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 פניה למציעים 1פרק 

 כללי  .1

מכרז ב( יוצא "המשרדאו " "המזמיןרכש נכסים ולוגיסטיקה שבמשרד הבריאות )להלן: " אגף 1.1

)להלן:  החדשנות במשרד הבריאותותפעול בתחום למתן שירותי ייעוץ  115/2017 ’מס

 ."(השירות"

לקבל שירותים ביחס ליישום התכנית הרב שנתית להטמעת תרבות של המזמין מעוניין  1.2

  יצירת תשתית ומתודולוגיות והטמעתן באופן מודולרי. חדשנות במערכות הבריאות,

 

 הגדרות .2

 אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה במשרד הבריאות. -המזמין/ המשרד 2.1

 מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי. – היחידה 2.2

החדשנות במשרד  ותפעול בתחוםלמתן שירותי ייעוץ  115/2017 ’מכרז מס –או הפנייה  המכרז 2.3

נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו, לרבות קבצי הבהרות, אם יהיו מסמך זה על כל  ,הבריאות

 כאלה.

 משרד הבריאות.ועדת המכרזים לטובין ושירותים של  -ועדת מכרזים מרכזית 2.4

 .הצעה למכרז זה שהגישספק  -מציע  2.5

ועדת המכרזים המשרדית לספק את השירותים ספק אשר הצעתו נבחרה על ידי  - זוכה 2.6

 .נשוא מכרז זההמבוקשים 

 .או מי מטעמה חדשנות בשירותי הבריאותתחום  מנהלת– היחידה נציג 2.7

 נציג מטעם הספק. - או מנהל פרויקט ניהולי נציג 2.8

חדשים לצרכים קיימים, או אחרים או יצירת ערך מוסף באמצעות פתרונות  - חדשנות 2.9

 באמצעות יצירת פתרונות לצרכים חדשים.

לאתגרים עתידיים, באמצעות שיטות  חשיבה ועשייה המכוונות להיערכות - חידושים 2.10

 ותהליכים המייצרים ערך למטופל.

 .שיתוףו מקדמים חדשנותראשי תיבות של:  - מחו"ש 2.11

 בתי חולים,המורכב מנציגי משרד הבריאות, לשכות הבריאות, צוות רחב  - חממת מחו"ש 2.12

לאורך קופות החולים, מד"א וארגוני בריאות, אשר ליווה את בניית התכנית וילווה אותה 

 הדרך. החברים בחממה יהיו סוכני שינוי להובלת רוח מחו"ש.  

בעל ערך בהקשר נתון. תוצר  ות, והואמקוריב מתאפייןוצר יצירתי ת – יצירתיות )ואופטימיות( 2.13

היצירתיות נשענת על  כי.או תהלי מוחשי ,של החשיבה היצירתית יכול להיות אינטלקטואלי

ית יכולה כיוונית. הגמישות המחשבת-ממדית ורב-גמישות מחשבתית שמאפשרת חשיבה רב

 להוביל לרעיונות חדשים או להמצאת דרכים חדשות להתמודדות עם סיטואציות שונות.

 יצירתיות היא מאפיין שיכול להיות נרכש, ויהיה נדרש בצוותי מחו"ש.  

תחום החדשנות בבריאות, גורמי מקצוע בכירים בתחום רלוונטי מומחים ב - כוורת מורחבת 2.14

 ויועצים חיצוניים המתמחים בתשתיות חדשנות כפי שיוגדרו על ידי הכוורת.

דירקטוריון התכנית. מטפלים בניהול כלל פעילות מחו"ש כולל אסטרטגיה,  - כוורת מחו"ש 2.15

כה במימוש תכניות צוותי מדיניות, תקציב, ליווי הצוותים והמתודולוגיה, החלטות ותמי

 מחו"ש.
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משתתפים: נציגי משרד הבריאות, מערכת הבריאות ומובילת מחו"ש. החברים ממונים על ידי 

 סמנכ"ל בכיר לתכנון אסטרטגי וכלכלי.

 מובילת מחו"ש היא הגורם המוביל והמתכלל את פעילות מחו"ש. - ש"מובילת מחו 2.16

 על שמישות, חשיבות ותועלת.התפישה עבור בן אדם/קבוצה שמשהו הוא ב - ערך 2.17

צוות המוקם סביב נושא/תהליך מסוים שהוגדר על ידי הכוורת להשיג פתרונות  - צוות מחו"ש 2.18

חדשניים או אלטרנטיביים לתהליכים קיימים או נדרשים במערכת. הצוותים עובדים בשיטת 

 ומלווים נושא משלב הרעיון ועד המימוש. מחו"ש

 ים קיימים ומימוש פתרונות אחרים לשם פענוח האתגר.בחינה מחדש של אתגר - שיפורים 2.19

שיתוף הוא מצב בו ישויות שונות מפיקות תועלת זו מפעולתה של זו ותלויות זו  - שיתוף 2.20

תלויה, תחרות, טפילות -בפעולתה של זו. מצבים הפוכים לשיתוף יכולים להיות פעילות בלתי

 השנייה אינה נהנית ואינה סובלת.ומצב בו ישות אחת נהנית מפעולתה של השנייה ואילו 

מונח כולל המגדיר את הערכים, החשיבות, התמורה, האמונה, הנורמות  - תרבות ארגונית 2.21

 והמנהגים הקיימים בארגונים. התרבות הארגונית כוללת הן את הרובד הגלוי של ערכי הארגון,

יים )אלו הם ות של הארגון, דברים חיצוניים ומוחששחפצים המייצגים את הערכים והתפי

הדברים הראשונים בהם נתקלים אנשים חדשים המגיעים לארגון, וכך מבינים איך להתנהג 

בו(; והן את הרובד הסמוי, התשתית הנורמטיבית שעליה בנויים הרבדים הגלויים, שכולל את 

 הנחות היסוד, הערכים החברתיים ונורמות ההתנהגות הנהוגים בארגון.

 .1992-לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 2סעיף גוף המנוי ב –גוף ציבורי  2.22

תארים אקדמאים בתחום המצוין  -השכלה אקדמית/ השכלה גבוהה/ תואר אקדמאי  2.23

במסמכי המכרז ואשר הוענקו על ידי מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה )המל"ג( 

ו/או תואר אקדמי מחו"ל )או תואר שהוענק על ידי השלוחות של מוסדות זרים להשכלה גבוהה 

אקדמיים  ף להערכת תאריםגה שאושר על ידיהפועלים בישראל ואשר קיבלו רישיון מהמל"ג( 

 .כי הוא שקול לתואר המבוקש במכרז מחו"ל במשרד החינוך

הספירה מתייחסת לשנים מהמועד האחרון להגשת הצעה למכרז, אלא אם כן  -שנים אחרונות  2.24

 מצוין אחרת.

כל התייחסות הנוגעת לבעלי התפקידים במכרז מופנית לשני המינים, השימוש  -כללית הגדרה 2.25

 הנוחות בלבד.נקבה נעשה לשם \בלשון זכר

 

 רקע  .3

המזמין מעוניין לקבל שירותים ביחס ליישום התכנית הרב שנתית להטמעת תרבות של  3.1

 חדשנות במערכות הבריאות, יצירת תשתית ומתודולוגיות והטמעתן באופן מודולרי. 

באמצעות עיצוב תרבות של  להיטיב עם מושאי מדיניות הבריאות בישראלמטרת התכנית הינה  3.2

 .תוך מאמץ שיטתי לפתח ולשמר שיפורים וחידושים פיות במערכת הבריאותחדשנות ושיתו

 מטרות המשנה הנגזרות מהאמור לעיל הינן: 3.3

 הקמת תשתית שתאפשר באופן שיטתי קידום חדשנות ושיתוף במערכת הבריאות. 3.3.1

 הגברת השיתוף בין גורמים במערכת הבריאות. 3.3.2

נבחרים בהם תתמקד  בתהליכים או תחומים 2018הבאת ערך למטופל כבר בשנת  3.3.3

 התכנית.

שותפו גורמים שונים. גורמים אלה העלו את חשיבות  2017בתהליך גיבוש התכנית במהלך  3.4
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נושא החדשנות והשיתוף. המשוב של עובדי ומנהלי מערכת הבריאות מתכנית מחו"ש כולל את 

 הציפיות הבאות:

 .משרד שעושה חדשנותרק לא ו משרד המאפשר חדשנותגם להיות  3.4.1

 .כמה שיותר מהר התפתחל ולאפשר להם איים של חדשנותולקדם לזהות  3.4.2

 .לתמוך בתהליך  על מנת ממנו יגזרו מטרות ותהליכיםר שא חזון ברור ליצור 3.4.3

 בין השטח למטה.ניתוק משמעותי  לגשר על 3.4.4

 .ע״י תמריצים לפי תוצאותלדוגמא  ,שיתופי פעולהלעודד  3.4.5

 .טכנולוגיהדוקא חדשנות איננה להבין ולהעביר הלאה כי  3.4.6

עיצוב מקדמים:  -"מחו"ש"  לשיטה שנבחרה להשגת המטרות המשרד העניק את את השם: 3.5

רעיונות  יזמות, העלאתעידוד חדשנות: , סביבה ארגונית המקדמת עשייה צופה פני עתיד

ניהול שיטתי של תהליכי החדשנות ולאתגרים חדשים,  ומימוש פתרונות להתייעלות המערכת

יצירה והגברה של שיתופי פעולה בתוך ומחוץ למשרד שיתוף: , צאותבארגון ומדידת התו

 , ברמת הידע, התהליך, התוכן והתוצאה.הבריאות

השיטה באה לתת מענה לצרכים הייחודים של מערכת הבריאות, תוך מתן דגש על האזורים  3.6

שדורשים מענה מירבי. שיטת מחו"ש מכוונת לעיצוב והטמעה של תרבות שמאפשרת חדשנות 

 יתוף חוצי מערכת, תוך האצת יישום של פתרונות חדשניים המעניקים ערך למטופל.וש

 באסטרטגית היישום הוגדרו שלושה ממדים: 3.7

מתמקד ביצירת הפתיחות והשיתוף בין הגורמים השונים  שיתופית תרבות של חדשנות 3.7.1

או בין מחלקה למחלקה או יחידה ליחידה באותו בית חולים או באותו מחוז במערכת 

לגורמים חיצוניים כדי להביא לדיון ומימוש רעיונות  לבין קופת חולים, ובינם של

ומיזמים לחדשנות. זאת לרבות שיתוף של מיזמים קיימים לכלל המערכת כדי לקיים 

בין גורמים שונים. ממד זה פועל להכשרת צוותים של ידע תהליך למידה ואיגום 

 נבחרים.ייעודיים בשיטת מחו"ש סביב נושאים ותהליכים 

מתמקד בהגדרת התהליכים לניהול החדשנות ושיתוף  תהליכי חדשנות מתמשכים 3.7.2

בתוך מערכת הבריאות ועם הסביבה החיצונית כדי להשיג את המטרות ביעילות, 

 מהירות ויצירתיות. 

מתמקד בהפעלת שיטת מחו"ש על מספר נבחר של תהליכים  יצירת ערך למטופל 3.7.3

ים, תכנית אופרטיבית וליווי הטמעת התכנית עד ונושאים כדי לגבש רעיונות חדשני

 מימושה במסגרת אותו נושא.

 תכנית מחו"ש אינה מחליפה תהליכים או פעילות חדשנות הקיימת כבר במערכת.  3.8

מחו"ש נועדה להוות מנוע חיזוק למערכות הקיימות, ולבחון אלטרנטיבה לתהליכים קיימים,  3.9

 ימת היום במערכת הבריאות.על ידי יישום שיטת חשיבה ופעולה שאינה קי

 משרד הבריאות יפעיל צוותי מחו"ש בשני ערוצים: 3.10

חשיבה ועשייה המכוונות להיערכות לאתגרים עתידיים, באמצעות שיטות  –חידושים 3.10.1

  ותהליכים המייצרים ערך למטופל.

שימוש בתהליכים קיימים משדות אחרים והטמעתם בשדות שלא חשבו עליהם קודם  3.10.2

 . לכן

ינה מחדש של תהליכים קיימים ומימוש פתרונות אחרים לשם פענוח בח –שיפורים 3.10.3

 האתגר.
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בחירת הנושאים שצוותי מחו"ש יתמקדו בהם בכל תקופת זמן תיעשה על ידי הצוות המוביל  3.11

 את האסטרטגיה, על בסיס המלצות חממת מחו"ש.

ם צוותימדורגת, כאשר בשנה הראשונה המשרד מעוניין כי יפעלו שני תהא  תכנית ההטמעה  3.12

 ראשונים, כך שמספר צוותי מחו"ש יגדל מדי שנת פעילות.

 כחלק מהגדרת תהליכי מחו"ש, יוגדרו גם הקריטריונים לבחירת הנושאים של צוותי מחו"ש. 3.13

תרבות מקדמת חדשנות במערכת לשכבות המרכיבות את התשתית  4-תכנית מחו"ש בנויה מ 3.14

 הבריאות:

החדשנות והשיתוף דרך קידום תכנית מאפשרת את קיומה של תרבות  – הובלה 3.14.1

 מחו"ש, תכנון וניהול אסטרטגי והובלת הפעילות הרב שנתית.

הלב הפועם של פעילות מחו"ש המוביל את תכנית העבודה השנתית  –שיתוף ולמידה  3.14.2

 ואת התכנים בשיתוף החממה של מחו"ש. 

חר תהליך נבאו  אמונים על נושאה ש"מחו צוותי –נושאים לחדשנות ושיתוף   3.14.3

 והביצוע. ומובילים אותו משלב הייזום, תכנון 

לרבות תכנון  מחו"ש מאפשרת לצוות להגיע לפתרונות יצירתיים בזמן קצר תמתודולוגי

  ההטמעה באופן יעיל.

ות של חדשנות בכלל מערכת השאיפה של התכנית להטמיע תרב –כלל המערכת  3.14.4

 הבריאות באמצעות החרבת מעגלי המחו"ש מדי שנה. 

ן המנחה את השיטה הוא מינוף ארגונים ובעלי תפקידים קיימים להנעת התהליך, מבלי העיקרו 3.15

לייצר ארגון נוסף המטפל בתחום החדשנות. על כן בהטמעת השיטה הוגדרו הפורומים הבאים 

 לניהול והנעת התהליך באופן שוטף:

 :הובלת אסטרטגיה 

 
 .ות ומובילת מחו"שהמורכבת מנציגי משרד הבריאות, מערכת הבריא -כוורת מחו"ש 3.15.1

ניהול כלל פעילות מחו"ש כולל אסטרטגיה, מדיניות, תקציב,  הכוורת אמונה על

החלטות ותמיכה במימוש תכניות צוותי מחו"ש. את חברי הכוורת ימנה סמנכ"ל בכיר 

 לתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות, שהוא יו"ר הכוורת.

מומחים בתחום החדשנות בבריאות,  - Advisory Board]] כוורת מחו"ש מורחבת 3.15.2

גורמי מקצוע בכירים בתחום רלוונטי ויועצים חיצוניים המתמחים בתשתיות חדשנות 

 כפי שיוגדרו על ידי הכוורת. תפקידם הוא להכשיר ולייעץ לכוורת בעת הצורך.

 :הובלת תכנית ותכנים 

 
ן אסטרטגי מנהלת תחום חדשנות בשירותי בריאות במינהל תכנו -מובילת מחו"ש  3.15.3

וכלכלי. מובילת מחו"ש היא הגורם המוביל את פעילות מחו"ש עבור משרד הבריאות 

ונציגת המשרד לכלל פעילות מחו"ש. מובילת מחו"ש היא אשת הקשר וערוץ התקשורת 

 הישיר עם כל הגורמים אשר ייסיעו בהפעלת התכנית. 

צבו לתכנית תוך מובילת מחו"ש אחראית ליישום תכנית מחו"ש והשגת המטרות שהו

הפעלת זוכה המכרז בפעילויות שבאחריותו ובעבודה משותפת עם עובדי מערכת 

 הבריאות בצוותים ופורומים שהוגדרו בתכנית.

בתי המורכב מנציגי משרד הבריאות, לשכות הבריאות, צוות רחב  - חממת מחו"ש 3.15.4
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ייעץ קופות החולים, מד"א וארגוני בריאות אשר מלווה את הפעילות ומ חולים,

 לכוורת. בנוסף, חברי החממה מהווים מנטורים וסוכני הפצה ברוח מחו"ש. 

 ש"צוות מחו 

 
צוות המוקם סביב נושא או תהליך מסוים שהוגדר על ידי הכוורת להשיג פתרונות  3.15.5

חדשניים ואלטרנטיביים לתהליכים קיימים או נדרשים במערכת. הצוותים עובדים 

נושא משלב הרעיון ועד המימוש. משתתפי צוות  בשיטת מחו"ש, כאמור לעיל, ומלווים

 :מחו"ש לנושא נבחר יכולים להיות

ל הנושא המטופל באותו שנציג הגוף האחראי  אש הו"כל צוות מחו ראש 3.15.5.1

 הפועלהצוות. מוביל זה מונע מתוך רצון להוציא רעיון כלשהו מן הכח אל 

וצוות מחו״ש מהווה עבורו מאיץ וגוף תומך על מנת לגרום למחשבותיו 

ולחזונו להתגשם. צוות מחו״ש בנוי באופן כזה אשר מאפשר למוביל הצוות 

להאיץ תהליך אמיתי ולדעת שהיותו בתוך תכנית מחו״ש יוביל אותו אל 

 השלב הבא.

 ש הצוות.נבחר והוא רא /תהליךנציג גוף האחראי בעל הסמכות לתחום/נושא

 .הבריאות או לשכותו/נציג/י משרד הבריאות  3.15.5.2

 נציגי מערכת הבריאות: בתי חולים או קופות חולים או ארגוני בריאות. 3.15.5.3

נציגים מחוץ למערכת הבריאות: נציגי מטופלים או מומחים ויזמים או  3.15.5.4

משתתפים מתחומי תוכן שאינם קשורים באופן ישיר לתחום, נציג שתפקידו 

 על ממצאי הצוות )איפכא מסתברא( לערער באופן שיטתי

כלל חברי צוותי מחו"ש הם חלק בלתי נפרד מהמהלך הכולל וידרשו להכיר את  3.15.6

 התכנים, מתודולוגיית הפעולה והמחויבות מהם לעומק. 

