כאמור ,ולרבות במקרה של ביטול המכרז לאחר חלו $תקופת הארכת הערבות,
ו/או בקשר ע ביטול זכייתו במקרה שבו לא הסכי להארכת הערבות .מבלי לפגוע
בזכותה כאמור ,תהא החברה רשאית ,א לא חייבת ,במקרה שבו סירב המציע הזוכה
להארי את ערבותו ,לפעול כפי הבנתה בקשר לעבודה נשוא המכרז ,ובי היתר לקבל
הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז.
7.6

ועדת המכרזי של החברה תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע ,כולה
או חלקה ,אחרי שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו ,א התקיי בו אחד מאלה:
) (1הוא נהג במהל המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיו כפיי;
) (2הוא מסר לוועדת המכרזי מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
) (3הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלו $המועד להגשת ההצעות במכרז;
) (4אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שה תנאי
מוקד ליצירת ההתקשרות של הגו $הציבורי ע הזוכה במכרז.

7.7

מובהר בזאת כי ועדת המכרזי תהא רשאית ,א לא חייבת ,לקבל הצעה על א $פג
בנוסח הערבות ,וזאת א שוכנעה ,בי היתר ולפי מיטב שיקול דעתה ,כי החריגה מטופס
הערבות נעשתה בתו לב וכי אי בה כדי להקנות יתרו בלתי הוג או לפגוע בעקרו
השוויו בי המציעי.

7.8

א הצעתו של המציע תדחה או תפסל ,תשחרר החברה את הערבות בסמו לאחר
ההודעה על דחייתה .החברה תותיר בידיה את הערבות של המציע שהצעתו נבחרה על ידה
כהצעה הזוכה וכ את ערבותו של המציע שהצעתו הגיעה למקו השני )להל " %כשיר
שני"( .הערבויות של המציע הזוכה ושל הכשיר השני ישוחררו תו  3ימי מיו שהמציע
הזוכה יחתו על החוזה ובכפו $למילוי התנאי הקבוע בסעי 7.10 $להל.

7.9

בשעת החתימה על החוזה ימציא המציע הזוכה לחברה כתב ערבות להבטחת מילוי
התחייבויותיו בהתא לנוסח כתב הערבות כמפורט בהסכ ההתקשרות וכ את כל יתר
המסמכי הנדרשי ממנו כתנאי לחתימת החוזה על ידי החברה.

7.10

מבלי לגרוע מ האמור ,מציע שהצעתו נתקבלה ולא יחתו ו/או ימציא את יתר טפסי
החוזה ו/או לא יעמוד בתנאי המוקדמי לחתימת החוזה תו  14ימי מיו שיידרש
לכ על ידי החברה ו/או לא ימציא ערבות ופוליסות ביטוח כנדרש ,תהא החברה רשאית
לחלט את סכו הערבות לטובתה ,וזאת כפיצוי מוסכ ומוער מראש בגי נזק כללי אשר
אינו נית להוכחה ואינו טעו הוכחה ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה
לתבוע ממציע כזה כל נזק ו/או הפסד עקב חזרתו מהצעתו המחייבת .בלא קשר לכ
ומבלי לפגוע בזכותה כאמור ,תהא החברה רשאית ,א לא חייבת ,במקרה כזה ,לפעול כפי
הבנתה בקשר לעבודה נשוא המכרז ,ובי היתר לקבל את הצעת הכשיר השני ו/או לבטל
את המכרז.
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מובהר בזאת ,כי בכל מקו במסמכי המכרז בו נרש "ערבות בנקאית" הכוונה ג
לערבות מטע חברות הביטוח מורשית כדי בישראל .ויודגש ,כי ערבות חברת
ביטוח ,חייבת להיות חתומה ע"י חברת הביטוח עצמה ולא ע"י סוכ #מטעמה.

הסתייגות
אי להכניס כל שינוי ,בי בדר של הוספה ,בי בדר של מחיקה ובי בכל אופ אחר ,במסמכי
המכרז .כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז ,מכל מי וסוג ,או כל הסתייגות לגביה ,בי
על ידי תוספת בגו $המסמכי ובי במכתב לוואי או בכל דר אחרת ,עלולי לגרו לפסילת
ההצעה  %הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
בנוס ,$אי מילוי פרט שנדרש מ המציע למלא ו/או אי חתימה ו/או סטייה מדרישות ההזמנה
לקבלת הצעות ,עלולי ג כ לגרו לפסילת ההצעה – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
של החברה.

.9

.10

סתירות ו/או אי התאמות
9.1

ככל שלדעת מציע אשר רכש את מסמכי המכרז ,קיימי במסמכי המכרז סתירות ו/או
אי-בהירויות יוכל המציע לפנות בשאלות הבהרה לחברה ,בכתב ,עד ליו  28בנובמבר
 2011בשעה  ,12:00באמצעות שליחת הודעה אלקטרונית לכתובת
דוא"ל) guy@hozeisrael.co.il :עו"ד גיא לויא( ,תו פרוט זהותו.

9.2

תשובות ו/או הבהרות החברה לשאלות ההבהרה תימסרנה ,בכתב )בדוא"ל או באמצעי
אחר( ,לכל המשתתפי במכרז.

9.3

מי שלא יפנה לחברה כאמור ,יהיה מנוע מלטעו טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות,
שגיאות ,אי התאמות ,טעות וכיו"ב.

9.4

החברה תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות ,או חלק ,וכ תהא
רשאית למסור התייחסותה לכלל המציעי )מבלי לנקוב בש המציע אשר פנה אליה(,
והכול בהתא לשיקול דעתה הבלעדי.

מפגש מציעי ,הבהרות ושינויי
10.1

בכוונת החברה לערו מפגש מציעי .מטרת הפגישה לית רקע כללי על נשוא המכרז
ומענה לשאלות אשר עלולות להתעורר אצל המציעי .יחד ע זאת ולמע הסר כל ספק:
מטרת הפגישה הינה כלי עזר אשר מטרתו לנסות וללב שאלות אשר יתעוררו .מוצהר
ומובהר כי דברי אשר יאמרו במהל המפגש לא יחייבו את החברה ,לא יהוו מצג כל
שהוא ואי בה כדי לסתור את מסמכי המכרז .בעצ השתתפותו בפגישה כאמור נות
המציע את הסכמתו לתנאי זה.

10.2

זולת א ייקבע אחרת ,מפגש מציעי יתקיי ביו  21בנובמבר  ,2011בשעה ,14:00
במשרדי החברה .המשתתפי מתבקשי להכי שאלותיה מראש )ככל שישנ( ,ולהעביר
אות לחברה מראש ובכתב ,ובכל מקרה לאשר השתתפות במפגש המציעי ,וזאת
בשליחת דוא"ל לכתובת) guy@hozeisrael.co.il :עו"ד גיא לויא( ,ולפחות שני ימי
עבודה קוד למועד המפגש.
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10.3

ההשתתפות במפגש המציעי היא חובה ומהווה תנאי ס' להשתתפות במכרז .מציע
שלא ישתת $במפגש תהא ועדת המכרזי רשאית לפסול הצעתו מטע זה בלבד .מובהר
בזאת ,כי החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,תהא רשאית לערו מפגש מציעי נוס.$

10.4

החברה שומרת על זכותה להכניס שינויי ותיקוני במסמכי המכרז עד למועד הגשת
ההצעות ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפי ,והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.
השינויי והתיקוני כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעת
של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשו ו/או בפקס ו/או בדוא"ל לפי הכתובות ומספרי
הפקס והטלפו אשר נמסרו או ימסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז .לפי שיקול דעתה ,ככל
ששינויי כאמור הינ מהותיי ומחייבי לדעתה דחיית המועד להגשת הצעות ,תהא
החברה רשאית להודיע על דחיית מועד זה ,בהודעה אשר תועבר לכלל המציעי אשר
רכשו את חוברת המכרז .המציעי יאשרו קבלת ההודעה בתו יומיי ממועד קבלתה,
בהודעה בכתב לחברה לפי כתובת החברה.

10.5

כל תשובה של החברה ו/או של נציגה למציעי תהא בכתב בלבד ואי כל תוק $לתשובה
שתינת בדר אחרת .החברה לא תהיה אחראית להסברי בעל%פה שיינתנו על ידי
עובדיה ,קבלני משנה מטעמה ו/או כל אד אחר בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה,
והקשר בי החברה למציעי יבוסס על מסמכי בכתב בלבד.

10.6

מובהר כי התייחסותה של החברה לפניות המציעי לקבלת הבהרות ו/או שינויי ,א
תהא התייחסות שכזו ,לפי שיקול דעת החברה ,תעשה מבלי לנקוב בש המציע אשר פנה
אליה .הבהרות ו/או שינויי שניתנו או נעשו בידי החברה יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת
המציע ,ייחתמו על ידי המציע ויצורפו להצעתו.

10.7

על המציעי לאשר קבלת הודעה ו/או תשובה מהחברה בתו יומיי ממועד קבלתה.

הגשת ההצעה
11.1

הצעת המחיר – על המציעי לנקוב בתמורה המבוקשת על יד בגי כל אחד מאנשי
הצוות המוצעי על יד וכ לסכו את ס התמורה המבוקשת על יד לכדי תמורה
כוללת אחת .למע הסר ספק מובהר ,כי במקרה של טעות בחישוב ס התמורה הכוללת,
תהא רשאית החברה לתק בעצמה את ס התמורה הכוללת ,על ידי חיבור כל המחירי
המבוקשי ביחס לאנשי הצוות השוני .הצעת המחיר תמולא על גבי נספח  2.1למכרז.
הצעת המחיר תנקב בשקלי חדשי ,ולא תכלול מע"מ.
הצעת המחיר תוש בתו מעטפה נפרדת שעליה יירש "הצעת המחיר".

11.2

ההצעה על כל נספחיה ,בצירו' עותק של ההצעה במלואה סרוק על גבי דיסק ,וכ#
מעטפת "הצעת המחיר" ,תוש במעטפה סגורה ,שעליה יירש ש המכרז ומספרו.

11.3

על המציע לשלשל את הצעתו המפורטת בהתא לדרישות ותנאי המכרז על כל נספחיו וכ
את יתר מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי החברה לתיבת המכרזי שבמשרדי החברה,
ביו שנקבע להגשת ההצעות ועד לא יאוחר השעה שנקבעה באותו היו.

11.4

המועד להגשת ההצעות הנו ביו  12בדצמבר  2011עד השעה  12:00בלבד .הצעה שלא
תמצא בתיבת המכרזי במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
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11.5

הצעת המציע תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה ,למש ארבעה חודשי ,אלא א כ
יסכי המציע לבקשת החברה ,א תהא כזאת ,להארי את תוקפה ואת תוק $הערבות
כמפורט בסעי 6 $לעיל .ביקשה החברה להארי את תוק $ההצעות והערבות ,ולא נתקבלה
הסכמת מציע כלשהו ,תיפסל הצעת המציע שלא הסכי להארכת תוק $הצעתו והערבות
שהופקדה על ידו כאמור ,והחברה תהא רשאית להמשי בהלי המכרז ולבחור לאחר מכ
בהצעת מציע אחר אשר הסכי לבקשתה להארכת תוק $הצעתו והערבות ,וזאת א $א
ההצעה האחרת ,שתוקפה לא הואר כאמור ,הייתה הצעה עדיפה.

11.6

על המציע לציי בהצעתו ,בצורה מפורשת וברורה ,מה הנתוני והמסמכי הכלולי בה
והמהווי ,לדעתו ,מידע סודי .מובהר כי בכל מקרה שיקול הדעת הבלעדי והסופי ביחס
לנתוני ו/או מסמכי כאמור נתו לחברה.

ניגוד ענייני
החברה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את ההוראות הבאות:
אורג בחברה )לרבות דירקטור או מנכ"ל( ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שאחד מהאמורי
לעיל מחזיק בו ,במישרי או בעקיפי ,זכויות כלשה ,ו/או שאחד מה מנהל או עובד אחראי בו,
לא יוכל לקחת חלק במכרז זה .לעניי זה "קרוב" – ב זוג ,הורה ,ב או בת ,אח או אחות.
מציע או מי מטעמו ,אשר לגביו קיי חשש של ניגוד ענייני ע העבודות נשוא מכרז זה ו/או חשש
לניגוד ענייני בינו לבי המזמינה לא יוכל לקחת חלק במכרז ,אלא א נתנה החברה את אישורה
לכ ובכפו $לתנאי שתעמיד למציע ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

.13

זכויות קניי #וסודיות
העבודה שתבוצע על ידי המציע הזוכה ,לרבות דו"חות הביניי ,מסדי הנתוני ,עיבודי שוני,
תוכנות עזר שיפותחו במסגרת הפרויקט ,וכל יתר תוצרי העבודה ,לרבות תוצרי הביניי יהיו
רכושה הקנייני והבלעדי של המזמינה ולמציע הזוכה ו/או למי מעובדיו ו/או מי מטעמו לא יהיו
בה כל זכויות ,מכל סוג ומי שהוא ,והוא לא יהיה רשאי לעשות בה כל שימוש ללא אישור
מראש ובכתב.

.14

מאגר מידע
כל עוד ההסכ בי הזוכה במכרז זה לבי המזמינה יהיה בתוק ,$כל פרטי המידע לגבי המתנדבי
אשר יגיעו לידי הזוכה במכרז בדר כלשהי ,ובכלל זה כל הנתוני בנוגע להשתתפות בניסוי ו/או
כתוצאה מהשתתפות ,מידע אישי וכיוצא באלו ,יישמרו במאגר מידע שיוחזק בידי נות
השירותי ויהיה בבעלות המזמינה )להל" :מאגר המידע"( .מאגר המידע ירש כדי ובתאו בי
הצדדי ,כאשר המזמינה ,תיחשב בכל עת כבעלי של מאגר המידע.
לפירוט בעניי זה ראה סעי 16 $להסכ ההתקשרות.
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תנאי מוקדמי לחתימת החוזה ,ביטול ההתקשרות והתקשרות ע מציע אחר
15.1

מובהר כי תנאי מקדי לחתימת החברה על הסכ התקשרות ע המציע הזוכה במכרז
הנו עמידת המציע הזוכה בכל התנאי המפורטי להל:
15.1.1

על המציע הזוכה להמציא למזמינה בתו  14ימי מיו קבלת הודעת הזכייה
ערבות ביצוע על ס של ) * 200,000מאתיי אל $שקלי חדשי( ,בנוסח
המצור $כנספח ג' להסכ ההתקשרות ,להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי
ההסכ.

15.1.2

בנוס ,$על המציע הזוכה להמציא למזמינה בתו  14ימי מיו קבלת הודעת
הזכייה במכרז את אישור הביטוח ,נספח ד' להסכ ההתקשרות ,כשהוא חתו
בידי חברת ביטוח.

15.1.3

על המציע הזוכה להגיש למזמינה בתו  14ימי מיו קבלת הודעת הזכייה את
כל האישורי והמסמכי הנדרשי על מנת להוכיח את עמידתו בכל התנאי
כאמור בסעי $זה לעיל ,לשביעות רצונה של המזמינה.

15.2

לא עמד המציע הזוכה בהתחייבויותיו לפי הצעתו ,תהא רשאית המזמינה ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לבטל את זכייתו או לית לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו.
ביטלה המזמינה את זכיית המציע בשל אי עמידתו בהתחייבויותיו ,תהא המזמינה רשאית
לחלט כפיצוי מוסכ ומוער מראש את הערבות שהגיש המציע במסגרת מכרז זה ,וזאת
מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה.

15.3

למציע שזכייתו בוטלה כאמור ,לא תהיה כל טענה כלפי החברה ובעצ הגשת הצעתו הוא
מוותר על כל טענה ,תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר ע ביטול זכייתו ו/או חילוט
הערבות כאמור.

15.4

מבלי לגרוע מ האמור ,ביטלה המזמינה את זכיית המציע בשל אי עמידתו בתנאי הצעתו,
תהא רשאית המזמינה להכריז על הכשיר השני כעל המציע הזוכה או לבטל את המכרז,
הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ולכשיר השני אי ולא תהיה כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה שעניינה ביטול המכרז תחת הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז.

15.5

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמינה ,ובנוס $לכל זכות העומדת לה על פי כל די ועל
פי תנאי המכרז ,במקרה שבו ביטלה המזמינה את הסכ ההתקשרות ע המציע הזוכה
מכל סיבה שהיא ,תהייה רשאית המזמינה ,א לא חייבת ,לפנות לכשיר השני ,ולהציע לו
להתקשר עמה בהסכ התקשרות להמש ביצוע העבודות על פי תנאי הצעתו ,וזאת תחת
יציאה למכרז חדש .הכשיר השני כאמור יית את תגובתו בכתב להצעת המזמינה בתו 7
ימי .סרב הכשיר השני להצעת המזמינה או שלא ניתנה מטעמו כל תגובה ,תהייה רשאית
המזמינה לפנות בהצעה דומה למציע שהצעתו דורגה במקו שלאחר מכ ,וכ הלאה.
למע הסר ספק מובהר הזכות האמורה לפי סעי $זה הנה לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט של המזמינה ,וכי לכשיר השני ו/או לכל מציע אחר אי ולא תהייה כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז עקב ביטול הסכ
ההתקשרות ע המציע הזוכה.
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דרישות ביטוח
תשומת לב המציעי מופנית לדרישות החברה לקיו ביטוחי על ידי המציע שיזכה במכרז,
כמפורט בסעי 12 $ונספח ד' להסכ ההתקשרות ע המציע הזוכה ,המצור $למסמכי המכרז .כל
הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתו המועד שנקבע לכ .
לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.

.17

תנאי כלליי
17.1

די #חל
הלי זה כפו $לדיני מדינת ישראל .ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתא לכל די ,והמציעי
ייחשבו כמי שקיבלו ייעו משפטי מתאי לצור השתתפות בהלי והגשת ההצעות.

17.2

תניית שיפוט בלעדית
כל עניי הנוגע להלי זה יידו א ורק בבתי המשפט המוסמכי של העיר תל אביב%יפו.

17.3

הוצאות ההשתתפות בהלי
המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהלי  ,ולא יהא זכאי לכל שיפוי מהמזמינה בגי
הוצאות אלה.

17.4

תנאי מוקד
מובהר כי במועד פרסו מכרז זה ,טר נתקבלו כל האישורי הנדרשי לביצועו של
הניסוי .לפיכ  ,קיימת אפשרות לביטול המכרז או לדחייה במועד ההתקשרות ע הזוכה
במכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות .בעצ הגשת ההצעה למכרז רואי את
המציעי כמי שמסכימי ומאשרי את האמור לעיל ,וכמוותרי על כל טענה ,דרישה
ו/או תביעה כנגד המזמינה ו/או המדינה ו/או מי מטעמ בעניי זה והמציעי מתחייבי
שלא להעלות כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כנגד המזמינה ו/או המדינה ו/או מי מטעמ,
בקשר ע האמור לעיל.

17.5

הצעה בודדת
כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד .האמור לעיל חל ג על מי ששולט במציע ,או
הנשלט על ידו ,או הנשלט על ידי גור שלישי השולט ג בו .לצור כ מוגדר המונח
"שליטה" כאחזקה של למעלה מ 50%%מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או הזכות
למנות יותר מ 50%%מהדירקטורי.
בכבוד רב,
ראוב לבאו ,מנכ"ל
כביש חוצה ישראל בע"מ
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נספח 1
פרופיל מציע

ש המציע _______________________ :מס' התאגיד/ע.מ__________________________ :.

שנת יסוד המציע________________________:

כתובת המציע_________________________________________________________:

טלפו _________________________:פקס__________________________________:

דואר אלקטרוני_______________________________________________________ :

ש איש הקשר במציע _________________:תפקיד____________________________:

טל' סלולארי______________________ :

שמות בעלי המציע:

 _____________________.1ת.ז_____________________ .

 _____________________.2ת.ז_______________________ .

 _____________________.3ת.ז_______________________ .

)א בעל התאגיד הנו תאגיד יש לפרט את בעליו של אותו תאגיד(

שמות מורשי החתימה מטע המציע________________________________________:

חתימת המציע_______________________:
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נספח 2
לכבוד
חברת חוצה ישראל בע"מ
א.ג.נ,.
טופס הצעה
 .1אנו החתומי מטה ,לאחר שקראנו בעיו ,בחנו והבנו את הוראות חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
)להל" %החברה"( למת הצעה למת שירותי ניהול ,ייעו וליווי של ניסוי לבחינת השפעת תמריצי
שוני על מאפייני הנסיעה )להל" %העבודה"( על כל התנאי והדרישות המפורטות בכל מסמכי
המכרז על נספחיה )להל" %המכרז" או "הפניה"( ,בי המצורפי ובי שאינ מצורפי א מהווי
חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה מציעי בזה לחברה לבצע את העבודה ,הכול כמפורט בפניה על כל
נספחיה.
 .2הננו מודיעי כי הצעתנו ערוכה על פי הפניה על כל נספחיה ,וכי קיבלנו ו/או הועמדו לרשותנו כל
המסמכי הקשורי להצעה וכ קיבלנו הסברי בכל הקשור להצעה ולביצוע העבודות.
 .3אנו מצהירי בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתא .כי למדנו
ובדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז ,ובדקנו את כל הדרישות ,התנאי והנסיבות ,הפיזיי
והמשפטיי ,העשויי להשפיע על הצעתנו או על ביצוע העבודה נשוא המכרז .כי אנו מסכימי לכל
האמור במסמכי המכרז ומאשרי ומתחייבי כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי
ידיעה ו/או אי הבנה ,ואנו מוותרי בזאת מראש על טענות כאמור .מבלי לפגוע בכלליות האמור ,ידוע
לנו ,ואנו מסכימי ,כי בעצ הגשת הצעתנו גלו ויתור מפורש על כל טענה ,מכל מי וסוג ,בדבר אי
התאמה ו/או חריגה ,מכל מי וסוג ,של תנאי המכרז ו/או תנאי מתנאיו ,מתנאי כל די.
.4

אנו מצהירי כי אנו עומדי בכל התנאי הנדרשי במכרז וכי הצעתנו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלי על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתא לתנאי שבמסמכי
המכרז ,ולרבות חוזה ההתקשרות.

.5

אנו מצהירי כי ידוע לנו שביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע
למידע שיגיע לרשותנו וכ שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואנו מתחייבי למלא אחר
ביצוע הוראות מסמכי החוזה ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי חוזה זה במהימנות ואמינות ,תו
שמירה קפדנית על הוראות כל די .אנו מצהירי כי איננו רשאי להעביר כל מידע שברשותנו
כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשו גור אחר ,או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז
זה.

.6

אנו מצהירי בזאת כי הצעתנו זו מוגשת ללא שו קשר ו/או תיאו ע מציעי אחרי ,וכי לא גילינו
את פרטי הצעתנו למשתתפי אחרי במכרז.

.7

אנו מצהירי כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת
ההצעה וכי אנו זכאי לחתו בש התאגיד על הצעה זו וכי אי כל מניעה עפ"י כל די או הסכ
לחתימתנו על הצעה זו.

.8

הננו מצהירי ומתחייבי כי א תתקבל הצעתנו ,נבצע את כל העבודות בהתא לכל תנאי הפניה
והנספחי לה ולשביעות רצונכ המלאה וזאת במתכונת המחירי )לא כולל מע"מ( המפורטי להל.

 .9היה והצעתנו תתקבל הננו מתחייבי לחתו ,כמפורט בנוהלי המכרז ותנאיו ,על ההסכ לביצוע
העבודות המצור ,$ושלא להעביר לגור אחר זכות מזכויותינו על פי הסכ זה ולא להוסי $או לצר$
שו שות $או ליצור תאגיד אחר לש קבלת שימוש בזכויותינו.
 10.להבטחת קיו ההצעה ,הננו מצרפי בזה ערבות בנקאית לפי הנוסח בנספח  .3כ רצ"ב להצעתנו כל
מסמכי המכרז כשה חתומי על ידינו .ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צירו $מסמ כלשהו ו/או עריכת
שינוי/תוספת במסמכי ההצעה ,עלולי לגרו לפסילת הצעתנו.
 .11הצעתנו זו ,כולל הצעת המחיר כאמור בנספח  ,2.1היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי
ותהא תקפה למש ארבעה חודשי מהמועד להגשת ההצעות .אנו מסכימי כי תהיו זכאי ,א לא
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חייבי ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכ חוזה מחייב בינינו לביניכ .ידוע לנו ואנו מסכימי כי
את תהיו רשאי לנהל כל הלי שענינו הגשת הצעות מתוקנות .כ ידוע לנו שתהיו רשאי לבטל את
המכרז.
 .12היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבי לעמוד בכל התנאי המוקדמי לחתימת החוזה על ידכ,
כמפורט במסמכי המכרז ,ותו  14ימי מיו הודעתכ נפקיד בידיכ את הערבויות הנדרשות בחוזה,
את פוליסות הביטוח המפורטות בו ,ואת כל המסמכי והראיות הנוספי הטעוני המצאה.
היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו על פי תנאי המכרז ,לרבות אי עמידה בתנאי
המוקדמי לחתימת החוזה על ידכ ו/או אי הפקדת הערבויות הנדרשות בחוזה ו/או אי הפקדת
פוליסות הביטוח המפורטות בחוזה ו/או אי הפקדת כל מסמ אחר הנדרש בחוזה ,אנו מסכימי כי
הערבות הבנקאית תמומש על ידכ וסכו הערבות יוחלט על ידכ כפיצויי מוסכמי וקבועי
מראש ,וזאת מבלי לפגוע כל זכות אחרת העומדת לכ.
 .13הנתוני ו/או המסמכי הכלולי בהצעתנו והמהווי ,לדעתנו ,מידע סודי הנ:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .14אנשי הצוות המוצעי על ידינו הנ:
ראש הצוות ____________________ :
רכז מתנדבי___________________ :
רכז מפעילי____________________ :
שרותי מזכירות ותשלומי__________________:

רצ"ב קורות החיי של כל אנשי הצוות המוצעי ,וכ פירוט ומסמכי כאמור בסעי 6 $לתנאי המכרז
ביחס לכל אחד מאנשי הצוות.
 .15פירוט בדבר משרדי המציע )לרבות מיקו ,חדרי דיוני ,נגישות וחניות וכיו"ב( ,המשאבי השוני
ותוכנות העזר שיוקצו לצוות שיופעל על ידו )תוכנות עזר משרדיות סטנדרטיות כגו :תוכנות הנה"ח,
תוכנות ניהול ובקרה(.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
•

נית להוסי $דפי נוספי
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ש המציע )מלא(_________________ :
שמות מורשי החתימה מטע המציע_________________ :

________________

חתימות מורשי החתימה______________ :

__________________

חותמת המציע______________:

תארי ________________ :

אישור עו"ד
אני הח"מ ,_________________ ,עו"ד של _________________ )"המציע"( ,מאשר בזאת כי ה"ה
______________ ו ,________________ %החתומי על הצעת המציע שלעיל )לרבות ההצעה הכספית
בנספח  2.1למכרז( ועל הסכ ההתקשרות שצור $למכרז ,הנ מורשי החתימה מטע המציע ,וכי חתימת
מחייבת את המציע לכל דבר ועניי.

__________________
תארי

______________________
חתימת וחותמת עו"ד
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נספח 2.1
)יש להגיש נספח זה במעטפה נפרדת(
לכבוד
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
א.ג.נ,.
הנדו :#הצעת מחיר
אנו החתומי מטה ,לאחר שקראנו בעיו ,בחנו והבנו את הוראות חברת כביש חוצה ישראל בע"מ )להל%
"החברה"( במסגרת מכרז מס'  297/95/11למת שירותי ניהול ,ייעו וליווי עריכת של ניסוי לבחינת
השפעת תמריצי שוני על מאפייני הנסיעה )להל" %העבודה"( על כל התנאי והדרישות המפורטות בכל
מסמכי המכרז על נספחיה ,מציעי בזה לחברה לבצע את העבודה ,בהתא לכל דרישות החברה
המפורטות במכרז ובהסכ ההתקשרות ,בתמורה לקבלת הסכומי המפורטי להל:

המחיר המבוקש בגי העסקת ראש צוות במשרה מלאה

_______________ ש"ח

המחיר המבוקש בגי העסקת רכז מתנדבי במשרה מלאה

_______________ ש"ח

המחיר המבוקש בגי העסקת רכז מפעילי בחצי משרה.

_______________ ש"ח

המחיר המבוקש בגי שרותי מזכירות ותשלומי במשרה מלאה

_______________ ש"ח

ס הכל התמורה המבוקשת על ידינו הנה

_______________ ש"ח

•

המחיר המבוקש להל #הנו בגי #חודש העסקה.

•

כל המחירי הנקובי לעיל הנ לפני מע"מ.

•

המחירי האמורי לעיל יוותרו קבועי לאור כל תקופת ההתקשרות )למעט תקופת האופציה,
שאז יחולו הוראות ההסכ( .ככל שהחברה תבקש להעסיק אנשי צוות נוספי ,כי אז התמורה
בגי העסקת תהא זהה לתמורה המבוקשת על ידינו כמפורט לעיל ,הכול לפי תחו עיסוקו של
איש הצוות הנוס.$

•

ידוע לנו כי התמורה המבוקשת על ידינו הנה התמורה המלאה והכוללת עבור כל שירותינו ,וכי לא
נהייה זכאי לכל תמורה ו/או תשלו נוס $בגי שירותינו למעט התמורה המבוקשת על ידנו
כאמור לעיל ,וכי התמורה האמורה כוללת בתוכה ג את כל התמורה בגי כל הוצאותינו ,לרבות
הוצאות משרדיות ,אש"ל וכיו"ב.

ש המציע )מלא(_________________ :
שמות מורשי החתימה מטע המציע_________________ :

________________

חתימות מורשי החתימה______________ :

__________________

חותמת המציע______________:

תארי ________________ :
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נספח 3
נוסח טופס ערבות הצעה למכרז ממוסד בנקאי/חברת ביטוח מאושרת
תארי _________________
לכבוד
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
רח' יגאל אלו65 #
תל-אביב 67443

הנדו :#ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________________
.1

על פי בקשת ________________________ )להל" :המציע"( ,אנו ערבי בזאת כלפיכ לשל
לכ כל סכו לפי דרישתכ ,עד לסכו כולל של  50,000ש"ח )במילי :חמישי אל $שקלי
חדשי( )להל" :סכו הערבות"( ,בקשר להצעת המציע במכרז מס' .297/95/11

.2

אנו מתחייבי לשל לכ ,לפי דרישתכ הראשונה בכתב ,כל סכו אשר יצוי באותה דרישה,
באופ מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתו שבעה ) (7ימי ממועד קבלת דרישתכ במשרדנו ,לפי
הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.

.3

למע הסר ספק מובהר בזאת ,כי דרישתכ לתשלו מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורי,
וכי התשלו יתבצע בהתא לדרישתכ כאמור ,ובלבד שס כל התשלומי מכוח כתב ערבות זה
לא יעלה על סכו הערבות.

.4

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית ,אוטונומית ובלתי חוזרת ,ובכלל זה לא תהיו
חייבי להסביר ,לנמק ,לפרט ,לבסס או להוכיח את דרישתכ או לדרוש תחילה את התשלו
מאת המציע.

.5

כתב ערבות זה אינו נית להסבה.

כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתארי המצוי בראשיתו ,ויעמוד בתוקפו עד ליו  11באפריל .2012

בכבוד רב,

____________
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נספח 4
תצהיר
בדבר העסקת עובדי זרי כדי #ותשלו שכר מינימו
לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי ,תשל"ו1976-
)יוגש בידי מציע שהנו תושב ישראל בלבד(
אני הח"מ ,מר/גב' ______________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשי הקבועי בחוק א לא אעשה כ ,מצהיר/ה בזאת בכתב
כדלקמ:
.1

אני הוסמכתי כדי על ידי ____________________ )להל" :המציע"( לחתו על תצהיר זה
בתמיכה להצעה למכרז מס'  297/95/11שעניינו מת שירותי ניהול ,ייעו וליווי של ניסוי לבחינת
השפעת תמריצי שוני על מאפייני הנסיעה ,שפורס על ידי כביש חוצה ישראל בע"מ בחודש
____ ) 2011להל" :המכרז"(.

.2

הנני מצהיר כי מתקיי במציע אחד מאלה:

.3

)א(

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק די חלוט בעבירה לפי חוק עובדי זרי.

)ב (

עד למועד הגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק די חלוט ביותר
משתי עבירות לפי חוק עובדי זרי.

)ב (

א המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק די חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק
עובדי זרי  %כי חלפה לפחות שנה אחת מ ההרשעה האחרונה ועד המועד להגשת
הצעות.

הנני מצהיר כי מתקיי במציע אחד מאלה:
)א(

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימו.

)ב (

עד למועד להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק די חלוט
ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימו.

)ג(

א המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק די חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר
מינימו  %כי חלפה לפחות שנה אחת מ ההרשעה האחרונה ועד המועד להגשת הצעות.