כות  \בהחברים ייבחרו באופן פרסונלי, ללא תלות בדרג, מקצוע וגורמים אחרים, אלא  3.15.7

ית, יצירתיות ויוזמה, גמישות, יכולת להניע, וביקורתמקורית עצמאית חשיבה יכולת 

יחסי אנוש מצוינים ותפקוד מיטבי בעבודת צוות. חשוב לציין כי דרישה זאת תקפה 

לשלב הראשון וייתכן כי בהמשך יוכנסו שינויים. כמו כן, משתתפי הצוות יידרשו 

 לעמוד במשימות ולוח הזמנים, ולהוות מופת לעשייה איכותית ואפקטיבית, כזאת

 השונה מהרווח. 

התרבות הארגונית של צוותי מחו״ש מבוססת שיתוף ומתנהלת כמנגנון אשר מזמין את  3.15.8

 העביר את זה הלאה״.ל"באופן שוטף, בחינם, מתוך רצון  השטח לקבל ידע

, החממה, צוותי כוורתכל אדם אשר לוקח חלק בצוותי/תהליכי מחו״ש )אנשי ה 3.15.9

מחו״ש דורש ממנו להשקיע מזמנו מהיותו ב ( יודע שחלק'וכו במערכתמחו״ש, יועצים 

 על מנת: בידע המתגבש ונוצר בתכנית מחו״שלטובת שיתוף כל מי שרוצה 

 .וירת שיתוף בכלל המערכתולייצר אמון וא 3.15.9.1

לתת דוגמה אישית לאופן בו ניתן לקדם תהליכי שינוי מתוך שאיפה שגורמים  3.15.9.2

 .שונים במערכת ישאפו להוביל תהליכים דומים

לכל מי שרוצה לחולל שינוי ולעודד ארגונים לקדם שינויים פנים לתת כלים  3.15.9.3

 .ארגוניים לא רק דרך צוותי מחוש אל כמגמה כללית בתוך מערכת הבריאות

 השירותים הנדרשים .4
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לתפקד כגורם הביצוע האחראי למתן ומנהל הפרוייקט שהוצע מטעמו על המציע הזוכה  4.1

 השירותים המפורטים במכרז זה והוא יהיה גורם הקשר הישיר מול משרד הבריאות. 

מודגש, כי השירותים המפורטים להלן יינתנו על ידי מנהל הפרוייקט בעצמו, אלא אם אושר  4.2

 מראש על ידי המשרד לעשות שימוש ביועץ נוסף מטעם המציע.

עלת יועץ נוסף למתן השירותים, על היועץ להיות מאושר מראש במידה ואישר המציע הפ 4.3

 לעבודה על ידי המשרד ולעמוד בתנאים הבאים לפחות:

במנהל עסקים ו/או כלכלה ו/או  , עם עדיפות לתואר שני,בעל תואר ראשון לפחות 4.3.1

ו/או בעל תואר רלוונטי  הנדסת תעשייה וניהול ו/או מדיניות ציבורית ו/או ייעוץ ארגוני

 ר ובלבד שיאושר מראש על ידי המשרד, בהתחשב ביתר פרטי נסיון היועץ.אח

 שנים לפחות בעבודה ו/או במתן ייעוץ בתחום החדשנות. שלושבעל ניסיון של  4.3.2

אשר כוללת  לכל שנת עבודה, אחראי להכין ולנהל תכנית עבודה מפורטתהזוכה יהיה המציע  4.4

 :לפחות

 .אבני דרך לביצוע ברמה רבעונית 4.4.1

 .ימות לפי לו"ז ומבצע ראשי / קבלני משנה וגורמים במערכת הבריאותחלוקת מש 4.4.2

 .תכנון מול ביצוע – תכנית תקציבית 4.4.3

 .רבעוניים מדידות ושיטת מדידה 4.4.4

 תכנית ניהול והפחתת סיכונים. 4.4.5

 פיתוח התהליכים. 4.4.6

 תכניות הכשרה והדרכה. 4.4.7

 קמפיינים ותקשור פנים ארגוני. 4.4.8

 הקמת מרכז מחו"ש ולוגיסטיקה. 4.4.9

וכלה במעקב  –פעילות צוותי מחו"ש: מתכנון, הקמה וסיכום פעילות כל צוות מחו"ש  4.4.10

 אישורים וביצוע הצוותים.

כמו כן יסייע המציע הזוכה למשרד בבניית תוכנית אסטרטגית אופרטיבית שתכלול את  4.5

תוכנית ותוכן המפגשים של הכוורת והפעלת תחום החדשנות במשרד, כפי שמתואר לעיל 

 ולהלן.

המציע הזוכה יסייע למובילת מחו"ש בהגדרת תהליכי הליבה של השיטה בצורה מפורטת  4.6

 ולרבות אפיון וכתיבת התהליכים הנדרשים.

בניית תהליכים שמחד מביאים לידי ביטוי את עקרונות מחו"ש של חדשנות ושיתוף במערכת  4.7

בנה ופניות של הבריאות וברוח עדכנית, ויחד עם זאת להתאים את התהליכים לאילוצים של מ

 חלק מפעילות מחו"ש. והגורמים שייקח

להפעלה במערכת הבריאות בתחום החדשנות, כמו ישימות יונות ויוזמות המציע הזוכה יציע רע 4.8

 גם שיתופי פעולה בין ארגונים.

ככל שיידרש המציע הזוכה לכך, יסייע באפיון אמצעים טכנולוגיים שיסייעו להליך ברמת  4.9

 תפת בין גורמים במשרד.שיתוף ידע ועבודה משו

 המציע הזוכה ילווה את מנהלת תחום החדשנות והמשרד בהוצאת התוכנית אל הפועל. 4.10

יגיש בכל עת שיידרש לכך ואחת לרבעון לפחות, דו"ח הכולל לפחות את העבודה שנעשתה על  4.11

המזמין ידו, מסקנות והמלצות שגובשו, פתרונות ודרכי הוצאה לפועל של מרכיבים בתוכנית. 

 אי לבקש כי הדו"ח ו/או הממצאים יוצגו במצגת ו/או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.רש
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 וצוותי המחו"ש לרבות: HOTHOUSE, הדרכה והנחיה של פעילות הכוורת, החממה 4.12

 בניית התוכן של הפגישות. 4.12.1

 מנהל הפרוייקט יתפקד כמנחה בפועל. 4.12.2

 מיטבי. הכנת הרקע והלוגיסטיקה הנדרשת להפעלת הפעילויות כנדרש ובאופן 4.12.3

 ריכוז ותכלול המסקנות. 4.12.4

 , לרבות זימונם והכנתם למפגש.המשתתפיםגורם מרכז של  4.12.5

 בכל הנוגע לריכוז זימון וכד'.  4.12.6

יספק מיקום לביצוע הפעילויות ואת כל האמצעים הנדרשים להפעלתה )לרבות עזרי  4.12.7

חוברות עבודה וכל כלי אחר הנדרשת להפעלה מיטבית ארוחות, למידה, כלי כתיבה, 

 הפעילות(.של 

מובהר, כי המשרד אינו מחוייב לבחור במיקום שהוצע על ידי המציע במסגרת ההצעה 

למכרז זה לביצוע הפעילויות והינו רשאי לבקש מיקום / מיקומים חלופיים לביצוע 

 הפעילות.

 עם זאת מובהר, כי התמורה עבור ביצוע יום פעילות תוותר על כנה בכל מקרה.

תחושה  והמייצריםיה במקום אטרקטיבי, הכולל היבטים חווייתיים מיקום ביצוע הפעילות יה 4.13

בהתאם לצרכים ספציפיים של , וצוות של אנשי מקצוע מתחומים נדרשים או חדשנית יוקרתית

, כאשר ייתכן ובהתאם לצורך )דוגמת מעצב גרפי, ייעוץ משפטי, רכש ועודכל צוות מחו"ש 

ועבורם ישולם תעריף היועץ  –ויידרש המציע הזוכה להעמיד חלק מאנשי מקצוע מטעמו 

( שילווה את ימי העבודה הרצופים. בסוף כל יום יגיע נציג הנהלה ולו תוצג שנקבע במכרז זה

ההתקדמות. נציג ההנהלה יכוון את הצוות וביום למחרת העבודה תימשך. בסוף ימי הפעילות 

 לאישור ותחילת הפעלה.  נציג ההנהלה האמון על התחוםיגיע 

לאחר הפעלת כל פעילות המציע הזוכה, בשיתוף עם הצוות, יפיק מסמך מסקנות של הנושאים  4.14

 מסקנות שהופקו ואופן יישומן כפי שעלה בפעילויות.בין היתר באמצעות משובים, שנדונו, 

שימות בתכנית העבודה, ובאישור המציע הזוכה יהיה רשאי להפעיל קבלני משנה לביצוע מ 4.15

מראש של המשרד, אך אחראי באופן ישיר לכלל הפעילויות והתוצאות בתכנית בין אם ביצע 

 אותם בעצמו או על ידי קבלני משנה.

 Microsoft Excelבכלי עבודה סטנדרטי )כל התכנים שיופקו על ידי המציע הזוכה ינוהלו  4.16

Project).  

 יתאפשר רק באישור מובילת מחו"ש.בו יעשה שימוש המציע הזוכה כל כלי אחר  4.17

שעות עבודה חודשיות )שיבוצעו על ידי מנהל  100-המשרד מעריך את היקף שעות העבודה בכ 4.18

 בהתאם להנחיות המשרד(. –הפרויקט ו/או היועץ 

 ימי הכשרה ופעילויות כמתואר לעיל מדי שנה. 7המשרד מעריך כי יבוצעו  4.19

המשרד לאשר מראש את שעות העבודה החודשיות ו/או שעות העבודה המוקצות  מודגש, כי על 4.20

לכל משימה. במידה והמציע או מי מטעמו יבצע פעילות שלא אושרה על ידי המשרד מראש, 

 המשרד רשאי שלא לשלם תמורה בעד מתן השירות ו/או הפעילות שלא אושרה.

 

 זמנים לוח .5

  .15:00 בשעה 07/12/2017: להבהרות בקשה להגשת האחרון המועד 5.1

 .12:00 בשעה 07/01/2018 :ההצעה להגשת האחרון המועד 5.2
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 .08/04/2018 עד :ההצעותתוקף  5.3

 המועד את לדחות זה ובכלל, לעיל המפורטים מהמועדים אחד כל לשנות רשאי המשרד 5.4

 מי לכל תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה. זה מועד חלף לא עוד כל, ההצעות להגשת האחרון

 .המשרד נציג ידי-על נרשם או המכרז מסמכי את שרכש

למזמין קיימת  קבלת ההודעה על זכייה.מיום  שנהשל  תקופהל הינה ההתקשרות תקופת 5.5

 שנים(. 3כל אחת )סה"כ ה שנתקופות בנות  שתיהזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד 

 

 ההצעות תוקף .6

. במידה ובתקופה זו, לא לעיל 5 המופיע בסעיף  עד לתאריך בתוקף יישארו למכרז ההצעות 6.1

נתקבלה החלטה סופית בדבר בחירת הזוכה על ידי ועדת המכרזים, רשאי יהיה המזמין לדרוש 

והמציעים יהיו מחוייבים  אריך שיקבע על ידומהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם עד לת

 . לעשות כן

 

 אחריות .7

. האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף ואיכותם השירותיםיהיה אחראי לאופן אספקת  המציע 7.1

 ידי נציג המזמין. -ומלא של אספקת השירותים כפי שיוגדרו בכתב ובע"פ על

 

 תנאי סף –להשתתפות במכרז  קדימיםתנאים מ .8

תנאי הסף הרשומים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הם מצטברים ויש לראותם  8.1

פסל ולא תובא לדיון בפני ועדת ית -הסף תנאיכמשלימים זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל 

 המכרזים.

  –תנאי סף מנהליים  8.2

 גוף אוגוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי עוסק מורשה או הגוף המציע הינו  8.2.1

 .סטטוטורי

 ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים התנאים כל של קיומם 8.2.2

 האישורים לרבות, לו הבאים והתנאים 1976-ו"תשל(, מס חובות ותשלום חשבונות

 :הבאים

 גופים עסקאות בחוק הקבועים בתנאים ועומד כדין ספרים מנהל המציע 8.2.2.1

 .1976 – ו"התשל, ציבוריים

 .מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי הרשעותאינו בעל  המציע 8.2.2.2

 :עמותה הינו המציע הגוף אם 8.2.3

 .מוסף ערך מס חוק לעניין ר"מלכ הינו המציע 8.2.3.1

 .השוטפת לשנה בתוקף, העמותות רשם מטעם, תקין ניהול אישור בעל 8.2.3.2

 בשנים התאגידים ברשות שנתית אגרה חובות בעל אינו המציע - תאגיד שהמציע ככל 8.2.4

 בהתראה או חוק מפרת חברה אינה שותפות/החברה. ההצעה מוגשת שבה לשנה שקדמו

 .חוק מפרת כחברה רישום לפני

 לכל סוציאליים ותשלומים שכר תשלומי מבחינת חובותיו בכל יעמוד כי מתחייב המציע 8.2.5

 .ההתקשרות במהלך עובדיו
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 תחייב לא לתאם הצעות במכרז.מהמציע  8.2.6

 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 9המציע מקיים את הוראות סעיף  8.2.7

 

 

 

 

 –תנאי סף מקצועיים  8.3

  –המציע  8.3.1

 .על כל התנאים שלהלן להתקיים במציע עצמו, אלא אם צויין במפורש אחרת 

בפרוייקט אחד לפחות, בתחום החדשנות במתן ייעוץ ניסיון בעל המציע הינו  8.3.1.1

כל המרכיבים  כלל אתאשר במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, 

 הבאים במצטבר:

 עובדים לפחות. 1,000הפרוייקט ניתן לגוף פרטי או ציבורי, המעסיק  8.3.1.1.1

 הפרוייקט נמשך במשך שישה חודשים לפחות. 8.3.1.1.2

 לפחות: הפרוייקט כללעבודת המציע ב 8.3.1.1.3

 לווי בעל תפקיד אצל הלקוח בתחום החדשנות. 8.3.1.1.3.1

 מתן ייעוץ לשיפור תחום החדשנות אצל הלקוח. 8.3.1.1.3.2

 לביצוע.הגשת המלצות  8.3.1.1.3.3

 ליווי ותפעול שלב הטמעת ההמלצות. 8.3.1.1.3.4

  –מנהל הפרוייקט  8.3.2

 בעל תואר ראשון לפחות. 8.3.2.1

בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בעבודה ו/או במתן ייעוץ בתחום החדשנות  8.3.2.2

 העסקית ו/או בתחום החדשנות בכלל.

בעל ניסיון בניהול פרוייקט אחד לפחות, במהלך שלוש השנים שקדמו למועד  8.3.2.3

וכלל את כל המרכיבים הבאים שעסק בתחום החדשנות הגשת ההצעות, 

 במצטבר:

 עובדים לפחות. 1,000הפרוייקט ניתן לגוף פרטי או ציבורי, המעסיק  8.3.2.3.1

 הפרוייקט נמשך במשך שישה חודשים לפחות. 8.3.2.3.2

 :ויקט עסק בתחומים הבאים לפחותבמסגרת הפרויקט, מנהל הפר 8.3.2.3.3

 לווי בעל תפקיד אצל הלקוח בתחום החדשנות. 8.3.2.3.3.1

 מתן ייעוץ לשיפור תחום החדשנות אצל הלקוח. 8.3.2.3.3.2

 הגשת המלצות לביצוע. 8.3.2.3.3.3

 ימלא המציע את חוברת ההצעה )נספח א'(. ףסהלצורך הוכחת העמידה בתנאי 

 

 מסמכים הנדרשים להוכחת תנאי סף .9
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יצרף המציע אישור תקף מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול  8.2.2 להוכחת תנאי סף  9.1

 - 1ואת נספח א'  1976 -התשל"ו -פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

לום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים חתום בכתב מאושר על ידי עורך דין לעניין תש תצהיר

 כדין.

במידה והמציע הינו עמותה, יצרף המציע אישור ניהול  -8.2.4 , 8.2.3 , 8.2.1 להוכחת תנאי סף  9.2

לעניין מע"מ. במידה  תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה הנוכחית ואישור כי הוא מלכ"ר

והמציע הינו תאגיד, יצרף המציע אישור על היותו רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי 

תאגידים מסוגו, כמו כן במידה והינו תאגיד יצרף המציע אישור על כך שבמועד הגשת ההצעה, 

נסח אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו למועד הגשת ההצעה בצורת 

חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, 

 בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה". Taagidim.justice.gov.ilשכתובתו: 

המציע יצרף אישור עו"ד על היות החתומים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את המציע  9.3

 .8בחתימתם, בנוסח נספח א'

לקיום החקיקה  התחייבות 2המציע את נספח א'יצרף  8.2.5 צורך הוכחת עמידה בתנאי סף ל 9.4

 בתחום העסקת עובדים במהלך ההתקשרות חתום ע"י עו"ד. 

, יציג המציע הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז בנוסח 8.2.6 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  9.5

 . 6נספח א'

  .7א'נספח , יציג המציע הצהרה בנוסח 8.2.7  לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 9.6

 ימלא המציע את חוברת ההצעה. 8.3.2  -ו 8.3.1 סף הלצורך הוכחת עמידה בתנאי  9.7

המציע יצרף לחוברת ההצעה תעודות, קורות חיים, רשיונות וכל תעודה רשמית או אישור  9.8

 המוכיחים השכלה ו/או רישוי של המועמדים ו/או המציע.