לעניי סעיפי  2ו 3%לעיל:
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  %כמשמעות בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א;1981%
"בעל זיקה"  %כל אחד מאלה:
) (1חבר בני אד שנשלט על ידי הספק;
) (2א הספק הוא חבר בני אד ,אחד מאלה) :א( בעל השליטה בו; )ב( חבר בני אד
שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניי ,דומה במהותו להרכב כאמור של הספק,
ותחומי פעילותו של חבר בני האד דומי במהות לתחומי פעילותו של הספק; )ג( מי
שאחראי מטע הספק על תשלו שכר העבודה;
) (3א הספק הוא חבר בני אד שנשלט שליטה מהותית  %חבר בני אד אחר ,שנשלט
שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק
"הורשע" ,בעבירה  %הורשע בפסק די חלוט בעבירה שנעברה אחרי יו כ"ה בחשו התשס"ג )31
באוקטובר ;(2002
"חוק עובדי זרי"  %חוק עובדי זרי )איסור העסקה שלא כדי והבטחת תנאי הוגני(,
התשנ"א.1991%
"חוק שכר מינימו"  %חוק שכר מינימו ,התשמ"ז;1987%

%24 %
"שליטה מהותית"  %החזקה של שלושה רבעי או יותר בסוג מסוי של אמצעי שליטה בחבר בני
האד;
.4

זה שמי ,זו חתימתי ,ותוכ תצהירי דלעיל אמת.

______________
חתימת המצהיר/ה
אישור
אני הח"מ _________ ,עור די ,מרחוב __________________ ,מאשר/ת בזאת כי ביו _________
הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________ ,המוסמ לחתו מטע המציע ,ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז.
שמספרה ____________ ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשי
הקבועי בחוק א לא יעשה כ ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחת עליה בפני.

________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח 5

הצהרת המציע על אי תשלו "דמי תיוו" ל"גורמי מתווכי

.1

המציע ומי מטעמו מתחייבי ומצהירי בזאת כדלקמ:
1.1

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרי או בעקיפי ,כל טובת הנאה ו/או כס $ו/או כל
דבר בעל ער במטרה להשפיע במישרי ו/או בעקיפי על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל
של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ )להל" :המזמינה" או "החברה"( ו/או של נושא
משרה במזמינה ו/או עובד במזמינה ו/או כל מי מטעמה ו/או כל גור אחר ,בקשר ע
הלי התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעי ממנו.

1.2

לא לשדל ו/או לשת $פעולה ,במישרי ו/או בעקיפי ,ע נושא משרה במזמינה ו/או עובד
המזמינה ו/או מי מטעמה ו/או כל גור מטעמה ו/או כל גור אחר על מנת לקבל מידע
חסוי/סודי הקשור ע הלי התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה אחר הנובעי ממנו.

1.3

לא לשדל ו/או לשת $פעולה ,במישרי ו/או בעקיפי ,ע נושא משרה במזמינה ו/או עובד
המזמינה ו/או מי מטעמה ו/או כל גור אחר במטרה לקבוע מחירי בצורה מלאכותית
ו/או לא תחרותית.

1.4

לא פעלו בניגוד לאמור בס"ק  1.1%1.3לעיל במסגרת הליכי התקשרות נשוא מכרז זה.

.2

ידוע לנו כי במקרה שבו לדעת המזמינה יתעורר חשד סביר כי מציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד
לאמור בסעי 1 $דלעיל ,כי אז החברה שומרת לעצמה את הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא
לשתפו בהלי ההתקשרות לגביו קיי חשד כי נעשתה הפעולה כאמור ו/או בכל הלי אחר )להל:
"התקשרות"( ו/או לא לקבל את הצעתו בהלי ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמ שהוא את זכייתו
בהתקשרות ו/או לבטל בכל זמ שהוא את החוזה/הזמנה הנובעי מהלי ההתקשרות.

.3

באחריותנו הבלעדית להביא תוכ סעי $זה לידיעת עובדינו ,קבלני המשנה מטעמנו ,נציגינו ,סוכנינו
ומי מטעמנו המעורבי בכל דר שהיא בהלי המכרז ו/או בהלי ההתקשרות ע החברה ו/או
חוזה/הזמנה הנובעי ממנו.

ועל זה באנו על החתו ,מורשי החתימה של המציע ,המוסמכי לחייבו בחתימת:

______________
המציע

%26 %
נספח 6
דוגמא לשקלול הצעת המחיר

שקלול הצעות המחיר ייעשה כ שההצעה הזולה ביותר תקבל את מלוא הניקוד האפשרי ) (30וכל יתר
ההצעות ינוקדו באופ יחסי אליה .דוגמא:

התמורה הנדרשת בגי העסקת

הצעה 1

הצעה 2

20000

18000

ראש צוות
התמורה הנדרשת בגי העסקת רכז

15000

16000

מתנדבי
התמורה הנדרשת בגי העסקת רכז

15000

16000

מפעילי
התמורה הנדרשת בגי שרותי

8000

7000

מזכירות ותשלומי
סה"כ

58,000

57,000

בדוגמא שלעיל –
הצעה מס'  2תקבל  30נקודות
הצעה מס'  1תקבל  29.48נקודות )סכו ההצעה הטובה ביותר  /סכו ההצעה הנבחנת * (30

%27 %
נספח 7
נספח ניסיו #המציע
על המציע להיות בעל ניסיו משנת  2006ועד היו בביצוע שני פרויקטי שבמסגרת כל אחד מה המציע
איתור ,גייס וניהול לפחות  300עובדי ו/או מתנדבי ו/או קבלני משנה ,כאשר ביצועו של פרויקט אחד,
לכל הפחות ,מבי השניי ,נמש  12חודשי רצופי ,וכמות כוח האד שהועסקה במסגרתו ,במש אות
 12חודשי ,לא פחתה משלוש וחצי משרות.
על המציע לפרט את ניסיונו בטבלה שלהל:#
מס"ד

ש הלקוח

פרטי אודות השירות
או מהות השירות שנית
ע"י המציע

מספר
האנשי
שהופעלו

איש קשר

1
2
3
4
5
6

הרינו להצהיר כי הפרטי האמורי לעיל נכוני ומדויקי:
_____________
המציע
•

נית להוסי $דפי נוספי.

טלפו איש
קשר

%28 %
נספח 8
תארי _____________ :
לכבוד:
חברת ______________

הנדו  :אישור על מחזור הכנסות לכל אחת מהשני שנסתיימו ביו  31.12.2008וביו
 31.12.2009וביו 31.12.2010
לבקשתכ וכרואי החשבו של חברתכ הרינו לאשר כדלקמ:
א.

הננו משמשי כרואי החשבו של חברתכ משנת_________.

ב .הדוחות הכספיי המבוקרי/סקורי של חברתכ ליו  31.12.2008וליו  31.12.2009וליו
 31.12.2010בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.
לחילופי:#
הדוחות הכספיי המבוקרי/סקורי של חברתכ ליו/ימי _______________ בוקרו על ידי
רואי חשבו אחרי.
ג .חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיי המבוקרי/סקורי )בהתאמה( לימי המפורטי
בסעי $ב' לעיל אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח
האחיד.
לחילופי:#
חוות הדעת  /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיי המבוקרי/סקורי )בהתאמה( לימי
המפורטי בסעי $ב' לעיל כוללת חריגה מהנוסח האחיד אול אי לחריגה זו השלכה על המידע
המפורט בסעי $ד' להל.
לחילופי:#
חוות הדעת  /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיי המבוקרי/סקורי )בהתאמה( לימי
המפורטי בסעי $ב' לעיל כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע
המפורט בסעי $ד' להל*.
ד.

בהתא לדוחות הכספיי האמורי המבוקרי/סקורי לימי המפורטי בסעי $ב' לעיל:
שווה ל
המחזור הכספי של חברתכ לתקופה שמיו  1.1.2008ועד 31.12.2008
___________________ ;0
המחזור הכספי של חברתכ לתקופה שמיו  1.1.2009ועד 31.12.2009
__________________ ;0

שווה ל

המחזור הכספי של חברתכ לתקופה שמיו  1.1.2010ועד 31.12.2010
__________________ ;0

שווה ל

בכבוד רב,
_______________ ,רואי חשבו
הערה:
יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.
*ככל שקיימת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע בסעי $ד' להל ,נדרשת הבהרה ופירוט בנוגע
להשלכות השונות כאמור ,לרבות ההשלכות הכספיות על המחזור הכספי.

הסכ ההתקשרות ע המציע הזוכה
ונספחיו )מסמ ב'(

מסמ ב'

הסכ מס'  297/95/11למת שירותי ניהול ,ייעו וליווי לניסוי לבחינת השפעת
תמריצישוני על מאפייני נסיעה – לעידוד נהיגה סביבתית וחברתית
שנער ונחת בתל אביב ביו _______ לחודש ______2011 ,
כביש חוצה ישראל בע"מ ח.פ520038662 .
מרחוב יגאל אלו 65

בי:

תל אביב 67443
)להל" :המזמינה" או "החברה"(
לבי:

מצד אחד;

_________________ח.פ/ע.מ _________
מרחוב ______________________
___________________________
)להל" :נות השירותי"(

מצד שני;

הואיל

ובכוונת החברה לערו ניסוי לבחינת השפעת תמריצי שוני ,לרבות תמריצי כספיי ,על
מאפייני הנסיעה )להל" :הניסוי"(;

והואיל

והמזמינה מבקשת להיעזר בנות שירותי בעל ידע וניסיו מוכחי ,ולקבל ,שירותי ניהול ,ייעו)
וליווי לעריכת הניסוי )להל" :השירותי"(;

והואיל

והמזמינה פרסמה מכרז לקבלת הצעות למת השירותי )להל" :המכרז"( ,ונות השירותי
הגיש הצעה למכרז ,והציע למזמינה לבצע את השירותי הנדרשי לה;
ונות השירותי מצהיר ,כי הוא עומד בכל תנאי המכרז ,כי יש בידו את כל האמצעי לית את
השירותי לפי הסכ זה ,והוא בעל הרקע המקצועי ,הידע ,הניסיו ,כוח האד ,הכישורי
והמומחיות הדרושי ,על מנת לבצע את השירותי ואת כל התחייבויותיו לפי הסכ זה ברמה
מקצועית גבוהה;
והמזמינה מעונינת להתקשר ע נות השירותי על בסיס קבלני ושלא במסגרת יחסי עובד*
מעביד; זאת מבלי לגרוע מזכות המזמינה להפסיק את השימוש בשירותי נות השירותי על פי
הסכ זה בכל עת ו/או להשתמש בשירותי בעזרת נותני שירותי אחרי ו/או נוספי ,לפי
שיקול דעת המזמינה;
ונות השירותי מוכ להעניק למזמינה את שירותיו בתנאי המפורטי בהסכ זה ,וכקבל
עצמאי ,והמזמינה מסכימה לתנאי אלה.

והואיל

והואיל

והואיל

לפיכ הוסכ הוצהר והותנה בי הצדדי כדלקמ:
.1

מבוא
 .1.1המבוא להסכ זה והנספחי המצורפי לו )לרבות מסמכי המכרז והצעת המציע( מהווי
חלק בלתי נפרד ממנו .הנספחי להסכ זה ה:
נספח א' – מסמכי המכרז והצעת נות השירותי;
נספח ב'  -התחייבות לשמירה על סודיות;
נספח ג'  -אישור עריכת ביטוח;
נספח ד' – ערבות בנקאית.

 .1.2כותרות הסעיפי בהסכ זה מובאות לנוחות הקורא בלבד ,ולא ישמשו לפרשנות תוכנ של
הסעיפי בשו צורה ואופ.
 .1.3בהסכ זה תהא למונחי דלהל המשמעות המפורטת בצד:
* הסכ זה על כל נספחיו.
"ההסכ"
"המזמינה"
"החברה"

.2

או *

"המכרז"

*

"המפעילי"

*

"המתנדבי"

*

"הניסוי"

*

"הצעת נות
השירותי"
"השירותי"

*
*

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ.
מכרז מס'  297/95/11למת שירותי ניהול ,ייעו) וליווי של ניסוי
לבחינת השפעת תמריצי שוני על מאפייני הנסיעה – לעידוד
נהיגה סביבתית וחברתית.
גורמי מהסקטור הפרטי שייבחרו על ידי המזמינה ואשר
במסגרת המטלות שיוטלו עליה ,יתקינו בכלי הרכב של
המתנדבי ציוד טכנולוגי מתאי למעקב אחר נסועה ויאספו
נתוני אודות נסועת המתנדבי.
אנשי אשר ימוינו ויגויסו על ידי נות השירותי כמתנדבי
לניסוי ,וזאת לפי מאפייני דמוגרפיי ,תחבורתיי ואחרי ,כפי
שיוגדרו על ידי המזמינה.
ניסוי לבחינת השפעת תמריצי שוני ,לרבות כספיי ,על
מאפייני הנסיעה.
הצעת נות השירותי כפי שהוגשה למכרז ,על כל נספחיה
ומסמכיה ,לרבות מסמכי ההבהרה.
שירותי ניהול ,ייעו) וליווי עריכת ניסוי לבחינת השפעת תמריצי
שוני ,לרבות כספיי ,על מאפייני הנסיעה ,ולרבות קבלת כל
השירותי וביצוע כל העבודות המפורטי בהסכ זה והנדרשי
בסעי 4 1להסכ.

מהות ההתקשרות
המזמינה מזמינה בזאת מנות השירותי את השירותי ,כהגדרת בהסכ זה ,ונות השירותי
מקבל בזאת על עצמו את מת השירותי האמורי ,הכל בהתא להוראות הסכ זה על כל נספחיו.
למע הסר ספק מובהר ,כי השירותי כוללי כל פעולה הנלווית להענקת השירותי והנדרשת על
מנת לבצע את אות השירותי ברמה וביעילות הנדרשי ותו עמידה באיכות ,בתקציב ובלוחות
הזמני.

.3

הצהרות והתחייבויות נות השירותי
נות השירותי מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמ:
 .3.1כי הוא וכל אנשי הצוות שהוצעו על ידו במסגרת הצעת נות השירותי עומדי בכל תנאי
המכרז ,וכי יש בידו את כל האמצעי לית את השירותי לפי הסכ זה ,והוא וכל אנשי
הצוות שהוצעו על ידו כאמור הנ בעלי הרקע המקצועי ,הידע ,הניסיו ,הכישורי ,המיומנות
והמומחיות הדרושי ,על מנת לבצע את השירותי ואת כל התחייבויות נות השירותי לפי
הסכ זה ברמה מקצועית גבוהה וביעילות מירבית ,לשביעת רצונה של המזמינה.
 .3.2כי הוא וכל אנשי הצוות שהוצעו על ידו ימלאו את תפקיד בנאמנות ובמסירות ,וישתמשו
בכישוריה ,ידיעותיה וניסיונ לתועלת המזמינה.
 .3.3כי כל השירותי שהוא יספק למזמינה יהיו באיכות וברמת דיוק גבוהי ,ויעמדו בדרישות כל
די ,והוא האחראי לכ שיקויי האמור בסעי 1זה.
 .3.4לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורי שיהיו נחוצי לש מת השירותי באופ יעיל,
מעולה ולשביעות רצו המזמינה.
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 .3.5כי יש ברשותו את כל הידע ,המתקני ,הציוד והאמצעי הנדרשי לביצוע השירותי וה
ימשיכו להיות ברשותו במש כל תקופת ההסכ.
 .3.6כי הוא בדק את כל הטעו בדיקה מוקדמת ביחס למת השירותי ,הוא מכיר היטב את
הדרישות במסגרת מת השירותי ,והוא מוותר מראש ,בויתור בלתי חוזר ,על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה ו/או השגה אחרת כלשהי כלפי המזמינה בקשר ע האמור לעיל.
 .3.7על סמ בדיקותיו כאמור ,התמורה הנזכרת בסעי 9 1להל היא מלאה והוגנת ,וראויה לכל
התחייבויותיו על פי הסכ זה.
 .3.8כי אי כל איסור ,הגבלה או מניעה כלשהי ,לרבות מכוח די ,חוזה או מסמכי היסוד שלו,
להתקשר ע המזמינה בהסכ זה ולבצע את התחייבויותיו על פיו ,אי כל התחייבות שלו
המנוגדת להתחייבויות שנת על פי הסכ זה ואי בחתימתו על ההסכ או בביצוע
התחייבויותיו על פיו משו הפרה של הסכ או התחייבות אחרי כלשה שלו ,וכל די ,וידוע
לו ,שיחויב לפצות ולשפות את המזמינה בגי כל תביעה ו/או דרישה אשר תוגש כנגדו בקשר
ע הפרת הצהרתו זו.
 .3.9כי בכל פעולותיו ,הוא לא יפר זכויות יוצרי של אחר ולא יגרו למזמינה להפר זכויות
יוצרי של אחר .הפר נות השירותי את הוראות סעי 1זה ,ישפה את המזמינה ו/או את
המדינה בגי כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לה ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט
עו"ד ,וזאת מיד ע דרישה ראשונה של המזמינה.
 .3.10הוא בעל כל האישורי ו/או הרשיונות ו/או ההיתרי הנדרשי על פי כל די לניהול פעילותו,
ובפרט ,לביצוע התחייבויותיו על פי הסכ זה.
 .3.11כי ידוע לו שהמזמינה אינה מחויבת להזמי ממנו את קבלת השירותי או חלק מה והיא
תהא רשאית לפרס פניות נוספות ו/או מכרזי נוספי ו/או להתקשר ע גורמי אחרי
ו/או נוספי ,בי שהגישו הצעות לפניה ובי שלא ,לש קבלת השירותי ,או חלק מה.
 .3.12כי הוא מנהל פנקסי חשבונות וכל רישו ו/או דיווח על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[
וחוק מס ער מוס ,1תשל"ו –  ,1975והוא מתחייב להמציא למזמינה ,בכל עת שיידרש לכ,
אישור בדבר קיו האמור לעיל על ידו ,או לחלופי * אישור כי הוא פטור מלעשות כ .אישור
כאמור ייער על ידי פקיד מורשה כהגדרתו בחוק עסקאות גופי ציבוריי ,תשל"ו – ,1976
או על ידי רואה חשבו.
 .3.13כי ידוע לו שהמזמינה מתקשרת עימו בהסכ זה בהסתמ על מצגיו ,הצהרותיו
והתחייבויותיו המפורטי בהסכ זה ,וכי כל אי*דיוק במצגיו והצהרותיו ו/או אי קיו איזו
מהתחייבויותיו על*פי הסכ זה ,יהוו הפרה יסודית של ההסכ.
.4

השירותי
 .4.1נות השירותי יית למזמינה את השירותי ,וזאת בהתא להנחיות ולדרישות המזמינה,
כפי שיועברו מעת לעת לנות השירותי ,לתוכניות העבודה שתאושרנה ו/או תקבענה על ידי
המזמינה ולהוראות הסכ זה.
 .4.2השירותי יינתנו על ידי אנשי הצוות שהוצעו על ידי נות השירותי בהצעת נות השירותי,
באופ אישי ,והעומדי בדרישות המפורטות בהסכ זה להל ,וידוע לנות השירותי ,והוא
מסכי לכ כי לא יאושר כל מת שירותי על ידי אחר ,אלא א יתקבל לכ אישור מראש
ובכתב מאת המזמינה .מוסכ כי מקו בו נבצר מאיש הצוות ,באופ זמני )קרי ,מחלה,
מילואי חופשה וכו'( ,למלא תפקידו במסגרת השירותי ,יהא רשאי נות השירותי להציע
איש צוות אחר כממלא מקו ,וזאת בכפו 1לקבלת אישור המזמינה מראש .מובהר כי בכל
מקרה בו לא יאושר מילוי המקו כמפורט לעיל והמזמינה תחליט שאי צור במילוי המקו
כאמור ,לא תשול כל תמורה לנות השירותי בגי אותו עובד שנעדר.
 .4.3מבלי לגרוע מהאמור ,השירותי אשר יסופקו על ידי נות השירותי יכללו את השירותי
הבאי:
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.4.3.1

איתור וגיוס  1200מתנדבי להשתתפות בניסוי – נות השירותי יגייס וימיי
את המועמדי לשמש כמתנדבי לניסוי וזאת לפי מאפייני דמוגרפיי,
תחבורתיי ואחרי ,כפי שיוגדרו על ידי המזמינה ,לרבות כל פעולה הנדרשת
באמצעי התקשורת ,פרסו וכיו"ב;

.4.3.2

תחזוקת קוב נתוני המתנדבי;

.4.3.3

תדרו והכשרה למתנדבי והחתמה על חוזי השתתפות בניסוי;
החוזי כאמור יקבלו את אישורה של החברה מראש והמציע הזוכה יפעל
בעניי זה בהתא להנחיות והוראות החברה.

.4.3.4

תאו התקנות ציוד בכלי הרכב של המתנדבי– נות השירותי יהיה אחראי
לתאו התקנות ציוד בכלי הרכב של המתנדבי ובכלל זה יהווה הגור
המקשר בי המפעילי למתנדבי ויוודא התקנת הציוד כאמור;

.4.3.5

טיפול בכל הקשור לתשלו למתנדבי – נות השירותי ישל למתנדבי.
מובהר כי התשלו למתנדבי יעשה מתו תקציב שייועד לכ ,בהיק 1ובאופ
שייקבע על ידי החברה על פי שיקול דעתה ,והכל באופ שהמציע הזוכה לא
ייאל) לממ תשלומי אלה במימו עצמי;.

.4.3.6

טיפול בכל הקשור לתשלו למפעילי – נות השירותי ישל למפעילי.
מובהר כי התשלו למפעילי יעשה מתו תקציב שייועד לכ ,בהיק 1ובאופ
שייקבע על ידי החברה על פי שיקול דעתה ,והכל באופ שהמציע הזוכה לא
ייאל) לממ תשלומי אלה במימו עצמי;

.4.3.7

העברת שאלוני וראיונות למתנדבי במהל הניסוי;
ראיונות מתנדבי במהל ביצוע הניסוי יתבצעו על פי הצור ובהתא לשיקול
דעתה של המזמינה.

.4.3.8

בקרת המפעילי – נות השירותי יבצע בקרה על עמידת של המפעילי
במילוי מטלותיה ,כפי שיוגדרו בהסכ שיחת ע המפעילי ,ובהתא
להוראות שיתקבלו ע"י החברה ,וזאת לש הבטחת עמידת המפעילי
בהתקשרות עימה;

.4.3.9

ריכוז נתוני נסועה מהמפעילי וניתוח;

.4.3.10

טיפול בהקמה ואחזקה של אתר אינטרנט שבאמצעותו יתקיי קשר ע
המתנדבי ובו ימצא מידע על יתרת הזיכוי העדכנית שלה;

.4.3.11

טיפול בהפעלת מרכז שרות לקוחות טלפוני;

.4.3.12

ניהול תקציב הפרויקט;

.4.3.13

יצירת קשר מיידי ע מתנדב כאשר קיי חשד לניתוק ו/או שיבוש;

.4.3.14

סיוע מנהלתי ומקצועי לצוות הניהול מטע המזמינה – נות השירותי יעניק
סיוע מנהלתי ומקצועי לצוות הניהול מטע המזמינה ,ובכלל זה ניהול
התקציב ,תאו דיוני ,ניהול מסמכי הפרויקט וכ יעניק סיוע בעריכת הליכי
תחרותיי ו/או מכרזי ,שכירת שירותי מגורמי נוספי ,הכל על פי הנחיית
המזמינה ו/או מי שיפעל בשמה ו/או יוסמ על ידה

.4.3.15

מובהר כי המזמינה איננה ולא תהיה מחויבת להזמי במסגרת ההסכ את
ביצוע של השירותי בהיק 1מינימאלי כלשהו ,אלא בהתא לצרכיה ועל פי
שיקול דעתה הבלעדי בלבד ,ואי בהיקפי המוערכי המצויני בהסכ זה
כדי לחייב את המזמינה .לנות השירותי לא תהא כל דרישה ,טענה או
תביעה ,מכל סוג ומי שהוא ,כלפי המזמינה בקשר ע היק 1השירותי
שיימסרו לביצועו בפועל לרבות כל טענה ביחס לתמורה ,והתמורה לא תשתנה
בכל מקרה ,והוא מוותר בזאת בויתור בלתי חוזר על כל טענה ,דרישה או
תביעה כאמור.
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 .4.4גיוס והכשרת המתנדבי
 .4.4.1מספר המתנדבי הסופי לגיוס יועבר לנות השירותי לאחר שהמזמינה תשלי את
תכנית הניסוי.
 .4.4.2מובהר ,כי במהל ביצוע השירותי עשוי מספר המתנדבי להשתנות )בי לתוספת
ובי להפחתה( ,על פי שיקול דעתה של המזמינה .נות השירותי מתחייב לפעול
בהתא לדרישות המזמינה ולספק את השינוי בדרישה .מובהר ,כי לא יהא בשינוי
כאמור כדי לשנות את התמורה לה יהיה זכאי נות השירותי.
 .4.4.3מובהר כי ההשתתפות המתנדבי מותנית בכ שכל מתנדב יעבור תדרי קצר
ויאפשר התקנת ציוד מתאי ברכבו .ונות השירותי מתחייב להתקשר במסגרת
מת השירותי על ידו א ורק ע מתנדבי אשר עברו תדרי כאמור.
.4.4.4

על מתנדב בצוות המתנדבי לעמוד בדרישות דמוגרפיות ,תחבורתיות ואחרות ,והכל
בהתא להגדרות שיינתנו לנות השירותי על ידי המזמינה.

.4.4.5

מובהר ,כי בגי תדרו המתנדבי כאמור לא תשל המזמינה כל תמורה ,וכי
התמורה שתשול לנות השירותי בגי השירותי כוללת ג את התמורה בגי
ביצוע התדרו כאמור.

 .4.5נות השירותי ידווח דיווח שוט 1ובזמ אמת על כל פעולותיו.
 .4.6נות השירותי ישתת 1בישיבות של המזמינה ו/או של המשרדי ו/או של כל גור אחר ,כפי
שיידרש לצור מת השירותי ובתדירות שתדרש לצור כ ,וכ ישת 1פעולה ע כל גור
כאמור ,על מנת לסייע בקשר ע יישו התכנית ,והכל ועל פי דרישת המזמינה מעת לעת.
 .4.7האמור בסעי 1זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,הנו מעיקרי ההסכ ,והפרתו תיחשב כהפרה
יסודית של ההסכ.
.5

אנשי הצוות
 .5.1לצור מת השירותי ,יכלול צוות העבודה של נות השירותי ,בכל עת ,אנשי מקצוע ,ככל
שידרש ,מעולי ובעלי נסיו במת שירותי מהסוג הדרוש על פי הסכ זה ,בהרכב ובמספר
כנדרש לביצוע התחייבויותיו של נות השירותי על פי הסכ זה באופ המיטבי.
 .5.2מבלי לגרוע מהאמור ,הצוות שיוקצה על ידי נות השירותי לצור ביצוע השירותי יכלול,
אנשי צוות כמפורט להל:
 .5.2.1רכז מתנדבי -בהיק 1של משרה מלאה; בעל ניסיו של  5שני משנת  2004ואיל
לפחות בגיוס ו/או ניהול ו/או הפעלת עובדי ו/או מתנדבי ו/או קבלני משנה;
 .5.2.2רכז מפעילי* בהיק 1של חצי משרה מלאה; בעל ניסיו של  5שני לפחות משנת
 2004ואיל בניהול ובקרה של גורמי חו) ,רצוי גורמי טכנולוגיי;
 .5.2.3ראש צוות -בהיק 1של משרה מלאה .בעל ניסיו של  2שני לפחות משנת 2001
ואיל בגיוס ו/או ניהול ו/או הפעלת  500עובדי ו/או מתנדבי ו/או קבלני משנה בו
זמנית במסגרת פרויקט אחד ,ובעל ניסיו בניהול פרויקט מורכב הכולל הפעלת צוות
וניהול עבודת מטה;
 .5.2.4שרותי מזכירות ותשלומי * בהיק 1של משרה מלאה;
 .5.3בנוס 1לאמור לעיל ,אחד מאנשי הצוות המפורטי בסעיפי  5.2.1*5.2.4לעיל יהיה בעל
ניסיו קוד בניהול ו/או בפיקוח על מערכת תשלומי בהיק 1של לפחות  500תשלומי
בחודש ,למש שנה אחת ברציפות.
 .5.4מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכ זה מובהר ,כי על אנשי הצוות מטע נות
השירותי להשתת 1באופ פעיל בכל שלבי מת השירותי לרבות נוכחות בישיבות ,ככל
שייקבעו ע"י המזמינה.
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 .5.5נות השירותי מתחייב להמשי ולהעסיק את כל אנשי הצוות שהוצעו על ידו בהצעת נות
השירותי למש כל תקופת ההסכ ,אלא א המזמינה אישרה לו מראש ובכתב אחרת.
למע הסר ספק ,החלפת כל אחד מאנשי הצוות ,מבלי שנתקבל אישורה בכתב ומראש של
המזמינה ,יהווה הפרה יסודית של ההסכ.
 .5.6המזמינה תהא רשאית להורות על החלפת כל אחד מאנשי צוות העבודה של נות השירותי
או על הרחקה ,באופ מיידי ,של כל אחד מאנשי צוות העבודה כאמור ,בכל עת ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי ,ומבלי שתישא בגי כ כל אחריות כלפי נות השירותי ו/או צוות עבודתו.
פעלה המזמינה כאמור בסעי 1זה ,מתחייב נות השירותי להעמיד איש צוות חלופי ,העומד
בכל התנאי המפורטי במכרז ביחס לאיש הצוות שהוחל ,1והכל בכפו 1לקבלת אישור
המזמינה מראש.
 .5.7מובהר כי על א 1האמור לעיל ,המזמינה תהא רשאית להורות לנות השירותי על שינויי
בהיק 1השירותי ,לרבות צמצו בהיק 1אנשי הצוות הנדרשי למת השירותי ,והכל
בהתא לשיקול דעתה הבלעדי.
 .5.8למע הסר ספק ,מוסכ כי בכל מקרה בו ישונה היק 1השירותי המבוקשי ,לרבות שינוי
בהיק 1אנשי הצוות הנדרשי כאמור ,לא תהיה לנות השירותי כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי המזמינה והוא מוותר ויתור מלא ,מוחלט וסופי כלפי המזמינה בדבר טענות
כאמור.
 .5.9האמור בסעי 1זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,הנו מעיקרי ההסכ ,והפרתו תיחשב כהפרה
יסודית של ההסכ.
.6

לוח זמני
 .6.1לוח הזמני המדויקי לביצוע השירותי ייקבע על ידי המזמינה.
 .6.2ידוע לנות השירותי ,כי לאור לוחות הזמני הקצרי העומדי לרשות המזמינה ולאור
מהות השירותי המוענקי על ידו קיימת חשיבות מיוחדת ורבה לעמידה בלוחות הזמני,
לביצוע השירותי ברציפות ולזמינותו של נות השירותי ושל צוות עובדיו לטובת המזמינה.
 .6.3נות השירותי יבצע את השרותי בקצב הראוי ,וינקוט בכל אות שיטות עבודה וישתמש
בצוות העבודה ובכלי אשר יבטיחו את מילוי כל התחייבויותיו בנוגע לשירותי על פי הסכ
זה ,במועד שנקבע לכ בלוח הזמני.
 .6.4היה והמזמינה לא שוכנעה כי האמצעי ,הכלי וצוות העבודה מטע נות השירותי
מספיקי ומתאימי למת השרותי בהתא ללוח הזמני ,רשאית היא לדרוש ממנו לשנות
או להוסי 1אמצעי ,כלי וכח אד עד להנחת דעתה.
 .6.5מבלי לגרוע מאחריותו של נות השירותי לעמידה בלוח הזמני כאמור ,יתריע נות
השירותי בפני המזמינה על כל עניי אשר עשוי להיות לו השלכה על לוח הזמני למת
השרותי ,ויבקש את הנחיותיה של המזמינה .המזמינה תיקבע ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
א להארי את לוח הזמני ,ואת אור תקופת ההארכה שתינת על ידה.
 .6.6איחור בלתי סביר במת השירותי יהווה הפרה יסודית של ההסכ ושל התחייבויות נות
השירותי על פיו.

.7

הוראות ושינויי
 .7.1נות השירותי לא יהיה רשאי להכניס כל שינוי בשירותי ,אלא לאחר אישורה המפורש
בכתב של המזמינה .הכניס נות השירותי שינויי שלא נדרשו בשרותי ,תהייה המזמינה
רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,שלא לשל בגי ביצוע של שינויי אלה.
 .7.2המזמינה רשאית להורות על כל שינוי בשירותי ,כול או מקצת ,ועל נות השירותי לבצע
כל שינוי כאמור.
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 .7.3היה נות השירותי סבור ,כי השינוי הנדרש על ידי המזמינה מחייב שינוי בלוחות הזמני על
פי הסכ זה ,יודיע על כ למזמינה בתו  10ימי ממועד קבלת הוראת השינויי .לא הודיע
נות השירותי כאמור ,לא יהיה השינוי כרו בהארכת לוח הזמני כאמור.
 .7.4כל הארכת לוח זמני בגי הוראת שינויי ,כאמור בסעי 1זה ,תקבע על ידי המזמינה בלבד,
על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .7.5הוראת שינויי ,כמפורט בסעי 1זה ,לא תחייבנה את המזמינה ,זולת א ניתנה בכתב,
כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה של המזמינה.
.8

תקופת ההסכ
 .8.1המזמינה תקבל מנות השירותי את השירותי ונות השירותי מתחייב להעניק למזמינה
את השירותי ,הכל כמפורט בהסכ זה ,לתקופה של  3שני )"תקופת ההסכ"(
 .8.2למזמינה תהא זכות הברירה )אופציה( להארי את תקופת ההסכ בשלוש תקופות נוספות,
בנות שנה כל אחת.
 .8.3על א 1האמור לעיל ,מובהר בזאת ,כי המזמינה תהיה רשאית להביא לסיומו של הסכ זה,
בהודעה מראש ובכתב שתימסר לנות השירותי  14ימי מראש ,וזאת מכל סיבה שהיא.
למע הסר ספק מובהר כי במקרה של סיו ההסכ כאמור בסעי 1זה ,לא יהיה זכאי נות
השירותי לכל פיצוי ו/או תשלו כלשהו ,מלבד התמורה בגי אנשי הצוות שהועסקו באישור
המזמינה עד לסיו ההסכ בפועל והוא מוותר מראש ומתחייב שלא להעלות כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה שהיא כנגד המזמינה בקשר ע סיו ההסכ.
 .8.4מובהר בזאת ,כי המזמינה תהא רשאית להורות ,מעת לעת ,על הפסקה זמנית במת
השירותי ו/או להורות על צמצו בהיק 1השירותי ,לרבות ביטול חלק מהשירותי
המפורטי במסמכי המכרז ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתא לצרכיה בניסוי נשוא
הסכ זה .הורתה החברה על הפסקה זמנית כאמור ,לא יהיה זכאי נות השירותי לתמורה
בגי התקופה שבה הופסק מת השירותי.