 דרישות נוספות .10

 (.6)נספח א' עניינים ניגוד ולמניעת סודיות לשמירת התחייבות 10.1

 (.8המציע יצרף להצעתו הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור חתומה ע"י המציע )נספח א' 10.2

לחתום על כל מסמכי המכרז בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים  יש 10.3

ידי  עלגם  יחתמוי  , הצעת המחיר )נספח ב'(והבנתם. בנוסף, טופס הגשת ההצעה )נספח א'(

 חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע.  מורשי

אישור ותצהיר בנוסח  להצעתה תצרףהעדפה בשל עובדה זו  הל ןכי תינת המעוניינת אישה יעהמצ 10.4

 2 בסעיף כמשמעותם הואכל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר"  שמעותזה, מ סעיף. ב7'אנספח 

 .1992-"בהתשנ, המכרזים חובת לחוק' ב

, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא בהצעתורשימת הפרטים  אתיצרף להצעתו  המציע 10.5

 לחוברת ההצעה. 6 יזכה בהתאם לסעיף 

 המציע. כאלה שהיו ככל, ההבהרה לשאלות המשרד ששלח התשובות מסמכי את יצרף המציע 10.6

 .והבנתם המסמכים לקריאת כהוכחה עמוד כל בתחתית יחתום

 

  ובירורים שאלות .11

file:///C:/Users/adir/Desktop/מכרזים/משרד%20הבריאות/מכרז%20דיור%20שיקום%20בריאות%20הנפש/מכרז%20חדש/מכרז%20דיור%2031032016.docx%23_נספח_א'_X
file:///C:/Users/adir/Desktop/מכרזים/משרד%20הבריאות/מכרז%20דיור%20שיקום%20בריאות%20הנפש/מכרז%20חדש/מכרז%20דיור%2031032016.docx%23_נספח_א'_X
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 יקבל שאלות פונים באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת לוגיסטיקהכסים ואגף רכש נ 11.1

nehasim@moh.health.gov.il (את  ולות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו ולא יחייבאש

 הפונה שם ציון תוך", וורד"מסמך  באמצעות לעיל 5 המצויין בסעיף  תאריךה עדהמזמין( 

  .הנלווים והמסמכים המכרז בכתב שאלה לכל רלוונטי וסעיף

הפנייה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פרוט השאלה,  11.2

 טלפון, פקס וכתובת דואר אלקטרוני.פרטי השואל, 

מובהר בזאת כי על המציעים לשאול ולהעיר בנוגע לדרישות הביטוח במכרז ובאישור  11.3

הביטוחים במסגרת הליך שאלות ההבהרה בלבד. אין לבצע כל שינויים על גבי הנספח של 

 .אישור בדבר קיום ביטוחים ואין לצרף נספח בנוסח שונה מזה שצורף למכרז

  לעיל. 4צוין בסעיף לו שאלות לאחר המועד שלא יתקב 11.4

 .יועברו למשתתפי המכרז כאמור שיתקבלו לשאלות תשובות 11.5

 לשאלות התשובות ובו הבריאות משרד של הרשמי התשובות במסמך המופיע סיכום רק

 משרד את יחייבו( כאלה יהיו)אם  המכרז בתנאי והשינויים הנדרש למועד עד שהתקבלו

 .הבריאות

 הודעה למזמין ליתן המציע על חובה, מסמכיו או במכרז חסר או פגם של מקרה בכל כי מובהר 11.6

 מושתק יהא כן לא שאם, לעיל המפורט פי ועל ידו על גילויה עם מיד האמור בדבר בכתב

 .זה בהקשר טענה כל מלטעון

 

 הגשת ההצעות .12

 ולפי ההוראות לפי לערוך יש ההצעות את. חתומה במעטפה ההצעות את להגיש המציעים על 12.1

 שונה במתכונת או חלקית הצעה. בלבד זה פירוט ולפי להלן המפורטים הדברים סדר

 .להיפסל ואף להיבדק לא עלולה במכרז המפורטת מהמתכונת

, )מקור והעתק( יםמודפס יםעותק  2 .ההצעה של מלאים עותקים שלושה להכיל המעטפה על 12.2

 גבי על דיגיטלי בפורמט אחד עתקיהו"( ים"קשיח יםעותק)להלן:  בקלסר כיםערו או כיםכרו

  .(קי ןאו דיסק או )דיסק תקליטור

מלא של ההצעה כולל את כל מסמכי ההצעה והמסמכים המצורפים לה מטעם המציע,  עותק 12.3

 שהתקבלבשלמותם לרבות תשובות לשאלות הבהרה וכל מסמך אחר  הפנייהאת מסמכי 

 .המחיר הצעת ולמעט 115/2017 מס' למכרזהמזמין בהקשר מ

בחוברת ההצעה  במלואה., כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה, תוגש ההצעה 12.4

, בשלמותה ההצעה חוברת את למלא יש. מהמציעמצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים 

 .למספרם וכן ונספחיה ההצעה בחוברת המפורט בסדר, הנדרשים המסמכים כל את לצרף

הקשיח יכלול שתי מעטפות פנימיות נפרדות, האחת ובה הצעת המחיר, והשנייה ובה  העותק 12.5

 למעט המחיר הצעת על המרמזים פרטים או המחיר הצעת את לציין איןשאר פרטי ההצעה. 

ועדת המכרזים תהיה  .שיוכנס למעטפת המחיר סגורה לכך המיועד המחיר הצעת בטופס

צעת המחיר במסגרת ההצעה ושלא במסגרת הצעת רשאית לפסול הצעות בהן יהיה עדות לה

 המחיר שתוכנס למעטפה נפרדת.

 בעותק האמור יגבר, הקשיח לעותק דיגיטלי עותק בין סתירה של מקרה בכל כי, מובהר 12.6

 .הקשיח

mailto:nehasim@moh.health.gov.il
mailto:nehasim@moh.health.gov.il
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 .ממוספרים להיות ההצעה ומסמכי עמודי על 12.7

 -תוגשנה בשפה העברית. נספחים, אישורים, תעודות וכד' שאינם בעברית או אנגלית  ההצעות 12.8

 יתורגמו לעברית. 

 :ההצעה מסמכי על חתימה 12.9

 "ת של המורשה לחתום מטעמו.ברעמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם  כל 12.9.1

 בצירוף מטעמו חתימה מורשה יחתום המציע חתימת נדרשת שבו מקום בכל 12.9.2

 .המציע חותמת

 :דיגיטליים עותקים הגשת לגבי מיוחדות הוראות 12.10

 לעותק זהה באופן ומסודרים חתומים, ערוכים להיות ההצעה מסמכי כל על 12.10.1

 .הצעה של הקשיח

 וחותמות חתימות לרבות הקשיח לעותק לחלוטין זהה להיות הדיגיטלי העותק על 12.10.2

 .הנדרשים במקומות המציע

, על (למעט הצעת המחיר)הדיגיטלי של ההצעה יכיל את ההצעה כולה  העותק 12.10.3

 .PDFנספחיה בפורמט 

 על מציע לוודא שהעתק הדיגיטלי קריא וברור. 12.10.4

 של ההצעה. הדיגיטליכי חל איסור להכליל את הצעת המחיר בעותק  מובהר 12.10.5

 

 והסתייגויות שינויים .13

 בגוף בין, המכרז למסמכי ביחס המציע ידי על שייעשו הסתייגות או תוספת, שינוי כל לגבי 13.1

 לשיקול בהתאם, רשאית המכרזים ועדת תהיה, אחרת בדרך ובין לוואי במסמך בין, המסמכים

 :הבאות מהדרכים יותר או באחת לפעול, בנדון המוחלט דעתה

 ;המציע של הצעתו את לדחות או לפסול 13.1.1

 .כלל השינויים בה נעשו לא כאילו המציע הצעת את לראות 13.1.2

 

 ההצעה לבדיקת קריטריונים .14

שלבים. בשלב ראשון תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף, מציעים  בארבעהתעשה  הבחינה 14.1

 תיבחןאיכות. בשלב שלישי התבחן שיעמדו בתנאי הסף בלבד יעברו לשלב השני. בשלב השני 

 .ויבחר זוכה יחושב הציון המשוקלל רביעיהצעת המחיר. בשלב 

 בתנאי הסףשלב א' בדיקת עמידה  14.2

 8  כל הצעה תיבדק למול הדרישות המפורטות בסעיף -בדיקת התנאים המוקדמים )תנאי סף( 

  לעיל. הצעה שאינה עומדת בתנאים אלה תיפסל ולא תידון כלל.

 (:הסופי מהציון 60%) איכות בדיקת -' ב שלב 14.3

 יוכל מציע כאשר, להלן המפורטים הקריטריונים פי על תיבדק ההצעות איכות 14.3.1

( 100)מתוך  ומעלה 70 של ציון וקיבל במידה רק המחיר בדיקת לשלב לעבור

 "(. איכות)להלן: "סף  האיכות בבדיקת

 רשאי, האיכות סף את ועברשפחות משתי הצעות האמור לעיל, במקרה  למרות 14.3.2

 70 -מ נמוך שלהן האיכות שציון הצעות מלפסול להימנע דעתו שיקול לפי המזמין

 .נק' 60 -מ נמוך לא אך נק'
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תשומת לב המציעים מופנית לכך שההיקפים המינימאליים שהוגדרו בדרישות  14.3.3

הסף די בהם לבדיקת "עמידת ההצעה בתנאי הסף", אך אין די בהם לבדיקת 

לכן, על המציע, במקרים הרלוונטיים, לפרט היקפים ופעילות  "איכות ההצעה".

מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף, על פי הנדרש במכרז ובטופס ההצעה שצורף 

 למכרז. זאת, מאחר שבסעיפים הרלוונטיים יינתן ציון בהתאם להיקף ו/או לגודל. 

 

 :הבאים והמשקולות הקריטריוניםפי -על יחושב האיכות ציון 14.3.4

 

 פירוט המידה אמת
ניקוד 
 מקסימלי

ניסיון  14.3.4.1

העולה על 

 תנאי הסף

 -מציע

, 8.3.1.1 עבור כל פרוייקט נוסף שיציג המציע, העומד בתנאי הסף שבסעיף 

 פרוייקטים נוספים.חמישה נק' להצגת  10נק' ועד  2-ינוקד המציע ב

10  

  –מנהל פרויקט 

בעבודה ו/או במתן ייעוץ בתחום  נוספת בה עסק מנהל הפרוייקט  עבור כל שנה

, מעבר לשלוש השנים החדשנות העסקית ו/או בתחום החדשנות בכלל

-, ינוקד מנהל הפרויקט ב8.3.2.2 הנדרשות לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף 

ניסיון נוספות מעבר חמש שנות נק' סה"כ בגין הצגת  15נק' לכל שנה ועד  3

 לנדרש.

15 

 –מנהל פרויקט 

עבור כל פרוייקט נוסף שיציג המנהל, העומד בתנאי הסף שבסעיף 

פרוייקטים ארבעה נק' להצגת  20נק' ועד  5-, ינוקד המנהל ב8.3.2.3 8.3.1.1 

 נוספים.

20 

התרשמות  14.3.4.2

מניסיון 

מנהל 

 הפרויקט

המשרד יתרשם מרלוונטיות ניסיון מנהל הפרויקט כפי שיוצג בחוברת ההצעה 

ובמסמכים נוספים שהציג כדוגמת קו"ח, הכשרות וכד' וינקד את התרשמותו 

 בהתאם למדדים הבאים:

ניסיון אקדמאי ו/או לימודי של המנהל בתחום החדשנות )הן  .1

 נק'. 5עד  –לימודים והן מתן הרצאות בתחום( 

רלוונטיות הניסיון בהתאם לשירותים המבוקשים )תחומי החדשנות  .2

 נק'.  10עד  –שעסק, זהות הגופים להם נתן שירות וכד'( 

15 

מיקום  14.3.4.3

 מוצע 

 המציע יציג מיקום מוצע לביצוע הפעילויות המבוקשות במכרז.

ועדת המשנה מטעם המשרד תערוך ביקור במיקום המוצע ותנקד את 

 למדדים שלהלן:התרשמותה בהתאם 

 – וסיועו לתפיסת החדשנות ברוח המכרז ייחודיות המיקום המוצע .1

 נק'. 4עד 

 נק'. 4עד  –התאמת המיקום לפעילויות שהמשרד מתעתד לבצע  .2

 נק'. 2עד  –נוחות הגעה  .3

10 

ראיון לחמשת המציעים אשר נוקדו בניקוד הגבוה ביותר עד  המשרד יקיים ראיון 14.3.4.4
 נק'(. 100נק' מתוך  70לשלב זה )

 
30 
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 מהציון הכללי( 40%מחיר )בדיקת ה -שלב ג'  14.4

 טופס הצעת המחיר( -תשוקלל הצעת המחיר שהוגשה על ידי המציע )נספח ב'  בשלב זה 14.4.1

 .בנספח ב' המצויניםשקולות מלבהתאם 

נק' וכל  100-, ינוקד ב(Pשיציע את הצעת המחיר הכוללת הנמוכה ביותר )רכיב המציע  14.4.2

 יתר ציוני הצעות המחיר ינוקדו יחסית אליו. 

 ההצעות ודירוג( ואיכות מחיר) הכללי הציון חישוב - 'ד שלב 14.5

 :להלן המפורטת לנוסחה בהתאם הסופי הציון חישוב 14.5.1

ציון 

 כללי
= 

  ציון מחיר( * 40) + ציון איכות( * 60)

100  

 

 היזכדורג במקום הראשון מציע אשר ההצעות תדורגנה בהתאם לגובה הציון הסופי.  14.5.2

  במכרז.

תהא רשאית לנהל עם המציעים במקרה של שוויון מוחלט בין ההצעות, ועדת המכרזים  14.5.3

מו"מ על המחירים המוצעים, לפצל את הזכייה, לעשות הגרלה  בה יבחר הזוכה והכול 

 כראות עיניה.

 המזמין רשאי, אך לא חייב, לפתוח בהליך תחרותי נוסף באחד מהמקרים הבאים: 14.5.4

במידה ונמצא פער בין הצעות המחיר של המציעים שדורגו בשלושת המקומות  14.5.4.1

הן בסכום הצעת המחיר והן בכל רכיב  - 5%בציון הכללי, שעולה על הראשונים 

 בנפרד.

במקרה שהצעת המחיר של ההצעה בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, חורגת  14.5.4.2

 מהתקציב של המשרד למתן השירותים.

מקום בו לשני מציעים או יותר ציון משוקלל זהה או בפער המצדיק לדעת  14.5.4.3

 הועדה הליך תחרותי נוסף.

 כי, יובהר שבכוונת המזמין לבחור בזוכה יחיד בהליך מכרזי זה. עם זאת, מובהר 14.5.5

 הנדרשים השירותים לביצוע ממציע ליותר לפנות הזכות את לעצמו שומר המזמין

 .לעיל שנקבע הדירוג סדר לפי, זה במכרז

 

 התמורה לספק .15

 
 המציע ומנהל הפרויקט המוצע.נציג לראיון יגיעו 

 
 המשרד ינקד את התרשמותו בהתאם למדדים הבאים:

 נק'. 15עד  –יכולות ומקצועיות המציע  .1
עד  –יכולות ומקצועיות מנהל הפרוייקט עם דגש על תחום החדשנות  .2

  נק'. 15
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ועל פי המצוין  לתנאי המכרז ישלם המזמין לספק בכפוף ,בתמורה לביצוע השירותים הנדרשים 15.1

 .'(בטופס הצעת המחיר שהגיש הספק )נספח ב

מכילה את כלל העלויות  'ברור ומוסכם לכל כי הצעת המחיר, המצורפת בזאת בנספח ב 15.2

 עלויות זכויות סוציאליות, שעות נוספות,ו לרבות עלויות שכר הנדרשות לביצוע הסכם זה

הוצאות משרדיות, ביטוחים, עלויות תפעול, ניהול שכ"ד, נסיעות וביטול זמן, רכישת ציוד, 

 כל דרישה מדרישות מכרז זה וכן כל מס או היטל נוסף לפי חוק לרבות מע"מ.מורווח הספק 

התמורה שישלם המזמין לספק לא תחשב כמשכורת או שכר עבודה, אלא תמורה עבור  15.3

השירותים הנדרשים במכרז זה, בהיות היחסים שבין המזמין לספק יחסים של מזמין שירותים 

 וספק. 

 אם אלא ממנו הנובע או זה חוזה פי על תשלום בכל יישא ולא לשאת חייב יהיה לא המזמין 15.4

 ולא עושר עשיית למעט, דין בכל האמור פי על או זה בחוזה פורשבמ לכך והתחייב הסכים

 .  1979 - ט"תשל, במשפט

 קבועה הינה, ב' להצעתו בנספח המופיעה, לזוכה המגיעה התמורה כי ומוסכם מוצהר 15.5

 ההוצאות כל עבור רווח לרבות, לזוכה והוגנת נאותה תמורה כוללת היא וכי ומוחלטת

 על או, זה חוזה פי על הספק של התחייבויותיו יתר וכן השירותים מביצוע והנובעות הכרוכות

  .מהמזמין לו המגיעה הסופית התמורה זוהי כי בזאת מצהיר הספק. דין כל פי

למדד המחירים לצרכן ותוצמד לתעריפי היועצים ו/או הצעת המחיר של הספק תהא צמודה  15.6

 ולהוראות ההסכם. 7.17.2הכללי שמספרה בהתאם להוראת החשב 

 

 התחייבות ואישורים שידרשו מהמציעים הזוכים  .16

לפעול בהתאם , יהיה המזמין רשאי הפנייהבמקרה של אי מילוי התחייבויות המציע לפי  16.1

 וזאת בנוסף לזכותו לתבוע מן המציע כל סעד ו/או פיצוי לפי כל דין. להוראת סעיף זה

שיבטחו את להמציא אישורים בדבר קיום ביטוחים וטרם חתימת ההסכם,  על הזוכה במכרז 16.2

  .בחוזה עצמו ואת עובדיו בביטוחים הבאים כמפורט

 להסכם. 14 על הזוכה במכרז להמציא ערבות ביצוע העומדת בתנאי סעיף  16.3

. מקבלת ההודעה על הזכיהימים  7עד יש להציג סעיף זה את המסמכים העונים על דרישות  16.4

לא הפקיד המציע הזוכה במכרז ערבות  דרישות הנ"ל מהווה תנאי מוקדם להתקשרות.המילוי 

לוי ייחשב הדבר כאי מ מילא תנאי אחר מהדרישות הנ"ל, ו/או לא ביצוע כנדרש ובמועד,

 .התחייבויותיו לפי מכרז זה

 

 עיון בהצעת הזוכה .17

, עומדת למציעים הזכות לעיין 1993 -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם לתקנה  17.1

 בהצעה הזוכה.

ם מטעמי במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרי 17.2

במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו  בנספח א'המציע  יפרטסוד מקצועי או מסחרי 

חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה 

בהגשת  של המזמין בלבד.בשיקול דעת וועדת המכרזים  אהסופית על חיסיון סעיפים תה

הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד 

 המזמין בגין כל החלטה בנדון.
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סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  17.3

ם אלה בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקי

 של הצעות המציעים האחרים.

, ובמסגרת הליך למציעים האחרים גלויהיובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה  17.4

 העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.  

₪  200עיון במסמכי המכרז לאחר הודעה על הזוכה במכרז יעשה לאחר תשלום אגרה בסך  17.5

 שתשולם מראש לפקודת משרד הבריאות. 

במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים, ולאחר תאום מראש עם וועדת עיון  17.6

 המכרזים.

 העדר ניגוד ענייניםו סודיות שמירת .18

לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, להביא  ויתחייבועובדיו ומי מטעמו הזוכה במכרז  18.1

חוזה או בתוקף או במהלך אגב או בקשר עם ביצוע ה הםלידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אלי

, לרבות שימוש בכל האמצעים או אגב ביצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן

 הנדרשים על מנת לשמור על אבטחת מידע ברמה גבוהה. 

בסיום החוזה עם הזוכה, מתחייב הזוכה להחזיר למזמין או למי שהמזמין יורה לו את כל  18.2

לאחר  ר אחר שהובא לידיו ו/או שאסף במסגרת ביצוע החוזה.המסמכים והפרטים או כל חומ

במהלך הלקוחות העברת המידע ואישור המזמין, על הזוכה למחוק את כל המידע שאסף על 

 ביצוע החוזה, באופן שאינו ניתן לשיחזור. 

כל עובד או מי מטעמו של המציע, יחתום טרם תחילת עבודתו במסגרת התקשרות זו על  18.3

לא תחל העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע מלחתום  הצהרת סודיות.

 על הצהרת סודיות.

ע"י המזמין ע"י חילוט הערבות הבנקאית  סייקנמפר הוראה זו יהא צפוי לתביעה משפטית וכן  18.4

חילוט הערבות המזמין יהא רשאי לתבוע את מפר  בנוסף עלשימציא למזמין לביצוע החוזה. 

כמו כן, מהווה הפרת הוראה זו עבירה  כל נזק ובכל סכום שיראה לו כנכון.הוראה זו על 

 .1977 -לחוק העונשין תשל"ז  118פלילית עפ"י סעיף 

את כל הקשרים המקצועיים, עסקיים, אישיים עם גורמים אחרים בהצעה המציע יפרט  18.5

ין זה יש ינבהתאם להצעה זו )לע מזמיןהעלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו ל

לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע(. ועדת המכרזים שומרת 

 . ענייניםלעצמה את הזכות לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד 

 

 החומר על ובעלות יוצרים זכויות .19

 מתן במסגרת הספק ידי על יוכן אשר חומר בכל, היוצרים זכויות לרבות, הזכויות כל כי יובהר 19.1

 חומר בכל לעשות רשאי יהיה המשרד. בלבד למשרד שייכות יהיו, זה הסכם לפי השירותים

 שינויים ביצוע לרבות, ולאחריה ההתקשרות תקופת כדי תוך, לנכון שיימצא שימוש כל כאמור

 ללא או בתמורה, לאחר העברתו או, פרסומו, מחדש עריכה או השלמות, תוספות והכנסת

 .תמורה

 ידי על שיוכן בחומר המשרד שיעשה שימוש לכל אישור מהווה זה הסכם על הספק חתימת 19.2

 .הספק
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 החומר כל אתבתום תקופת ההתקשרות או ע"פ בקשתו של המשרד  המשרד לידי ימסור הספק 19.3

ואת כל הנתונים שנאספו בתקופת ההתקשרות. העברת  זה הסכם במסגרת ידו על שיוכן

 המגנטית על חשבון הספק. ההחומר תהייה על גבי מדי

 בכל או מגנטית מדיה אל או מודפס הוא אם בין ממנו עותק וכל האמור החומר כי בזה מודגש 19.4

, לו ויגיעו במידה גם ידו תחת לעכבו רשאי יהיה לא והספק המשרד של רכושו הינו אחרת צורה

 .המשרד מאת תשלומים, לטענתו

 

 המזמין זכויות .20

 מחירלקיים מו"מ עם כל אחד מן המציעים, לרבות לגבי ה מזמין שומר לעצמו את הזכותה 20.1

 ולגבי יתר התנאים.

לפצל את הזכייה בין מספר מציעים, להזמין חלק מהשירותים  רשאי מזמיןה –פיצול הזכייה  20.2

 הבלעדי והמוחלט.  והמבוקשים ו/או לממש את ההצעה בחלקים או בשלבים, לפי שיקול דעת

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחיר או  ,רשאי לפי שיקול דעתו זמיןהמ 20.3

הערכת  תמונע זמיןאיכות, או שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המ

 .ההצעה כראוי

רשאי  זמיןאינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המ זמיןהמ 20.4

ודה או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או העב

אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה 

 מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

 נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה אל המציע כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי זמיןלמ 20.5

, והתקנות שהותקנו מכוחו ו/או לבקר 1993 -בהירויות, בכפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ג

 במתקני המציע ולזמן לראיון נוסף מי מהמציעים, שימצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

המזמין רשאי לבחור כשיר שני ושלישי. במידה והמזמין לא יהיה מרוצה מעבודתו של הזוכה  20.6

 כשיר הבא בתור לביצוע העבודה.יוכל לפנות ל

כל המסמכים המצורפים למסמך זה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם עליו יחתמו הזוכה  20.7

 ., ויש לראותם כמשלימים אותובריאותבמכרז ומזמין ה

 

 

 

 

 

 ,רכהבב

 ר לויעופ

 נהל אגף רכש נכסים ושירותיםמ

 משרד הבריאות
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 נספח א' 

במשרד  ייעוץ ותפעול בתחומי בתחום ניהול החדשנותלמתן שירותי  115/2017’ מכרז מס

 הבריאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם מלא של הגוף המציע, 

 כפי שהוא מופיע ברשם רשמי

 

 

 

 חתימה וחותמת

 המציע
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 טופס הגשת הצעה -נספח א' 

 

 לכבוד

 אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה

 משרד הבריאות  

 

במשרד  למתן שירותי ייעוץ ותפעול בתחומי בתחום ניהול החדשנות 115/2017’ מכרז מסלהנדון : הצעה 

 הבריאות
 

 אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז. .1

הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על  .2

  כל נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה. 

 אני חותם בזה על נוסח ההסכם )נספח ג'( .3

והאישיים עם גורמים  : להלן מפורטים כל הקשרים המקצועיים, העסקייםהעדר ניגוד עניינים .4

אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים לבתי החולים הממשלתיים בהתאם להצעה 

 זו )לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים(:

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם  .5

שירותינו למשרד בהתאם להצעה זו, במידה  גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן

 ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המשרד.

להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  וכן הנימוק למניעת  .6

________החשיפה:________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________ 

ידוע לי כי נתונים בהצעתי הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל 

בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא,  המכרז סמכיבמבכפוף לאמור 

 ה של ועדת המכרזים של המזמין אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.הינ

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק  .7

בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שיחתם באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם, 

יגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי בכל מקרה של נ

 כלשהו המופיע בהסכם, תהיה עדיפות לתנאי המופיע בהסכם.
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 פרטים על הגוף המציע .8

 
 הגוף המציע

 שם  המציע: .8.1
 

 המס' המזהה )מספר חברה, ת.ז.(: .8.2
 

 סוג התארגנות )חברה, שותפות(: .8.3
  

 התארגנות:תאריך  .8.4
 

שמות הבעלים )במקרה של חברה,  .8.5

 שותפות(:

 

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם  .8.6

 המציע ומספרי ת.ז. שלהם:

 

 שם המנהל הכללי: .8.7
 

 מען המציע )כולל מיקוד(: .8.8
 

 למכרז זה: )מנהל הפרויקט(  היועץ הבכיר .8.9
 

 טלפונים: .8.10
 

 פקסימיליה: .8.11
 

 מס' טלפון נייד: .8.12
 

 מייל:-אי .8.13
 

 

 

 . מצהיר כי הפרטים שמסרתי הינם נכונים הנני

   

 וחותמת  ת המציעחתימ שם נציג המציע תאריך
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 סמכים, אישורים ונספחים מצורפיםמ .9

יש לצרף את המסמכים המפורטים להלן ממוספרים  ולפי הסדר הבא: ליד כל שורה יש לסמן האם צורפה 

 .או לא צורפה להצעה

סעיף 

 במכרז 
 ההוכחה הנושא

 הוכחות על עמידה בתנאי סף

 8.3.1

 8.2.1 

אישור המצהיר כי המציע הינו גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם 

 או עוסק מורשה.\רשמי ו
 עודה רשמיתת

 8.2.2 
אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים )אכיפת 

 1976 –ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( תשל"ו 

אישור מפקיד שומה מורשה, 

שבון או מיועץ מס, מרואה ח

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות 

ורשומות לפי חוק עסקאות 

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

חשבונות ותשלום חובות מס(, 

 .1976 -התשל"ו

 8.2.2.2 
תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר 

 מינימום
 חתום כדין 1נספח א'

 8.2.3 

 :אם הגוף המציע הינו עמותה

המציע הינו מלכ"ר לעניין חוק מס ערך מוסף ובעל אישור ניהול 

 תקין, מטעם רשם העמותות, בתוקף לשנה השוטפת.

 

אישור מלכ"ר ואישור ניהול 

 תקין

 8.2.4 

המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית  -במידה והמציע תאגיד 

ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה 

ואינו חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת 

 חוק

 נסח חברה

 8.2.5 
המציע מתחייב כי יעמוד בכל חובותיו מבחינת תשלומי שכר 

 ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו במהלך ההתקשרות.
 חתום כדין 2נספח א'

 חתום כדין 6נספח א' המציע מתחייב לא לתאם הצעות במכרז. 8.2.6 

 8.2.7 
לחוק שוויון זכויות לאנשים  9המציע מקיים את הוראות סעיף 

 עם מוגבלות
 חתום כדין 7נספח א'

 טופס הגשת הצעה -נספח א'   ומנהל הפרויקט ניסיון המציע 8.3

 הוכחות עמידה בדרישות נוספות

 3נספח א' התחייבות לשמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים  10.1 

 5נספח א' הצהרה על שימוש בתוכנות מקור 10.2 

 4אישור ותצהיר נספח א' האישורים והצהרה לשם הוכחת עסק בשליטת איש 10.4 

 10.5 
רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו 

 חסויים במידה והוא יזכה

 –טופס הגשת הצעה  -נספח א'  

 6 סעיף 

חוברת הפנייה ותשובות לשאלות  מסמכי פנייה כשהם חתומים 10.3 
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 הבהרה

 8נספח א' בדבר המוסמכים להתחייב בשם המציעאישור עורך דין  
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 המציע ניסיון .10

במתן ייעוץ בתחום ניסיון בעל המציע יוכיח כי הינו  ,8.3.1.1 בהתאם לתנאי הסף שבסעיף  .10.1

החדשנות בפרוייקט אחד לפחות, במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, אשר כלל 

נדרש בתנאי הסף את כל המרכיבים הנדרשים בסעיף. על המציע להראות ניסיון נוסף מעבר ל

 לצורך ניקוד הצעתו:

 שם

/  הלקוח

 המעסיק

 שם

 ותפקיד

 איש

 קשר

אצל 

הלקוח / 

 המעסיק

 טלפון

 +

טלפון 

סלולרי 

 רלוונטי 

 תאריך

 תחילת

וסיום 

 הפרויקט

)חודש 

 ושנה(

 

תחום 

 הפרוייקט

 

 

מס' 

העובדים 

המועסקים 

אצל 

 הלקוח

 תיאור עבודת המציע בפרויקט

לווי  -)יש לציין ולפרט האם כללה 

בעל תפקיד אצל הלקוח בתחום 

החדשנות, מתן ייעוץ לשיפור תחום 

החדשנות אצל הלקוח, הגשת 

המלצות לביצוע, ליווי ותפעול שלב 

 הטמעת ההמלצות(

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

      

 

 המוצע  נסיון מנהל הפרויקט .11

המציע כי  ____________________)שם מלא( בעל ת.ז_____________ מצהיר בשם הנני .11.1

 :עוצהמ מנהל הפרויקטבאשר לפרטי 

 ____________________ )שם מלא( בעל ת.ז_____________ עוצהמ המנהל שם

 (:________________________9להוראות נספח א'המוצע )בהתאם  היועץסוג 

 מודגש כי סוג היועץ משפיע על הצעת המחיר.

 ( 14.3.4.2וניקוד איכות הצעתו במדד   8.3.2.1 לצורך הוכחת תנאי סףהשכלה והכשרה: ) .11.2

 שם התואר /

 ההכשרה
 שם המוסד

סיום ך יתאר

 הלימודים
 תואר/ תעודהסוג 
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 *במידה והתקבלה תעודה/תואר יש לרשום את מועד קבלת התעודה/תואר

 יש לצרף צילום תעודות. .11.2.1

 .לצרף קו"ח יש .11.2.2

מנהל הפרויקט יוכיח ניסיון של שלוש שנים לפחות בעבודה ו/או במתן ייעוץ בתחום החדשנות  .11.3

וניקוד איכות הצעתו בהתאם  8.3.2.2  הוכחת תנאי סף )לצורךהעסקית ו/או בתחום החדשנות 

 :(14.3.4.1 לסעיף 

 

 שם

/  הלקוח

 המעסיק

 ותפקיד שם

 קשר איש

אצל הלקוח 

 / המעסיק

+  טלפון

טלפון 

סלולרי 

 רלוונטי 

 תחילת תאריך

 העבודהוסיום 

 )חודש ושנה(

 

 מהות העבודה 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

ניסיון בניהול פרוייקט אחד לפחות, במהלך שלוש השנים שקדמו למועד  מנהל הפרוייקט יוכיח .11.4

ים הנדרשים בתנאי הסף שבסעיף , וכלל את כל המרכיבשעסק בתחום החדשנותהגשת ההצעות, 

 :(14.3.4.1 וניקוד איכות הצעתו בהתאם לסעיף  8.3.2.3  )לצורך הוכחת תנאי סף 8.3.2.3 

 שם

/  הלקוח

 המעסיק

 שם

 ותפקיד

 איש

 קשר

אצל 

הלקוח / 

 המעסיק

 טלפון

 +

טלפון 

סלולרי 

 רלוונטי 

 תאריך

 תחילת

וסיום 

 הפרויקט

)חודש 

 ושנה(

 

תחום 

 הפרוייקט

 

 

מס' 

העובדים 

המועסקים 

אצל 

 הלקוח

 בפרויקטתיאור עבודת המציע 

לווי  -)יש לציין ולפרט האם כללה 

בעל תפקיד אצל הלקוח בתחום 

החדשנות, מתן ייעוץ לשיפור תחום 

החדשנות אצל הלקוח, הגשת 

 המלצות לביצוע(
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המנהל המוצע יפרט האם עסק במתן הרצאות בתחום  –מתן הרצאות בתחום החדשנות  .11.5

וכל מידע נוסף )כדוגמת תאריכים, זהות הלומדים, מיקום ביצוע ויפרט מועדים החדשנות 

 ההרצאות ועוד(:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 מיקום מוצע לביצוע הפעילויות .12

 המיקום המוצע על ידי המציע לביצוע הפעילויות ואשר ינוקד על ידי המשרד הינו כדלקמן:

 תיאור המקום עיר מס' בית רחוב

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 .נכונים הינם שמסרתי הפרטים כי מצהיר הנני

   

 וחותמת  המציע תחתימ המציע החותם בשם שם תאריך

 

 

 

 אישור עורך הדין

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

אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 

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

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
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_________________           ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת           מספר רישיון             תאריך            
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 בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימוםתצהיר  1'נספח א

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 משרד הבריאות  

 עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום –תצהיר 

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

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

בקשר עם מכרז "( המציע:  "הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן

. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם משרד הבריאותעבור  _______________מספר 

 המציע. 

 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ועל זיקהבבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן:  "

 מבין/ה אותו. 

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

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

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

 החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

_____________________לאספקת מספר התקשרות"( מטעם המציע במועד להגשה)להלן: "

 ____________________ עבור ___________________.

  לפחות  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת   שם                   תאריך    

 אישור עורך הדין

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

אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 

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

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

_________________           ___________________               ___________________ 
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 חתימה וחותמת           מספר רישיון             תאריך            

 

 לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדיםאישור  2'נספח א

 : ___/___/____ תאריך

 לכבוד

 משרד הבריאות

  39ירמיהו רח' 

 ירושלים

 ./ג.נ.,א

 

 לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים אישור

על  חלים, ________, נציג המציע ______________, מצהיר בזאת בדבר קיומם של תנאי העבודה האני

זה,  מסמךהאמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך  אתמקיים  יעכל עובדי המועסקים על ידי, המצ

 : להלןהמפורטים  חוקיםובכללם ה

 1945(, הודעה) יד משלוח ומחלות תאונות פקודת -

 1946, בעבודה הבטיחות פקודת -

 1949 -ט"תש(, לעבודה החזרה) המשוחררים החיילים חוק -

 1951-א"תשי, ומנוחה עבודה שעות חוק -

 1951-א"תשי, שנתית חופשה חוק -

 1953-ג"תשי, החניכות חוק -

 1953-ג"תשי ,הנוער עבודת חוק -

 1954-ד"תשי, נשים עבודת חוק -

 1954-ד"תשי, העבודה על הפיקוח ארגון חוק -

 1958-ח"תשי, השכר הגנת חוק -

 1959-ט"תשי, התעסוקה שירות חוק -

 1967-ז"תשכ, חירום בשעת עבודה שירות חוק -

 1995-ה"תשנ[, משולב נוסח] הלאומי הביטוח חוק -

 1957-ז"תשי, קיבוציים הסכמים חוק -

 1987-ז"תשמ, מינימום שכר חוק -

 1988-ח"תשמ, בעבודה ההזדמנויות שוויון חוק -

 1991-א"נתש(, כדין שלא העסקה) זרים עובדים חוק -

 1996-ו"תשנ, אדם כוח קבלני ידי על עובדים העסקת חוק -

 1998-ח"תשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק' ד פרק -

 1998-ח"תשנ, מינית הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף -

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
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  1957-ז"תשי, קיבוציים הסכמים חוק -

 2001-א"תשס, ולהתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק -

 2000-א"תשס, גנטי מידע לחוק 29 סעיף -

  2002-ב"תשס(, עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק -

 2006-ו"תשס, חירום בשעת עובדים על הגנה חוק -

-התקין(, תשנ"ז במנהלא לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או 5סעיף  -

1997 

 2001-אחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס" -

 עובדיו לכל סוציאליים ותשלומים שכר תשלומי המציע מתחייב כי יעמוד בכל חובותיו מבחינת -

 ההתקשרות. במהלך

 

 

 המציע וחותמת חתימה                                                מלא שם                                                    תאריך

 

 "דעו אישור

 הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ___________  אני

.ז. __________ המשמש בתפקיד _______________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר ת

 את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, חתם בפניי על תצהיר זה. 