.9

התמורה
 .9.1בתמורה למילוי מלוא התחייבויותיו של נות השירותי ,ולמת השירותי לפי הסכ זה,
לשביעות רצונה של המזמינה ,תשל המזמינה לנות השירותי את הסכומי שהוצעו על ידי
נות השירותי במסגרת הצעת נות השירותי )להל" :התמורה"(.
 .9.2הסכומי שהוצעו על ידי נות השירותי במסגרת הצעת נות השירותי יוותרו קבועי ולא
ישתנו במש כל תקופת ההסכ ,דהיינו לתקופת של  3שני.
ככל שהמזמינה תבחר לממש את זכות הברירה המוקנת לה בסעי 8.2 1לעיל ולהארי את
תקופת ההסכ ,תתבצע הצמדה של הסכומי שהוצעו על ידי נות השירותי במסגרת הצעת
נות השירותי באופ שבו ייבדק ההפרש בי מדד הבסיס למדד העדכו ,והסכומי שהוצעו
על ידי נות השירותי כאמור יעודכנו בהתא )בי להגדלה ובי להקטנה(.
"מדד הבסיס" – ייחשב כמדד הידוע במועד האחרו להגשת הצעות למכרז.
"מדד העדכו" – המדד הידוע במועד שבו נכנסה לתוק 1הארכת ההסכ ע נות השירותי.
 .9.3מובהר ,כי ההצמדה כאמור תבוצע פע אחת בלבד בתחילת תקופת ההארכה הראשונה של
ההסכ ,וכי לאחר מכ הסכומי יוותרו קבועי לאור כל תקופות ההארכה.למע הסר ספק
מובהר ,כי התמורה כוללת בתוכה ג את מלוא התמורה בגי ההשתתפות נות השירותי
בישיבות צוות הפרויקט ,לרבות בישיבות המזמינה ו/או בישיבות של המשרדי ו/או
בישיבות של כל גור אחר ואת מלוא התמורה בגי העסקת אנשי הצוות ,ונות השירותי לא
יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלו נוס 1בגי השתתפותו בישיבות כאמור ו/או בגי העסקת
אנשי הצוות ,לרבות הוצאותיה.
 .9.4לסכומי לפי סעי 9.1 1יתווס 1מע"מ כדי ,כנגד המצאת חשבונית מס כדי.
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 .9.5על נות השירותי להגיש למזמינה דו"ח מפורט אחת לחודש ,ולא יאוחר מה* 10לכל חודש,
בגי החודש הקלנדרי שעבר ,לגבי אנשי הצוות שהועסקו על ידי נות השירותי ובגינ
מתבקש התשלו ולרבות חשבונית מס ,ובה פירוט התשלו המתבקש .התשלו יבוצע לאחר
אישור בכתב של נציג המזמינה כי אנשי הצוות הועסקו והעבודות בגינ מתבקש התשלו
בוצעו בפועל.
 .9.6בכפו 1לאישור החשבו שיוגש למזמינה על ידי נות השירותי ,תשל המזמינה לנות
השירותי את סכו החשבו ביו ה*  10או ה*  25לחודש ,המוקד מביניה ,ובתנאי שחלפו
 45יו מיו הגשת החשבו על ידי נות השירותי ,וכנגד קבלת חשבונית מס כדי .התארי
הקובע לצור הגשת החשבו הוא תארי חותמת כניסת החשבו לאיש הקשר האחראי על
ביצוע הניסוי מטע המזמינה .התמורה תשול לאחר ניכוי מס במקור כדי )אלא א ימציא
נות השירותי למזמינה אישור כדי בדבר פטור מניכוי במקור(.
 .9.7מוצהר ומובהר בזאת ,כי המזמינה לא תשא ולא תשל כל תשלו נוס 1מעבר לתשלו בו
היא מחויבת על פי הסכ זה לרבות הוצאות אש"ל ,הוצאות משרדיות ,צילומי ,טלפוני,
פקסי הוצאות כלליות ואחרות.
 .9.8למע הסר ספק ,מודגש בזה ,כי המזמינה תהא רשאית לקזז כנגד כל סכו המגיע לנות
השירותי הימנה ,כל סכו המגיע לה מאת נות השירותי על פי הסכ זה ו/או על פי כל
די ,לרבות מקדמות ו/או מפרעות.
.10

העדר יחסי עובד-מעביד
 .10.1מוסכ ,כי יחסי הצדדי על פי הסכ זה יסוד ביחסי נות * מקבל שירותי .בי הצדדי
לא יחולו יחסי עובד*מעביד ולא יהיו ביניה כל חובות וזכויות המקובלי בי מעביד לעובד.
 .10.2בעקבות היות נות השירותי עוסק בפני עצמו ,מאחר שברצו נות השירותי להישאר
עצמאי בניהול עסקיו ומאחר ובכפו 1לאמור בהסכ זה נות השירותי חופשי להתקשר ע
לקוחות אחרי למת שירותי על ידו ,נות השירותי מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה
הנובעת מיחסי עובד * מעביד בינו לבי המזמינה ומצהיר כי ידועה לו המשמעות המשפטית
והעובדתית הנובעת מויתור זה.
 .10.3נות השירותי מתחייב כי לא יתבע את המזמינה בעילה כלשהי שעניינה יחסי עובד*מעביד
בינו לבי המזמינה ו/או המדינה ,וכי א למרות התחייבותו יעשה כ ,או א תחולנה על
המזמינה הוצאות נוספות מעבר לאמור בהסכ זה ,הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד *
מעביד בי המזמינה לבי נות השירותי ו/או עובדיו ו/או המועסקי על ידו במהל תקופת
ההסכ על*פי הסכ זה* אזי ,יחויב נות השירותי לשפות את המזמינה לפי דרישתה
הראשונה לכ ,על כל הוצאה שתגר לה בגי או בקשר ע התביעה כאמור ,לרבות שכר
הוצאות משפט וטרחת עורכי*די.
 .10.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,היה ומסיבה כלשהי יקבע על ידי רשות מוסמכת ,לרבות על ידי
גו 1שיפוטי ,כי נות השירותי ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו הינו עובד של המזמינה ,או כי
הוא ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו זכאי לזכויות כשל עובד ,או א תחולנה על המזמינה
הוצאות נוספות מעבר לאמור בהסכ זה ,הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד*מעביד בינה
לבי נות השירותי ו/או מי עובדיו ו/או מי מטעמו במהל תקופת ההתקשרות על*פי הסכ
זה ,יחולו ההוראות הבאות:
 .10.4.1במקו התמורה ששולמה לנות השירותי מתחילת ההתקשרות שבי הצדדי
תבוא תמורה מופחתת )ברוטו( בשיעור של  40%מהתמורה ששולמה בפועל ,ויראו
את נות השירותי ,במקרה כזה ,כזכאי א ורק לתמורה המופחתת )ברוטו(
רטרואקטיבית ממועד תחילת ההתקשרות שבי הצדדי )קרי ,לתמורה בת 60%
מהתמורה אשר שולמה בפועל(.
 .10.4.2על נות השירותי יהיה להחזיר למזמינה כל סכו ששול ממועד תחילת
ההתקשרות ואשר שול מעל לתמורה המופחתת ,וזאת בצמוד למדד המחירי
לצרכ )לעניי סעי 1זה * מדד הבסיס :המדד הידוע במועד כל תשלו; המדד החדש:
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המדד הידוע במועד ההחזר בפועל( וע הפרשי ריבית חודשית צמודה בשיעור 4%
לשנה.
 .10.4.3מבלי לגורע מכל זכות העומדת לה ,המזמינה תהיה רשאית לקזז סכומי עודפי
אלה כנגד כל סכו שיגיע ממנה לנות השירותי או למי שיבוא מכוחו.
 .10.5נות השירותי בלבד יישא בכל התשלומי לה זכאי עובדיו ו/או מי מטעמו המועסקי
על ידו במת השירותי למזמינה ,ובכלל זה תשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי וכל תשלו
אחר נוס 1שחל או יחול על החברה המייעצת בגי העסקת עובדי ו/או עוזרי ותנאי
העסקת מתוק 1דיני העבודה במדינת ישראל ו/או דיני המדינה החלי על נות השירותי
במדינתו ,לרבות פיצויי פיטורי ,חופשה ,הפרשות לקופות גמל ,קרנות פנסיה ,דמי נסיעה,
הבראה ,החזרי הוצאות מכל סוג ,הודעה מוקדמת או פדיונה או בגי כל תנאי סוציאלי אחר
ותשלומי סוציאליי נוספי כקבוע בכל די.
 .10.6מובהר בזאת ,כי התמורה אשר תשול לנות השירותי על פי הסכ זה ,נקבעה על סמ
ההנחה ,המבוססת על האמור לעיל ,כי הינה כוללת את מלוא התשלומי לה זכאי ו/או יהא
זכאית נות השירותי על פי הסכ זה .נות השירותי הוא האחראי הבלעדי לביצוע כל
התשלומי וכל הניכויי שיש לעשות ע"פ כל די ,ועליו בלבד חלה האחריות לתשלו כל
התשלומי המנויי לעיל.
 .10.7מוסכ ומותנה כי אי בזכויותיה של המזמינה לפי הסכ זה ,לרבות זכויותיה לפקח ו/או
לבקר את השירותי הניתני על נות השירותי ,כדי ליצור יחסי עובד מעביד בי המזמינה
לבי נות השירותי ו/או מי מטעמו.
 .10.8האמור בסעי 1זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,הנו מעיקרי ההסכ ,והפרתו תיחשב כהפרה
יסודית של ההסכ.
.11

אחריות ושיפוי
 .11.1נות השירותי מתחייב לבצע את העבודות הכרוכות במת שירותיו בנאמנות וברמה
מקצועית גבוהה והוא יהיה האחראי הבלעדי לטיב השירותי המסופקי על ידו.
 .11.2אישור המזמינה לשירותי ,בכללות או בחלק ,אי בו כדי לשחרר את נות השירותי
מאחריותו המקצועית המלאה ,ואי באישור האמור כדי להטיל על המזמינה אחריות כלשהי
בקשר ע טיב השירותי.
 .11.3מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכ זה ו/או מכל די ,נות השירותי יהיה האחראי
הבלעדי לכל אבד ,פגיעה ,נזק או הפסד ככל שיגרמו למזמינה )לרבות למי מעובדיה( או לצד
ג' כלשהו תו כדי ו/או בקשר ע ביצוע השירותי על ידו ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל
כלשה של נות השירותי ו/או מי מטעמו ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של נות
השירותי לפי הסכ זה.
 .11.4מבלי לגרוע לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכ זה ו/או מכל די ,נות השירותי מתחייב
לשפות את המזמינה ,מיד ע דרישתה הראשונה ,בגי כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה
שתוגש נגד המזמינה בשל אובד ,פגיעה או נזק או הפסד כאמור בסעי 11.3 1לעיל ,וכ בגי כל
ההוצאות שהמזמינה נשאה בה או עלולה לשאת בה בקשר לכ כאמור )לרבות הוצאות
משפט ושכ"ט עו"ד( ,והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמינה על פי הסכ זה ו/או על פי כל די
לכל תרופה או סעד אחרי ובלבד שהמזמינה הודיעה לנות השירותי בהקד על קבלת
תביעה ואפשרה לו ליטול חלק בהגנה מפניה.
 .11.5אי באמור בסעי 1זה כדי לפטור את נות השירותי מהחובות החלות עליו בביצוע עבודתו על
פי כל די ,ואי לפרש את האמור בה כויתור של המזמינה על כל זכות או סעד המוקני לה
כדי.
 .11.6האמור בסעי 1זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,הנו מעיקרי ההסכ ,והפרתו תיחשב כהפרה
יסודית של ההסכ.
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.12

ביטוח
 .12.1מבלי לגרוע מאחריות נות השירותי על פי הסכ זה ועל פי כל די ,מתחייב נות השירותי
כי לפני תחילת מת השירותי על ידו ובמש כל תקופת ההסכ יהיו בידיו פוליסות ביטוח
תקפות שהוצאו על חשבונו ,על שמו ועל ש המזמינה ומדינת ישראל )משרד האוצר ומשרד
התחבורה והבטיחות בדרכי( ,הכל כמפורט באישור עריכת הביטוח המצור 1להסכ זה
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומ כנספח ג' )להל" :אישור עריכת הביטוח"(.
 .12.2ללא צור בכל דרישה מצד המזמינה ,מתחייב נות השירותי להמציא לידי המזמינה ,לפני
תחילת עבודתו ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתו על ידי המבטח.
 .12.3נות השירותי מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה
ומקדמי לתחילת ביצוע השירותי והמזמינה תהיה זכאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע
ההסכ כל עוד האישור האמור לא הומצא לה לפני מועד תחילת ביצוע השירותי.
 .12.4אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד ,כאמור בסעי 12.3 1לעיל ,לא תפגע בהתחייבויות
נות השירותי על*פי הסכ זה ,לרבות בכל הנוגע לתשלו פיצויי בגי אי עמידה בתנאי
ההסכ.
 .12.5המזמינה רשאית לבדוק את אישור הביטוח שיומצא ע"י נות השירותי כאמור בסעי12.3 1
לעיל ונות השירותי מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקו שיידרש על מנת להתאימו
להתחייבויותיו על פי סעי 1זה .נות השירותי מצהיר כי זכות הביקורת של המזמינה ביחס
לאישור הביטוח כאמור וזכותה של המזמינה להורות על תיקו ביטוחי נות השירותי
כמפורט לעיל ,אינה מטילה על המזמינה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל
הקשור לאישור הביטוח כאמור ,טיבו ,היקפו ותוקפו ואי בה לגרוע מכל חבות המוטלת על
נות השירותי על פי הסכ זה.
 .12.6נות השירותי מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ,לשל את דמי
הביטוח במלוא ובמועד ,ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצור ויהיו בתוק1
במש כל תקופת ההסכ.
למרות האמור לעיל ,נות השירותי מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית )סעי1 1
בטופס אישור עריכת הביטוח( תחודש ברצ 1למש כל תקופה שלנות השירותי קיימת
אחריות על פי כל די ,וזאת ג לאחר סיו מת השירותי.
לא יאוחר מ* 15יו לפני מועד תו כל תקופת ביטוח מתחייב נות השירותי להפקיד בידי
המזמינה אישור ביטוח חדש כאמור בסעי 12.3 1לעיל בגי הארכת תוקפו לשנה נוספת.
נות השירותי מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח במועדי הנקובי ,מדי כל שנת
ביטוח כל עוד הסכ זה תק 1וזאת א 1א תוקפו הפורמלי פג אול הוא ממשי להתקיי
בפועל.
בוטלו הביטוחי בטר פג תוק 1הסכ זה מסיבה כלשהי ונות השירותי לא המציא אישור
ביטוח אחר ,או לא חידש ביטוחי שהסתיימו ,תהיה המזמינה רשאית לבצע את הביטוחי
תחתיו ולשל את דמי הביטוח א לא ישלמ לדרישתה .המזמינה תהיה רשאית לנכות
תשלומי אלו מכל סכו שיגיע ממנה לנות השירותי בכל זמ שהוא או לגבות מנות
השירותי בכל דר אחרת.
 .12.7למע הסר ספק ,מוסכ בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט באישור עריכת הביטוח,
הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על נות השירותי שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו
לפי הסכ זה .על נות השירותי לבחו את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות
בהתא .נות השירותי מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה
כלפי המזמינה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריי כאמור.
 .12.8א לדעת נות השירותי יש צור בעריכת ביטוח נוס 1ו/או משלי לביטוחי נות השירותי
המפורטי באישור הביטוח ,מתחייב נות השירותי לערו ולקיי את הביטוח הנוס 1ו/או
המשלי כאמור .בכל ביטוח נוס 1או משלי לביטוחי נות השירותי כאמור ,יכלל סעי1
בדבר ויתור על זכות תחלו 1כלפי המזמינה ומדינת ישראל )משרד האוצר ומשרד התחבורה
והבטיחות בדרכי( )לעניי ביטוחי רכוש( וש המבוטח יורחב לכלול את המזמינה ומדינת
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ישראל )משרד האוצר ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכי( )לעניי ביטוחי חבויות( ,בכפו1
להרחבת "חבות צולבת".
 .12.9הפרת סעי 1זה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכ.
.13

בטחונות
 .13.1להבטחת מלוא התחייבויות נות השירותי בתקופת ההסכ על פי ההסכ ,מתחייב נות
השירותי להפקיד בידי המזמינה במעמד חתימת הסכ זה ,ערבות בנקאית אוטונומית,
בלתי מותנית ובלתי חוזרת לפקודת המזמינה ,בס ) 4 200,000מאתיי אל 1שקלי חדשי(
)"הערבות הבנקאית"( ,אשר תהיה בתוק 1עד  45ימי ממועד תו תקופת ההסכ ,לפי
הנוסח המופיע בנספח ד'.
 .13.2הערבות הבנקאית תושב לנות השירותי בתו ארבעי וחמישה ) (45ימי מתו תקופת
ההסכ ,לאחר ובכפו 1לכ שנות השירותי מילא את כל התחייבויותיו על פי הסכ זה.
 .13.3הערבות הבנקאית תהא ניתנת לחלוט על ידי הצגתה לבנק מבלי שהמזמינה תצטר להציג
לבנק כל מסמ ו/או ראיה כל שה נוספי ומבלי שהמזמינה תצטר לנמק החלטתה.
 .13.4למע הסר ספק יודגש ,כי סכו הערבות הבנקאית המפורט לעיל הינו להקלת הגבייה בלבד,
ובשו אופ לא אינו מהווה פיצויי מוסכמי מסוג כלשהו.
 .13.5מודגש ,כי הוראות סעי 1זה לעיל ה בגדר תנאי מהותיי בהסכ זה אשר הפרת איזו מה
תהווה הפרה יסודית.