   

 "דעו חתימת "דעו שם תאריך

 

  

http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
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 יות ולמניעת ניגוד ענייניםדלשמירת סו תנוסח התחייבו 3'א נספח

 יות ולמניעת ניגוד ענייניםדלשמירת סו תנוסח התחייבו

 המציע ידי על ייחתם זה מסמך

 : ___/___/____ תאריך

 לכבוד

 הבריאות משרד

 .ג.נא

 עניינים ניגוד ולמניעת סודיות לשמירת התחייבות: הנדון

למתן שירותי ייעוץ  115/2017’ מכרז מסהבריאות )להלן "המשרד"( פרסם  ומשרד

 להלן:"השירותים"(;) במשרד הבריאות ותפעול בתחומי בתחום ניהול החדשנות
 הואיל

 והואיל ;זה במכרז להשתתף מעוניין_____________ )להלן: "המציע( והמציע

 על ישמרו מטעמו והבאים שהמציע בתנאי במכרז המציע השתתפות התנה והמשרד

 הדרוש כל את לעשות המציע התחייבות סמך על וכן, להלן כהגדרתו המידע כל סודיות

 ;המידע סודיות לשמירת

 והואיל

/או ו אעסוק אליהם בקשר/או ו למשרד השירותים במתן עיסוקי במהלך כי לי והוסבר

 כלל בידיעת מצוי שאינו, שונים מסוגים מידע לידיעתי יבוא/או ו לחזקתי אקבל

על מקבלי השירות ובני , עקיף ובין ישיר בין, בכתב ובין פה בעל בין, הציבור

 משפחותיהם;

 והואיל

 עלול, מלבדכם גוף או אדם לכל שהיא צורה בכל המידע גילוי כי לי וידוע לי והוסבר

 ;פלילית עבירה להוות עלול והוא,  נזק לצדדים/או ו לכם לגרום

 והואיל

 :כדלקמן כלפיכם מתחייב"מ הח אני, לזאת אי

על  ביצועם או השירותים מן והנובע הקשור כל/או ו המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .1

 .מקבלי השירות ובני משפחותיהם

 למשרד השירותים מתן תקופת במשך כי מתחייב הנני, לעיל 1 בסעיף האמור בכלליות לפגוע ומבלי .2

 את מחזקתי אוציא לא וכן אפרסם לא, גוף או אדם לכל אגלה לא זמן הגבלת ללא מכן לאחר או

המתייחס  שהוא כל לצד, עקיף ובין ישיר בין, דבר או חפץ כל/או ו אחר כתוב חומר כל/או ו המידע

 ולמעט למי שמוסמך כדין לקבלו. למקבלי השירות ובני משפחותיהם,

 או נוהלית, ביטחונית, בטיחותית מבחינה הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .3

 על פי התחייבות זו. התחייבויותיי את לקיים כדי אחרת

 .החובה מילוי אי על העונש ואת סודיות שמירת של זו חובה מטעמי מי/או ו עובדי לידיעת להביא .4



33 

 

 דשנות במשרד הבריאותלמתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול הח 115/2017מכרז מס' 

 יגרמו אשר, סוג מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .5

 בגין לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת, זו התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי לצד או לכם

 .אחרים עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור כל

 אזכה באם זו להתחייבות זהה בנוסח סודיות לשמירת התחייבות על מטעמי העובדים את להחתים .6

 .במכרז

 או מכם שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .7

 מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע לכם השייך

 של שהוא כל עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני, כן כמו. עבורכם שהכנתי חומר או השירותים

 .אלא אם הדבר הותר בתנאי המכרז על נספחיו וצרופותיו או על פי כל דין מידע של או כאמור חומר

 במתן עיסוקי עם עניינים ניגוד של במצב להיות לי שיגרום בעיסוק שהיא דרך בכל לעסוק שלא .8

 .לעיל כאמור השירותים

, לפעילויותיכם הקשור/או ו ברשותכם הנמצא/או ו לכם השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל .9

  .שלעיל הסודיות חובת הפרת בגין כלפי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה

מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים  הנני

 .1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1997 –עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז 

 .לביניכם ביני שהוא סוג מכל יאיש קשר כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .10

 החתום על באתי ולראיה

 :_______ שנת:_________ בחודש:_____ היום

 :המציע

 :__________________כתובתפרטי ומשפחה:_________________ ת"ז:________  שם

 חתימה: ________________________________
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 דשנות במשרד הבריאותלמתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול הח 115/2017מכרז מס' 

 תצהיר עסק בשליטת אישה - 4א'נספח 

 

 תצהיר  

החתומה מטה, גב' _______________, נושאת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי אני 

 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בכתב כדלקמן:

"(, הינו עסק בשליטת אישה, כהגדרת מושגים המציע________________________ )להלן: " .1

 .1992-חובת המכרזים, תשנ"ב אלה בחוק

אני מחזיקה בשליטה במציע לבדי / בשיתוף עם _______________ ת.ז ______________,  .2

_______________ ת.ז ____________, ________________ ת.ז ______________ 

 )מחקי את המיותר(.

 ב. לחוק 2ף מצורף לתצהירי זה אישור מטעם רואה חשבון, כמשמעות המונח אישור בסעי

 .1992-חובת המכרזים, תשנ"ב

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

_________________                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                    תאריך             

 

 אישור

 

בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיעה 

__________________, גב'______________, שזיהתה עצמה על ידי תעודת זהות מספר 

____________, ואחרי שהזהרתיה כי עליה להצהיר את האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים 

 בפני. בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתה דלעיל וחתמה עליה

 

___________            _______________       _________________________ 

 חתימה                   ן עורך דין חותמת ומספר רישיו              תאריך       
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 דשנות במשרד הבריאותלמתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול הח 115/2017מכרז מס' 

 הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור  - 5א'ספח נ

 : ___/___/____ תאריך

 לכבוד

 משרד הבריאות

  39 ירמיהורח' 

 ירושלים

 א.ג.נ

 הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקורהנדון: 

 

 וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר. __________________ ז.ת__________  מ"הח אני

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

 משרד עם להתקשר המבקש הגוף שהוא_________________  בשם זה תצהיר נותן הנני .1

 ת/מוסמך והנני_______________ כ מכהן אני"(. המציע: "להלן) זה מכרז במסגרת הבריאות

 . המציע בשם זה תצהיר לתת

 מכרז לצורך מקוריות בתוכנות ורק אך שימוש לעשות מתחייב המציע כי להצהיר הריני .2

 ידי על כזוכה תוכרז שהצעתו ככל, המכרז נשוא השירותים ביצוע ולצורך'____________ מס

 . הבריאות משרד

 . אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה .3

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 "דעו אישור

 בפני ופיע________ ה ביום כי בזה מאשר, דין עורך, ________ מטהם החתו יאנ

 לאחרו ' ____________מס זהות תעודת פי על שזיהיתיו/  אישית לי מוכר_______________ ה

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 יה.על וחתם דלעיל צהרתואם לא יעשה כן, אישר נכונות ה

 

 

 
  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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 דשנות במשרד הבריאותלמתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול הח 115/2017מכרז מס' 

 תיאום הצעות במכרזתצהיר בדבר אי  6א'פח נס

 תצהיר                

 המוסמך להתחייב בשם המציע___________ מס ת"ז _____________ אני הח"מ______

 מצהיר בזאת כי: _____________________ 

 ומנהליו.  המציעאני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם  .1

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

אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא ו/או הפרטים הכמויות  .3

 התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 

המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות ו/או הפרטים הכמויות  .4

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

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

 ג שהוא. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סו .6

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או  .7

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

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

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

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

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 אישור עורך הדין

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

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

______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי 

היה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי י

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

          _____________             ______________________         _____________     

 רך הדיןעו חתימתן                ת ומספר רישיון עורך דיחותמ  תאריך                 
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 דשנות במשרד הבריאותלמתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול הח 115/2017מכרז מס' 

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 9תצהיר בדבר עמידה בהוראות סעיף  7א'פח נס  
פניות אל המנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כנדרש לפי תצהיר זה ייעשו 

 .mateh.shiluv@economy.gov.ilדרך המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, בדוא"ל: 

 .1700507676 טלפון:, info@mtlm.org.ilלשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה למעסיקים, כתובת דוא"ל: 

 

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

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

 

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

ר עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת ____________________ עבו

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

 במשבצת המתאימה(: X)סמן 

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

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

 מקיים 

 אותן.        

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

 :במשבצת המתאימה( xלסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

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

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

זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998התשנ"ח 

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

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

)במקרה שהמציע התחייב בעבר  פעל ליישומןהוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.לבצע פנייה זו ונעשתה 

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

 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 אישור עורך הדין

יע/ה בפני במשרדי אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופ

אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 

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

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

___________________   ____________________         ____________________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון                  תאריך

file:///C:/Users/Hseranef/mateh.shiluv@economy.gov.il
mailto:info@mtlm.org.il
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 דשנות במשרד הבריאותלמתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול הח 115/2017מכרז מס' 

 אישור עורך דין בדבר המורשים להתחייב בשם המציע 8א'פח נס

 

_____________, מאשר ________________ אשר כתובתועו"ד __________, החתום מטה, אני 

למתן שירותי ייעוץ ותפעול בתחומי בתחום ניהול  115/2017’ מכרז מסכי החתומים על מסמכי בזאת 

, שפרסם משרד הבריאות, פרטי החתומים: במשרד הבריאות החדשנות

על פי אשר זיהיתיו/ה/הם  ,)מר/גב', ת.ז., חותמת וחתימה( _______________________________

)שם  וא/היא/הם מורשי החתימה מטעם המציע ________________, הת"ז שמספרה _____________

 וחתימתו/ה/תם מחייבת את המציע. המציע(

 

 

________________________ ________________________ _______________________ 

 חתימה וחותמת דין-שם מלא ומ.ר של עורך תאריך
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 דשנות במשרד הבריאותלמתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול הח 115/2017מכרז מס' 

 תעריפי יועצים 9א'פח נס

 תעריף מרבי סוג יועץ

 1יועץ  .1.1

 יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות:

 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: .1.1.1

בעל תואר מהנדס או בעל תואר שני או  .1.1.1.1

 שלישי;

שנים בתחום  10בעל ניסיון מקצועי מעל  .1.1.1.1

 ;ו נדרשת עבודת הייעוץב הרלוונטי

שותף במשרד בבעלותו משרד או שהוא  .1.1.1.1

יועצים )עובדים  1המעסיק לפחות 

מקצועיים( אשר עבודתם מתבצעת במשרד 

 .שבבעלותו )או במשרד בו הוא שותף(

 או

 :במצטברהתנאים הבאים,  שנייועץ העונה על  .1.1.1

 .לרפואה דוקטור תואר בעל .1.1.1.1

שנים בתחום  10בעל ניסיון מקצועי מעל  .1.1.1.1

 ההתמחות הנדרש.

 

 קלים חדשיםש 111עד 

 לשעה

 1 יועץ .1.1

 יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות:

 : במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים,  .1.1.1

 ;בעל תואר  מהנדס או בעל תואר שני או שלישי .1.1.1.1

שנים בתחום הרלוונטי  7בעל ניסיון מקצועי מעל  .1.1.1.1

  .בו נדרשת עבודת הייעוץ

 או

 :במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים,  .1.1.1

 ;בעל תואר אקדמאי ראשון .1.1.1.1

שנים בתחום  10בעל ניסיון מקצועי מעל  .1.1.1.1

 .הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ

שקלים חדשים  185עד 

 לשעה
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 דשנות במשרד הבריאותלמתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול הח 115/2017מכרז מס' 

 תעריף מרבי סוג יועץ

 3יועץ  .1.1

 :במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים, 

 ;בעל תואר אקדמאי .1.1.1

שנים בתחום הרלוונטי בו  10-5בעל ניסיון מקצועי של  .1.1.1

 .נדרשת עבודת הייעוץ

שקלים חדשים  198עד 

 לשעה

 4יועץ  .1.3

 יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות: 

 :במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים,  .1.3.1

 בעל תואר אקדמאי; .1.1.1.1

שנים בתחום הרלוונטי  5בעל ניסיון מקצועי עד  .1.1.1.1

 בו נדרשת עבודת הייעוץ.

 או

 :במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים,  .1.3.1

 בעל  תואר  מקצועי  מוכר; .1.1.1.1

שנים בתחום הרלוונטי  5מעל בעל ניסיון מקצועי  .1.1.1.1

 .בו נדרשת עבודת הייעוץ

שקלים חדשים  149עד 

 לשעה

 5יועץ  .1.4

 :במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים, 

 בעל תואר מקצועי מוכר; .1.4.1

שנים בתחום הרלוונטי בו  5בעל ניסיון מקצועי  עד   .1.4.1

 נדרשת עבודת הייעוץ.

 

שקלים חדשים  111עד 

 לשעה
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 דשנות במשרד הבריאותלמתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול הח 115/2017מכרז מס' 

 מחירהצעת נספח ב' 

 

 החדשנות במשרד הבריאות ותפעול בתחוםלמתן שירותי ייעוץ  115/2017’ מכרז מסלהצעת מחיר 

 

ולהכניס את המסמך למעטפת המחיר, שהינה לאחר מילוי ההצעה יש לחתום במקומות המיועדים  .1

 מעטפה נפרדת שתוכנס למעטפת ההצעה, בהתאם להוראות המכרז.

על גבי מסמכי המכרז, לרבות בעותק הדיגיטלי, אלא רק  מודגש, כי אין לציין את הצעת המחיר .2

 במסגרת הצעת המחיר אשר תוכנס למעטפה הנפרדת.

יובהר, כי התמורה הנדרשת בהצעת המחיר תכלול את כל המרכיבים כגון עלויות הארגון והניהול של  .3

עביד וכל הספק, תשלומי הוצאות, עלויות כח אדם, ציוד וחומרים, זכויות סוציאליות והפרשות מ

התוספות, לרבות רווח הספק וכל מס או היטל נוסף לפי חוק לרבות מע"מ, בין אם מצוינות במסמכי 

 המכרז ובין אם לא, ויכללו את כל התמורה המגיעה לזוכה במכרז. 

לא יפחת משכר המינימום העדכני הקבוע לעובדיו, השכר שישולם על ידי המציע  בנוסף, יובהר כי .4

 הזכויות הסוציאליות המוקנות לעובד עפ"י חוק.בחוק וכן בתוספת 

 המשרד לא ישלם כל תוספת למחיר המוצג בהצעת המחיר. .5

המצוינים בטופס הצעת המחיר, כפי שציין ליחידה התשלום בפועל לזוכה יהיה על בסיס המחירים  .6

 .ובהתאם לביצוע בפועלהמציע, 

נם הערכה בלבד לצורך השוואה בין מובהר כי הכמויות המצוינות במסגרת הצעת המחיר והמכרז הי .7

 הצעות, ואינן מהוות התחייבות מטעם המזמין להזמנת שירותים בהיקף כלשהו.

על אף האמור לעיל, במידה והספק מבחין כי הוא עומד לחרוג ממסגרת השעות שהקציב המשרד  .8

עלול להביא לביצוע מטלה מסוימת, עליו לקבל אישור המזמין מראש ובכתב לחריגה זו. היעדר אישור 

 לאי תשלום בגין החריגה.

התשלום לספק יתבצע בהתאם לביצוע בפועל לשביעות רצון המזמין ובהתאם לתמורה הנקובה  .9

 ליחידה, מוכפל במספר היחידות שניתנו בפועל.

 הצהרות כלליות .10

לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים ושאלותיי נענו על ידי המזמין, אני מגיש  10.1

 הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.בזאת את 

ידוע לי, כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על האמור בהצעת המחיר ויתר המסמכים )כולל  10.2

 המלצות( שצורפו להצעה זו, ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.

ירה, יהא ידוע לי, כי אם על פי שיקול דעת ועדת המכרזים, הצעת המחיר שלי תהיה בלתי סב 10.3

 המזמין רשאי לדחות את הצעתי.

 מרכיבי הצעת המחיר: .11

המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן את הצעת המחיר השעתית במידה והמציע ינקוב במחיר  11.1

 שעתי גבוה מסוג היועץ שהינו, לסכום המקסימום של סוג היועץ המתאים.

ולאחר  הצעת מחיר זוב מהתעריף המקסימלי תופחת ההנחה המוצעת על ידי הספקמובהר כי  11.2

 שעות. 200מכן תופחת ההנחה בגין התקשרות בהיקף העולה על 

 נוספים 10%במידה וההתקשרות תארך יותר משנתיים, יופחתו מהמחיר השעתי המוצע להלן,  11.3

 .13.9.2הכל בהתאם להוראת החשב הכללי שמספרה 



42 

 

 דשנות במשרד הבריאותלמתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול הח 115/2017מכרז מס' 

הרלוונטית עבור מנהל לרמת היועץ  אני מציע בזה הנחה בשיעור על התעריף לעבודה מתמשכת 11.4

 כלהלן: הפרויקט המוצע

 

 סוג מציע

תעריף 
שעתי 

 מקסימאלי
A  

אחוז הנחה 
מוצע 

 בספרות
 מחיר שעתי מוצע ללא מע"מ

מחיר שעתי מוצע ללא 
 %10מע"מ לאחר 

הנחה בגין התקשרות 
 שעות 200מעל 

P*0.9 

 ____ = X = ____% P = A*(1-X/100) ₪ 285 2יועץ 
  

 ____ = X = ____% P = A*(1-X/100) ₪ 198 3יועץ 
  

 

לרמת היועץ הרלוונטית עבור היועץ  אני מציע בזה הנחה בשיעור על התעריף לעבודה מתמשכת 11.5

 כלהלן: שיוצג על ידי לאחר הזכייה במידה ואדרש לכך על ידי המשרד

 

 סוג מציע

תעריף 
שעתי 

 מקסימאלי 
A 

אחוז הנחה 
מוצע 

 בספרות
 מחיר שעתי מוצע ללא מע"מ

מחיר שעתי מוצע ללא 
 %10מע"מ לאחר 

הנחה בגין התקשרות 
 שעות 200מעל 

P*0.9 

 ____ = X = ____% P = A*(1-X/100) ₪ 198 3יועץ 
  

 

 הצעת המחיר: .12

 רכיב מתומחר
עלות יחידה )ללא 

 מע"מ(

שנתית כמות 

 מוערכת
 סה"כ ללא מע"מ

 שעת עבודה מנהל פרוייקט

)תרשם העלות השעתית הסופית בה נקב המציע בסעיף 

 (לעיל 11.4 

 

 

 _________ ש"ח

 

 

850 

 

 

 _________ ש"ח

 שעת עבודה יועץ

)תרשם העלות השעתית הסופית בה נקב המציע בסעיף 

 (לעיל 11.5 

 

 

 _________ ש"ח

 

 

360 

 

 

 _________ ש"ח

 עלות יום הכשרה

העלויות  שעות הנחיה וכל 8)כולל מיקום, ארוחות, 

, לרבות שכר המנחה, גם אם הכרוכות במתן השירות

 ( המנחה הינו מנהל הפרויקט או היועץ

 

 

 

 _________ ש"ח

 

 

7 

 

 

 _________ ש"ח
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 דשנות במשרד הבריאותלמתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול הח 115/2017מכרז מס' 

   סה"כ ללא מע"מ
 _________ ש"ח

 _________ ש"ח   17%מע"מ 

 _________ ש"ח   (Pסה"כ כולל מע"מ )

 

 .העלויות הכרוכות באספקת השירותהמחירים המצוינים לעיל כוללים את כל  .13

 

   

 וחותמת  ת המציעחתימ שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 דשנות במשרד הבריאותלמתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול הח 115/2017מכרז מס' 

 הסכם התקשרות-' גנספח 

  התקשרותהסכם 

 ביום ______ בחודש _______ בשנת______ שנערך ונחתם ב________

 

 ב  י  ן

 

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת לצורך הסכם זה ע"י המנהל הכללי של משרד  הבריאות, 

 שפורסמו בילקוט הפרסומים ההרשאות ע"פיחד עם חשב משרד הבריאות, המוסמכים לחתום בשמה 

 .(/ "המשרד" )להלן: "המזמין"

 מצד אחד                                                                                                                 

 ו  ב  י  ן

 

 __________________ / ת.ז.(ח.פהספק _______________________      מספר מזהה )

 _______________________________________________________ ואשר כתובת

 ____________________תימתו/ם בח וולחייב הספקבאמצעות המוסמך/ים לחתום בשם 

 .(/ "היועץ" "הספק""הזוכה" / )להלן: 

 מצד שני                                                   

 

 למתן שירותי ייעוץ ותפעול בתחומי בתחום ניהול החדשנות 115/2017’ מכרז מסהואיל: והמזמין פרסם 

 הבריאות.עבור משרד "( המכרז" להלן:) במשרד הבריאות

 

, כמפורט םשירותיהכלל הידע, הכלים, הדרושים למתן היכולת, הצהיר, כי ברשותו  והספק הואיל:

 במסמכי מכרז זה.

 ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 1כנספח מסמכי המכרז רצ"ב להסכם זה, מסומנים 

 

להחלטת ועדת המכרזים של שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם  הגיש הצעתו וזכה במכרז והספק והואיל:

והתחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות מיום __________  זמיןהמ

ם שירותיהמוכן לספק את כי  הספקבהן הצהיר המכרז, הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו ו

 פ דרישות המכרז."האמורים לעיל ע הנדרשים

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 2ח כנספמסומנת  רצ"ב להסכם זה, הספקהצעת  

 

 כמפורט במסמכי המכרז. מהספק םרותיישהלקבל  ןמעונייוהמזמין  והואיל:

 

והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין  :והואיל

במסגרת יחסי , וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות הספקלבין  זמיןהמ

  עובד מעביד;
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 דשנות במשרד הבריאותלמתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול הח 115/2017מכרז מס' 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 כללי .2

המבוא להסכם זה לרבות כל ההצהרות הכלולות והנספחים להסכם וכן מסמכי המכרז מהווים  2.1

 חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו.

בלשון נקבה, כל האמור בלשון יחיד משמעו גם בלשון רבים, כל האמור בלשון זכר משמעו גם  2.2

 הכל בהתאם לעניין וכמשתמע מן ההקשר בהסכם זה.

 הנספחים להסכם זה: 2.3

כולל תשובות לשאלות ומסמכים הבהרה שהוחלפו בין  115/2017מכרז מס'  – 1נספח  2.3.1

 הצדדים.

מיום _____________ או חלקים ממנה כפי שהתקבלו ואושרו על  הספקהצעת  - 2נספח  2.3.2

 ידי המזמין.

 הסכם.ל 3'גנספח  -אישור על קיום ביטוחים  - 3נספח  2.3.3

 

 סתירה בין מסמכים: 2.4

כפי שאושרה על ידי המזמין לבין גוף  הספקבכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הצעת 

ההסכם ויתר נספחי ההסכם כולם או חלקם, תגברנה הוראות גוף ההסכם ויתר נספחי ההסכם 

, כפי שהן הספקעל פני האמור בהצעת היועץ. המזמין רואה את מסמכי המכרז ואת כל חובות 

המכרז לחוזה, או  מפורטות בו, כחלק בלתי נפרד מהסכם זה. בכל מקרה של סתירה בין מסמכי

בין המסמכים לבין עצמם או כל סתירה שהיא במכרז זה על נספחיו )כולל החוזה(, תפורשנה 

 הוראותיו באופן המיטיב עם המזמין במכרז.

 

 היתרים רישיונות ואישורים  .3

אישורים התקפים בהתאם להוראות בהוא מחזיק במסמכים וכי מצהיר ומתחייב בזאת  הספק 3.1

מתחייב להציגם  הספקכל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. 

 . ע"י המזמין דרשילמזמין בכל עת שי

המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי  הספקמובהר כי נכונותן של הצהרות  3.2

ן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלק

 . הספקמכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד 

מתחייב להודיע למזמין מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן  הספק 3.3

 על נספחיו. זה כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם 

מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא  הספק  3.4

 הסכם זה. 

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

  



46 

 

 דשנות במשרד הבריאותלמתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול הח 115/2017מכרז מס' 

 השירותים הנדרשים .4

ייעוץ מתן שירותי לים "(, כולהשירותיםהנדרשים במסגרת הסכם זה )להלן: " השירותים .3.1

 .בתחומי ניהול החדשנות במשרד הבריאות

כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים; וכי מתן השירותים על ידו למשרד  מצהיר הספק .3.2

ין רוחני של יבהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקנ

 צד ג' כלשהו.

בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים מצהיר  הספק .3.3

כי יש לו ולעובדים שיועסקו מטעמו בביצוע התחייבויותיו נוש העומדים לרשותו וכן ומשאבי הא

 את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.  ע"פ הסכם זה, 

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 מצהיר כי הוא מסוגל לבצע את התחייבויותיו ע"פ הסכם זה.הספק  .3.4

 .המזמין יהיה רשאי להרחיב את השירות גם ליחידות נוספותכי  הספקידוע  .3.5

 

 ההתקשרות תקופת .5

)להלן: "תקופת  זה נחתם לתקופה שמיום ___________ ועד יום ____________ הסכם 5.1

 .ההתקשרות"(

כל אחת  שנהתקופות בנות  שתילמזמין קיימת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד  5.2

 שנים(. 3)סה"כ 

 לא זו תקופה בתום באם. השירותים למתן ניסיון כתקופת ישמשו הראשונים החודשים שלושת 5.3

 טענה כל לו תהיה ולא הספק עם ההתקשרות תסתיים, מהשירותים רצון שבע המשרד יהיה

, שכזה במקרה. סיומו למועד עד שניתן השירות בגין רק לתשלום זכאי יהיה הזוכה. זה בעניין

 ךילהמש המשרדית המרכזים ועדת ידי על אחריו הבא שדורג למציע לפנות המשרד רשאי יהא

 היקף במסגרת תהיה עימו שההתקשרות ובלבד המדוברים בתחומים םשירותיה מתן

 .  כאמור מראש שנקבעה ההתקשרות

ללא צורך במתן הודעה מוקדמת במקרה  הספקיהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם  המזמין 5.4

 מפרק סופי או זמני. יועץשימונה ל

 זמין, והמזמיןהמ בהסכמת אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא הספקובהר כי מ 5.5

 לשיקול דעתו הבלעדי. יהיה רשאי לפעול בעניין זה בהתאם

או  הספקחובה לפצות את  זמין, לא תהיה על המזמיןידי המ-בכל מקרה של ביטול ההסכם על 5.6

השירותים שסיפק עד  עבור למעט התמורה הקבועה בהסכם לשלם לו תשלום מכל סוג ומין,

תמורה זו תשולם ליועץ ע"פ הצגת חשבוניות כנדרש ולאחר בדיקתן ואישורן ע"י לביטול ההסכם. 

 המזמין.

כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום  הספקבכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיו  5.7

 בקשר עם ביטול ההתקשרות כאמור.

 

 בלעדיות העדר .6

לא תהיה בלעדיות, בקבלת עבודות מהמזמין והמזמין יוכל לקבל שירותים מן הסוג נשוא  הספק 6.1

או מכל  הספקחוזה זה, ומכל סוג אחר, מכל גורם אחר כלשהו, וכן רשאי המזמין שלא לבקש 
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גורם אחר כלשהו שירותים כלל או לבטל חלק מן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שינוי 

 בכמויות, ולבצע שירותים אלו בעצמו, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין.

 

 םנציגי .7

ו/או מי שיוסמך על ידו נציג המזמין הוא חשב המזמין לצורך ביצוע חוזה זה  -  מזמיןה נציג 7.1

רשאי להחליף את נציגו בכל עת על ידי  זמין"(. הממזמיןנציג הנציג המשרד" / "בכתב )להלן: "

  .יועץה בכתב למתן הודע

אמון על  יהיהאשר , או מי מטעמהמנהלת תחום חדשנות בשירותי הבריאות  – המחלקה נציג 7.2

 .המכרז במסמכי כמפורט והכל עבודה הזמנות ויבצע יבקר, אותו ינחההקשר עם המציע 

 

 אחריות .8

זמין, התאם לדרישות המוב מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז הספק 8.1

 ולהוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.

מתחייב לספק את כל השירותים בעצמו ולא להסב את מחויבויותיו בהתאם להסכם זה  הספק 8.2

 בעצמו ובאחריותו המקצועית. הספקלאחר. השירותים יבוצעו על ידי 

ע מצהיר בזאת כי הוא מקבל את כלל נהלי משרד הבריאות כמחייבים וכמנחים בביצו הספק 8.3

חלה האחריות והחובה למלא את  הספקהשירותים נשוא מכרז זה, וכי הינם חלק מהסכם זה. על 

 כלל ההוראות וההנחיות המפורטים בהם.

הוראות והנחיות חדשות בכתב לביצוע  הספקנציג המחלקה הינו אחראי מטעם המזמין להעביר  8.4

יישום וביצוע כלל ההוראות מצידו אחראי על  הספקשירותים נוספים ו/או פעילויות מיוחדות, 

 וההנחיות שינתנו ע"י נציג המחלקה ו/או מי מטעמו.

 מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר. הספק 8.5

נוספים ו/או פעילויות מיוחדות במסגרת מכרז זה,  שירותיםלבצע  הספקהמזמין  ויורה במידה 8.6

 .לבצע שירותים נוספים אלהכלפי המזמין,  הספק, מתחייב במכרז יםמפורטאלו הבנוסף ל

למען הסר ספק, ביצוע שירותים נוספים ו/או פעילויות מיוחדות כאמור בסעיף זה, לא תוריד  8.7

הזוכה לבצע את כלל השירותים הנדרשים ולעמוד בכלל היעדים והמטלות  הספקמאחריותו של 

 שהוטלו עליו מתקף מכרז זה.

דרשים, היקפם ודרכי ביצועם, באופן הנדרש מצהיר בזאת כי ברורים לו טיב השירותים הנ הספק 8.8

 ע"י המזמין וכי קיבל את הסברים ככל שביקש בנוגע אליהם.

שעניינה "פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין  1116כי מכוח החלטת ממשלה מס'  קלספידוע  8.9

 רשויות המדינה לגופים פרטיים", חלה על המשרד החובה לפרסם בפומבי את חוזה ההתקשרות

ל כל צרופותיו )זולת אם החליטה הוועדה כי מדובר בסודות מקצועיים או מסחריים מתוקף , עזה

כל טענה ו/או תביעה בהקשר לא תהיה  לספק. )ה( לתקנות חובת המכרזים(21סעיף סמכותה לפי 

 .זה

 

 נזיקין  .9

כתוצאה ישירה או עקיפה  תוך כדי מתן השירותים םיהיה אחראי לכל נזק, שייגר הספק 9.1

 , וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.של הסכם זה מהפעלתו
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מוסכם בין הצדדים כי המזמין לא ישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו  9.2

כל אדם אחר כתוצאה למזמין או לעובדיו או של העובדים מטעמו או לאו מי מטעמו או  ספקל

 בלבד. הספקישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה; וכי אחריות זו תחול על 

יגרום במהלך תקופת הסכם זה, בצורה ישירה או עקיפה לנזקים ו/או הוצאות  הספקבכל מקרה  9.3

מיותרות או אחרות למזמין ו/או הבאים מכוחו, כתוצאה מהפרת הסכם זה או אחד מסעיפיו 

רה בלתי מקצועית. ת, הזנחה, ו/או ביצוע העבודות בצוי קיומו ו/או כתוצאה מרשלנוו/או בגלל א

 לפצות את המזמין בגין הנזקים  ו/או ההוצאות שיגרמו לו. הספקאזי מתחייב 

על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל וכל צד שלישי מתחייב לשפות את המזמין  הספק 9.4

כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של  היועץדליו של סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מח

 הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המזמין.

מתחייב לתקן, להשלים ולתקן כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל, במועד הקרוב ביותר  הספק 9.5

 לא עשה כן בהקדם הספקלאחר קרותם, אך אין בכך לגרוע מזכות המזמין לתקן את הנזק לאחר 

 ולחייבו בתשלום הוצאותיו.

בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל, במידה ושילם המזמין סכומים כלשהם בגין תביעות או מאורעות  9.6

בגין כל  הספקהנזכרים בסעיף זה, בהתאם להסכם זה, יהא המזמין זכאי לפיצוי מלא מאת 

ם אלה ישלם לו סכומי והספקסכום ששילם בתוספת הוצאותיו המשפטיות ושכר טרחת עו"ד 

מיד לאחר שהמזמין יגיש לו דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור ובלבד שההוצאות 

 תהיינה סבירות.

 

 בקרה ופיקוח .01

ע"פ הסכם זה מובהר כי לנציג המחלקה  הספקמבלי לגרוע מכל התחייבויותיו ו/או תפקידיו של  10.1

 ו/או מי מטעמו סמכויות פיקוח על ביצוע השירותים של היועץ.

לבקר  , לנציג המחלקה ו/או מי מטעמומטעמומאו מי זמין ו/מתחייב לאפשר לנציג המ קהספ 10.2

 זה. מכרזכלל השירותים הנדרשים בלפקח על ביצוע  פעולותיו,

 או מי מטעמו.  נציג המחלקהמתחייב להישמע להוראות  הספק 10.3

 נציג המזמין ו/או נציג המחלקה ו/או מי מטעמם יבצעו ביקורות מעת לעת. 10.4

לפקח, להדריך  זמין ו/או מי מטעמוומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה לממוסכם  10.5

 נם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.י, הלספקאו להורות 

חשב המזמין, המבקר הפנימי של המזמין או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת,  10.6

בכל הקשור במתן השירות, או  הספקרת ובדיקה אצל בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקו

, לרבות דרישה לנתוני רואה חשבון, והיועץ מצידו מחויב בתמורה הכספית נשוא הסכם זה

 .לספקם

, לרבות אלה הספקביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של  10.7

 ם. תהשמורים במדיה מגנטית והעתק

שר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מתחייב לאפ הספק 10.8

 הספקמסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. 

סיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות ימוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או ח

 שיידרשו על ידי המזמין.

חייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי מת הספק 10.9
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 צד שלישי. 