.14

הבעלות בתוצרי העבודה ,במסמכי ובמידע
 .14.1כל מסמ ,לרבות עיבודי שוני ,צילומי ,העתקי ,חומרי ,מצגות ,תוכניות ,חישובי,
תרשימי ,וכל יתר תוצרי העבודה ,לרבות תוצרי הביניי וכיו"ב או מידע שיוכ על ידי נות
השירותי ו/או יתקבל אצל נות השירותי בקשר לשירותי )להל" :תוצרי העבודה" או
"המסמכי"( יהיו בבעלות המזמינה ויהוו רכושה הקנייני הבלעדי של המזמינה ויועברו
לחזקתה מיד ע דרישתה ,ולא תהיה לנות השירותי ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה
בנוגע לכ ו/או כל זכות עיכבו במסמכי; לעניי זה 'מסמ'* לרבות נתוני שנשמרו על מדיה
מגנטית ו/או על כל מדיה אחרת .מובהר בזאת כי ג מסמכי הנמצאי בידי צד ג' אחר
כלשהו ,שייכי למזמינה בלבד.
 .14.2מבלי לגרוע מהאמור ,נות השירותי מאשר ומתחייב בזה כי המזמינה תהיה זכאית לעשות
כל שימוש לפי שיקול דעתה במסמכי ובי היתר להעביר לכל גור שהוא וכל מטרה אחרת
ולרבות הכנסת שינויי במסמכי ו/או לעשות בה כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי
וזאת בלי צור לבקש רשות מנות השירותי ובלי שנות השירותי יהיה זכאי לכל תמורה
או תוספת תמורה בגי שימוש זה במסמכי.
מובהר כי בכל מקרה בו תבחר המזמינה להעביר ביצועו של הפרויקט ו/או חלקו ו/או כל
עבודה נוספת הקשורה בי במישרי ובי בעקיפי לביצוע הפרויקט ,נות השירותי מתחייב
לסייע כמיטב יכולתו לש העברת הפעילות ו/או הידע ו/או תוצרי העבודה כהגדרת בהסכ
זה ,לכל גור אחר בתו תקופה שלא תעלה על  14יו ,וזאת בהתא להוראותיה של
המזמינה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .14.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוצהר ומובהר בזאת כי למזמינה זכות בלעדית והיא תהיה בעלת
זכות היוצרי הבלעדית וזכויות אחרות מכל סוג שהוא ,בי זכויות קניי רוחני ובי רשיונות
שימוש ,סימני מסחר וכיוצ"ב המוקני על פי כל די בכל מסמ )לרבות פיסי או מדיה
מגנטית( או חוות דעת או נכס רוחני שייער על ידי נות השירותי או בהסתמ על ייעו)
שיינת על ידי נות השירותי ו/או על ידי ידי צדדי שלישיי בקשר ע הסכ זה .נות
השירותי מתחייב לנקוט בכל הפעולות כפי שיידרש על ידי המזמינה על מנת לרשו זכויות
כאמור על ש המזמינה ועל פי כל די.
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 .14.4ע סיו הסכ זה מכל סיבה שהיא ,ימסור נות השירותי למזמינה בתו  14יו ,את כל
האורגינלי ואת ההעתקי של כל המסמכי שברשותו והקשורי לשירותי ,בתוספת
הצהרה בכתב ,כי לא השאיר ברשותו או ברשות אד אחר מסמכי במקור או בהעתק .נות
השירותי לא יהא זכאי לשו תשלו מעבר לאמור בהסכ זה בעד השירותי האמורי
בסעי 1זה או בעד עדכו המסמכי.
 .14.5האמור בסעי 1זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,הנו מעיקרי ההסכ ,והפרתו תיחשב כהפרה
יסודית של ההסכ.
.15

שמירת סודיות
 .15.1נות השירותי מתחייב ,ללא הגבלה בזמ ,כי הוא ישמור בסוד ,וכי הוא לא יעביר בכל דר
שהיא ,לא יעניק בתמורה או שלא בתמורה ולא ימסור ,יפרס ,יגלה ,יעתיק או ישתמש שלא
בהקשר למת השירותי ולקיו התחייבויותיו לפי הסכ זה ,וכ שלא יביא לידיעת כל אד,
למעט המזמינה ,וכ למעט עובדי נות השירותי או מי מטעמו אשר הדבר דרוש לה לצור
מת השירותי בהתא להסכ זה ,כל ידיעה ,מידע ,מסמ )כהגדרתו בסעי 14.1 1לעיל( וכל
חומר אחר שהגיע או שיגיע אליו במלואו או בחלקו בקשר ע הסכ זה או בקשר ע מת
השירותי ,בי בטר ביצוע ההסכ ,בי במהלכו ובי לאחר ביצועו.
 .15.2מבלי לגרוע מהאמור בסעי 14 1לעיל ,מתחייב נות השירותי לחתו בעצמו ולהחתי כל מי
מטעמו שיש לו גישה למידע הקשור להסכ זה ,על מסמ שמירת סודיות ,נספח ב' להסכ
זה ,לפיו יתחייב ,ללא הגבלה בזמ ,כי הוא ישמור בסוד ,וכי הוא לא יעביר בכל דר שהיא,
לא יעניק בתמורה או שלא בתמורה ולא ימסור ,יפרס ,יגלה ,יעתיק או ישתמש שלא בהקשר
למת השירותי ולקיו התחייבויותיו לפי הסכ זה ,וכ שלא יביא לידיעת כל אד ,למעט
המזמינה ,עובדיה ומי מטעמה ,וכ למעט נות השירותי ,עובדיו ומי מטעמו אשר הדבר
דרוש לה לצור ביצוע ההסכ ,כל ידיעה ,מידע ,מסמ וכל חומר אחר שהגיע או שיגיע אליו
במלואו או בחלקו בקשר ע הסכ זה או בקשר ע מת השירותי ,בי בטר ביצוע
ההסכ ,בי במהלכו ובי לאחר ביצועו.
 .15.3האמור לעיל בסעי 1זה לא יחול לגבי מידע שהוא נחלת הכלל במועד החתימה על הסכ זה,
או שנהיה לנחלת הכלל לאחר מכ ,ובלבד שא נהיה המידע לנחלת הכלל לאחר מועד
החתימה על הסכ זה קרה הדבר שלא באמצעות נות השירותי או מי מטעמו ,במישרי או
בעקיפי ,במעשה או המחדל או על דר ההסכמה שבשתיקה .חובת ההוכחה ,כי מתקיימי
יסודות סעי 1זה תהא על נות השירותי.
 .15.4האמור בסעי 1זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,הנו מעיקרי ההסכ ,והפרתו תיחשב כהפרה
יסודית של ההסכ.

.16

הגנת הפרטיות ומאגר מידע
 .16.1כל עוד הסכ זה בתוק ,1כל פרטי המידע לגבי המתנדבי אשר יגיעו לידי נות השירותי
בדר כלשהי ,ובכלל זה כל הנתוני בנוגע להשתתפות בניסוי ו/או כתוצאה מהשתתפות,
מידע אישי וכיוצא באלו ,יישמרו במאגר מידע שיוחזק בידי נות השירותי ויהיה בבעלות
המזמינה )להל" :מאגר המידע"( .מאגר המידע ירש כדי ובתאו בי הצדדי ,כאשר
המזמינה ,תיחשב בכל עת כבעלי של מאגר המידע.
 .16.2רישומו של מאגר המידע יבוצע בפועל על ידי נות השירותי ועל חשבונו .המזמינה תשיב
לנות השירותי את אגרת הרישו ששולמה על ידו בפועל .נות נשירותי יישא בעצמו בכל
העלויות הכרוכות באחזקת מאגר המידע ובעמידה בדרישות כל די ביחס למאגר המידע,
והוא לא יהיה זכאי לכל תשלו נפרד ו/או נוס 1בגי התחייבותו זו.
 .16.3לאחר בחירת של המפעילי על ידי המזמינה ,יהיה אחראי נות השירותי ,בתיאו ע
המזמינה והמפעילי ,לרשו את המפעילי כמחזיקי נוספי במאגר המידע.
 .16.4נותו השירותי ימנה ,בתיאו ע המזמינה ,את אחד מאנשי הצוות להיות מנהל מאגר
המידע.
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 .16.5נות השירותי מתחייב בזאת לפעול ביחס למאגר המידע בהתא ועל*פי דרישות והוראות
כל די ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א ,1981-ובמיוחד הוראות החוק הנוגעות ל*
"בעלי" ו*"מחזיק" של מאגר מידע ,ונקיטת כל האמצעי הדרושי לש הגנה עליו.
 .16.6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במש תקופת הסכ זה )לרבות תקופת הארכה( נות
השירותי ידאג כי יקוימו לגבי מאגר המידע כל הוראות הדי .נות השירותי מאשר כי הוא
מכיר בכ שהמידע המרוכז והמידע שירוכז במאגר המידע )כולו או חלקו( הינו מידע רגיש
המוג על*ידי דיני הגנת הפרטיות בישראל ,ומתחייב לנהוג בו ככזה כפו 1לכל די .למע הסר
ספק מובהר ,כי חבות השיפוי כאמור בהסכ זה תחול ג ביחס להפרת הוראה זו וכ ביחס
לכל נזק שייגר למזמינה ו/או למי מטעמה כתוצאה מהעברת המידע שבמאגר המידע שלא
על*פי הוראות הסכ זה ו/או הוראות הדי.
 .16.7שימוש נות השירותי במאגר המידע ובכל מידע אחר אודות המתנדבי אשר הגיע לנות
השירותי בקשר ע הסכ זה יהיה א ורק שימוש הנדרש לצור מילוי התחייבויותיו של
נות השירותי על*פי הסכ זה.
 .16.8מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי נות השירותי ו/או מי מטעמו לא יעשו
כל שימוש בנתוני ובמידע שיהיו ברשותו בעקבות הסכ זה ,בי א נמסרו לו על*ידי
המתנדבי ובי א נמסרו לו על*ידי המזמינה ו/או המפעילי ,לרבות ,א מבלי לגרוע,
שימוש לצור ביצוע הצלבות כלשה או אימותי.
 .16.9נות השירותי לא יפנה לאיזה מהמתנדבי ולא יתיר לאחר לפנות ,לא בכתב ,לא בע"פ ולא
באמצעות משלוח מסרי אלקטרוניי לדואר אלקטרוני של מי מהתנדבי /או לטלפו שלו
ו/או לפקסימיליה שלו ו/או בכל דר אחרת ,אלא לצורכי מילוי התחייבויותיו לפי הסכ זה
והכל בהתא ובכפו 1למגבלות על*פי כל די ,ובכלל זה חוק התקשרות )בזק ושידורי(
)תיקו מס'  ,(40תשס"ח.2008-
 .16.10נות השירותי לא יעביר מידע ממאגר המידע לכל מאגר מידע אחר שיש בידו ו/או בידי צד
ג' ,או לכל אד או גו 1אחר ו/או יעשה כריית מידע ו/או הצלבה מהמידע שבמאגר המידע
שיש בידיו ביחס למתנדבי והמידע שבכל מאגר מידע אחר שיש בידו ו/או בידי צד ג' אשר
אינו ביחס למתנדבי.
 .16.11נות השירותי ידווח מעת לעת למזמינה ,על פי דרישתה ,על הצעדי אות הוא נוקט לצור
מילוי האמור לעיל ,ויאפשר לנציגי המזמינה לוודא ביצוע.
 .16.12מיד ע תו תקופת ההסכ או ביטולו ,מכל סיבה שהיא ,ימסור נות השירותי למזמינה,
ללא תמורה ,את כל מידע שיש בידו בקשר ע ו/או מתו מאגר המידע ו/או מידע ביחס
למתנדבי )לרבות מסמכי ,צילומי וכיוצא באלו על כל עותקיה ומידע המאוחס על גבי
מדיה מגנטית ,אופטית או אחרת( וישמיד את כל העותקי )בכל סוג מדיה( ככל שיהיו בידו
עותקי הנוגעי למידע כאמור.
 .16.13מובהר בזאת ,כי לאחר סיו תוקפו של ההסכ מכל עילה שהיא ו/או סיומו של הניסוי נות
השירותי לא יהיה רשאי לכלול את המתנדב הנ"ל בכל מאגר אשר בבעלותו ו/או בהחזקתו.
 .16.14אי באמור בסעי 1זה או בכל מקו אחר בהסכ זה כדי לפגוע בכל זכות העומדת למזמינה
ו/או למתנדבי לפי דיני הגנת הפרטיות בישראל.
 .16.15מוסכ ומוצהר כי הפרת סעי 1זה תחשב כהפרה יסודית.
.17

הימנעות מניגוד ענייני
 .17.1נות השירותי מצהיר ,כי הוא אינו נמצא במצב של ניגוד ענייני * במישרי או בעקיפי *
לרבות ניגוד ענייני אישי ,מקצועי או עסקי ,בינו לבי המזמינה ,והוא מתחייב להימנע
מלגרו לכ או להימצא במצב בו הוא או פעולותיו ,יעמדו בסתירה להתחייבויותיו על פי
הסכ זה .בכל מקרה ,מתחייב נות השירותי להודיע למזמינה מיד ע היוודע לו ,כי הוא
נמצא במצב של ניגוד ענייני כאמור.
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 .17.2מבלי לפגוע בדברי האמורי לעיל ,איש צוות )לרבות מנהל הפרויקט וראש צוות( שיימצא
במצב של ניגוד ענייני ,אשר לא נחזה מראש ,יוחל 1באישור המזמינה באיש צוות אחר בעל
כישורי דומי ,בתו  14יו מיו שנודע על קיומו של ניגוד הענייני.
 .17.3האמור בסעי 1זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,הנו מעיקרי ההסכ ,והפרתו תיחשב כהפרה
יסודית של ההסכ.
.18

הסבת ההסכ
 .18.1נות השירותי אינו רשאי להסב לאחר את ההסכ ,או כל חלק ממנו ,וכ אי הוא רשאי
להעביר או להמחות או לשעבד או למשכ לאחר כל זכות או חובה לפי הסכ זה ,לרבות זכות
לכספי העשויי להגיע לו לפי ההסכ ,אלא בהסכמת המזמינה לכ בכתב ומראש.
 .18.2נות השירותי אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותי ,כול או מקצת ,אלא
בהסכמת המזמינה לכ בכתב ומראש.
 .18.3מבלי לגרוע מ האמור בסעיפי  18.1ו* 18.2לעיל ,העביר נות השירותי את זכויותיו או
חובותיו על פי הסכ זה ,או מסר ביצוע השירותי ,כול או מקצת ,לאחר ,ימשי נות
השירותי לשאת באחריות המלאה להתחייבויות המוטלות עליו כלפי המזמינה על פי הסכ
זה.
 .18.4המזמינה תהא רשאית להסב את זכויותיה וחובותיה על פי הסכ זה לכל גו 1ממשלתי אחר
ו/או גו 1בשליטת מדינת ישראל ו/או לכל גו 1אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובכפו 1לכ
שזכויותיו של נות השירותי לפי הסכ זה לא תפגענה.

.19

הפרות יסודיות
 .19.1הפר נות השירותי את ההסכ בהפרה יסודית ו/או הפר את ההסכ בהפרה שאינה יסודית
ולא תיק את ההפרה בתו  5ימי עבודה ממועד דרישתה בכתב של המזמינה ,תהיה רשאית
המזמינה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לנקוט באחד או יותר מהאמצעי שיפורטו להל ,וזאת
מבלי לגרו לפקיעתו של ההסכ:
 .19.1.1להפסיק מיידית ,דר קבע או באופ ארעי ,את המש מת השירותי ,כול או
חלק;
 .19.1.2להחלי 1את נות השירותי בנות שירותי אחר על מנת להשלי את השירותי,
דר קבע או באופ ארעי;
 .19.1.3המזמינה תהא זכאית לגבות מאת נות השירותי את הוצאותיה במקרי האמורי
לעיל בתוספת הוצאות מנהליות בשיעור  15%כולל מע"מ.
למע הסר ספק ,מוצהר בזאת ,כי פעולת המזמינה על פי סעי 1זה אינה מביאה את ההסכ
לידי גמר ואינה משחררת את נות השירותי מהתחייבויותיו על פי הסכ זה.
 .19.2מבלי לגרוע מ האמור ,ובנוס 1לאמור בסעי 19.1 1לעיל ,תהא המזמינה רשאית ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לבטל הסכ זה מיד ,במלואו או בחלקו ,ע"י מת הודעה בכתב לנות
השירותי ,ללא צור במת התראה כלשהי ומבלי שתחוייב בתשלו פיצוי כלשהו ,וזאת
מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוס 1שיעמוד לזכותה ,בקרות אחד מהמקרי הבאי:
 .19.2.1הפרה יסודית של ההסכ ע"י נות השירותי ו/או הפרה שאינה יסודית שלא תוקנה
תו המועד שנקבע לכ על ידי המזמינה;
 .19.2.2נות השירותי ו/או מי ממנהליו ו/או מי מאנשי הצוות המועסקי על ידי נות
השירותי במת השירותי נחשד בביצוע עבירה שיש עמה קלו;
 .19.2.3הוגשה כנגד נות השירותי או על ידו בקשה לפירוק או בקשה להסדר ע נושיו או
בקשה לפשיטת רגל;
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 .19.2.4הוטל עיקול על רכוש של נות השירותי ו/או על כספי המגיעי לנות השירותי
מהמזמינה והמוחזקי ע"י המזמינה והעיקול לא הוסר תו  14יו.
.20

נציגי המזמינה
 .20.1נציג המזמינה לצור ביצוע הסכ זה הינו מר ניצ יוצר ו/או מי שימונה במקומו ו/או מטעמו
ו/או כממלא מקומו על*ידי המזמינה.
 .20.2המזמינה תהיה רשאית להחלי 1את נציגה בכל עת וזאת בדר של הודעה לנות השירותי.
 .20.3למע הסר ספק ,נציג המזמינה אינו מוסמ לשנות מתנאי הסכ זה ,ולרבות שינוי שיהיה בו
כדי לחייב את המזמינה בחיובי כספיי נוספי מעבר למפורט בסעי 9 1לעיל; כל שינוי
בהסכ ייעשה א ורק בהתא לאמור  20.2להל.
 .20.4נציג המזמינה יהיה רשאי להיכנס לכל מקו בו מתנהלת פעילות כלשהי הקשורה או הכרוכה
במת השירותי ,להשתת 1בכל פעולה הקשורה או הכרוכה בביצועו וכ יהיה זכאי נציג
המזמינה לעיי בכל מסמ ולקבל כל מסמ וכל מידע הקשור או הכרו במת שירותי נות
השירותי.

.21

שונות
 .21.1אי-אכיפה אינה פוגעת בזכויות .אי*אכיפה של צד להסכ זה את זכויותיו אי משמעותה
ויתור על זכויות כאמור או על הזכות לתבוע )לרבות אכיפה( בגי הפרת ,והיא לא תמנע
אכיפה של הוראות הסכ זה לבקשת אותו צד במועד מאוחר יותר או בגי הפרה אחרת של
ההסכ.
 .21.2תיקו ההסכ ושינויו .כל תיקו להסכ זה או שינויו ייעשו בכתב ,חתו על*ידי מורשי
החתימה של הצדדי להסכ זה.
 .21.3הסכ מבטל וממצה .הסכ זה ,הסכמי נלווי לו ומסמכי אחרי בי הצדדי שתאריכ
כתארי הסכ זה ,מהווי את כלל הסכמת הצדדי וה מבטלי כל הסכ קוד וכל
הסכמה קודמת ,בי בכתב ובי בעל*פה ,בי הצדדי בענייני נשוא הסכ זה.
 .21.4סמכות מקומית .כל עניי הנוגע להסכ זה יידו א ורק בבתי המשפט המוסמכי של העיר
תל*אביב*יפו בלבד.
 .21.5תנאי מתלה .הסכ זה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי אחרו מורשי החתימה של
המזמינה.

.22

כתובות הצדדי ומשלוח הודעות
 .22.1כתובות הצדדי לצור הסכ זה ה כדלקמ:
כביש חוצה ישראל בע"מ בע"מ,
המזמינה:
רחוב יגאל אלו  65תל אביב 67443
טלפו –  , 03*6255888פקס – ;03*6255887
נות
השירותי:

___________________________________
___________________________________
___________________________________

 .22.2הודעות בקשר להסכ זה תשלחנה בדואר רשו או בפקסימיליה או בדוא"ל או תימסרנה
ביד ,על פי מעני הצדדי הנקובי לעיל ,ויראו כל הודעה כאילו התקבלה במועדי הבאי:
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יו אחד לאחר מועד מסירתה ,א נמסרה ביד; יו אחד לאחר מועד שיגורה כנגד אישור
משלוח ,א שוגרה בפקסימיליה; במועד פתיחתה על ידי הנמע ,א שוגרה בדוא"ל; או ע
חלו 7 1ימי מהמועד בו נמסרה למשלוח ,א נשלחה בדואר רשו.
 .22.3לכל צד שמורה הזכות ,בהודעה בכתב שתימסר לפי הוראות סעי 1זה ,לשנות את כתובתו ואת
הכתובת למשלוח העתקי שבהסכ זה.

ולראיה באו הצדדי על החתו:

__________________
כביש חוצה ישראל בע"מ

____________________
נות השירותי
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נספח א'
הצעת נות השירותי
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נספח ב'
לכבוד:
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
הנדו :התחייבות לשמירת סודיות
אני/ו הח"מ ,____________________ ,ת.ז/.ח.פ/.ע.מ , _____________ .מצהיר/י בזאת כלפי
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ )להל * "חוצה ישראל( ,כי ידוע לי שלצור ביצוע תפקידי/נו כנותני
שירותי ניהול ,ייעו) וליווי לעריכת של הניסוי )להל * "השירותי"( ,ייחש 1בפני/נו ו/או יגיע לידיעתי/נו
מידע של חוצה ישראל ,וכי ידוע לי/נו כי המידע הינו נכס מנכסיה העיקריי והחיוניי ביותר של חוצה
ישראל ,לפי העניי.
בכתב התחייבות זה ,המונח "מידע" משמעו * כל מידע וכל נתו על חוצה ישראל ו/או בקשר אליה ו/או
בקשר לניסוי ו/או הקשור בלקוחותיה ו/או בעובדיה ו/או בצדדי שלישיי עמ מצויה חוצה ישראל
בקשרי עסקיי או אחרי ,לרבות כל מידע הקשור בעסקי חוצה ישראל ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור מסמכי ו/או מאגרי מידע ו/או תוכנות מחשב ו/או נוסחאות ו/או רעיונות ו/או תוכניות עסקיות
ו/או דו"חות ,והכל בכל מדיה שהיא ,בי בכתב בי בעל*פה ובי במדיה מגנטית או אופטית או בכל דר
אחרת ,ולמעט מידע שהינו נגיש ופתוח לעיו הציבור.
לפיכ אני/ו מצהיר/י ומתחייב/י כלפי נתיבי איילו כדלקמ:
.1

לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או להעביר ,במישרי או בעקיפי ,לכל אד ו/או גו 1כלשהו,
לרבות עובדי חוצה ישראל ,שהמידע אינו נחו) לה לצור מילוי תפקיד ,כל מידע אשר הגיע ו/או
יגיע לרשותי/נו בעל*פה ,בכתב ו/או בכל צורה ו/או בכל מדיה אחרת ,במסגרת ביצוע תפקידי/נו
ומת השירותי ,בי במישרי או בעקיפי ,לרבות מידע שנוצר על*ידי/נו ו/או מידע שהגיע לידי/נו
מאחרי הקשורי במישרי או בעקיפי לחוצה ישראל.

.2

לא למסור ו/או להעביר ,במישרי או בעקיפי ,לכל אד ו/או גו 1כלשהו ,חומר ,מסמ ,דיסקט ו/או
מידע ,כהגדרתו לעיל ,ולא לעשות ,במישרי או בעקיפי ,כל שימוש במידע ,כולו או מקצתו ,לרבות
שכפול ,ייצור ,מכירה ,העברה ,הפצה ,שינוי ,העתקה ו/או חיקוי ,למעט שימוש הנדרש לצור ביצוע
תפקידי/נו ומת השירותי ,בהסכמת חוצה ישראל ,ולטובתה בלבד.

.3

למסור לחוצה ישראל ,כל חומר ו/או מידע שיימצא ברשותי/נו ו/או בשליטתי/נו ,הקשור לביצוע
תפקידי/נו ולמת השירותי ו/או שנוצר במהל ביצוע תפקידי/נו ומת השירותי ,מייד ע
דרישתה הראשונה של חוצה ישראל ,וכ בכל מקרה של סיו תפקידי/נו ,ובלא קשר לסיבת סיו
תפקידי/נו כאמור ,וזאת מיד ע מת הודעה בדבר סיו תפקידי .א וככל שתינת הסכמת חוצה
ישראל ,מראש ובכתב ,לייצור עותקי מ המידע ,אזי ,אני/נו מתחייב/י להשיב לחוצה ישראל ג
כל עותק כאמור או ,בהתא להנחיות חוצה ישראל ,להשמיד/לגרוס את כל העותקי שיהיו מצויי
ברשותי/נו ,מיד ע דרישתה הראשונה של חוצה ישראל.

.4

אני/נו מודע/י לכ שהפרת התחייבויותיי/נו על*פי כתב התחייבות זה ,או חלק מה ,עלולה לגרו
לחוצה ישראל ו/או לגופי הקשורי בה ,נזקי חמורי ביותר ובלתי הפיכי אשר פיצוי כספי לא
יהווה תרופה וסעד נאות לה ,ולפיכ אני/נו מסכי כי חוצה ישראל תהיה זכאית ,במקרה של
הפרת איזו מהתחייבויותיי/נו על*פי כתב התחייבות זה ,לבקש מבית משפט מוסמ להוציא נגדי/נו
צו מניעה זמני ו/או צווי אחרי במטרה למנוע ו/או להפסיק את ההפרה.

.5

מבלי לגרוע מ האמור לעיל ,אני/נו מתחייב/י לפצות ולשפות את חוצה ישראל בגי כל נזק שייגר
לה או לגופי קשורי בה ,לרבות הפסד ו/או פגיעה במוניטי כתוצאה מהפרת איזו
מהתחייבויותיי/נו על*פי כתב התחייבות זה ,וזאת בנוס 1לזכותה לנקוט כנגדי בצעדי משפטיי
על*פי כל די .בנוס ,1הנני/ו מתחייב/י כי במידה ואפר/נפר הוראה מהוראות כתב התחייבות זה
אשיב/נשיב לחוצה ישראל כל סכו שקיבלתי/נו ,א וככל שאקבל/נקבל ,בגי ביצוע תפקידי.
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.6

ידוע לי/נו כי המידע או חלקו מהווה מידע המוג במסגרת חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א *  ,1981וכי
הפרת איזו מההתחייבויות על*פי כתב התחייבות זה עלולה להוות הפרה של הוראות החוק הנ"ל.

.7

א אדרש/נידרש מכוח חובה שבדי להציג את המידע בפני צד ג' כלשהו ,אני/ו מתחייב/י לטעו
לחסיו ,וכ מתחייב/י להודיע לחוצה ישראל על קבלת דרישה כאמור ,מיד ע קבלתה ,על מנת
שיהיה בידיה לטעו כנגד מסירת המידע.

.8

ידוע לי/נו ,כי התחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה אינ גורעות מתחולת כל די וה בלתי
הדירות ואינ מוגבלת בזמ ,וה תעמודנה בתוקפ בכל עת ממועד חתימת כתב התחייבות זה ואיל,
ובכלל זה א 1לאחר סיו ביצוע תפקידי/נו ,מכל סיבה שהיא.

.9

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ידוע לי/נו כי התחייבותי/נו כאמור בכתב התחייבות זה הנ מעיקרי
ההתקשרות שביני/נו לבי חוצה ישראל ,וכי במקרה של הפרת התחייבותי/נו לפי כתב התחייבות זה
תחשב כהפרה יסודית של ההתקשרות שביני/נו לבי חוצה ישראל.

.10

סמכות השיפוט ביחס לכתב התחייבות זה תהייה נתונה לבתי המשפט המוסמכי בעיר תל אביב*
יפו בלבד.
ולראייה באתי/באנו על החתו:
תארי:

______________________

ש:

______________________

ת.ז/.ח.פ.

______________________

חתימה:

______________________
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נספח ג'

אישור עריכת ביטוח
תארי________ :
לכבוד
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
)להל " :חוצה ישראל"(
א.ג.נ,.
הנדו :אישור קיו פוליסות ביטוח – בקשר ע הסכ מס' 297/95/11
שנחת ביניכ ובי ____________________ )להל" :נות
השירותי"( למת שירותי ניהול ,ייעו וליווי של ניסוי לבחינת
השפעת תמריצי שוני על מאפייני הנסיעה )להל "השירותי"(

הננו מתכבדי לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על ש נות השירותי לתקופה מיו
___________ עד ליו __________ )להל "תקופת הביטוח"( בכל הקשור בשירותי עפ"י ההסכ.
אנו מאשרי שהיק 1הכיסוי הנית על פי הפוליסות בכפו 1לאמור להל אינו נופל מהכיסוי הנית על פי
נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת  2011או נוסח מאוחר יותר המחלי 1את תנאי "ביט" מהדורת
 .2011ביחס ל"אחריות מקצועית" היק 1הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעי 1 1להל.
 .1ביטוח אחריות מקצועית ,לכיסוי חבותו המקצועית עפ"י די של נות השירותי ביחס להתחייבויותיו
על פי ההסכ הנדו .בגבול אחריות של  ) 4 1,000,000מליו שקלי חדשי( לאירוע ובמצטבר לתקופת
ביטוח שנתית.
הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס להפרת זכויות יוצרי ,הפרת זכויות פרט
) ,(Personal Injuryלרבות פגיעה בפרטיות ,דיבה ולשו הרע ,אובד מסמכי ,חריגה מסמכות
שנעשתה בתו לב ,מעשה במתכוו ,מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי נות השירותי ,אובד
השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו עקב מקרה ביטוח מכוסה.
הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול כמבוטח נוס 1את חוצה ישראל ומדינת ישראל )משרד האוצר
ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכי( בגי חבותה כמזמי העבודה בכל הנובע מפעולותיו של נות
השירותי והבאי מטעמו וזאת מבלי לגרוע מחבות נות השירותי כלפי חוצה ישראל ,בכפו 1לסעי1
אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נער בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הביטוח כולל מועד רטרואקטיבי שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי נות השירותי.
כ כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת  6חודשי לפחות ביחס לתביעות הנובעות
מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדו וזאת א פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא.
 .2ביטוח אחריות מעבידי ,לכיסוי חבות נות השירותי ,עפ"י פקודת הנזיקי )נוסח חדש( וחוק
האחריות למוצרי פגומי תש"* ,1980כלפי עובדיו בגבול אחריות של ) 4 20,000,000עשרי מיליו
שקלי חדשי( לעובד אחד ,לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח על פי הפוליסה אינו
כולל כל הגבלה ביחס לימי ו/או לשעות עבודה ,קבלני משנה ועובדיה היה ויחשבו למי מעובדי נות
השירותי.
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הביטוח יורחב לשפות את חוצה ישראל ומדינת ישראל )משרד האוצר ומשרד התחבורה והבטיחות
בדרכי( היה ונטע לעניי מקרה ביטוח כלשהו כי ה נושאי בחובות מעביד כלשה ו/או באחריות
שילוחית כלפי מי מעובדי נות השירותי.
 .3ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,בגי חבות נות השירותי על פי די לכל פגיעה או נזק שייגרמו לגופו
ו/או רכושו של כל אד ו/או גו 1משפטי ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות לחוצה ישראל ,עובדיה
מנהליה והבאי מטעמ ,בגבול אחריות של ) 4 2,000,000שני מיליו שקלי חדשי( למקרה
ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לחבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי
הרמה ,פריקה ,טעינה ,מתקני סניטריי פגומי ,הרעלה ,חבות בגי וכלפי קבלני ,קבלני משנה
ועובדיה ,כל דבר מזיק במאכל או במשקה ,שביתה והשבתה וכ תביעות תחלו 1מצד המוסד לביטוח
לאומי..
הביטוח יורחב לשפות את חוצה ישראל ומדינת ישראל )משרד האוצר ומשרד התחבורה והבטיחות
בדרכי( בגי אחריותה למעשי ו/או מחדלי נות השירותי והבאי מטעמו וזאת בכפו 1לסעי 1אחריות
צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נער בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
תנאי כלליי:
 .1הפרה כלשהיא של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י נות השירותי אינה מהווה עילה לדחיית
חבות כלפי חוצה ישראל ו/או מדינת ישראל )משרד האוצר ומשרד התחבורה והבטיחות
בדרכי(.
 .2הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינ קודמות לכל ביטוח אשר נער על ידי חוצה ישראל
ואנו מוותרי על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתו 1ביטוחי חוצה ישראל ועל זכות שיבוב כלפי
חוצה ישראל ,עובדיה מנהליה והבאי מטעמ.
 .3כמו כ אנו מתחייבי שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה ,אלא א
תימסר הודעה כתובה בדואר רשו לידי חוצה ישראל לפחות  60יו מראש.
 .4הביטוחי המפורטי לעיל כוללי סעי 1מפורש בדבר ויתור המבטח על זכותו לתחלו 1כלפי
חוצה ישראל ו/או מדינת ישראל )משרד האוצר ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכי( ,ובלבד
שהויתור על תחלו 1כאמור לא יחול לטובת מי שגר לנזק בזדו.
 .5ידוע לנו כי נות השירותי בלבד אחראי לתשלו הפרמיות וסכומי ההשתתפות העצמית
בביטוחי המפורטי לעיל.
 .6פירוט מספרי הפוליסות:
ביטוח אחריות מקצועית______________________ :
ביטוח אחריות מעבידי______________________ :
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי______________________ :