או מי מטעמו כי השירותים אינם מבוצעים בהתאם להסכם זה ונתן נימוקים  קבע נציג המחלקה 10.10

בכתב לקביעתו, תהא קביעתו סופית ועל היועץ לתקן את הטעון תיקון מיד, לשביעות רצונו של 

 האגף.אחראי 

ביצוע ביקורת ע"י המזמין, אין בה בכדי להפחית כהוא זה מאחריות  -כל האמור בסעיף זה   10.11

 ע"פ דין בכלל וע"פ מחויבותיו בהסכם זה בפרט. הספק

 

 השירותים טיב .00

 לקבלם לסרב ורשאי זה הסכם פי על הספק שיספק טיב השירותים את לבדוק המזמין רשאי 11.1

 לוקים השירותים המזמין לדעת אם או זה הסכם תנאי פי על לדרישות תואמים במידה ואינם

 זה, תוך להסכם להתאים את שירותיו יהיה הספק כזה, על או בליקויים. במקרה בחסרונות

 .המזמין ידי על הזמן שיקבע פרק

מהם  חלק בכל בשירותים שיסופקו, או שיתגלו פגם או מגרעת, ליקוי לכל אחראי יהיה הספק 11.2

 .לעיל המנויות מהסיבות יותר או אחת מחמת לו שיגרמו והפסד נזק כל בעד המזמין את ויפצה

, רשאי המזמין מבלי לגרוע מכל סמכות את מחויבותיו כולן או חלקן הספקהיה ולא מילא  11.3

אחרת הקיימת לו בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות הבאות או 

 כולן יחד: את חלקן או את 

מטעמו, ולקזז את מי  בין בעצמו ובין באמצעות שירותאת ה הספק לבצע במקום 11.3.1

 לפי הסכם זה. לו  ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים

 בטל את ההסכם בהודעה בכתב.ל 11.3.2

 

 םתמורה, תנאי תשלו .02

לספק סכומים בהתאם , ישלם המזמין 1 בנספח המפורטים השירותים כל לביצוע בתמורה 12.1

 .הספק במסגרת המכרזלהצעת המחיר של 

 הסכם לביצוע הנדרשות העלויות כלל את מכילה הספק שתשולם התמורה כי לכל ומוסכם ברור 12.2

ציוד וטפסים, הוצאות משרדיות, ביטוחים,  רכישת"ד, שכ, נסיעותלרבות עלויות שכר,  זה

 מעט מע"מ. ל, וכל מס או היטל נוסף לפי חוק, הספקעלויות תפעול, ניהול ורווח 

לא תחשב כמשכורת או שכר עבודה, אלא תמורה עבור  לספקשישלם המזמין  התמורה 12.3

יחסים של מזמין שירותים  לספקהשירותים הנדרשים במכרז זה, בהיות היחסים שבין המזמין 

 וספק. 

הצעת המחיר שיקבעו ע"פ ליחידה תהא בהתאם למחירים  לספקשישלם המזמין  התמורה 12.4

ובתוספת המע"מ הנדרשת, על בסיס כמויות השירותים שבוצעו בפועל בלבד  הספקליחידה של 

 .הספקע"י 

, בהתאם להוראות חודשבסיום כל  תחשבוני למזמין הספק יעביר התמורה תשלום לשם 12.5

 המכרז.

 "ח במלואן או  בחלקן.  הדולאשר את דרישת התשלום ואת  מזמיןהרשות בידי ה 12.6

 כנדרש. או דוח פירוט להם לא צורפה חשבונית לא ישלם תמורה עבור שירותים  המזמין 12.7

"ח, את החלק/ים מן הדו"ח הדובתוך שלושים יום מיום קבלת  לספק פרטל זמיןעל המ 12.8



50 

 

 דשנות במשרד הבריאותלמתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול הח 115/2017מכרז מס' 

עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים  יםמקובל אשרומדרישת התשלום 

 עליו. 

 השירותים כמות אודות והנתונים במידה, השירותים ביצוע על בקרה מבצע המזמין כי, יודגש 12.9

 הסכום יקבע פיהם על הנתונים, המזמין אצל קיימים אשר מאלו שונים הספק"י ע שבוצעה

 .המזמין בידי הקיימים אלו הינם לניכוי

 

 :   תשלום מועדי .03

 יבוצע כדלהלן: לספקהתשלום 

ובהתאם  הספקהתמורה הסופית תקבע על פי חישוב כמויות השירותים שבוצעו בפועל ע"י  13.1

 ה )להלן: "התמורה הסופית"(.להסכם ז 13  -ו 12 לאמור בסעיפים 

( ימי עבודה מיום 2תוך שני ) מתחייב להחזיר למזמין כל סכום עודף שקיבל מהמזמין הספק 13.2

( ימי עבודה, כפי המפורט לעיל, 2את ההפרש לאחר שני ) הספקהדרישה. במידה ולא ישלם 

ריבית )ב( לחוק פסיקת ה 5יצבור סכום כסף זה ריביות פיגור והצמדה כמשמעותה בסעיף 

 והצמדה.

 :תשלום מועדי

החשבון ימים מהמועד שבו הומצא  45 -לא יאוחר מיעשה תוך תשלום התמורה  13.2.1

 למשרד.

 פיגורים במועדי תשלום יישאו ריבית כמפורט בחוק. 13.2.2

מתחייב  הספק. מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין 13.2.3

לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם 

במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין 

 זכויות סוציאליות. 

התמורה כולה  בגלל עיכובים בתשלום זמיןלא תהיינה כל דרישות וטענות למ לספק 13.2.4

אי מילוי ראוי של או ו/סר פרטים בדרישת התשלום מנה, אשר נבעו מחומאו חלק 

 דרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו. מדו"ח השירותים שבוצעו ו/או 

 לא יהא אחראי לכיסוי גרעון כלשהו זמיןלמען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המ 13.2.5

 עקב מתן השירותים.  לספקשייגרם 

 זמיןאדם/גורם אחר על ידי המאו לכל  לספקמוסכם בזה בין הצדדים, כי לא ישולם  13.2.6

הן במהלך תקופת ההתקשרות והן  ,כל תשלום נוסף או אחר פרט לאמור בחוזה זה

 לאחר פקיעתה, הן עבור מתן השירותים והן בקשר איתם או כל הנובע מהם.

העלאות או שינויים בתמורה, בין  מזמיןלא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מה הספק 13.2.7

ן של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים ינויים בשער החליפישמחמת 

אלא בשל שינויים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, 

 .להלן 14 , כפי המפורט בסעיף  בתעריפי ההתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים

 

 ערבות לביצוע ההסכם .04

לפקודת  ערבות להמציאהזוכה , על הסכם זהלשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו במסגרת  14.1

 יום. 60ש"ח בתוקף למשך תקופת ההתקשרות ועוד  15,000של המזמין בסך 
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לביצוע  ערבות)להלן: " פנייה זועל פי  זוכהתחייבויות הכביטחון לקיום ה תשמש הערבות 14.2

 להסכם. 2'גבנוסח נספח הערבות תהיה "(. ההסכם

המציע שיזכה במכרז מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל תקופת ההתקשרות תהיה בידי המזמין  14.3

 . 2'גתקפה בנוסח נספח  ערבות

, זה במכרז כאמור ההתקשרות תקופת להארכת למזמין הנתונות האופציות ותתממשנה במידה 14.4

 .בהתאם ההוראה תוארך

 

 

 והתאמה הצמדה .05

מכרז, יוצמדו ישולמו לספק והמופיעים בטבלת הצעת המחיר בש תעריפי המחיר לשעת עבודה 15.1

 כפילעבודה מתמשכת לתעריפי ההתקשרות של החשכ"ל עם נותני שירותים חיצוניים 

  ההתקשרות"("תעריפי  )להלן:החשב הכללי מעת לעת מתפרסם ע"י ש

, בהתאם להוראות שלהלן למדד המחירים לצרכן, יוצמד התעריף עבור עלות יום הכשרה 15.2

 ובכפוף להוראות החשב הכללי:

חודשים מיום תחילת ההתקשרות, אלא אם המדד עלה  18ההצמדה תבוצע לאחר  15.2.1

 משיעורו ביום החתימה על הסכם זה. 4%-ביותר מ

 ההצמדה תבוצע מדי רבעון. 15.2.2

 יתווסף או יופחת מהתעריף שננקב על ידי הספק בהצעתו במכרז. סכום ההצמדה 15.2.3

חודשים ממועד ההתקשרות בגין עליית  18במידה וההצמדה מבוצעת קודם לחלוף  15.2.4

, המדד הידוע ביום השינוי ייחשב כמדד ההתחלתי והמשרד 4%-המדד ביותר מ

 יצמיד את התמורה למדד מדי רבעון מיום זה.

 

 קיזוז .06

-על לובזאת כי המזמין יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המזמין לשלם מסכים ומצהיר  הספק 16.1

פי הסכם -על הספקמן כל סכום המגיע למזמין  -ומכוח כל הסכם אחר פי הסכם זה על נספחיו 

 פי כל הסכם אחר.-זה או על

 

 זכויות יוצרים  .07

 מתן במסגרת הספק ידי על יוכן אשר חומר בכל, היוצרים זכויות לרבות, הזכויות כל כי יובהר 17.1

 חומר בכל לעשות רשאי יהיה המשרד. בלבד למשרד שייכות יהיו, זה הסכם לפי השירותים

 שינויים ביצוע לרבות, ולאחריה ההתקשרות תקופת כדי תוך, לנכון שיימצא שימוש כל כאמור

 ללא או בתמורה, לאחר העברתו או, פרסומו, מחדש עריכה או השלמות, תוספות והכנסת

 .תמורה

 ידי על שיוכן בחומר המשרד שיעשה שימוש לכל אישור מהווה זה הסכם על הספק חתימת 17.2

 .הספק

 החומר כל אתבתום תקופת ההתקשרות או ע"פ בקשתו של המשרד  המשרד לידי ימסור הספק 17.3

ואת כל הנתונים שנאספו בתקופת ההתקשרות. העברת החומר  זה הסכם במסגרת ידו על שיוכן

 תהייה על גבי מדיה המגנטית על חשבון הספק.

 בכל או מגנטית מדיה אל או מודפס הוא אם בין ממנו עותק וכל האמור החומר כי בזה מודגש 17.4
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 ,לו ויגיעו במידה גם ידו תחת לעכבו רשאי יהיה לא והספק המשרד של רכושו הינו אחרת צורה

 .המשרד מאת תשלומים, לטענתו

 

  מעביד-אי קיום יחסי עובד .08

יהיו יחסים של מזמין  הספקלבין  זמיןהיחסים בין הממוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי  18.1

, עובדיו או מי הספקלבין  זמיןעצמאי. לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין המ קבלןשירותים ו

אין לראות בכל זכות הנמנית ע"פ הסכם זה, למזמין לפקח, להדריך ולהורות לכל אחד  מטעמו.

 לספקמהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו, ולא תהינה 

ולכל המועסקים על ידו, כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק ע"י הממשלה או ע"י 

אים לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם המזמין, והם לא יהיו זכ

 זה או הוראות שניתנות על פיו או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה מכל סיבות שהן.

למען הסר כל ספק, היה ומסיבה כלשהיא, יקבע ע"י רשות מוסמכת, לרבות ע"י גוף שיפוטי, כי  18.2

  , יחולו ההוראות כדלקמן: זמיןעובדים של המאו עובדיו הינם  הספק, זמיןביחסיו עם המ

ערכאה  דין של-כל סכום שיאלץ לשלמו לפי פסקב המזמיןמתחייב לשפות את  הספק 18.2.1

עובדו, נגד  או מי מטעמו, או הטוען כי הוא הספקהנובע מתביעות עובד  מוסמכת,

 המזמין.

שהוטלו יהיה זכאי להפרש בין התמורה שקיבל ובין התשלומים החלים עליו ו הספק 18.2.2

וזאת לרבות על דרך  18.2.1 על המזמין וככל שלא שיפה את המדינה  כנדרש בסעיף 

 של התחשבנות רטרואקטיבית ככל שהיא מתחייבת מנסיבות העניין.

, אם לספקהמזמין, על פי החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי, יהיה רשאי לקזז מכל סכום שיגיע  18.3

 .וככל שיגיע, את סכומי ההחזר ו/או השיפוי המגיעים לו

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 

 ניגוד עניינים  .09

בכך אינו מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו לפי חוזה זה, ובלבד שלא יהא  הספק 19.1

בכדי לפגוע במתן השירות למזמין לפי חוזה זה, ושלא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים 

 עם פעולתו לפי חוזה זה.

מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא יפעל בכל דרך שיש בה בכדי להוות כל ניגוד  הספק 19.2

המקצועיים או  עניינים בינו או בין התחייבויותיו ע"פ הסכם זה ובין קשריו העסקיים,

האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או 

התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגע לתחומים 

שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה )להלן: 

 משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.  נים"(. "ניגוד עניינים"יגוד עניי"נ

מתחייב להביא לידיעת המזמין כל התקשרות או פעולה שקיים חשש שתעלה בקנה אחד  הספק 19.3

 עם ניגוד עניינים למתן השירותים למזמין לפי חוזה זה מיד עם היוודע על האפשרות לכך.

לעניין אישי בה, או שיש חשש כי תגרום לו מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה חשש  הספק 19.4

 להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למתן השירותים נשוא חוזה זה.

מתחייב לפנות לאחראי המנהל או מי מטעמו בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף  הספק 19.5

 זה ולפעול בהתאם להחלטתו.
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 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 ת מידע ואבטחרת סודיות ימש .21

 מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר או להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל הספק 20.1

מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם 

 השירותים הנדרשים במכרז זהבקשר עם ביצוע  ואלי וגיעיש "( מידע סודינכסי הכלל  )להלן: "

 118לפי סעיף  1977 -או אגב ביצוען. עבירה על סעיף זה מהווה עבירה על חוק העונשין תשל"ז 

  .מזמיןדרש ע"י היעל הצהרת סודיות כפי שת וםלחוק. המציע יחת

 .2המצ"ב בנספח ב' מידע אבטחתהספק מחויב לפעול לפי הנחיות ל 20.2

וע הסכם זה, אלא מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצ הספק 20.3

 או מי מטעמו. המשרדבאישור מראש ובכתב מאת 

בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת  לספקהמזמין רשאי להורות  20.4

הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים והיועץ מתחייב למלא אחר 

 דרישות המזמין בנדון.

לשם  זמיןשיימסר לו על ידי המ סודי היר בזה שידוע לו כי מידעמצ הספקאי פרסום מידע:  20.5

, בתום השימוש מזמיןלהחזיר למתחייב  הספק. מכרז זה, אין לפרסמו ע"פביצוע התחייבויותיו 

כל מידע סודי שהגיע לידיו, כל מידע, מסמך או נכס שנמסר לו על ידי המזמין וכן לא להשאיר 

ההתחייבות  ו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה.בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על יד

 . לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים

מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אחר  הספק: שמירת סוד 20.6

מכרז זה. תשומת  "פכל מסמך ו/או ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו ע

, שעניינם איסור ועונש על 1977–לחוק העונשין, התשל"ז  118 -ו 91מופנית לסעיפים  הספקלב 

 .מסירת ידיעות רשמיות ע"י בעל חוזה, לרבות מציע, עם גוף מבוקר

 בהסכם יסודי תנאי הינו זה סעיף

 

 ביטוח .20

 –מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת  מדינת ישראל  היועץ 21.1

משרד הבריאות  ולהציגם למשרד הבריאות , כאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים 

 -הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

  ביטוח חבות מעבידים 21.1.1

 דיו בביטוח חבות המעבידיםיבטח את אחריותו החוקית כלפי עוב היועץ 21.1.1.1

 בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

דולר ארה"ב לעובד, למקרה  5,000,000 -בול האחריות לא יפחת מסךג 21.1.1.2

 )שנה(.  ולתקופת הביטוח 

ת חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה הביטוח יורחב לכסות א 21.1.1.3

 כמעבידם.ויחשב ועובדיהם היה 

משרד הבריאות, היה ונטען  –מדינת ישראל הביטוח יורחב לשפות את  21.1.1.4

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

קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  ,היועץמעובדי  כלפי מי מעביד כלשהם
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 .שבשירותו

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 21.1.2

 בביטוח ישראל מדינת נידי פי על החוקית אחריותו את יבטח היועץ 21.1.2.1

 והשטחים ישראל מדינת בכל תחומי, ורכוש שלישי גוף צד כלפי אחריות

 ;  המוחזקים

ב למקרה ולתקופת דולר ארה" 500,000 -יפחת מסךגבול האחריות לא  21.1.2.2

 .הביטוח )שנה(

 .CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  21.1.2.3

המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות הביטוח יורחב לכסות את חבותו של  21.1.2.4

  משנה ועובדיהם. של קבלנים, קבלני

 חבות ביטוח במסגרת מכוסים שאינם, ובעלי תפקידים נוספים יועצים 21.1.2.5

 .שלישי צד ייחשבו, היועץ של המעבידים

כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר  21.1.2.6

 או במשקה יבוטל; במאכל 

 מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;רכוש  21.1.2.7

 משרד הבריאות, ככל שייחשבו –מדינת ישראל הביטוח יורחב לשפות את  21.1.2.8

 היועץ וכל הפועלים מטעמו.ו/או מחדלי אחראים למעשי 

 ביטוח אחריות מקצועית 21.1.3

 .יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית היועץ 21.1.3.1

, עובדיו ובגין כל יועץהת של הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועי 21.1.3.2

אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל,  הפועלים מטעמו ואשר

שנעשו בתום לב,  טה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלניתטעות או השמ

בתחומי ניהול החדשנות במשרד בכל הקשור למתן שירותי ייעוץ שייגרמו 

להטמעת  כולל שירותים ביחס ליישום התכנית הרב שנתית הבריאות

 תתרבות של חדשנות במערכות הבריאות, יצירת תשתית ומתודולוגיו

משרד  –מדינת ישראל ם חוזה עומכרז בהתאם לוהטמעתן באופן מודולרי, 

 .הבריאות

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת  250,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך 21.1.3.3

    .הביטוח )שנה(

 ההרחבות הבאות:את כיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול ה 21.1.3.4

 מרמה ואי יושר של עובדים; 20.0.3.4.0

אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה  20.0.3.4.2

 ביטוח;

, אולם הכיסוי לא יחול על Cross Liability -אחריות צולבת  20.0.3.4.3

 משרד הבריאות; –תביעות היועץ כנגד מדינת ישראל 

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  20.0.3.4.4

 שיחשבו ככלמשרד הבריאות,  –ישראל מדינת ת הביטוח יורחב לשפות א 21.1.3.5

 והפועלים מטעמו.   היועץמחדלי  ו/אואחראים למעשי 

 נוספים יםביטוח 21.1.4
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 היועץ ידאג ויוודא לגבי:

                        
למפעילי מקומות קיום  -  /ההכשרותותויביצוע הפעיל /מקומותמקום 21.1.4.1

הפעילויות יהיה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וכן ביטוח רכוש למבנים 

ותכולתם. הביטוחים יורחבו לכלול סעיף ויתור על זכות  השיבוב כלפי 

המשתתפים וכן כלפי   ועובדיהםמשרד הבריאות  –מדינת ישראל 

 .בפעילויות

של ביטוחים מתאימים לגבי קיומם  – בעלי מקצוע, ספקים,  קבלני משנה 21.1.4.2

ציוד וכל רכוש אחר אשר יעשו בהם שימוש במסגרת השירותים הניתנים 

ביטוח אחריות מקצועית/ על ידם וכן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, 

וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם.  ביטוח חבות מוצר )ככל שרלוונטי(,

ככל הבריאות משרד  –הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל 

מדינת  ייחשבושיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם. לצורך כך, 

כולל ויתור המבטח על זכות  פיםנוס יםכמבוטח משרד הבריאות -ישראל 

 וכלפי עובדיהם. כלפיהםהשיבוב 

 
קיומו של ביטוח אחריות כלפי צד  –חברות אספקת המזון/קייטרינג  21.1.4.3

דולר ארה"ב ויכלול ביטול חריגי הרעלה,  1,500,000 –יפחת מ   שלישי שלא

חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או במשקה וחריג המתייחס לחבות כלשהי 

שעשויה לחול על המבוטח והנובעת מ: מוצרים שיוצרו, נמכרו, סופקו, 

 וטופלו, הורכבו, שווקו ע"י המבוטח או בקשר עמו או כל איש שבשירות

 זון/קייטרינג.ככל שמתייחס לאספקת מ

תציג חברת אספקת המזון/ הקייטרינג ביטוח חבות המוצר בגבול  לחילופין

  דולר ארה"ב.  1,500,000 -מ אחריות שלא יפחת

, ככל הבריאותמשרד  –את מדינת ישראל הביטוחים יורחבו לשפות 

אספקת המזון/קייטרינג  אחראים למעשי ו/או מחדלי חברתשייחשבו 

הבריאות משרד  –ל זכות השיבוב כלפי מדינת ישראל סעיף ויתור ע ויכללו

  בפעילויות.המשתתפים  , וכן כלפיועובדיהם

 כללי 21.1.5

הנ"ל  חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי, ואחריות מקצועית פוליסות הביטוחב

 יכללו התנאים הבאים:
משרד  –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :  21.1.5.1

      .כמפורט לעילהשיפוי  הרחביל, בכפוף הבריאות

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם  21.1.5.2

יום לפחות במכתב  60על כך הודעה מוקדמת של  אלא אם ניתנה כל תוקף

 משרד הבריאות.רשום לחשב 

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי  21.1.5.3

ובלבד שהוויתור לא יחול  ,ועובדיהםמשרד הבריאות  –מדינת ישראל 

 מתוך כוונת זדון. לטובת אדם שגרם לנזק
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אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל  היועץ 21.1.5.4

 .נאי הפוליסותהפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי ת

ה בלעדית על ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנ 21.1.5.5

 .היועץ

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות  21.1.5.6

המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח 

 הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

 לא )למעט ביטוח אחריות מקצועית( הפוליסות הנ"ל של הכיסוי תנאי 21.1.5.7

 להרחבת   מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף יפחתו

 .         לעיל כמפורט הכיסויים

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. 21.1.5.8

תימתו על קיום הביטוחים העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בח 21.2

 עד למועד חתימת החוזה.  משרד הבריאות ל היועץיומצאו על ידי כאמור, 

הבריאות, וכל עוד משרד  –מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  היועץ 21.3

מתחייב כי פוליסות הביטוח  היועץפוליסות הביטוח.  להחזיק בתוקף אתאחריותו קיימת, 

 בתוקף.משרד הבריאות  –עם מדינת ישראל ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה על  תחודשנה

 להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטחמתחייב  היועץ 21.4

כל המאוחר שבועיים לפני תום למשרד הבריאות מבטחו על חידושן לאישור בחתימת או 

 הביטוח.ת תקופ

 ועל פי בה החלה עליו על פי דיןמכל חו היועץאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את  21.5

סעד  על כל זכות אומשרד הבריאות  –לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל ואין החוזה 

 דין ועל פי חוזה זה.כל על פי  םהמוקנים לה

 

 זכות ייצוג .22

איננו סוכן, שלוח או נציג של המזמין ואינו רשאי  הספקמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי  22.1

או מוסמך לייצג או לחייב את המזמין בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא 

 הסכם זה. 

מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן וישא באחריות הבלעדית לכל נזק למזמין או  הספק 22.2

ף זה. ייצוג המזמין לכל מטרה שהיא טעון הסמכה לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעי

 מפורשת לכך על ידי המזמין, מראש ובכתב.    

          

 הרחבה וצמצום היקף ההתקשרות: .23

 .ומהווים הערכה בלבד המכרז, מעודכנים למועד כתיבתו במסמכיהיקף השירותים כמפורט  23.1

טין את כמויות השירותים , להגדיל או להקרשאי לשנות את הדרישות על פי צרכיוהמזמין  23.2

במכרז מתחייב לעמוד בדרישות אלו. כל שינוי בכמויות השירותים הנדרשים  והספקהנדרשים 

 התשלום יעשה לפי השירותים שבוצעו בפועל. או מי מטעמו. הממונהמחייב אישור של 

 ו ובגין הרחבה בשירותים המסופקים על ידו,בגין הרחבה בפעילות לספקבכל מקרה, התמורה  23.3

 .ליחידה במכרזתהא זהה לתעריף הקבוע והמוגדר 
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 המחאת זכויות  .24

מהן  מכרז זה או חלקל פי לא יהא רשאי להמחות )להסב( את זכויותיו והתחייבויותיו ע הספק 24.1

 . זמין לכךלאחר, אלא אם כן נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של המ

, 4 , 3  כאמור בסעיפים הבאים:בהתחייבויותיו  הספקאי עמידה של בנוסף לאמור בסעיף לעיל,  24.2

על כל הנובע מכך. אין באמור לעיל כדי  חוזהחשב כהפרה יסודית של הת בחוזה זה 20 , 19 , 17 

 לגרוע מיסודיות ההפרות של ההוראות נוספות בנספחי החוזה. 

 -גדרתה בחוק החוזים )תרופות( תשל"א זה או כה חוזהזה הפרה יסודית לפי  חוזה הספקהפר  24.3

ם יארכה לקיומו והתנאי לא קו לספקזה, ולגבי הפרה זו ניתנה  חוזהאו תנאי אחר מתנאי  1970

לעמוד על קיום  זמיןתוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי המ

אחרים כל דבר אשר לפי זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות  חוזהלבטל או  הספקהחוזה עם 

על פי  זמין, וזאת על חשבון היועץ ובנוסף לזכויות המהספקזה אמור היה להיעשות ע"י  חוזה

זה, לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים  בחוזהכל דין ועל פי ההוראות האחרות 

 . ש"ח 10,000בסך של  מראש

התאם להוראות המשרד באשר למתן מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, במידה והספק לא נהג ב 24.4

השירותים בהתאם להוראות המכרז, והספק לא תיקן את ההפרה ו/או פעל בהתאם להוראות 

ימים, לכל המאוחר, מיום הודעת המשרד באשר לאי קיום ההוראות, המשרד  14המשרד תוך 

 ה.בגין כל אירוע בהתאם לסעיף ז₪  1,500יוכל לקזז מהתמורה המגיעה לספק סך של עד 

 1987-מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז 24.5

ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע חוזה זה, מהווה הפרת  הספקעל ידי 

 חוזה.

ו/או המזמין לא יהיו אחראים לעיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיהם לפי  הספק 24.6

 –הוראות החוזה כולן או מקצתן, אם העיכוב או אי הביצוע יגרמו ע"י כוח עליון )"כוח עליון" 

אירוע או גורם אשר בעת כריתת החוזה, היועץ ו/או המזמין לא ידעו או לא חזו אותו מראש 

או  מהספקיהם לדעת או לחזותו מראש, והוא אינו בשליטתם, והמונע ו/או לא היה על

מהמזמין למלא התחייבויותיהם על פי החוזה ו/או גורם לכך שקיום יהא בלתי אפשרי או שונה 

 באופן יסודי מהחוזה באותן נסיבות שהוסכם עליהן בין הצדדים(.

וים או בסדרת מקרים הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של חוזה זה במקרה מס 24.7

 לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי חוזה זה או  24.8

מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על 

 שהן.זכויות אחרות כל 

 

 שינוי בתנאי ההסכם .25

הסכמת המזמין מראש ובכתב. ויתור בדרך בכל שינוי בתנאיו של ההסכם ו/או נספחיו יעשה  25.1

 של התנהגות לא ייחשב כויתור על זכות הנובעת מהסכם זה.

 

 משלוח הודעות .26

תוך  ןלייעודכך, תחשבנה שהגיעו  ןובהישלח, רשום כל ההודעות לפי הסכם זה תשלחנה בדואר 26.1

 .ןלייעודכיאות, אלא אם הוכח, כי לא הגיעו  המשלוח מעת שעות 72
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עודה ביום העבודה הראשון שלמחרת ייהודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב שהגיעה ל 26.2

 משלוחה.

 ההסכם:  ןלענייכתובת הצדדים למסירת הודעות  26.3

  שלים., ירו39ירמיהו ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל: משרד הבריאות, רחוב  -המזמין  26.4

 .______________________________________________________ -היועץ  26.5

אחראי דיחוי ל להודיע על כך בכתב ללא הספקבכל מקרה של שינוי בעלות או כתובת, על  26.6

 . שירותי בריאות הציבור

 

 השיפוט סמכות .27

המוסמך הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המשפט  27.1

 בירושלים.

 על הסכם זה, מהווה הסכמה לאמור. הספקחתימת  27.2

 

 שונות .28

 בהסכם זה באות להוסיף ולא לגרוע מהאמור במפרט.  ץ הספק יועההגדרת התחייבויותיו של  28.1

מתחייב כי בכל מקרה של סיום ההסכם, מכל נימוק שהוא, הוא ישתף פעולה ככל  הספק 28.2

שירותים כראוי, וזאת בין היתר על ידי העברה  המשך קבלת זמיןשיידרש על מנת לאפשר למ

  .זמיןמסודרת ויעילה של כל הנדרש בהתאם להנחיות המ

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

--------------------------                  -----------------------         ------------------------- 

 הספק         המזמין                          תאריך  
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 דשנות במשרד הבריאותלמתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול הח 115/2017מכרז מס' 

 םיות לחתימת העובדידלשמירת סו תנוסח התחייבו 1נספח ג'

 )ייחתם לאחר אישור העסקת העובד על ידי המזמין(

 תאריך:___________________

 

 לעובד סודיות על שמירה הצהרת טופס

 

 

 משפחה(שם אני החתום מטה, ___________________, ת.ז. ___________________, )שם פרטי ו

 העובד / מועסק אצל _______________ )שם המעסיק( , מתחייב בזאת:

לא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה וכל  לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ו/או .1

 הנותן )שם המעסיק( ___________מידע, אשר יגיעו לידיעתי בתקופת עבודתי מטעם __

                                                                             קופת עבודתי כאמור, או לאחר מכן., בתהבריאותשירותים למשרד 

התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם  .2

 יגיעו לידיעתי בכל דרך אחרת. 

לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים  1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .3

למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא 

מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל 

 שהוא, לרבות מידע אודות הנבדקים.

, אעשה הבריאותכמו כן, אני מתחייב כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי המידע של משרד  .4

זאת אך ורק לצורך מתן השירותים למשרד, ובהסכמה מפורשת בכתב מטעם המשרד. אני 

 מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והוראות כל חוק הנוגע לעניין.

הנ"ל מהווה עבירה על פרק ז', סימן ה, לחוק  יהתחייבויותיוי אני מצהיר בזה שידוע לי, כי אי מיל .5

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי ההתחייבויות.  1977 –העונשין, התשל"ז 

 

  ________________    _________________ 

  חתימת המצהיר           תאריך            
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 דשנות במשרד הבריאותלמתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול הח 115/2017מכרז מס' 

 הסכםנוסח ערבות לביצוע ה 2ג'נספח 

 נוסח כתב ערבות בנקאית

 

 שם הבנק ______________                   

 מס' טלפון _____________                    

 מס' פקס ______________                    

 לכבוד

 ממשלת ישראל

 באמצעות משרד הבריאות

 

 ______________________________________________________הנדון: ערבות מס' 

 

 (המציע)שם לבקשת _______________________________________________________ 

 

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _________________________________

 ______________________() במילים: ______________________________________ 

 _________________מתאריך________  לחודש)*( _________________   למדד שיוצמד

 (המדד פרסום תאריך)שם המדד(                                                                                 )                              

 _____________________________   )להלן "החייב"( אשר תדרשו מאת :  __

 ________________________________ שפורסם._________  115/2017' בקשר עם  מכרז מס

 )שם המכרז(                                                                                       

מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים  יום 15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב 

 כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 __)התאריך ערבות זו תהיה בתקף מתאריך _________________ עד תאריך ___________

 )תאריך חתימת החוזה(                                                                

 ( ועד בכלל.בחוזה ההתקשרות תקופת מתום יום 90 יהיה שייכתב

 פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו: ________________________ -דרישה על

 מס' הבנק   ומס' הסניף                                                                                                    

 

_____________________________                  _____________________________ 

 הכתובת                  שם  הבנק                                                                            

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

______________        _____________________         _____________________ 

 תאריך                                             שם מלא                       חתימה וחותמת                

 .צמודה ערבות נדרשת אם)*( 
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 דשנות במשרד הבריאותלמתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול הח 115/2017מכרז מס' 

 אישור קיום ביטוחים 3נספח ג'

 לכבוד 

 משרד הבריאות-מדינת ישראל

 1160סימוכין:

 .,נ.ג.א

  

 ביטוחים קיום אישור  :הנדון
 "( היועץ" :להלן                    ___________________________________) למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו

שירותי ייעוץ למתן בקשר  ________________ יום עד_______________  מיום הביטוח לתקופת

 ,משרד הבריאות –מדינת ישראל  עם לחוזהלמכרז ו בהתאם, בתחומי ניהול החדשנות במשרד הבריאות

                               :                      להלן המפורטים הביטוחים את

 , פוליסה מס'____________________מעבידיםביטוח חבות 

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

 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 5,000,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .2

ויחשב ת חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ורחב לכסות אמהביטוח  .3

 כמעבידם.

קרות תאונת  היה ונטען לעניין משרד הבריאות, –מדינת ישראל לשפות את  מורחבהביטוח  .4

קבלנים,  ,היועץ מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדיעבודה/מחלת 

  .רותוקבלני משנה ועובדיהם שבשי

 , פוליסה מס'____________________ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

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

 המוחזקים. והשטחים ישראל תחומי מדינת

 .הביטוח )שנה(רה"ב למקרה ולתקופת א דולר 500,000 -מסךגבול האחריות לא יפחת  .2

 .CROSS LIABILITY -בפוליסה נכלל סעיף אחריות צולבת  .3

משנה  ורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלנימהביטוח  .4

  ועובדיהם.

 נחשבים, היועץ של המעבידים חבות ביטוח במסגרת מכוסים שאינם, ובעלי תפקידים נוספים יועצים .5

 .שלישי צד

 בוטל;מאו במשקה  כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל  .6

 רכוש צד שלישי; נחשברכוש מדינת ישראל  .7

ו/או אחראים למעשי  ככל שייחשבו משרד הבריאות, –מדינת ישראל לשפות את  מורחבהביטוח  .8

 וכל הפועלים מטעמו.  היועץמחדלי 
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 , פוליסה מס'____________________מקצועיתביטוח אחריות 

, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר יועץכל נזק מהפרת חובה מקצועית של ה מכסההפוליסה  .1

אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית 

 בתחומי ניהול החדשנות במשרד הבריאות בכל הקשור למתן שירותי ייעוץשייגרמו שנעשו בתום לב, 

כולל שירותים ביחס ליישום התכנית הרב שנתית להטמעת תרבות של חדשנות במערכות הבריאות, 

 –מדינת ישראל ם חוזה עומכרז בהתאם לוהטמעתן באופן מודולרי,  תיצירת תשתית ומתודולוגיו

 .משרד הבריאות

    .ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(דולר  250,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .2

 -ורחב לכלול את ההרחבות הבאות:מהכיסוי על פי הפוליסה  .3

 מרמה ואי יושר של עובדים; .3.1

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח; .3.2

 –כנגד מדינת ישראל  יועץ, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הCross Liability -אחריות צולבת  .3.3

 ;משרד הבריאות

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .3.4

אחראים למעשי ו/או  ככל שיחשבומשרד הבריאות,  –מדינת ישראל לשפות את  מורחבהביטוח  .4

 היועץ והפועלים מטעמו.   מחדלי 

 כללי

 בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

השיפוי להרחבי  , בכפוףמשרד הבריאות –מדינת ישראל תווספו כמבוטחים נוספים: הלשם המבוטח  .1

 לעיל.  

על אם ניתנה בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא  .2

 .הבריאות יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד 60ידינו הודעה מוקדמת של 

משרד  –מדינת ישראל אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  .3

 כוונת זדון. יתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוךוובלבד שהו ,ועובדיהם הבריאות

המוטלות אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות  היועץ .4

 ח על פי תנאי הפוליסות.על המבוט

 .היועץההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  .5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים  .6

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

 על פי הביטוח.

לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות  )למעט ביטוח אחריות מקצועית( תנאי הכיסוי של הפוליסה .7

 .להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל , בכפוף")יש לציין את השנה(נוסח ביט ___________ 

        חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. .8

ובלבד  י הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זהבכפוף לתנאי וסייג
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 דשנות במשרד הבריאותלמתן שירותי ייעוץ בתחומי ניהול הח 115/2017מכרז מס' 

 .שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 

 בכבוד רב,                                                                                       

                                                                    ___________________________ 

 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

 
   