_____________
)חתימת המבטח(

_____________
)חותמת המבטח(

_____________
)ש החות(

_____________
)תפקיד החות(
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נספח ד'
נוסח ערבות בנקאית
תארי_________ :
לכבוד
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
א.ג.נ,
הנדו :ערבות מס' ____________
לבקשת ___________________ )להל" :נות השירותי"( אנו ערבי בזה כלפיכ לסילוק כל סכו
עד לס  200,000ש"ח )במילי :מאתיי אל 1שקלי חדשי( בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להל
)להל" :סכו הערבות"( ,שתדרשו מאת נות השירותי בקשר ע מילוי התחייבויות נות השירותי על
פי הסכ שנחת ביניכ לבי נות השירותי למת שירותי ניהול ,ייעו) וליווי של ניסוי לבחינת השפעת
תמריצי שוני על מאפייני הנסיעה.
לצרכי ערבות זו:
המונח "מדד" משמעו מדד המחירי לצרכ )כולל פירות וירקות( כפי שהוא מפורס על*ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.
"מדד הבסיס" * המדד הידוע במועד כניסתו לתוק 1של ההסכ ביניכ לבי נות השירותי.
"מדד התשלו" * המדד הידוע האחרו במועד ביצועו של תשלו בפועל לפי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה יחושבו באופ הבא :א יתברר במועד ביצוע תשלו כלשהו על*פי כתב ערבות זה כי מדד
התשלו עלה לעומת מדד הבסיס ,אזי יחושב סכו הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית מדד
התשלו ביחס למדד הבסיס .למניעת ספק ,א יתברר כי מדד התשלו שווה למדד הבסיס או נמו ממנו,
אזי לא יחול כל שינוי בסכו הערבות המקורי.
אנו מתחייבי לשל לכ כל סכו או סכומי עד לסכו הערבות הנ"ל ,תו  7ימי מיו דרישתכ
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכ לבסס את דרישתכ או לדרוש את הסכו תחילה מאת
נות השירותי.
ערבות זו הינה אוטונומית ,בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צור להוכיח את
דרישתכ על פיה בהלי משפטי ,או באופ אחר ,ולא תהיו חייבי להגיש תחילה ,לש קבלת תשלו על
פיה ,תביעה משפטית נגד נות השירותי ,ו/או לדרוש תחילה תשלו מאת נות השירותי.
אנו מסכימי ,כי חילוט חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה ליתרת הסכו שלא חולט.
ערבות זו תעמוד בתוקפה ג כלפי מי שיבוא בנעליכ ,בי כנמחה ובי בכל דר אחרת.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו _______________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו לאחר התארי הנ"ל לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או העברה.
בכבוד רב,
____________
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טיוטת בקשה לקבלת מידע ) (RFI
)מסמ ג'(

מסמ ג'
טיוטא
בקשה לקבלת מידע ) (RFI
אודות מער למעקב אחר נסועה וחיוב/זיכוי על פי מאפייני הנסועה

רקע
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ )להל  "המזמינה"( מתכוונת לערו ניסוי שבמסגרתו יתבצע
ניטור נסועת כלי רכב .כלי הרכב שיבחרו לצור הניסוי יבחרו מתו קבוצת משקי בית שיתנדבו
להשתת בניסוי .הניטור יכלול את צבירת נתוני הנסועה הבאי :מקו ,אור ,ומועד הנסיעה.
במסגרת הניסוי תתבצע השוואה של מאפייני הנסועה בשני מצבי :ע תמריצי שוני )לרבות
תמריצי כספיי( ובלעדיה ,כאשר התמריצי השוני יכוונו לעודד נהיגה סביבתית וחברתית.
הניסוי ינטר נסיעות בכל האר".
הניסוי ייער באמצעות גורמי מהסקטור הפרטי שייבחרו על ידי המזמינה )להל –
"המפעילי"( .במסגרת המטלות שיוטלו עליה המפעילי יתקינו ברכבי המתנדבי ציוד
טכנולוגי מתאי ויאספו נתוני אודות נסועת המתנדבי.
הניסוי ינוהל וילווה על ידי חברת ניהול אשר נבחרה על ידי המזמינה לש כ.
בחירת המפעילי תבוצע על ידי המזמינה בכל דר שתבחר המזמינה ,לרבות בדר של מכרז,
הליכי תחרותיי אחרי ו/או כל התקשרות אחרת ,הכול לפי שיקול דעתה של המזמינה ובכפו
לכל די .לש כ ,מבקשת המזמינה לקבל ,לפני תחילת הלי בחירת המפעילי ,מידע אודות
המערכות ,התהליכי והשיקולי שיש להפעיל בקשר ע בחירת המפעילי ומהל הניסוי.
מבלי לגרוע מהאמור ,המזמינה שומרת את הזכות לפנות על פי שיקול דעתה הבלעדי בעקבות
המידע שיימסר במהל פניה זו ,למי מהגורמי שהשתתפו בהלי זה לצור התקשרות עמ
בהסכ ,וזאת מתו מטרה להבטיח בניסוי ייצוג למגוו של פתרונות טכנולוגיי אפשריי,
והכול בהתא לכל די  .למע הסר ספק מובהר ,כי שיקול הדעת ביחס למגוו הנדרש של
הטכנולוגיות השונות כאמור ,א בכלל ,הנו של המזמינה בלבד ,כי אי באמור לעיל כדי לחייב
את המזמינה למגוו מינימאלי כלשהו ו/או בכלל ביחס לטכנולוגיות כאמור ובעצ הגשת המענה
על יד לפניה זו ,מוותרי בזאת הפוני על כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי המזמינה ו/או מי
מטעמה בקשר לאמור לעיל.
מטרות הניסוי
.1

בחינת היכולת לביצוע מעקב אפקטיבי אחר נסועה ,לרבות בחינת היכולת לזיהוי תקלות,
ניתוקי וכיו"ב בזמ אמת ו/או בכלל ,ובכלל זה א בחינת נכונות ואפקטיביות מתכונת
ההפעלה על ידי מפעילי מהסקטור הפרטי;

.2

לימוד השפעת התמריצי השוני ,לרבות הכספיי ,על הרגלי הנסיעה.

למע הסר ספק ,מובהר כי מענה לפניה לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז ,א וככל שייער מכרז
כאמור ,וכי עצ המענה לפניה זו לא יחייב את המשיב להשתת במכרז א ייער.
עוד יודגש ,כי בקשה זו מהווה שלב ראשוני בלבד של איסו מידע ואי בה משו התחייבות
להמשי ולפעול בהלי מכרזי או בכל אופ אחר.

יודגש כי בהלי המכרז/התחרות ככל שיתקיי בעתיד ,עורכי המכרז יהיו רשאי לשנות או
להוסי תנאי ודרישות הכול לפי שיקול דעת ועל פי כל די.
המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל גור ,בי א ענה לפניה ובי א לאו ,בבקשה
לבירורי ולקבלת מידע נוס בכתב או בע"פ ככל שיידרש וכ להארי את המועד להגשת המענה
שנקבע במסמ זה.
עיקרי הניסוי
מש תקופת הניסוי המשוערת הינה שנתיי.
כל אחד מהמפעילי שייבחרו להשתת בניסוי יית שרות ל  500 – 300כלי רכב של מתנדבי
שייבחרו לקחת חלק בניסוי .מובהר ,כי כוונת המזמינה היא כי כל כלי הרכב המצויי במשק
הבית של מתנדבי הלוקחי חלק בניסוי יהיו חייבי להשתת בו.
המתנדבי יבחרו על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה על פי קריטריוני שוני ,ובתהלי שיקבע על
ידי המזמינה ,וזאת על מנת להבטיח התאמה של המתנדבי שייבחרו.
התמורה שתשול למפעילי תכלול תשלו חד פעמי בגי התקנת המערכת ברכבו של המתנדב,
ותשלו חודשי עבור עריכת הניסוי.
למע הנוחות ,להל דוגמא למנגנו ההטבה שיחול על המתנדבי בניסוי )המספרי המוצגי הינ
לחודש בלבד( .כל רכב המשתת בניסוי יחויב )הפחתת זיכוי ,ראה להל( בתשלומי שיגזרו מתו
אורכי הנסיעות ומאפייניה.
א .רכב המשתת בניסוי יקבל זיכוי של  , 250לחודש.
ב .כל רכב המשתת בניסוי יחויב בתשלומי שיגזרו מתו אורכי הנסיעות ומאפייניה .החיוב
האמור יבוצע על ידי הפחתת הזיכוי החודשי אותו יקבל כל מתנדב בגי כלי הרכב המשתת
בניסוי.
ג .א ס החיובי בגי כלי הרכב )כאמור בסעי ב' לעיל( לא יעלו על  , 100בחודש ,יקבל
המתנדב את סכו הזיכוי במלואו.
ד .כאשר ס החיובי בגי כלי הרכב יעלה על  ,, 100תחל הפחתה של התשלו החודשי האמור
בסעי א' לעיל ,כאשר ההפחתה תגיע ל  , 250תפסק ההתחשבנות ,כ שבכל מקרה מתנדב
לא יידרש לשל מכיסו כל תשלו ,ולכל היותר לא יהיה זכאי לתשלו.
ה .בנוס ,כל בעל רכב יקבל תשלו בס  500ש"ח לשנה כדמי השתתפות בניסוי.
ו .רכב שיתגלה בו ניתוק או שיבוש של המערכת לא יקבל כל זיכוי באותו החודש.
ז .המבנה של התשלומי וגובה התשלו לק"מ נסיעה יכולי להשתנות במהל הניסוי ויכולי
להיות שוני עבור קבוצות משתתפי שונות.
מטלות עיקריות של המפעיל בתקופת הניסוי
 .1התקנת הציוד בכלי הרכב.
 .2איסו ועריכת נתוני הנסועה של משתתפי הניסוי במהל  6חודשי שבה לא יופעלו
התמריצי הכספיי .יובהר כי מטרת שלב זה היא ליצור בסיס לניתוח השוואתי של
השפעת התמריצי הכספיי על הרגלי הנהיגה.

 .3איסו ועריכת נתוני הנסועה של המשתתפי והעברת לחברת הניהול מטעמה של
המזמינה באופ ובמתכונת שתורה חברת הניהול ,כ שנית יהיה לבצע את התשלומי
ואת הניתוחי הנדרשי.
 .4מעקב אחר ניסיונות הונאה של המשתתפי פיקוח/יצירת קשר ע משתתפי במידה
וקיי חשש להונאה ומת דיווחי לחברת הניהול וטיפול במשתתפי בהתא
להנחיותיה.
 .5מסירת דוחות/עדכוני שוטפי לחברת הניהול ,והכול בכפו לדרישתה.

להל המידע שהמשיבי מתבקשי לכלול במענה לפניה זו
המשיב והמערכת
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9
.10
.11
.12
.13

תאור כללי של המשיב לפניה זו.
תאור המערכת.
אופ התקנת המערכת.
ניסיו קיי בהפעלת המערכת.
תאור חסינות מפני שיבוש/ניתוק ותאור נקודות התורפה של המערכת.
מהו האופ שבו מוצע להוכיח את תכונות המערכת – דיוק ,חסינות ,אמינות ,כחלק משלב
הבחירה של המפעילי.
באיזה אופ נית להציג לנהג את נתוני עלות הנסיעה בזמ אמת? מה עלות תוספת תכונה
זו למערכת ?
הא נית להגביל את המידע המשודר אל מחו" לכלי הרכב למידע מצרפי בלבד ,וכ
להתמודד ע החשש מפגיעה בפרטיות? ]הכוונה במידע מצרפי הנה שכל הנתוני
הנאספי ביחס לרכב ישמרו בתו המערכת המותקנת ברכב ,וכי המערכת תבצע בעצמה
את כל החישובי הנדרשי ,לפי פרמטרי שייקבעו ,ותשדר לאחור א ורק את הנתו
הסופי ביחס לזכאותו של המתנדב לתמרי"[
פירוט נתוני הנאספי )ובכלל זה נתוני הנאספי על ידי המערכת ביחידת הקצה
ופירוט הנתוני המשודרי מיחידת הקצה ונשמרי בבסיס נתוני מרכזי של החברה.
פירוט ערו" התקשרות להעברת נתוני מיחידת הקצה לשרת מרכזי בחברה .כולל זמני
העברת נתוני )זמ אמיתי או בנקודות פריקה מסוימות(.
הא קיימת יכולת תחזוקה מרחוק של יחידות הרכב כולל אבחו תקלות ושדרוגי תוכנה?
באיזה מקומות מבוצעת ההתקנה של המערכת ברכב וכמה זמ אורכת התקנה ?
הא למערכות יש תקינה ישראלית ו/או בינלאומית ו/או רגולציה מכל סוג אחר? הא
קיימות מגבלות חוקיות להפעלת המערכת ,וא כ  מה?

שלב ההפעלה
.1
.2
.3
.4
.5
.6

תאור יכולות איתור של שיבוש/ניתוק בזמ אמיתי/לאחר מעשה.
ניהול בסיס הנתוני :הערכות המשיב לריכוז נתוני הנסועה ,לניתוח השוואתי שלה,
להעברת הממצאי לחברת הניהול .הא תינת אפשרות לחברת הניהול לקרוא את
הנתוני הגולמיי ישירות מתו בסיס הנתוני ?
הא המערכת מציעה שירותי נוספי? הא המפעיל מעוניי להציע אות למשתתפי
הניסוי תמורת תשלו או חינ?
מה ה ההסדרי שיאפשרו לחברת הניהול לבקר את מהל הניסוי אצל המפעיל?
כיצד המציע מתכוו להיער לבצוע הניסוי ומה תהיה כפיפות מבצעי הניסוי מטע
המפעיל בתו ארגונו?
כמה זמ צרי המציע כדי להיער להתקנת  500כלי רכב וכדי לספק לחברת הניהול את
השירותי והמידע כאמור לעיל?

התמורה
מה ה מרכיבי התמורה המשוערי שידרשו על ידי המשיב עבור המפורט להל:
 התקנת המערכת בכלי הרכב; הקמת הכלי הממוחשבי לבצוע הניסוי; הפעלת הניסוי;מובהר כי אי לראות באומדני התמורה המפורטת לעיל כל חיוב כלפי המשיבי בשלב הגשת
המכרז.
סודיות
יש לסמ ולציי ,באופ ברור ,מסמכי שהועברו ומהווי סוד מסחרי ו/או מקצועי .מובהר כי
חומר זה יטופל בהתא.
***

